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$uikastçıların itirafları 
En Önce 

YET1$TIRENLERI 
VE YiYENLERi 
DOSONMELIYIZ 

--<>-

Sorgu Devam Ediyor 

Suçlu Rosenholtz, "Stalini 
ben öldürecektim,, diyor 

'Ahmet Emin YALMAN 

B elediyenin resmi istatis
tiklerine göre lıtanbul

Cla et ucuzlar ucuzlamaz istihlak 
Yiizde on bet derecesinde art
llııf trr. 

Rokovski, Troçki İle Beraber Entellicens Servis 
Hesabına Çalıştığını itiraf Etti, Sovyetlerin 

Polonya Ataşesi Moskovaya Çağrıldı 
Moskova, 5 (Radyo) - Bir haftaya 

Demek ki hükUmetin ucuzluk yakın bir zamandanberi öütün dün
ınücadelesi hakkında gösterdiği has- ya efkarı umumiyesini şiddetle aliı
sasiyet ve alilka daha ilk hamlede kadar eden Moskova hiyanet muha
iki mühim istikamette hayırlı neti- kemesinin dördüncü günü, çok alaka 
Celer vermitşir: Bunlardan biri ls- ya değer itiraflarla dolu olarak bu 
tanbul halkının kursağına yüzde on akşam kapanmıştır. 
beş derecesinde fazla et girmesidir. B .. nk.. 1 ed k" h n· ·ı tica n. . . . ugu u ce s e, es ı a c -
ığen de hayvan yetıştıren vatan- ret komiseri Rosenholtı; çok dikkate 

daşlann, yüzde on beş derecesinde değer itiraflarda bulunmuş Staline 
fazla müşteri bulmalan ve daha ge- 1 ak 'k t ta ın · ı' b 'rlik . yapı ac suı as ın r ıy e ı -
ruş istihsal ve ticaret imkiınını elde te terti edilecek ihtilalin kimler ta 
etmeleridir. . rtdında: idare edileceğine dair heye-

Ucuzluk sayesinde et istihliıkinın lı aı · t · ı· can m uma vermış ır. 
artmasındaki mana apaçıktır. De-
lllek ki fiyat insafsızca yüksek iken, Ek•tra tereyağ 
bütçelerinde ete para ayıramıyan, Roscnholtz, Almanya ve Japonya 
bu gıdadan mahrum kalan vatan- hesabına Rus iktısadiyatmı battala
daşlar var. Fiyat inince et birçok mıya uğraştığını, mesela tereyağla
evıere yeniden girmiş, birçok vücut- nnı bilhassa bekleterek ekşittiğini, 
lan beslemiye başlamıştır. Bu bes- içlerine toprak, cam parçası kattır
lentş, bir taraftan daha fazla çalış- dığını, Sovyet Rusya halkında gıda 
!na enerjisi yaratır. Diğer taraftan yüzünden hoşnutsuzluk uyandırmak 
da \'erem gibi hastalıklara karşı için elinden ne gelirse yaptığını iti
bünyec1e daha fazla mukavemet u- Lif_etmistir. Di,2er tar41~f...,tan~~lll<-l.., 

E Un, ucuzluk sayesinde daha Şehir Meclisi F ev kala de 
Bir Toplantıya Çağırıldı 

Lehistan 
Dıs Bakanı , 
Romada 
Varşova, 5 ( A.A.) -

Beck ile re/ikan Romaya 
gimek üzere dün akşam sa-
at 23,10 da Varşovadan ha
reket etm:şlerdir. 

Ordunun ~rganı olan \ 
Polska Zbrojna gazetesi, 
Leh - ltalyan münasebetleri 
tarihine tahsiı ettiği baf
makaled e, iki memleketi 

.lıiı '&ıJ>.ti,.,An -h;r.f'.AJ. ı..-:ı:,J_ 
ltalya tarafınaan Umumi 

S 1 k Fenerbahçe - Kalamıı caddeal üzerinde tram• 

atı 1 vay duraQında . 5000 metro murabbaı çlçekll, 

V•ı t la"' baölı ve meyvalı bahçe içinde Avrupa tarzı mi· 
marlslnde yapılmı, oDzel bir vllll satılıktır. 

izahat için Bahçekapıda Liman hanında Aama kat 53 numa· 

rada Umum EmlAk ı,ıerlne mUracaat edllmeal. Telefon: 22771\ 

Cümhurreisimiz Atatürk, evvelki gün Ankarada Dil, Tarih oe 

Coğrafya Fakültesini ziyaret ettiler. Burada bir saat kadar kala
rak Fakülteye ait meseleler hakkında direktifler verdiler. Ba lo

toğral, Büyük Şefin Fakülteyi teşriflerine ait bir intıbaı le.

bit ediyor. 

Milfi Macar Birli9i İçin 

Macaristan, Bütün 
ı Kuvvetile Silihlanmıya 
ı Devam Edecek 
Çekoslovak Başvekilinin Son Nutku, 

Almanyada Bir Meydan 
Okuma Şeklinde Telakki Ediliyor 
Budapeşte, 5 (A.A.) - Macar ajan 

sı tebliğ ediyor: Başvekil Daranyi, 
hükumet partisinin Jöroeki toplantı 
sında söylediği nutukta bir milli bir 
J:J.. _ _. • .,ı .. ...- ·~»Al AU't~O -

nal bolşevikliğe karşı mücadelede bu 
lunmak lüzumunu kaydetmiş daha 
sonra harici işlere temas ederek de -
miştir ki: 

"- Enternasyonal havada son za

manlarda bazı asabiyet alametleri gö 
rülüyordu. Birkaç gündenberi vazi -
yet iyileşmiştir. Bu da, bilhassa IngiJ 

terede hakim olan sulh arzusu saye
sinde hasıl olmuştur. 

fazla müşteri bulması istih
lal bakımından da çok ehemmiyetli 
bir hadisedir. İktısadi teşkilatımız
daki geriliklere ve noksanlara rağ
!nen memleketimizde göze görünmi
Yen, fakat eserlerini derhal belli e
den bir iktısadi hassasiyet vardır. 
tlüşterisi olan, para eden malın is
tihsali derhal artmıya yüı: tutar. 

Memleketimizin en mühim gelir 
~aYnaklarından biri hayvan yetiş
~ektir. İstihlakin artması saye
•ınde daha çok hayvan yetişmesi, 
!nernlekette daha geniş bir iktısadi 
hareket uyandırdıktan başka yapa
~ \'e tütik gibi, deri ve barsak gibi 
ihracat eşyamızın da artmasına se
bep olur. 

Et Piyasasının Tanzimi İçin 
Mühim Kararlar Alınacak 

Şehir Meclisi, çarşamba günü fev
kalade bir toplantıya çağırılmıştır: 

birler etrafında bazı mühim karar • 
lnr verecektir. Bu toplantıda beledi
ye Riyaset makamı, şimdiye kadarki 
vaziyet hakkında izahat verecek ve 
Meclisten bazı salfıhiyetler istiye
cektir. 

Harpte Lehistan meselesi 
hakkında ittihaz edilen hay
rihah hattı hareketi ve Av
rupa barışının muhala:uuı 
için kuvvetli bir Lehistan 
lµzumunu müdrik olan B. 
Mussolini iktidar mevkiine 
geldikten .onra dostluğun 
takviye edildiğini hatırla
maktadır. 

İngiltere Almanya ve İtalya ile doğ 
rudan doğruya müzakereler yolu ile 
kendisi ile Berlin - Roma mihverini 

~~~~~~~~!iiiii!i~~;;;;;;;;;;;~!i' teşkil eyliyen iki büyük devlet arasın 

Meclis, şubat devresi toplantılarını 
bitirmiş. nisanda tekrar toplanmak 
üzere dağılmıştı. Bu fevkalade top -
lantıya sebep, et meselesidir. Mec
lis, çarşamba günü saat 14 te yapa
cağı bu fevkalade toplantıda et pi
yasasının tanzimi için icap eden ted-

Toplantı, ruznamesinin ikinci mad 
desi, istimlak işleri komisyonuna ye 

f Devamı 7 ncıde ı İstanbulda eti ucuzlatmak için alı
ban tedbirlerin yiyenler ve yetişti
:tenler için menfaatler uyandırmış 
~lrnası, hükumetin tuttuğu yolun ne 

lngiltere - Almanya 
. 

- lta1ya 
adar doğru ve isabetli olduğuna gü

~l~ bir ölçüdür. Hük~etimiz, bu işi 
~Rrudan doğruya ele almakla; İs

buJ belediyesinin çoktan beri de
~aın eden ihmallerine ve kayıtsızlı

na nihayet vermiş, hayırlı çığırlar 
•Ç?nıştır. 

Almanya, anlaşmak için 
5 şart ileri 

B u ilk güzel netice, ilk hamlede 
\t alınan fevkalade tedbirlerin 

lie hilhnssa hükümet ve belediye ge
rıe · 

b rınden yapılan fedakarlıkların 
eticesidir Bizce bir adım daha ile
~ gitınek lazımdır. Çimento fabri
kalarında maliyet hesaplan yapılır
rı f)n tatbik edılen usullerle et işi ba
ttı~n ~nuna kadar aydınlanmalı, 
fl . ahsıJden miıstehlike kadar işe 
t ınıı olanlann rolü, hakkı ve payı h:?lt edilmelidir. Bu suretle haklı, 
la sız halk arasında dolaşan fısıltı-
7~ da önüne geçilmiş olur. 

t şı kokunden halletmek için Şark-
a et . h sanaymın kurulmasını. soğuk 

..... CU!a tertibatlı vapurlarımızın gel
••1esı · b 
k 111 eklemek zaruretı vardır Fa-

nt bu . d 
ek gun en de halledilecek işler 
U ik değildir Bunlardan biri füzu
de 1uıavassıtları azaltmaktı• .. Ji"tftkl!'*iı 
lısa stanbulda et üze.riPt ~fiıtp 

dı amillerin tôir~ ~;w.ın:~ ... m 
<pe 

•• •• suruyor 
Londra, 5 (Hususi) - Ingiltere ile 

Italya arasında başlıyacak olan mü
zakereleri idareye memur Lord 
Perth bugün saat 11 de Romaya dön 
mek üzere hareket etmiştir. I.:ord 
Perth, hükumetten tam talimat al -
mış ve bu talimat dairesinde hareket 
etmek üzere müzakereyi açmak için 
yola çıkmıştır. Ingiltere mahafili, 
tecrübenin neticesini beklemektedir. 

Fransada müzakerelerin neticesi 
hakkında kuvveili bir ümit beslen -
memetkedir. Populaire gazetesinde 
Lore yazdığı bir makalede diyor 
ki: 

Bazı haberlere göre, B. Mussolini, 

gönüllüler hakkındaki İngiliz formu 

lünü kabul etmekle beraber. gönül
lüler adedinin tesbitine memur ko
misyonlar Barselona ve Salamanka· 
ya varır varmaı:. Fransıı: - lspan -
yol hududunda kontrolün tekrar te
sisini istemektedir. Cümhuriyetçi Is 
panyanın ablokasını tahakkuk ettir-

(Devamı 7 incide) 

Yunanistanda 
Türkiye Lehine 

Tezahürat 
--0-

B. Comnene, Son Konsey 
Kararlarının Ehemmiyetini 
Bir Daha Tebarüz Ettirdi 

B. Comnene 

Atina, 5 (A.A) - Başvekil B. Me
taksasın Trakya ve Makedonyadaki 
turnesi halkın coşkun tezahüratı ara 
sında devam etmektedir. 

İskeçe bölgesi. Metaksas hükume
tine karşı minnettarlığını göstermek 
için iki askeri tayyare hediyesine ka
rar venn~tir. 

(Devamı 7 incide) 

daki anlaşmamazlıklan izale etmek 
istiyor. 

Macaristanı Avusturya ve Alman
yaya bağlıyan dostluk rabıtalan do . 
layısile Macar hükumeti Almanya -
Avusturya münasebetlerinin inkişa
fını bittabi derin bir alaka ile takip 

B. Daranyİ 

etmekte ve iki memleket arasında ge 
çenlerde 1936 anlaşması fikrine sadık 
kalınarak elde edilen tesviye tarzının 

Türk Casusu M. Sıfırın 
Mütareke Hatıraları 

Mütareke devrinin en meçhul kalmış snflıa
sı, o vakit İstnnbulda müttefik kuvvetleri kar
şı ında çarpışan ve çalışan gizli Türk teşkila
tının faaliyetidir. 

Bu teıkllltın içinde en mDhlm rolD oynıyanlar· 

dan biri de o vakit M. Si Fi R ad ile çalııan TDrk ca· 

ıusudur. Gazetemiz, M. SIFIR'ın hatıralarını temin 

otmlftlr. Bu hatıralar, mDtareko devrinin karanlık 

taraflarını aydınlatacaktır. 

e Çerkes Ragıp kimdir? lıgal zamanında lstsnbula 

musallat edilen bu meçhul Hrserinln bDtUn ihanetle· 

rl, vahıet vo clnayetlerl birer birer teıhtr edllecektlr. 

Hulasa, bir tefrika ki. ha~tan ba a meraklı, 
heyecanlı, hakiki ve esrarengiz hatıralar ve 
vakalarln doludur. 

(Devamı 7 ıncide) 

YAKINDA NEŞRE BAŞLIYACAGIZ 
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İ Ankaradan ~ 

Ubeydullah Efen dinin 
Oynadığı Roller AmerikalıBir Tayyareci 

Yeni İcat Edilen Uçuş 
Makinesini Getirdi 

İ Telefon ve Telgrafla 1 
~-··-- --··-
iskan TeşkilA ı 
için Haz r anan 
Kanun Proiesi lYAZAN: Dr. HÜSEYiN ZADE 'ALIJ 

-3-
:.... Canım, dedi, bu "Dağıstanlı,, 

efendi o gibi "müfsit serserileri,, (!) 
nereden tanıyacak?! (2) 

Gözüm; Raif Beyin gözüne iliş
ti: Bakışında: "Ubeydullah Efen
di, U şaktzadeye benzemez, hal O 
çok tehlikeli adamdır! Görüştünse 
bile sakın söyleme!,, gibi bir mana 
vardı!. 

rabil ada~cağızı tekzip et -
mek pek münasebetsiz bir 

iş olurdu!. Reis: 
- Demek, Ubeydullah namın~ 

birini tanımıyorsun, öyle mi? 
- Hayır!. 

- Peki, öteki efendileri çağırın! 
Sana iki hafta hapis cezası!. 

-?! 
- Uşakizade ile görüşmek iste-

diğin için! .. Belki aklını başına top 
lar da o gibi hikayeci heriflerle .. 
gorüşmek arzusundan vazgeçer -
sin! (3) 

Uşakizade ile görüşmek arzusu 
yüzünden iki hafta hapsederlerse, 
kim bilir, Ubeydullah ile görüşmüş 
olmak fiili ne kadar ağır bir ceza
va mal olacaktı?! 

H apisten çıktıktan sonra, ta
biidir ki, "aklımızı başımı

uı topladık,,: Bir müddet ne tehli
keli "serserilerle", ne de hikaye ve 
roman yazan şüpheli "heriflerle,, 
görüşmek arzusunu izhar etmedik! 
Ve, zaten, buna ihtiyaç ta kalma -
mıştı. Bunların talebe ruhuna aşı
ladıkları "Hürriyet aşkı,, Saraybur 
nundaki mektebin çınarları arasın
da, artık sağlam bir yuva kurmus
tu!. 

A skert Tıbbiye mektebinin 
uğradığı şu baskın macera

larının üzerinden seneler geçti, 
Türkiyede Meşrutiyet ilan olun -
du (1908). Ben, bu vakadan altı, 
yedi sene evvel firar ettiğim Kaf
kasyadan, Ubeydullah Efendi de 
silrf,in bulunluğu Hicazdan savu
şup bir müddet yad ellerde dolaş-
tıktan sonra İstanbula avdet ettik. 

Cağaloğlu semtinde oturduğu -
muz evler birlbirine pek yakındı. 
Artık yakından dost olup sıksık gö 
rüşmemize bir mAni kalmamıştı._ 

Bazı geceler, Ağaoğlu Ahmet, 
şair Mithat Cemal, Yemenli Abdili 
vahap vesair dostlar, Ubeydullahm 

dun: Bunlardan biri siyast olup 
"Akebe meselesine,, dairdir. "Müs 
lümanlık,, başlığı altında "Füyu
zat" mecmuasında (3) neşredilen 

diğer makale daha enteresan olup, 
Ubeydullahın o zamanki dini içti-
hatları için bir vesika sayılabilir .. 

Ş ahsiyeti şark ve garp hars
larının gaı1p bir imtizacın

dan hAsıl olan Ubeydullah, bence 
milletlerin nadir yetiştirdiği sima
lardan biridir. Onun Türk ruhu, ba 
na bariz Iranlı Şeyh Sadi'nin biraz 
da .... Evet, biraz da İrlandalı Svift'
in mayasile yuğurulmuş gibi geli
yor. O da Svift gibi muhitinin ezi
ci müesseselerine karşı isyan et
mişti; o da seyahatlerinde alaycı 
Gulliver gibi çok defa güldürücü 
ve gülünç vaziyetlere düşmüştü. 

Diğer taraftan onun tuhaf sergü
zeştlerle dolu şu cevelanları, son
ra, günün birinde, Malta şövalye
lerinin ülkesin~esir gitmesi, Şi -
razlı şairin seyahatlerini ve "Ehli 
salip,, ordularının eline esir düs -
mesini hatırlatmıyor mu?! 

B elki soracaksınız-. 
- Ubeydullah da' şair miy

di? 

- Evet, o da şairdi! Ancak o
nun "şiirleri,, ne epik ne lirik, ne 
de "erotik,, tir. 

(Öyle olsaydı, o son nefesine ka
dar hiç bekar kalır mıydı?) Hiıf ıza 
dağarcığı, "Gülistan,, lar, "Bos -
tan,, lar gibi hoş, eğlendirici, ibret
amiz hikayelerle, anektotlarla, fık
ra ve nüktelerle dolu olan Ubey
dullahın şiir vadisinde yazdığı şey 
ler, yaoılmıyorsam, "didaktik man 
zumelerden ibarettir: O, lise mu
allimliği senelerinde talebesine ver 
diği bazı dersleri bile nilzmen y~ 
mıştır!. , 

Canım, Ubeydullah gıöi faz
lükemal sahibi bir adam 

Mithat Cemallerle, Ali Ekremler
le ( 4) arkadaşlık eder, bilhassa Ab-
dülhak Hiunidin yakın dostu, pres
tişkfın olur, onunla yıllarca bera
ber oturup kalkar, ölürken bile 
rn~rhumun yanında yatmak ister de, 
hiç şair olmaz olur mu? Elbette, o 
da Sadi gibi- "Kemal-i hemnişin 
ber men eser kerd,, diyebilmişti! 

(Devamı var) 

B. Tekinalp 

Tütüncüler 
Birliğinde 
İlk Seçim 
Türkiye Tütüncüler Birliği kurul

muş ve idare heyeti seçilerek faali
yete geçmiştir. Evvelce de yazdığı

mız gibi,bu birlik,Türkiyede tütüncü 
lüğün her sahada yükselmesini temi
ne ve tütüncülerin menfaatlerini ko
rumaya yardım edecek her türlü 
tedbir ve teşebbüslerle meşgul ola
caktır. 

Birliğe şimdiye kadar 35 tütün mü 
essescsi girmiştir. Umumi heyet, e -
sas nizamname mucibince yedi kişi
lik idare heyetini seçmek üzere Mi
tat Nemlinin yazıhanesinde toplan -
mıştır. Toplantıda hararetli müza
kere ve münakaşalar olmuştur. Ne
ticede, umumi heyet, şu kanaate var 
mıştır: 

Birlik, bütün tütüncüleri temsil e
decektir. Müşterek menfaatleri ko
rumak için elinden geleni yapacak, 
tütüncülük aleminde ayrılık c~re -
yanlarına meydan vermiyecektir. 
Devlet hazinesi müesseseleri ile şah
Bi tof<>hhiic::&> rf,,,,.,..,.., ... •~'~ ... ~.ı_ .,... .. 

'ında hiç bir fark yoktur. 
Münakaşalar neticesinde, umumi 

esaslar tespit edilmiş ve gizli bir rey 
usulile seçim yapılarak idare heyeti
ne Mitat Nemli, Hüseyin Kavalalı 

(Yerli Urün Limitet Şirketi rnüdü) 
rü), Hasan Sabri, Tekin Alp 
(Herman Şirketi müdürü), Naci 
(Türk Limitet Şirketi müdürü), Kar
vat (Felemenk Türk tütün şirketi 
müdürü) seçilmişlerdir. 

B. Richard Watham isminde A
merikalı bir tayyareci, dün, şehrimi
ze gelmiştir. Amerikalı tayareci, hü
kumetimiz tarafından Amerikaya ıs
marlanan yeni icat bir mak~eyi bu
raya getirmiştir. 

B. Watham, dün kendisile görü
şen bir muharririmize demiştir ki: 

"- Pilot yetiştirmek çok güç ve 
tehlikelidir. Çünkü, acemi bir pilot 
iyice öğreninceye kadar çok defa bir 
kazaya sebebiyet verebilir, ve bu 
yüzden hem kendisi hem de tayyare 
telef olur. Bunu göz önünde tutarak 
Amcrikada "kör uçuş" denilen bir 
makine icat edilmiştir. Bu makine 
ile hiç pilotluk bilmiyen bir adam 
beş altı saat içinde mükemmel bir 
tayyareci olmaktadır. Halbuki, eski 

MÜTEFERR!K : 

Yugoslavyadaki 
Türkler İçin Yeni 
Müzakereler 

Bir müddettenberi şehrimizde bu 
lunınakta olan Belgrat Elçimiz B. 
Ali Haydar Aktay, dün akşamki 

ekspresle Yugoslavyaya gitmiştir. 
Öğrendiğimize göre, Yugoslavya 

hükumeti, Yugoslavyada bulunan 
Türklerin göçmen olarak Türkiyeye 
gelmelerini prensip itibariyle kabul 
etmiştir. Yakında, Yugoslavya ile 
Türkiye arasında, Romanyıı ile ev
velce yapıldığı gibi bir mukavele 
imzalanacaktır. Bu hususta icap e
den kararlan vermek üzere Nisanda 
Belgratta Yugoslav, Romen ve Türk 
murahhaslarından . mürekkeo bir ko 
misyon toplanacaktır. 

Komisyon, muhacirlerin nakli, 
menkul ve gayrimenkul mallarının 
satışı gibi mali bazı meselelerin hal
lini de üzerine alacak ve bütün bun
lar bittikten sonra anlaşma yapıla
caktır. Müzakereler mümkün ol -
duğu kadar çabuk bitirilecektir. 

Franco'nun Ankara Mümessili 

usullerle bir pilotun yetişebilmesi 
için çok uzun zamana ihtiyaç vardır. 

"Kör uçuş" makinesi, ayni zaman
da gece karanlıkta ve sisli havalarda 
da inip kalkmak için çok işe yara -
maktadır. Bu sayede bu yüzden çı
kan kazaların önü alınmıştır. 

Buraya gelmeden evvel Londara, 
Paris, Berlin ve Romaya uğradım. 
Link Trainer tabir edilen yeni usul 
makinenin lngiltere, Italya, Alman
ya ve Fransada yapılan tecrübeleri 
çok iyi netice vermiştir. Bu makine
den Ingilizler 200, Almanlar 300, I
talyanlar 150 ve Fransızlar da 100 
tane ısmarladılar.,, · 
Amerikalı tayyareci, bugün Anka 

raya gidecek ve dönüşte Eskişehirc 

de uğrıyacaktır. 

POLİSTE: 

Define Arayıcısı 
Süsü Veren 
Dolandırıcılar 
Zabıta, Şile civnnnda, kendileri

ne define arayıcıları süsü ~eren bir 
dolandıncı şebekesini suç üstünde 
yakalamıştır. Suçluların ismi Ali, 
Rizeli Hakkı ve Süleymandır. Ali, 
henüz bulunamamıştır. Çete, Şilede 
Eşref isminde birinin 800 lirasını do
landırmışlardır. Üsküdarda da aşçı 
Mehmetli dolandırmıya hazırlanır

ken yakalanmışlardır. 
Gizli Bir Mezbaha Bulundu 
Fatihte gizli bir mezbaha meyda

na çıkarılmıştır. Cemali sokağında 
Lfıtüe isminde bir kadının evinde 
gizli et kesildim te..•ınit -mrnl8r !Jf.8· 
H.u ... ,J ""'".t"•.U.•.&.\..U, U\iu.IU-J.TJ. "h.~W1 u.; \.u . 

kesilmiş iki koyun göğdesi ve kesil
miye hazırlanmış 13 koyun bulun
muştur. Bu işleri yaptığı anlaşılan 
et kaçakçısı Cevdet te polisin eline 
geçmiştir: . 

Havagazından Zehirlendi 
Şehzadebaşında Ahmet Salahat

tin sokağında 3 numaralı apartıma
nın alt katında oturan Adile ile kız
lan Hikmet ve İsmet ve hizmetçile
ri Fatma dün Üzerlerine fenalık gel
diği için biribiri ardı sıra bayılmış-

Ankara, 5 (TAN Muhabirin
den) - Sıhhiye Vekaleti, iıkan ~ 
mwni müdürlüğü teşkilalının ve
kalet teşkilat kanunu içine alın
masını kararlaştırnuş ve bu husus
ta bir kanun projesi hazırlamıştır. 
Projeye göre, iskiın umumi mü
dürlüğü bütçesi iskan işleri daire
si reisliği adı altmda Sıhhiye Ve
kaieti bütçesi ve teşkilfıtı içine ah· 
nacaktır. İskan işleri tcşkilntı me
mur ve müdürlerinin vazife ve 
salfihiyetleri bir niznmname ile 
tayin olunacaktır. Sıhhiye Vekale
ti teşkilatı ve memurin kanunu bil 
ln1mleri, iskan vazifelerini ifa ile 
mükellef ve bakanlık kadrosuna 
dahil memurlar hakkında da tat.
bik edilecektir. 

Projeye bağlı kadroya göre, 19-
kin işleri dairesi Merkez ve taşra 

olmak üzere iki kısma ayrılmıt

tır. 

Merkez teşkilatı bir reis ve bir 
reis muavininin idaresinde bkb 
işleri direktörliiğil, iskan tefvisl 
ve tasfiye işleri direktörlüğü, fea 
heyeti, hukuk ı,ıerl, istatistik bü
rosu, tahakkuk bürosu, müf ettif
lik ve müteferrik memurlardaa 
ibarettir. 

Taşra teşkilatında da birçok ... 
kan müdürlükleri, memurluklara, 
katiplikleri, fen memurlan, mU
hendis ve mimarları vardır. 
--o-

MEMLEKETTE: 

Küçük Yaramazlar 

Y akalandllar 
İzmir, 5 (TAN Muhabirinden) _: 

Devrialem seyahatine çıkmak istiyen 
İzmir lisesi talebesinden 16 - 17 yat
larındaki Alp Aslanla Hazım ve kah
veci çırağı 14 yaşındaki Nurinin Kon 
ya vapurile limanımızdan uzaklaştık-
1,,~ S>.1"'1::>. 'm· u·rı~ ı'J'd ,ni e ZQUl k:l t.C d UA O • u"l'~u.. 

Ödemişin Birgi ntıhiyesinde oturan 
İzzet oğlu Abdullahın 12 yasındaki 
dilsiz çocuğu Ahmet, tedavi edilmek 
üzere buraya getirilmiş fakat, çocuk 
kaybolmuştur. Zabıta, dilsiz Ahmcd.1 
aramaktadır. 

Bir Katil Yakalandı 

kendi elile hazırladığı nefis çayı 
içmek, onun istibdat ile mücadele 
hikayelerini, gurbet ellerindeki ga
rip sergüzeştlerini dinlemek ve, bil 
hassa içtimai, siyasi ve dini içtihat
larından istifade etmek için, onun 
ikametgahında toplanır, hoşça va
kit geçirirdik-

(1) Beni, bu sureUe çetin bir vaziyetten 
kurtaran Raif Beyin elfın hayatta olup ol
madığını, bllmlyonım. 

idare heyeti, birkaç gün sonra top 
lanacak büro teşkilatı ve büro faa
liyeti hakkında kararlar alacaktır. 
nevoaçesiğbşkliklerüğünalp g 

Balkan Antantı Konseyinin Fran
co hükumetini fiilen tanımak husu
sundaki kararından sonra, Franco
n un Ankaraya pir mümessil gönde
receği yazılmıştı. 

lardır. 

Bunlann, bu sokakta patlıyan ha-
Öğrendiğimize göre, eskiden uzun vagazı borularından çıkan gazdan 

Tavşanlı, (TAN) - Değirmısaz kö
yünde geceleyin, kahvede, çıkan ka~ 
gayı yatıştınnıya giden jandarma ka 
rakolu kumandan vekili onbaşı mua
vini Hasan, sarhoş Süleyman taraflD" 
dan bıçakla yaralanmış, Hasan biraS 

r~ı:::~ K~~;:;:~, 

B en şu yazılarımda merhum 
Ubeydullahın hayatına da

ir bir iki noktayı biraz aydınlat
mak ve bunların üzerine dikkat 
nazarını celbetmek istedim: 

1 - Ubeydullah Efendi "Terak
ki ve İttihat,, ın tıbbiyeliler ara
sında doğup teşkilatlanmasında 
çok mühim bir rol, belki de rollerin 
en mühimini oynamıştır. 

2 - Merhum yalnız İslamcı de
ğil, biraz da Türkçüydü: Onun bu 
Türkçülüğü t8 Amerikadaki seya
hatleri zamanında başlar. 

3 - Bir de, zan ve tahminime 
göre, Ubeydullah Efendi, Rus - Ja-
pon muharebesini müteakıp, bir
takım "provokasyonlar,, neticesin
de, Kafkasyada vuku bulan "Er
meni - Müslüman,, münazaalann
da (1905) barıştırıcı bir rol oyna
mıştır. Ancak bu hususta sarih bir 
malumata sahip değilim ve batı -
ralannt pek sönuktür. 

----o----(2) İlk defa U&akiznde ile glSrllşmek &e
refine ancak Umumi Harp sıralarında, Ber
linde, nail olabilmiştim. 

DENİZ ve LİMAN : 
seneler İspanyanın İstanbul Başkon zehirlendikleri anlaşılmış, derhal 
solosluğunu yapan ve ihtilltl çıktık- Haseki hastanesine kaldırılarak te
tan sonra Francoya iltihak ederek davi altına alınmışlardır. (3) "Füyuzat,, , 19-10-1907, N 10. 

( 4) Ubeydullahın pir A. Cevdeile de 
dosUuğu vardı; ar2ları ı:an.c:lk cnnr.ıad2n acıl 

mıştı. 

ÜNtVERSlTEDE: 

Tıp Fakültesinde 

Beslenen Hayvanlar 
Tıp Fakültesinde tecrübe için bes

lenmekte olan yüzlerce köpek, tav
~· kubay, fare ve kurbağanın çı
kardıklan sesler, Universitenin bazı 
sınıflarında ders ya\>ılrnasını güçleş
tinniştir. Bunun için, teşrihhane bi
nasının yanında bu hayvanları mu -
hafazaya mahsus ayrıca bir yer ya
pllmıştır. Fakat bu yer mu~akkat -
tir. Tıp Fakültesi için her yıl hariç
ten tedarik edilmekte olan bu hay
vanlardan yüzlercesinin bahalıya 
mal olduğu göz önüne alınarl?k, bu
raya 20 bin lira sarfile yalnız hay -
van beslemeğe değil, üretmeğe de 
yarıyacak modern bir hayvan ahırı 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Denizbank lstanbul 

Şubesi Kuruluyor 
İspanyaya giden B. Polenşia, Fran- o·· K çak T tuld 
conun Ankara mümessili olarak bu- ort · a çı u u 
günlerde memleketimize gelecektir. Dün gece, E18.z1ğdan Haydarpaşa-

lngiliz Elçiliği Batki.tibi ya gelen tren yolcuları arasında A-
Denizbank İstabul şubesinin ku

rulması için hazırlıklara başlanmış
tır. Bankanın en mühim merkezleri
ni içine alacak olan bu şube, umumi 
müdür muavini Tahir Kevkep tara
fından idare olunacaktır. İstanbul 
şubesi için, merkez rıhtım hanının 

dördüncü ve beşinci katlan ayrılmış 
tır. 

Denizbank İstanbul şubesinin ku
rulması, Denizyollarıı Liman İşlet
me İdaresi, Akay, fabrika ve havuz
lar ve İstinye Doku ile kılavuzluk 
ve romorkörcülük gibi, şimdiye ka
dar müstakil çalışan deniz müesse
selerinin tek bir idari sistem_içerisi-
ne alınması demek olacaktır. İstan
bul şubesi ilk iş olarak muhasebele
ri birleştirecektir. Bunun haricinde, 
bu müesseselerin esas itibariyle şim 
diki şekillerini muhafaza edeceği 
ve kadrolarında esaslı bir değişiklik 
yapılmıyacağı anlaşılmaktadır. 

ziz ve Kadir isminde iki kişinin hal
Memleketimizden Ayrılıyor leri şüpheli görülmüş ve muhafaza 
İngilterenin Ankara Büyük Elçi- memurları tarafından bavullan a

liği Başkatibi B. Dikson hükumeti 
tarafından, Roma Büyük Elçiliği 
Başkatipliğine tayin edilmiştir. Ye
ni vazifesine gitmek üzere, bugün, 
memleketimizden ayrılacaktır. 

B. Dikson, uzun zamandanbcri 

randığı zaman 45 kilo Suriye mamu
latı ipekli kumaş bulunmuştur. Ku
maşın tulü 250 metredir. 

Dün gece, Taksimde de bir cürmü 
meşhut yapılmış, Mehmet Sait ve 
Abdülkerim isminde iki kaçakçı ya
kalanarak Üzerlerindeki 34 bin c:ık-

memleketimizde bulunuyordu. Ken
disini bütün muhitine sevdirmiş bir 
diplomattı. Memleketimizi hayatına mak taşı müsadere edilmiştir. 
yakın bir alaka göstermiş, hatta son 
Tarih Kurultayında bir tez okumuş
tu. Buradan ayrılışı, onu tanıyan ve 
sevenler için bir teessür vesilesi ola
caktır. 

B. Dikson'a yeni vazüesinde de 
muvaffakıyet dileriz. * Yeni basılacak olan 10 paralık
lar için, dün Darphanede döküm ya
pılmıştır. Paraların basılmasına ya
kında başlanacaktır. 

BELEDİYEDE: 

Yeni Sebze Hali 
Şimdiki meyva halinin yanında 

yaptırılacak olan sebze hali dün 72 
bin liraya bir müteahhide ihale edil 
miştir. 

Emniyet müdUr muavini ne şube mtı
dilr ve muavinleri, dünden itibardl 

vazifelerine resml üniforma ile a~ 
b81jlamtlilardır. 

• 
B 

omontf şirketi, faallyetınl t:ıtn etmll 
olmakla beraber tesisatını beııOll 

satmadığuu blldirnıişUr ,,. 
İ ı yerlerinin sıhhat ve emniyet td" 

• tibatına ait nizamname bazırlaıı • 
mı~. Yakında neşredllecektir. ,,. 

İ ııtanbul le Amirliğine ballı buhtntll 
Bursada mllstakn bir~ Amirllll Jd 

rulnıasına karar verllmlştl.r. 

• G eçen ay &ehrlmizde yenld~ 13 ~' 
8 apartıman, 3 dükkAn ve % muhtr 

Uf o:ırnak Ozere 26 bina yapılmıştır. 

EAKVIM ve HAVA] 

6 Mart 1938 
PAZAR 

3 üncü ay: Gfuı: 31 
Arabi: 1358 
Muharrem: 4 

Yalnız şu kadar hatırlıyabiliyo
rum ki, merhurq o buhranlı zaman 
larda, kendi tabirince, "hetll ziya
ret, hem de ticaret,, kastile Baku
ya gelmiş ve petrol madenlerinde 
ezcümle Mantaşev'in müessesese -
lerinde tetkikatta bulunmuştur. 
Belki bu münasebetle Kafkasya ga
zetelerinde, Ubeydullah hakkında 
yazılmış, malumata rasgelirim, diye 
eski gazete kolleksiyonlarını karış
tırdım. Fakat merhumun ilri ma
blesinden başka bir şrty bulama-

Üniversitede Yeni Bir Kürsü 
Yunanistanla aramızdaki kültür 

yakınlığına hizmet etmek için Yu
nanistanda Atina ve Selanik üniver
sitelerinde Türk dili için birer kür
sü konması ve Ankara dil fakülte
sile Istanbul yabancı diller mektebi
ne de Grek lisanını tedris etmek üze-
re birer kürsü ilavesi son günlerde 
görülşülmiye başlanmıştır. lstanbul 
Universitesinde esasen "eski yunan
ca,, için bir kürsü vardır. Yeni kuru
lacak kürlü Yunanistanda bugün ko-

Romorkörcülük ve kılavuzluk kıs 
mının, Liman İşletme İdaresine bağ 
}anması uygun görülmüştür. Bu kıs 
mın müdürlüğüne tayin edilen Sait 
Salfıhattin, merkez rıhtım hanında 

kendisine ayrılan kısımda çalışmıya 
başlamıştır. 

nuşulan dil içindir. * Fen ve edebiyat fakültelerinin 
bulunduğu Zeynephatun konağı ah
şap olduğu için yangın ihtimaline 
karşı, binada esaslı korunma tertibatı 
alınacaktır. 

* Yenicami kemerinin yıkılmama
sı hakkında verilen karar üzerine ge
niş bir rapor hazırlanmıştır. Keme
rin sanat kıymetini gösteren dahili 
fotoğrafları ile beraber Maarü Veka
letine gönderilecektir. 

lıtanbul Saylavı Halil 
Ethem Rahatsız 

Teessürle öğrendiğimize göre, İs
tanbul saylavı B. Halil Etem, ağır 
bir hastalık geçirmektedir. Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. 
Sükrü Kaya, dün. Vali B. Muhitün 

Yeni halin temel atma resmi bu 
ay sonuna doğru yapılacaktır. Yu
murta, limon, patates, yağ ve emsali 
maddeler için yapılacak olan diğe~ 
büyük ve modem pavyon 938 malı 
yılında münakasaya konulacaktır. 

Güneş: 6.27 - Öğle: 
kindi : 1!5.38 - Akşam: 
'Yatsı : 19.3!5 - lmstık: 

Knsım: 119 
Qumt: 13!54 

Subat: 21 
12.25 
18 0!5 

4.42 

YURTIA HAVA VAZ1YE1"1 
Mezat Daireıinin Sabfları 

Geçen ay mezat idaresindeki sa
tışlar nisbeten düşmüştür. 213 parça 
7451 liralık altın ve gümüş, 12323 
parça 6796 liralık müteferrik eşya 

Yurdun Ege ve cenubi A d ı nını-' 
kaıannda hava kapalı ve mev7ll v ğışllo 
diğer yerlerde bulutlu ı;:cemls rü, tırl-' 
Karadeniz kıyılıırındn CC'nut> 1 e• vf!f ' 
lerde şimnll istikametten orta kuvvetti 

iştir Diln, lstanbuldn h va fazlıı buıot' 
u aeçıMş, r(lzgt\r şimali lstikıımetten sııııi' 

_ )ede 6 ile 8 metre hızln esml Ur. Saat 14 ti 
baromeır. '169,1 mlllmetre idi. Hararet ı' 
çok y ve en az !5,0 santigrat olarak ka1" 

satılmıştır. 

Ustündağ vasıtasile 

muştur. Sayın me~bt11•'1Z• 
şifalar temenni ed t. 
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Franscd :ı A tlatdan 

Buhran 
Ömer Rıza DOGRU L 

f ransa, yeni iş nizamnamesi yü 
zünde nz kaldı, yeni bir kabi

!ıe buhranı ile karşılnşmnk vaziyetin 
ele .d' t 1 ı . ş nizamnamesi Fransa mebu-
~nı ile ayanı arasında mekik dokur
tasına gidip gelmiş ve bir aralık iki 
~eclis arasındaki keskin ayrılık, da-

.11 birkaç gün evvel dış siyasn üze· 
tinde tam itimat kazanan hükumetin 
bıe\ kiini sarsacak bir mahiyet almış· 
tı. 

UZAK ŞARK: J 

Çinliler, Sekiz ! 
Japon Tayyaresi! 
DüşürmüŞ,ler 
Londra, 5 (TAN) - En son Çin teb 

liğine göre; Nanşang üzerine dün ta
arruz yapan 15 Japon tayyaresinden 
sekizi, hava muharebesinde Çinliler 
tarafından düşürülmüştür. Geçen 
hafta zarfında 32 Japon tayyaresi 

'Yeni nizamnamenin bir hedefi de düşürülmüş ve tahrip olunmuştur. 
lş sahibi ile işçiler orasındaki müna- Fonnus üzerine yapılan taarruzda 
•cbetıeri tanzim etmektir. Bunun i· müteaddit tayyare meydanlarında 
'111>lnrından biri. işçilere verilecek üc tahrip olunanlar ·da bunlara dahil
l'~tin maişet pahalılığı ve ucuzluğu dir. 
11'.sbetinde yükselmesi veya düşmesi- Honanın şimalinde Taokof - Şin
clır. Hükumet tarafından hanrlanan gua demiryolu boyunca ilerlemekte 
~e ?'ehuslar tarafından kabul olunan olan Japon sol cenahı Lojanın 25 mil 
S Yıhaya göre maişet bedeli, yüzde şimali şarkisinde Şiyuan önünde dur 
b derecesinde değiştikçe ücretler de durulmuştur. 
~na göre değiştirilir. Ayan ise bu Diğer taraftan mfihim takviye kı-

tıısbetin daha yükseğe çıkarılması Ü· taatı alan Japon kuvvetltri dün Şia-
te . • 
h rındc ısrar etmiş, bundan başka şiang ilerine şiddetli bir taarruza 

er nıüessesenin ücretleri yükselt - geçmişler fakat, püskürtülmüşlerdir. 
bıiye kudreti yetip yetmediğini ispat Japonlar Vuhu civarında Lukanga 
tdecek vesikalar göstermesi liw..m - gemilerinin himayesi altında ilci bin 
ttldiğini ileri sürmiiştür. asker çıkarmışlardır. Muharebe şid
h lıir bakıma göre bu ihtilafın bir detle devam ediyor. 

likünıet buhranı vücude getirecek Sovyet • Japon münasebetleri 
:: hükumete istifa tehdidini ileri sür 

Utecek derecede ileri götürülme • Japon Mebusan Meclisinin bütçe 
~esi icap ederdi. Fakat Fransa me- encümeninin dün öğleden sonraki 
Usları arasında işçileri temsil eden toplantısı esnasında Hirota devletler 

llnsurlar daha kuvvetli, ayanda ise arasnda deniz silahlarının indirilme
~ ahiplerini temsil edenler daha si için müzakereler başladığı takdir
dazıa olduktan için iki taraf arasın· de bunu memnuniyetle karşılıyaca
b~ki bu çekişmenin vukuunu çok ta- ğıru söylemiştir. 

11 !?Örmek icap eder. Hirota bu takdirde Japonyanın 
~ihayet iki taraf çekişe çekişe me· muharebenin daha feliıketli ve ciddi 

:le hallolunmuş ve M. Şotan a~·an olmasına mani olmak için zırhlılarla 
rafından ileri siirülen noktainaza- tayyare gemilerinin ortadan kaldınl 

~n mehusan tarafından kabulünü, masıru telkin edeceğini söylemiştir. 
ıne İstifa tehdidile tav:;iye etmiş ve Fakat böyle bir tedbir tarihin başlan 

lıeticede itilaf hasıl olmuştur. gıcından beri mevcut olan harbi ka-
til~nrici ve beynelmilel vaziyetin İ· nun harici yapamıyacaktır. 

11.fı kol ·l ·t "'- il ld • · · · tli a~ a§ armıya um o ugu Hırota Japonya ıle Sovyetler Bır-
Phe ,.··c F l h • • • l'a .,o urmez. 'ransız ar arıcı sı- liği arasındaki vaziyetin ciddi oldu-
~t bahsinde birleşik olduklarını :tunu itiraf etrn~c:ilr. 

lll'tJf---r. t • ( 'd ek • • ·- ·-- .,_ • ... -:s .... uapuu - uv -,<::l. 
lla <uıarı er ora e er nızam- - . b 1 . . d . 

rneyj k b 1 ki d h'l" b munase et ennı aha normal bır 
d a u etme e n ı ı arışı ki k 

a sağı, ... 1 k d '' .. .1 h k şe e oymağa çalışacağını, Sovyet-
ett'k ··• ama uşuncesı e are et 1 8 . l 'ğ' . d 1 lerin· b d .11• 'tt'h d er ır ı ının e ayni arzuda bulun-b ı, \'e u sıra a mı ı ı ı a ı d ğ b' ld ' . 0ınıaınnı. ı-t dikl . . .. . u unu ı ırmış ve mebuslardan 
J UA ı,:, c eruu gostermış- So t h .. k. . . erdir vye u umetının bu arzusuna 

• inanmalarını rica ederek bunun mu-
1,., •1 vaffakıyet ihtimalini artıracağını ilci 
~erenin silahlanman 1 ve eylemiştir. 

• J ngiliz siliihlanma~ının neka-
)' dar geniş ve miithiş bir mik
~sta Yapıldığım anlamak için bir -

b ç rakam göstermek yetişir. Bu se

•·e fngiliz ordusuna 100 milyon lngi
"ll ı· 

ırasından fazla para tahsis edil -
bıişt' 
lağ ır. Donanmaya sarfolunacak meb 

daha fazladır ve 120 milyon tn. 
tiliz ı· 

ırasını aşmaktadır. Hava kuv-
\>ctıeri içı'n d b ' ·· ·ı t ·1· ~ e ır yuz mı yon ngı ız 

ası tahsis edilmiş bulunuyor. 

f Silnhlanmak için bu kadar büyük 

:~akiirlıklara katlanan İngiltere~ ha 
...... hkı 
lıe arını tamamladıktan sonra, şüp 

Yok k' · · · ):!' ı, sıyasetını ve menfaatleri-
• en rn" . la ucssır surette miidafaa im.Hın 
!'ıt ilı elde etmiş olacaktır. 
n '1 L· gı tereden gelen son haherlerin 

ırçoğ 
\i U bu müdafaa hazırlıklarına 

ttir t . 
tllt ' ngılterenin anlaşma siyasetini 

tuğu .. k 
te ve muza ereler açmak üze-

Old ğ tarı u u sırada bu rakamların inti-
t ' Yalnız bir tesadüf eseri o1masa 
l!r~kt' 

~· 
~-O=S=L=A;;;ıo;ıı;VY_A_: _____ _____ 

liarbiye Nazırı, Hü

cumlara Cevap Verdi 
l3eı 

l?ahr· grat. 5 <A.A) - Harbiye ve 
J:ı ıye flfozın General Mariç, dün 
arıarn 

~ak entoda muhalif mebuslardan 
., 

1 
O\'iç tnrafından kendisine ya-

~ı an t . • . 
cu arnamıle şahsı mahıyetteki hü 

!sk~larıı rnukabcle ederek muarızını 
at etrn· · ıştır. 

Gener ı R 
tet d a • akoviç aleyhine baka· 

'h avası açacağını beyan etmiştir. 
.("'.arı· bil anıento Hnrbiye ve Bahriye 
tceıeri.ni ittüakla kabul etmiştir. 

B. Hirota, Japonyanın, bununla be 
raber, Sahalin adasının şimalinde iş 
letme muahedesiyle Kamçatka balık 
avı muahedelerinden doğan hakların 
da ısrar edeceğini söylemiştir. 

Şiddetli bir meydan muharebe::;i 

Şanghny, 5 (A.A) - Bu sabah Sa
nnehir üzerinde bu nehrin cenubun
da bulunan Çin mevzilerinin şiddetli 
bir topçu ateşi altına alınması ile bü
yük bir meydan muharebesi başla
mıştır. 

Japon ve Çin ordulannın kuvayı 

külliyesi karşı karşıya bulunmakta
dır. İki orduyu yalnız Sarınehir biri
blrinden ayırıyor. 

Buraya gelen bazı haberlere göre 
Çin ordusunun harekatını bizzat ma
reşal Şan-Kay-Şek idare etmektedir. 
Mareşal Japonların nehrin yukansın 
dan herhangi bir geçme teşebbüsüne 
karşı koymak üzere Şansiye mühim 
takviye kuvvetleri göndermiştir. 

ITALYA: 

Yeni inşa Edilecek 

Harp Gemileri 
R o m a, 5 ( A. A. ) - De

niz bütçesinin tetkikinden an -
laşıldığına göre, Italyada bir 
kanunusani 1936 da 35 bin tonluk 
iki zırhlı ile 1600 tonluk 12 torpido 
muhribi, 700 tonluk 16 torpido, 800 
tonluk 4 avizo, 12 si Okyanus tipinde 
ve sekizi Akdeniz tipinde olmak üze· 
re 22 denizaltı gemisi inşa ediliyor
du·. 

Bu rakama, inşasına son zaman -
larda karar verilmiş olan 35 bin ton· 
luk diğer iki zırhlı ile 2000 tonluk 
12 destroyer ve bir kaç denizaltı ge
misinin de ilavesi icap eder. 1938-39 
bütçesi iki milyar 19 milyona baliğ 
olmaktadır. 

iSPANYA: 
Kurbağa Sesleri 

(Yazan: B. FELEK] 

Bir hoş haber aldım. 

Bir Hava Hücumunda 
100 Kişi Ôldü, Barselon 

Tekrar Bombalandı 
Londra, 5 (Radyo) - lspanyadan 

gelen harp haberlerine göre, üç tane 
üç motörlü tayyare ile üç avcı tay· 
yaresi, öğleden sonra Alkaniz koyü
niı bombardıman ederek yüz kişinin 
ölmesine sebep olmuştur. Bir deniz 

pılan bu manevralara iki zırhlı, iki 
saffıharp kruvazörü, iki tayyare ge
misi, dört kruvazör ve 30 torpido 
muhribi iştirak eylemektedir. 

Tıp Fakültesi tecrübeleri için bes
lenmekte olan köpek, tavşan, fare, 
kubay ve kurbağalar o kadar çok 
gürültü ediyorlarmış ki; bunlann 
olduju yere yakın olan dcrsanelerde 
ders okumak ve okutmak mümkün 
olamıyormuş. Onun için fenne hiz. 
met eden bu hayvancıklann başka 

bir yere nakli düşünülmüş ve mu
vokknt bir yer bulunmuş. İleride hu 
hayvanlan sade beslemek için değil, 
üretmek için de kullanılmak üzere 
20 bin lira kadar sadcdilerelı. bir bi· 
na yaptırılacakmış. 

Filist:n Fevkalade Komi.seri 

FiLiSTiN: 

Çetelere Karşı 
Şiddetli 
Çarpışma Baş1adı 

Londra, 5 (TAN) - Filistin den ge
len haberlere göre, Arap çeteleri ile 
İngiliz kuvvetleri arasında çok şid
detli çarpışmalar başlamıştır. 

1 

tayaresi de Barsclonu bombardıman 
etmiştir. iki ölü. iki yaralı vardır. 

Evvelki gece, Franko bataryala
rı, hükumet merkezinin şimali gar -
bisinde bulunan Cumhuriyet mevzi
lerini bombardıman etmişlerdir. 

Şehrin merkezindeki sokaklarda 
bir kaç mermi infiliık etmiş, fakat 
kimseye bir şey olmamıştır. 

Büyük çapta htikümet toplan mu
kabele ederek Frankistlerl ateşı kes
meğe icbar etmişlerdir. 

Cebclüttarıkta lngiliz 
donanmmı manevrada 

Londra, 5 (A.A.) - Cebelüttarık 

önünde Ingiliz donanmasının başlı

yan manevraları cuma gününe ka -
dar devam edecektir. Amiral Dud -
ley Paundun kumandası altında ya-

Ademi Müdahale İ.fİ 

Londra, 5 ( A.A.) :..... ispanya işle
rine ademi müdahale meselesi ge -
çen haftalar içinde, hiç değilse za • 
hiren olsun, Londra komitesinin tek 

nik çerçevesi içine girmişken son 
günlerde tekrar birdenbire politik 
ve diplomatik saflıaya fırlamıştır. 

Ingiliz matbuatına göre. bu deği -
şikliğin başlıca sebebi Ispanyol mu
hariplerine harp levazımı verilmek
te olmasıdır ve lspanyol meselesini 
yeniden had bir siyasi safhaya dök
müştür. 

Muhalefet gazeteleri, eğer Londra 
komitesi. toplanırsa yeniden mühim 

miktardP Alman ve ltalyan levazı -
mının ispanyaya gönderilmiş oldu • 
ğunu isbat eden vesikalarla karşı

laşacağını -yazmaktadır. Yammun ve Unelfalnu kasabaları 
civarında yapılan muharebe tedhiş
çilerin tenkili için yapı lan harekatın 
başlangıcındanberi gorülmemiş de
recede şiddetli olmak istidadını gos
termektedir. 

Maverayi Şeria hudut kuvvetleri
nin ve askeri tayyarelerin himaye
sinde ilerliyen Filistin kıtaları ted
hişçileri takip etmiye ve onlara ağır 1 

zayiat verdirmiye devam etmekte
dirler. 

rf J,;J~~:;::r;:~:~ Çin 

B .. 1 . Ve Japonya 

Ölenler 25 kişi 
Hayfa, 5 (A.A) - Filıstindeki İn

giliz kuvvetlerinin baş kumandanı 

h\tRarR!:;»iBl!~Jl tif a'Tekat 'ı-saıfa'Si~a 
gitmiştir. Bu mıntakaya gece takvi
ye kıtalan gönderilmiş bulunuyor
du. 

Zannedildiğine göre Araplardan 
ölenlerın miktarı 25 kişidir. Arap çe 
lesinin iki yüz kişiden mürekkep ol
duğu tahmin edilmektedir. 

Yeni bir çarpışma daha 
Ceninini batısında Yammun köyü 

yakınında dün vuku bulan bir mü -
sademede bir Ingiliz zabiti hafifçe 
yaralanmış ve bir Ingiliz askeri öl
müştür Telsizle çağırılan tayyareler 
ve kıtaat çeteyi dağıtmışlardır. Tay
yare ateşinden en az 12 Arabın öl -
düğü tahmin edilmektedir. 

u çesı s·ı .. h Al 1 
Londra, 5 (Husust) - lnglltere ta· } a mış ar 

Vaşington, 5 (A.A.) - Şubat ayı 

zarfında Hariciye Nezareti tarafın -

rafından halihazırda yapılmakta, ve 
f ya tamamlanmak Uzere bulunan zırh 
1 lılarla slparlt cdllccck olanların sayı 
,ı sı 150 yl buluyor. Bu, 150 :zırhlı ıui dan verilmiş ihracat vesikalarının 
ı ıekllde tasnif cdlllyor: tetkiki neticesinde harp malzemesi 

f 
taş'i~ 19fYiH, .zı.ı;~u~SŞ.ur~ cm rnn ı anıımıun y-ın ıı~ .:ruponyanm 
muhrip, 18 denizaltı, 5 refakat gemi- ilk safta geldikleri anlaşılmıştır. 

j si. 4 devriye gemisi. 0-mayn tarayıcı - ı Çin 1 918 613 dolar kıymetı'nde 
sı, 12 motör torpltobot. 3 nehir top- ' ' 
ı:ekeri. 10 depo ııemisi . 7 silAhlı ba- harp malzemesi ve bilhassa askeri 

f lıkcı gemisi. 17 müdafaa gemisi, 10 1 tayyareler almıştır. 
küçuk zırhlılar. 

lnglltcrenln ordu, deniz ve hava Japonya ise 1,184,950 dolar kıy • 
kuvvetlerlnln yUksek tnhılsatı yOzUn 
den 1 ngllterenin bu seneki bUtc;esi 
bir mllyor lnglllz llraııına varıyor. 

Orduyn bu sene 100 mllyon aarfolu · 
nuyor. Geçen senenin masrafı 82 mll 
yondu. Geçen sene donanmaya 105 
mllyon 1&rfolunmu,tu Btı acne bu 
masraf 16 mllyon artmıştır. Bu sene 
hava kuvvetlerine tahsis olunan pa· 
ra 100 milyondan afaOı de(jlldlr ve 
geçen senenin masrafına göre 18 mit 
yon fazladır. 

metinde bilhassa tayyare ve motör 

satın almıştır. 

Harp malzemesi alıcıları arasında 
bundan sonra 237 bin dolar kıyme
tinde malzeme ahın Avustralya ile 
Brezilya ve Sovyctler Birliği gelmek 
tedir. 

Müthiş Bir infilak 
Nevyork, 5 <A.A.) - Uç katlı bir 

binada bulunan bir birahanede bir 
kaç infilak vuku bulmuş ve bina ta-

CEBELÜTT ARIK MANEVRALARI : mamile harap olmuştur. . 
Uç kişi ölmüş. bir kişi ağır ve elli 

kişi hafif surette yaralanmıştır. 

İngiltere: sllAhlnnı~ol'. Yen! yılın bfltçesf, ol'du, deniz ve hava kuvveUerlnln yüksek 
tahsisatı yüzUnden bır milyar İngiliz lirasını bulacaktır. İngiliz donanması. yeniden 
150 zırhlı kazanacaktır. Dığcr taraftan. İngiliz donanmasının CebelOttartkta manev
ralara başladığı ve bu mancvralann cuma gününe kadar sürcce»ı btt..ır-ıu~ B slmd bir , __ ,,,_ .,. --.....&M,Tor. u re-

e.. ~kruvazörünü Cebelütıank anünde ı?Öt'ÜYorw:. 

iNGILTERE: 

Japonyadan Tekrar 

Malumat istenecek 
Londra, 5 CA.A.) - Deniz mahfille 

rinde söylendiğine göre Japonya gay 
riresmi surette olsa da şimdiki deniz 

inşaatı hakkında mallımat verdiği 

takdirde İngiltere, Fransa ve Ame
rika ağlebi ihtimal deniz muahedesi
nin "sahabet.. maddesini tatbik et
mekten vazgeçeceklerdir. 

Bu hususta pek yakında Tokyo 

nezdinde teşebbüslerde bulunulması 

ve Tokyonun da 10 - 15 gün zarfın

da istenilen malfımatı vermesi kuv
vetle muhtemeldir. 

KISA HABERLER 
* Kfü;Uk antant daim! turizm kom.1-

tesJ Bukreşte toplanmıştır. 

* Fransız Ayan meclisi. pııTlAmento
dan geçen Milli Müdııfaıı snndtğı ihdası 
kanun lftyihasını kabul etmiştir. 
* Romanya Horiclye MOstcsan R Com 

nene. vedanııme!rinı vermek üzere Berlinc 
hareket etmişlerdir. 

* Avrupa ağır siklet şampiyonu. Al
man boksörü Köblln. Berllnde Avustur
yalı Lnzek'le yaptığı maç nctkesfnde 
§Dmplyonluğu kaybetmiştir. Köblln, ni
zamsız VU?U$Undan ikinci ravuntta mağ
lOp addedilmistfr. 

Ne doğru sözdür. 

Ağlamıyan çocuğa meme vennez
ler. (Yeni çocuk bakımı ağlıyana da 
vermiyor ya!) Eğer bu; köpek, tav
şan, fare, ve kurbağalar bağırıp ça
ğırmasalardı sittin sene orada kalır

lar ve bu 20 bin liralık büyük binaya 
nail ohımazlardı. Bu müliıhazayı 

şöyle bir kenara koyduktan sonra 
gürültü bahsine temas etmek isti· 
yorum. 
Tıp Fakültesinde tedrisatı ihlal e

den hayvanlardır. 
Bunlar, gürültü yasağının farkın

da değildirler. 
Ya bizde uyku durnk bırakmıyQ 

meyhane kaçkınlarına ne diyelim. 
Geçende bir emniyet amiriyle gö

rüşiirken geceleri civnrımızdakl 

meyhanelerin gürültüsünden bah
settim. 

- İçeride hndisc olsa derhal ka
patını, dedi. 

Halbuki bizim şikiiyetimiı hep 
dışarıda kopan güriiltüden. içeride
kini duyduğumuz yok! 

Dün gece saat bire on kala. kom
şu (çalgılı ve içkili lokanta) da düm
belek ve darbuka çalıyorlardı. Ara
mızda en az kırk elli metre olması
na ve oranın kapısı penceresi kapa
lı bulunmasına rağmen ses beni ra. 
hatsız ediyordu. 

Anladık; eğlence de lazım. Ynlna 
karar \'erilecek mesele şudur: 

T...ir.- .... ı -rh tıi.ı-, diye herkesba 
rahatını kaçırmak ... aiz midir? 
Şu bu eğlenecek diye geç vnkte 

kadar gece çalgı çnlnıak doğru mu
dur?. 

Bizim sokağın bukadar cümbfişlil 
olduğunu gören bir arkadaş bana: 

- Yaşıyorsunuz Vallahi! Şu cüm
büşe bak yahu! Sabaha kadar çalgı 
çağanak! diyordu, ona şunu söyle
dim: 

Bir hüner sahibi tavuklara 
dansetmeyi öğretmiş, para kazanır

mış. Hakikaten etrafı telle çevrilmiı 
bir yerde tavuklar ôdeta sıçnyarak 
dansederler, halk ta tavukların mu
ıika ve dan tan zevk nldığını zanne
dermiş. Bir meraklısı tetkik etmiş, 
görmü ki tavukların sıçraması dans 
tan değil, üstüne bastık.lan saçın 

kızgın oluşundandır. 

Bizim komşu çalgıdan aldığının 
zevk te buna benzer. 
Tıp Fakültesi köpek, tavşan, ku

bay, fare ve kurhağalarına yaptıkla
rı gibi bizim civarın bülbü1llerine 
de başka bir yer bulsalar da bir ra
hatça başımızı dinlesek. 

lngiltercde herkes içki içer. İçki 
içmiyen pek azdır. Sabaha kadar a· 
çık içki yeri görmedim. Bütün içki 
yerleri gece 10,5 ta kapanır. Daha 
tuhafı, lokantalarda garson gelip si· 
ze hatırlatır ve: 

- Eğer daha içki istiyecek!>eniz, 
beş dakikaya kadar ısmarlayın! 
Çünkü saat on buçuktan sonra içki 
veremem, der. Acnba İngilterede 
kimse eğlenmiyor mu? 

... 
Okuyucularımızdan Zllede M. S. R. 
- Muallim Nihat "TAN., da çalıımıyor, 

Kendlal berhayattır 
- Aka GOndOz arkada,ımız biraz keyif .. 

sizdir ve elycvm saylavdır. 
B. F. 

Yeni Gemilerimiz 
Berlin, 5 <A.A.) - Türkiye hesn· 

bma Kiel'dekı Germanıa tezgahla -
rında ınşa edilen "Trak. vapuru 15 
kanunusanıde denıze ındırılmış ve 
halen teferruatı ıkmal edılmek uze
redir. Avni tıpte başlanan üç gemı • 
den ilki olan "Trak" nisanda teslım 
edileccktır. 

Diğer iki vapurdan biri mart so
nunda, diğen hazıran başlarında de
nize indirileceJrtir. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

--0-
TAN'ın tıedefl: Haberde, fikirde, her· 
ıeyde temiz. dllrllet, umlmt olmak, 
karlln ııa~eteal olmıya çalıımaktır. 

--o-
ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 ıt 6 Ay 1500 ıt 

400 • s A.y 800 • 
150 ıt 1 Ay 300 ıt 

Milletlerarası posta lttibadma dahil ol
llUyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peıinclir: A.drea deiiı 
tinnek 25 kuruıtur Cevap için mektup 
1ara 10 kuruşluk .,"al Ulvesi ltzmıdır, 

r GONON MESELELERİ 1 
Almanya lngiltereden 

Ne istiyor? 
[Yaan: M. ZEKERiYA] 

Chamberlain hük6meti, İtalya ile 
•lduju gibi Almanya ile de sulhen 
anlapnak taraftandır. Nitekim bu 
baaksatla buciln hariciye nazırı bu
l11Dan Lord Balifax iki ay evvel Ber
liıae ıönderilmişti. O vakit Wtlerle 
lncnb milmesaili arasında eereyan 
eden mtlzakere f1l noktalara temas • 
~ordu: 

1-Almanya bet sene için mftstem 
leke lddiasmdan vaqeçecektir. Buna 
lllllkabil, 

Z - Wdeıe Orta Avrupa '" prld 
Anapacla serbeatt verilecektir. 

1-Mı11etler Cemiyeti, Almanyayı ....._111l edecek nrette, tadil edile
cektir. . 

C - Milşterek emniyet ılyaseti hı· 
lakılacakbr. 

1 - İnciltere Francoyu tanıyacak ... 
1 - Sovyet Basya hariçte hırala -

!arak prpte dört devlet (Almanya, 
l'tan.a, İngiltere ve İtalya) yeni bir 
takt aktedeceklerdir. 

Geçen iki ay içinde bu 8nlaşmalar 
.._ tahakkuk edenler fUDlar olm:q· 
taı: 

D ünyanm büyük millet
lerinden üçünün mu

kadderab üç diktatörün elin
dedir. Bunlardan Muısolini 
elli bet, Hitler kırk dokuz, Jo
ıepb Stalin elli dokuz yqm

dadır. Bunlardan birinin ma
kamı inhilal ettiii takdirde 
ne olacak ve yerine kim gele
cek? 

İtalya, Almanya ve Rusyada dik 
tatörlerin halefi şimdiden seçilmiş 
gibidir ve bu halefler rejimi ida
me edeceklerdir. 

ITAL.YADA: 

TAN 5 

CfONO-C 
iSC.ERi 
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OKUYUCU i i H I ~ A _Y .E 1 
SPORU: DÜNYA -~ektupla-~_·_..i ~ ~ 

Altı Ayda Gelmiyen Boru a 1 
Dünya Kupasına 
lngilizler 

Okuyucularımızdan Bay Ali yazıyor: § a 
"Uılellde Mesih~a caddesinde 2~ nu- - :S 

lm k El k 

==-

.. _ 1 maralı evime hava gazı a a için e -
trik $lrketlnin Bayazıttakl yerine milracaat 
ettim. 983 numaralı ve 934 tarihli dosyaya 

-= ! iştirak Edecek baktılar. Bu sokaktan gaz geçmediğini. te- .., 
sisat !cin 25 metre boru lAzım loduğunu. : ::;: 

Haziranda Pariste başlıyacak o -
lan dünya kupası futbol maçlarına 

Ingiltere federasyonunun da bır ta
kım göndermesi rica edilmiştir. 

İngiltereye sipariş yapıldığını söylediler. : 1 
Gelincfye kadar do iki. ilç ay bekUyecek- 5 
siniz, dediler. Aradan üç ay geçti Şirkete : § 
uğradım. Hemen mukaveleyi yaptılar 7918 

1
: 

numnrnlı ve 18. 12. 37 tarihli makbuzla 250

1
: 

Ingiltere federasyonunun Fransız 

lara bir cemile olmak üzere bu maç· 
lara bir takım gondereceği ve temsil 
hakkını yalnız bir klüp oyuncularına 
vereceği soy lenmektedir. 

kunış depozitoyu vezneye yatırdım On gü :: 
ne kııdar cereyan verilecek. dediler. Bugün 

1
. S •ı 

aradan altı ay geçti. Hlıllı cereyan yok .. Bu : 

~=~:~=:~A:••arl•nndlkka• .. i Kapıcının Matemi İ1
1 

BqiktQf takımının •on kadrom . 
CEVAPLARIMIZ: : Bugünkü Maç Araenal Bir Puvan 

Daha Kaybetti 
Bu hafta ıçinde lngilterede yapı· 

lan lig maçları neticesinde başta 

giden Arsenal yine bir kazaya uğra

mış ve Portsmot'la yaptığı maçta 

meşhur muhacimlerinın harikulade 

oyunlarına rağmen gol çıkaramıya

rak 0-0 .beraber kalmış. onun için 

çcık kıymetli olan bir puvan kaybet
miştir. 

-
A!yonkarahlsarda ınucamt clvannda " E Yazan : Yar Haıek Çeviren: 8. Tol( i 

numaralı evde Bayan D Taşman: .. JllllHllllllllllllllll • • 4 llllllllllllllllllHIHr 

Beşiktaşın Galibiyet 
Şansını Fazla Görenler 

Aldanabilirler 
YAZAN: 

Geçen hafta U çaka çıkmıyan Fe
ner bahçe takımı bugün rakiplerinin 
en hatırı sayılan Beşiktaşa karşı oy
nayacak. Bu suretle Fenerbahçenin 
Uçoka çıkmayışını kadrosunun za
yıflığına hamledenlerin tahminle -
rinde pek isabet olmadığı anlaşıldı. 

Fener kadrom 

muamma halinde 

Eşr-ef Şefik 
minle yaptığım ıçin rakıplerden bi
rinin hakiki ayarını tayin edeme
mek vaziyetinde bulunuyorum. 

Maamafih, Fenerlilerin tasavvur 
ettiğim şekilde çıktıklarına göre. a
şağı yukarı bir netice bulmağa ça
lışacağım. 

Kendi görüş zaviyeme nazaran, 
Beşiktaş takımının kuvvetli ve za
yıf taraflarını hülasa ettikten sonra 
mukayeseye geçmeği muvafık görü· 

Evvelki günkü r#-;ham1zda oyun
cularına şırınga yaptığındanberi mü 
temadiyen iyi dereceler almağa baş
ladığından bahsettiğimiz Volver . 
hampton rakibini 1-0 yenerek lig 
tasnifinde rakipsız olarak başa geç · 
miştir. 

Şazi Tezcan 
Temize Çılctı 

Bu yazıya Taksim stadında karşı
laşacak iki takımın kazanma şansla· 
rını hesaplamak üzere başladım. Fa
kat Fenerbahçe kadrosunu bir türlü 
öğrenemedim. Bu sefer san lacivert 
takımın hatlarını gizliyorlar. Yahut 
düne kadar sorduklarım da öğrene· 
memişlerdi.. 

yorum. Hüsamettine 6 Hafta 
Kanaatimce, Beşiktaş takımının 

Alakadarlardan hakikati anhya
madığım için Fener k4ldrosu hakkın
da aklımdan geçen ihtimalleri kısaca 
ıırahyarak maçın tahminine geçece
ğim. 

Fenerin en tehlikeli akıncısı Fik
retin sakat olduğu malumdur. Bugün 
oynıyabilse de. eski randımanını ve· 
receği ş\iphelidir. Fikret takımda 
yer almadığı takdirde hücum battı 
nasıl teşkil edilebilir? 

Fener hücum elemanlanna naza
ran şu iki ihtimal kuvvetli görünü· 

yor: 
1 - Niyazi, Naci. Ali Rıza, Bülent. 

Orhan. 
2 - Niyazi, Naci, Bülent, Esat, Or-

han. 
Bu hattın maçta ne vereceği şimdi 

den kestirilemez. Fikretsiz oynaya
cak bu çocukların oyun derecelerı 

ar kalarmdaki muavin hattının ter
kibine göre de epey farkedebilir. 

başlıca kuvvetli taraflarından sayı

labilecek kıymetleri takımın 
uzun müddet beraberliğinden hasıl 

olan insicamı ve mağlubiyette de 
temposunu muhafaza etmesidir. 

Zafı ise, takım heyeti umumiyesi
nin her sene bir parça daha sUra
tinden kaybcdişidir. Beyaz siyahlı
ların iki emaktar açığı ge~en seneki 
akıcılıklanna nar~zan bu sene bir 
parça daha düşmuştürler. Hücüm 
merkezi bugünlerde sağanak halinde 
değildir. Sağiçe. manevraları ve 
top alış verişleri itibarile seri deni
lemez Bir soliç bu sene kendini to
parlamış ve eski sıyrılışlarını ve ka
yışlarını bulmuş gibidir Muavin hat 
tı da sürat bakımından ayni halde
dir. Müdafileri de öyle ... 

Böyle bir takımı derin oymyan ve 
çabuk yer değiştirerek ilerliyen hü
cum hatları epey müşküllere soka· 
bilirler Fakat, Fener muhacimleri
nı bilhassa bu sene arzani ve isabet
li paslaşarak ilerlemeği derin o -
yundan daha fazla sever gördük 
Bugünkü oyunda alıştıkları stili baş
tanbaşa değiştireceklerini pek zan
netmiyorum. Yalnız Fener hücum 
hattında Fikret gibi bir eleman ek· 
sileceğine göre sarı lacivert akışla
rının idare merkezini marke etmek 
müşkülü başgöstermiş olacaktır. Beş 

oyuncunun canla başla kendi akılla

Ceza Verndi 

1 

"' w Hakem Şazi Tezcan, idare ettiği 
ecnebi maçların biri...inde 

Bundan iki ay evvel şehrimizde ya 
pılmış olan Fenerbahçe - Enosis ma
çında çıkan bazı hadisclet esnasında 
Fenerbahçe kalecisinin bir Yunan o
yuncusuna yumruk vurduğu iddia e
dilmiş ve bundan dolayı federasyon· 
ca ilk tedbir olarak o maçı idare et
miş olan hakem Şazi Tezcana hakem 
lik yaptırılmamasına karar verilmış
ti. 

- Bulunduf(unuz villıyetln sıhhiye VP. 

mııarlf mOdilrlUklerlne müracaat e<llnb .. 
Size istediğiniz malOmatı mufassatan vel"e
blllrler. 

EVKAFTA: 

Cami Hademeleri için 
Yeni Bir Karar 

'Oç sene evvel yapılan cami hade
melerlne ait nizamnamenin bir mad
desi değiştirilmiştir. Buna göre bir 
camide, birinci, ikinci gibi sıra takip 
eden ve birden fazla adam tarafından 
yapılan hizmetlerde yer açıldıkca on 
dan sonrakiler sırasile yürütülecek· 
tir. 

Ancak vakfiyelerinde ayrıca bir 
şart bulunmaması. ilmi hizmetlere im 
tihanla alınmış, en az altı sene çalış
mış olmalan lazımdır Ölenin yetiş
miş oğulları müsabaka isterlerse o 
camide veya diğer bir camide o dere
ceye muadil olarak açılacak hizmet 
için mutlaka musabaka yapılzcaktır. 
Müddetsiz izirı almış ve niyabetle Ü

zerlerine evvelce cihet verilmiş olan 
\ar yerlerinde kalacaklardır Yalnız 

bu vaziyet nisan ayının 
sonra başhyacaktır. 

1 J "nlr 
$ 

ortasından 

Muhafızgücünü 
2- 3 Yendi 
İzmir, 5 (TAN Muhabr:nden) 

Muhafızgücü. bugün ilk maçını Uçok 
la yaptı. Stat oldukça kalabalıktı O
yuna Üçokun akını ile başlandı. İkin 
ci dakikada Kemal. güzel bir golle 
İzmirlilerin ilk sayısını yaptı. Üço
kun biribirini kovalıyan hücumları 
devam ederken 19 uncu dakikada 
Muhafız-icü ilk golünü kaydetti. 27 
inci dakikada Hadi. kornerden gelen 
topu güzel bir kafa vuruşu ile kaleye 
gönderdi ve Üçok 2 - 1 galip vaziye 
te g~ti Bunun üzerine Muhafızgüç
lüler. Üçok kalesini sıkıştırmıya baş
ladılar 30 uncu dakikada Şahinin 

çektiği demir gibi bir şüt Muhafız. 
gücünün ikinci golünü kaydettirdi. 
Birinci devre 2 - 2 berabere bitti. 

Aklıma yatan iki ihtimal olarak 
yazdığım şu yukarıdaki hücum hat
larından birine Esadı soliç olarak ko 
yuşumun sebebi. onun Beşiktaşa kar 
f1 muavin hattında hayli ufak kalı· 
11ndandır. Çünkü Beşiktaşlılar Ekse
riya havadan paslaşıyorlar ve biraz 
da cüsselidirler. Cenah muavini ola
rak Esat o tarza Mı pek müessir 

' olamıyor. 

Fenerliler Esadı soliçe koymakla 
müdafaa ve besleyiş kabiliyetinden 
de fazla bir şey kaybetmiş olmazlar 
zannederim. Çünkü bir iç oyuncusu 
ayni zamanda yarım muavindir Fik 
retin bulunmıyacağı bir hücum hat· 
tında Fener idarecilerinin Esadı lü· 
zumlu göreceklerine ihtimal veri
yorum. Bu takdirde Esattan boş ka· 
lan yere Şaban gibi daha müteham· 
mil ve yapışkan birinin getirilmesi 
düşünülebilir. 

rına göre oynıyacaklarını hesap et- 1 Futbol federasyonu tarafından o za 
meliyiz. Böyle, muhtelif safhaları man işin tahkikatı kendisine havale 
beklenmiyen şekillerde inkişaf ede- edilmiş olan İstanbul disiplin divanı 
cek taarruzların şaşırtıcılığı bu o . iki aydanberi süren tahkikatı csna
yunda hayli müessir olabilir Evvel- sında alakadarların şahadetlerine mü 
ce Fikreti yakından kontrol etmekle racaat ederek hadiseyi incelemış ve 
başarılan işin bugün ne şekilde ta- bu husustaki kararını alakadarlara 
mamlanacağı pek kestirilemez. evvelki akşam mıntaka merkezinde 

İkinci devrenin beşinci dakikasın
da İzmirliler. bir gol daha attılar. O
yun. bundan sonra her iki tarafın ne
ticesiz hamleleri ile geçti ve 3-2 
Oçokun galebesiyle neticelendi. 

- -4'----
BASKETBOL: 

Fransızlar Avrupa 

Şampiyonunu Y endller 

Müdafaaya gelince. Fazılın girece
ğini ve Yaşarın oynıyamıyacağını id
dia edenler çoktur. Yaşar oynıya

masa bile Fazıl idmanlı ise Fener 
müdafaasında şuur tesis edebilen bir 
e1emandır. 

Buna mukabil Beşiktaş takımının 
hnftalardanberi alışmış oldukları 
§C'kli muhafaza etmı>k gibı mühim 
bir avantajları vardır. 

Netice itibarile. ben Beşiktaşın tebliğ etmiştir. 
galibiyetini muhakkak görenler ka- Bu karar• göre. yumruk vurduğu 
dar san laciverdin riıağllıbiyetine anlaşılan kaleci Hüsamettine 6 haf
innnamıyorum. ta müsabaka boykotu verilmiş ve ay-

lki takımın talihini müsavi addet- ni hadisede alakalı görülen Esadın 
mekteyim Gol taraflarından en iyi hakem tarafından maçtan çıkanlma· 

i~ifade edecek takım ufak farkla ka· sı. hareketine kafi bir ceza sayılarak 
zanabilir zannındayım. aynca bir karar ittihaz olunmamıştır 

• Bu maçı idare eden hakem Şazi Tez-
tstanbul Futbol Ajanlığından: aanın da idaresizliği görüldüğü hak-
Taksim stadı: 6-3-938 pazar kındaki iddia sabit olmadığından o-
Fenerbahçe - Beşiktaş saat 15,30 nun hakkında da cezai bir karar it-
Hakem Nuri Bosut 

tihazına lüzum görülmemiştir. 

Avrupanın en teknik va.en yüksek 
basketbol takımı diye tanılan ve mü 
teaddit seneler şampiyonluğu muha
faza eöen Litvanya mılli takımı pa· 
"Zar günü Pariste Fransız milli takı· 
mı ile yaptığı maçı 25-18 kaybet · 
miştir. 

VOLEYBOL: 
Dünkü 8 Takımlan 

Birinci Küme klüplen B takımla
rı arasında tertip edilen lig maçla· 
rına dün Taksim stadında devam e
dilmiştir Güneş - Beykoz takımla
rı 2- 2 beraber kalmışlar. Galatasa 

Bundan iki buçuk ay evvel hakem- • 
tikten men'i sırasında da yazdığımız Bugünkü Karşılaşmalar 
~ibi arkadaşımız Şazi Tezcanın bu iş 

rRylılar Süleymanıyeyi 7--0 yen 

lstanbul bölgesi voleybol ajanlığı 
ten temiz çıkması hakikat namına 

tarafından tertip edilen voleybol mü 
,.irlden sevinilecek bir sevdir 

abakalarına bugun devam edilecek
tir. 

Klpıcı Yakubek, efendisine 
çok bağlı bir adamdı. Hat

ta bir defasında, kirasını vermiyen 
ve evden çıkmak istemiyen bir res
samın kafasını yarmış. bunun için 
de üç hafta kadar hapisanede yat
mıştı .. Yakubekin bu fedakarlı~ı 
boşuna gitmemiş. mükafat olarak 
efendisi ona en ucuz cinsinden bir 
paket sigara hediye etmişti. 

Yakubek. efendisine pek hürmet 
kar bir adam olduğu için bu hadı
se onu çok sevindirmişti Hayatm 
da hiçbir vakit kimseden iyi bi?' 
muamele görmiyen Yakubek. efen 
disinin kendisine gösterdiği en u
fak bir alakadan bile mütehassis 
olurdu. 

Efendisi hastalandığı zaman Ya
kubek. adeta bir kocakan gibi hem 
merdivenleri süpürüyor. hem de 
hüngür hüngür ağlıyordu .. Zavallı 
adamın gözlerinden çeşme gibı yaş 
lar akıyordu. Hergünkü gibi koşe 
başındaki bakkaldan rom almıya 
gittiği vakit bakkal ona: 

- Zavallı duygulu adam, diye 
söylendi. ağlıya ağlıya gözlermı 

harap ediyorsun! 
Efendisini tedavi eden doktor da 

Yakubeke ayni şeyleri söyledi. 
Çünkü Yakubek. efendisinin sıhhr 
vaziyetini öğrenmek için herrıen . ..-..-·-·· ··-· ı::,--·· ----. a -
doktora uğrardı .. 

Bir gün Yakubek doktora her
vakitkinden daha kati daha 

azimkar bir yüzle gitti. Efendisi
nin sıhhi vaziyeti hakkındaki bütün 
bildiklerini. hiç saklamadan 'tendi
sine söylemesini rica etti.. Maksa
dı, yakınlığını hissettiği o hi.Jyuk 
feliıkete kendisini alıştırmaktı. 

Yakubek. efer.disinin daıresme 

çıktığı zaman, büyük kederine de
lalet eden derin bir iç çekişile şun
ları söylerdi: 

- Ben biliyorum. Cenabı H:ık 
efendim gibi iyi adamları uzıın 

müddet kendisinden uzak bu'un
dunnak istemez: fakat benim g1bi 
Allahın sevmediği kullar daha u
zun müddet dünya yüzünde. ı ta
ban tepmiye mahkumdur Asıl bed 
baht olan bizim gibi kimselerdir. 

Yakubekin bunlan söyledikten 
sonra düşüp bayılması. efendisinin 
ailesi efradı üzerinde çok iyi bir 
tesir yaptı. Aytldıktan sonra ona 
bir fincan kahve getirdiler .. YakU
bek kahveyi içerken: 

- Hanım efendimiz. diye söze 

başladı. emri hak yerini bulur da 
sevgili efendimiz öteki dünyaya 

teşrif ederse hiç merak buyurma
yın: Yakubek kulunuz. onun yok
luğunu size hissettirnıemiye çalı
şacaktır._ 

Maçın neticesi 

ne olabilir ? 

Yazıya vakıa netfceyf hesaplamak 
fu.ere başladım, fakat, Fener takımı
nın kadr'>SUnu kendime eöre bir tah 

mişlerdir. 

• 
BanıtgQdl sahasında bu hatta yapılacak 

maçlar: 
1 - Akmapor (A) takımı ile Barut.g(ldl 

(A) takımı saat 14,30 da. 
1 - Akmspor (B) takmU ne BarutgQdl 

(B) takımı saat 12,30 da. 
3 - Knclirga Gençler birliği (Genç) ta

kımı ile BarutrcOcil (Genç) takımları saat 
10.30 da karsılıısacaklardır. 

4 - Geçen hafta Davutpasa De yapıla .. 
cak olan maçlar havanın muhalefetinden 
DavutpaşaWann gelmemeslndeq yapılma
mıştır. 

Bu seferki karşılaşmalar Y.M.C.A 
ltlübü salonlarında olacak ve saat 15 
ten itibaren Süleymaniye ile Anado
lu, Eyüp ile Beykoz. Galatasaray ile 
Feneryılmaz, Istanbulspor ile Hilil 
klüpleri karşılaşacaklardır. 

Y akubek sözlerini tanuımltya
madı . Adeta iki litre rakı iç

miş gibi yere yuvarlandı Ancak 
beşinci kadeh konyağı içtikten son 
ra kendine gelebildi Bu şöyle ~l
du: Kendisine ilk kadehi verdık
leri zaman. Yakubek. onu bir ham
lede yuvarladı Biraz etrafına ba
kındı .. Fakat tekrar gözlerini kapa 
dı .. Çok geçmeden ikinci kadeh te 
geldi; Yakubek onu da yuvarladL 
Diliyle dudaklannın etrafını !a~
dı .. Ve ... Yine başı yere duştü .. 

Tabi! ikinci kadehi üçüncü takip 
etti.. Yakubek gözlerini açmaksızın 
bunu da içti.. Ve yine kendisine, 
baygın bir insar. hali verdi.. Dör
düncü kadehi içtikten sonra. şişe
nin dibinde konyak kalıp kalma • 
dığını anlamak için hafifçe bir gö
zünü açtı; şişede biraz daha kon
yak kaldığını görünce yavaşça doğ 
rulmak ve oturmak tecrübesinde 
bulundu .. Kendine gelebilmesi için 
titriyen ellerile biraz konyak iste
di.. Beşinci kadehi içtikten sonra 
yine ağlamıya, ve onun kadar efen 
disini kimsenin sevmediğini söyle
miye başladı .. Tekrar düşüp bayıl 
mak istedi; fakat gözü boş konyak 
şişesine ilişince bu niyetini yanı

na sakla<lı 

K apıcı ertesi gün yine hasta .= 
fendisini ziyarete geldi: 

- Sizi ne kadar sevdiğimi yalnıs 
Allah bilir. diye ona dert yandı. 

Efendisi zayıf bir sesle: 
- Senin bu fedakarlığını gö~ 

yor ve takdir ediyorum. Yakubek. 
dedi V aşiyetnamemde seni de u
nutmadım .. Sana da ufak tefek reT 
ler vasiyet ettim .. 

Hastanın sesi zayıfladı: elini ba
şının altına koydu ve uyudu. Ono 

HY.!P<it.r.!!P~ !J ~12.bğ~ ~ettjkle ~ 
'kettiler .. 

Yakubek yine bayılmak istec!L: 
Fakat konyak şi~sinin boş olduğılı' 
nu hatırlayınca vazgeçil; mab.zwl 
bir yüzle odadan çıktı-

Hakikatte Yakubek sevinçli ldL 
Kulaklarından. efendisinin son da
kikada söylediği sözleri hiç gitmJ.. 
yordu .. Efendisi ona: 

"Yakubek, dememiş mi idi • .,. 
nin bu fedakarlığını görüyor " 
takdir ediyorum Vasiyetnamem
de seni de unutmadım. Matemind• 
teselli bulman için sana ufak te
fek şeyler bıraktım .. " 

Demek ki Yakubek "matemlnt.; 
unutmak için bazı şeyler alac&ktı.. 
Sevincini bir şarkı söylemek sure
tiyle izhar etmek istediyse de, "ma 
temli .. iken bunu yapmanın muva
fık olmıyacağını düşünerek va> 
geçti .. Sokağa çıkarken kögecield 
birahaneye gitti. 

Burada, önüne gelene efendld
nin kendisine vasiyetnamesinde ba 
zı şeyler bıraktığını yüksek sesle 
anlattı. Uzun ,uzun kapıcılıktan. b11 
mesleğin mesuliyetinden, yüksek
liğinden bahsetti. Yirmi dubleye 
yakın bira içti.. Parasını yann ve
receğini söyliyerek birahanedeJI 
çıktL 

E ve gelfnce merdivenlerde al
lamıya ve efendisinin iyi 

kabliliğini sayıp dökmiye ba~la
dı: 

- Oh efendiciğim, sen ne büyük. 
he iyi adamsın!. 

Efendısi gömülürken Yakubek 
üstünü QaJııu yırttı .. Saçını başıııl 
Yoldu: 

- Beni de gömün: ben de efe.,.. 

dirnle beraber olmak isterim. diye 
feryat etti. Vasiyetname ancak üç 
gün sonra açıldı Vakubek hakkın· 
daki maddede şunlar yazılı idi: 

"Matemine bir karşılık olmak U
ıere fedakar kapıcım Antonı Ya
kubeke on koron (yarım lira) vasi· 
:Yet edivorum .. ., 

Yakubek on ko'l'onu aldığı za
man öfkeli ofkeli soylenmıye bat' 
ladı: 

- Namussuz ihtiyar bırakacağın 
Para bu mu idi? .. 

(Devamı 10 uncuda) 



• 

Et nakliye, muhafaza ve tevzi 
teşJdlitına ve barsak gibi it

lere ait meselelerin tamamiyle ay
dınlanması lAzım olduğu gibi eğer 
et ucuzluğu namına kasaplann mik
tarca tahdidi yoluna gidllecebe bu 
da umumi ve lpttdadan maıam ölç11-

ı 
1ere göre olmalı, keyfi harek9tlere 

• • meydan bırakılmamahdır. Suıkastçılann tıraflan ço~ ~.:: :::: 

. {Bqı l incide] has heyetinin bapnda TOkyodaki la- ha teyit etmiftlr. O da tudur: Tica-
leketlere ganderllecek ihracat malla· zılhaç kongresine iştirak ettiği zaman rettekl ve hük1imet ve belediyeler
nnı da tekrar iadeyi mucip olacak oradaki ajanlarla temas ederek kati ce alınan vergi ve resimlerdeki yük-
derecede bomurmuştur. iurette casusluta atıldıjuu ve Pia - sek nisbetler gelir temin etmez. Ak· 

Saiakalti, Ta~ idare takof tarafından. yazılan Sizli bir sine ~ak iktısacU devir ve hareke-
etlfdkd mektubu Yunmef'e v$'difbll .CS7le : ı. 4 0 lteımıMen 

"1 DO , yap cJlk 
!'11 ~bul ~ek veya müsamaha ile suikastın tarihi ve idarecileri hakkın çln, Mançurya şimendifer. hattuiin Ja fırladığı ve az bir hıtibl müddetln-
~abilecek midir? da söyledikleridir. Rosenholtz, demiş ~nlara satılmasından istifade etmek den aonra yüksek nisbet zamanında 
R!ı: l. Lo d ..:,,ı• tir ki· lizımgeldiği yazılıyordu. olduğundan çok fazla varidat alındığı couentrop n raya gauıyor · . __ ,_ı ltirafl 'L.-

. .._ Suikast, İngiltere Kralının taç Rakovıııu, armm son .- - görülmüştür. Şurasına şüphe yok-
btıı Alınanya Haricıye Nazın Von Rlb- &lyme merastmtnden sonra, ~ mmda, bir Japon kızılhaç gemisinde tur ld her kilo et bquıdan tüccann, 

tropun İngtlten: Başv~ill ve Ha- heyetimiz döndüifi zaman yapılacak mühim Japon phsiyetlerinden birile nakliyecinin, hükfunetin. belediye
liciye Nazın ile mühim müzakereler tı. Bu ıulkastten dolecak ihtillli Ma görilştülfuıti ve bu zatın, Japon m~ nin daha az kir veya gelir' alınası; 
taı>ınası n bu müzakerelerkı arada.o refl). ~ idare edecekti.,, faatleriniıı Troçkistlerin menfaatleri hem etl yetiftlreJile yiyenin yüzünü 

ıergin!iii b:ale etmesi bekl~- Sabık hark:t ticaret komtserl, 1933 le bir olcfulmıu söylediiini bildirmit gtildftNcek, hem de diğer alAkab ta
J..- Londraya gelen haberlere ~ yılında Moskovadaki bir ecnebi dip- tlr. raflann da nisbetterı kaybettikleri
l'e, lngUterenın Berlin sefiri Sir ~~- lomat vuıtaaiyle bariet ticaret bütçe Rako~ bu celsedeki itirafları ni, fazla lstihlAk sayesinde kaıan-
derson ile Fuhrer aruuıdald &orut- lerinden çaldığı 300 bin dolan Troç- bitince, ceı.. tatil eclilmlştir. ma1anna 191 açacaktır. llleler ln&lltere ile Almanyamn daha .. 
iri anlqmalanm temin için sarfedi- kiye gonderdlğinl. bundan '?nra da P'ol0Jl70 Afafelİ weri pıfnltlı Ahmet Emin YALMAN Jecek _,_ - ... ı b. her yıl yine ayni yolla 110 bın dolar 

ga.T .... ._. ..... .T .... " ır yol hazır- yolladılmı itiraf etmif ve itirafları- Vaqova, 5 CA.A.) ._ Sovyet1er birli 
laınaıdaciır. İngiltere kabinesi, gele- nlında h lediği sözlerle bütün linin Varşova atafemiliteri albay Rl 
tlek ~ba günkü toplantısında ~u deh;; içinde bırakmıftır. balako birdenbire Moskovaya. davet 
~ ile Henderson arasuıdald mü- Rosenholtz. Stallne Ya,ı>ılacak sui- olunmuş ve buradan hareket etmiş -
llkatın neticelerini tetkik edecek ve kute avdet ederek hulUaten clemit- tlr. Ne zaman döneceği belli değildir. 
~trop ile yapılacak konupnala- Ur kl: Sovyet elçllilfnde albayın oğlunun 

kararlaştıracaktır. Nevs Chronicle "N·u·- staı• • '-~,,.f ellntl bb' kaza geçlrmest. 117.erine hareket 
la Jnuhabirine göre, Almanya Harici- "'"yet, mı ıamrı e ettiği söyleniyor. 
te Nazırı muayyen bir liste ile Lon- 6ldann.7i de BÖZ• almlflu'2•n Alman)'CI, tenkit elqor 

Şehir Meclisi 
Fevkalade Top
lantıya Çağınldı 

(Bap ı itlctdeJ .,_ya gelecek ve bunu İngtltereye su Moskova:, 5 (Radyo) - Bugün 
~. :Su gazeteye göre, listedeki muhakemesi yapılan Rusy&IUJl sabık Berlin, 5 (A.A.) - Alman matbu- nt ~ aza seçflmellne dairdir. 
~ fUlılardır: Londra büyftk elçisi Rakovsld'rrln if atı başka memleketlerin I08yalist mat ~ Diiei' taraftan, mezbahada her 

ı _ )(:ı•-1ek 1 lesi, 2 _ patı da büyük heyecan uyandırmlf- buatı da dahil olmak üzere bütün ga- IWI keçi ve dana satıldıiı llalde, 
·L..._ ... """"""' e er mese ile ._ dtteler &lbi Mosko"'da KrestinsJd ve kasaplarda bWı1ara rutıanmadıtmı 
~-~ganda meselesi ve İngiltere wı.. .. in de .._,...aı- k 
~ya matbuatı arasında Her Hit- RekoVsld, daha Londra 18ffrllli 11 diğer mazunJann ~uhakemeslnde tat goz ün tutan ._._....T,... oyun e-
.. tarafından istendiği gibi bir pakt rasında IngWz eptellicens tervfıii be- blk olunan usulleri ~tl.. tenkit f11 tl ile keçi ve dana etleri satan kasap 
,.._hnası 3 - Eblliyetler meselesi. lltbma çahftılmı eöyleinif, bizzat lemektedir. 1arı ayırmağa lwv vermiştir. 
ll9r Bitler İngilterenin Sovyetlere Troçkinin de 1928 danberi ayni te19 Bu karar, bu ay içlnde tatbik e-

• Jneselenin tehirini. Avusttırya me kilit hizmetinde bulunduğunu ilive Seyalpta ölen 1 erin dilecektlr. Belediye retsltjinin bu 
~plebisit yolile halJini lstiye ~· Rako~, Rusya aleyhine • maksatla buırladılı talimatname, 

~. 4 - İtalya - Almanya müna-=~~~~ Sayısı 205 1 buldu dün daimi encümen tarafından tet-
~lerl meselesi. Çünkü İngiltere- Pramız endüstrisine gizli ajanlık et- kika başlanmıştır. :Su tallmatname-
~ltoma. Berlin mihverini zayıflat ml rr-..w. verilecek paralar Nevyork, 5 (TAN) - ~Angelos ye göre, koyUn etl satan kasaplarda 
·~ çalıpnaması icap edecektir t ve .... .,.....ye mmtak-.ındald aeylApta,. pmdiye ka 
1 _ F .. · mukabilinde, FraılsJZlara Rusyada dar lOS klpnin öldüiii ve 100 kiti· keçi veya dana eti gôl(ildqü takdir 
~ ~.:1~aR1;:a aTb'::; ptlyazlar temin ettijhıi de itiraf et- Din kayboldup ~t edilmlftk. Şi- de derhal kapatılacaktır. 
~dem il ll)iftir. mendller hattı hariç olmak üzere w Diğer taraftan lktısat m6dürlülil 

okratlk devletlerle Sovyet- Rakcmld, bu llJialarda Slbeeyaya kua gelen balarat 2S milyon dolar İstanbul kuaplannın et gibi en mü-
lll'aauıda tepik! mesaiye nihayet ~ fakat menfaclan dön - olarak tahmin edilmektedir. him bir gıda maddesini satarken lü-

Stalinbı kendine halef olarak 
Harbiye Komiseri Voroşilofu seç
tlii söyleniyor. Stalln, ameU bir 
adamdır. rant olduğunu biliyor ve 
kendine halef olarak yarapr bir a
damın yerine gelmeslnl istiyor. Vo
rotllof, bu vaziyettedir. İkisl. eskl
denberl arkadaftırlar ve Voroşllof, 
Stallnin tendlstnl Troçkiye k81'fl 
müdafaa ettilfnl hiçbir Vakit unut 
maz. Voroşilof, 1881 de doğmuş-
tur. Stallnden ancak tkl yaş küçük
tür. Babası, Çar Nikolanın ordu· 
sunda hizmet eden bir askerdi. As

kerlikteil çılD!M".8 çiftllldsde ft ele-

1 

Yunanistanda 
Türkiye Lehine 

Tezahürat 
[Btıf1 l mctde] 

Atına ve Pirenin bütün ilÇi cemi
yetleri Bqvekil B. Metaksasa, mmt 
eserliıden ve tkl memleketin ekono
mik hayat ve emniyetlerinin netine 
olarak Türkiye ile aktedilen yeni mu 
ahededen dolayı minnettarlıklf41!'nJ 

bildiren karar Buretleri kabul etmis:
lerdir. 

B. ComnenJin 6e)'GllCdı 
Bükref, 5 (TAN) - Hariciye müa

teprı B. Comnene, Balkan Komeyi-
nin kararları etrafında, guetelere 
mühim beyanatta bulunmuştur. B. 
Comnene, Balkanların Avrupa barıp 
için tehlike tefkil ettiği nmanm g..
tiiini kaydederek demiftir ki: 
"- Şimdi, .Balkan devletlerinin 

politikası, bu devletler münasebet
lerindeki samimilik, Balkan ahaHsl
nin entellektüel ve ekonomik terak
kisini temin hususunda dirijanlarm 
müşterek dÜfÜllcesl 'Ve barıfUl ve iyi 
anlapnanm tarsinl sayesinde bir Dil
mune tefkil edebilir.,, 

B. Comnene, Ankarada g6Bterl1en 
hararetli kabulü ve modem Türldye
Din büyük tefi tarafından yaratılan 
bu güzel şehirde geçirilen dört gün 
zarfmdald samimilik havasım bil -
bassa kaydetmiş ve bunun dört Bal
kan AntantJ devleti arasındaki t.
lm ne kadar sıkı oldujwu.ı göster • 
dt.iinl bildlrmi§tlr. 

Og mülaim nokta 
Konferansın bu anlapna ve birlik 

havasından millhem mesaisi, dört 
devletin, herblr devletin coğrafi ve 
politik vaziyetlndea doğan hu.sud 
menfaatini p önünde tutan müşte
rek menfaatini terkip eden müttefik 
kararlara zorluksuz varabilmipir. 
Son tebliğ, verilen kararlaruı .,.. 
sidir. 

B. Conmene "mldan soma Romma 
ya ballanı bilhusa alikadar eden 
8f81ıdald Oç noktaya ipret etmlt • 
tir: 

1 - Balkan Antantı dev1etlerlnln 
Italya ile olan münasebetleri, kon -
sey kararlarında aza devletlerle I • 
talya arasındaki münaaebetlerl ida
re eden cotram - ıroııtut mimdtbet-

i'Jr&l~DT'I"-"-' = ltom9( ... 
demi müdahale politikasına c:leviDii ile kızı köy köy dolaşarak ekmek 

dilenmek mecburiyetinde kalmış -
lar, daha sonra küçük Voroşilof, '1 

yaşında maden kuyulannda çalış
Dllf. 10 yaşında çobanlık yapmıf, 
15 yaşında bir fabrikaya glrmiştl. 
12 yaşına kadar okuma yazma bil
miyordu. Daha IODJ'8 bapisaneler
de uğrap ujrap okuma yazma öl 
renmif, kitap okumıya koyulmtlf, 
bllba1111a Mars ile Bnols'l Adeta 
ezberleı;nifti. 

1 905 eeriestntn akim kalan 
lhtillll sırasında VoroşilGf 

demlryolu işçisi ldi O da arkadaf" 
1arile birlikte ihtillle kanşmıı ol
dup için derhal yakalanmJ§. fakat 
ifÇiler bütün tesiSatı berhava ede
~söylediklerinden tahliye 
edllmlştl. 

1918 de Voroşilof ile Stalin, be
yazlara karp gelmlf1er ve o zaman 
flddetlerl yüzünden 1'ıoçJdmn gö
züne çarpllllflardı. 1920 de VorOfi
laf Vrangel ordusile dövilpnüf ve 
bir 8'lvut hamlesi masmda ölQm
le y6zyOze gelmiftL Ayni aenede 
Leblilere kup hareket eden bu zat. 
ertesi lene Kafkasyayı beyazlar -
dan temlzlemlt ve askeri kUdretinl 
tamtmıya muvaffak olmuştu. 

Ruslar aramda fÖYle bir hikl
ye VU'dır:- Voroplof, Moskovanm 
Kızılmeydanmda göründüğü a .. 
man herkes: 

- Ne adam! derler. 
l'akat Troçki atına blaip dola§tı

lı zaman herkes: 
- Bu ne at! derlerdi. 

V Ol'Ofllof, 1924 te Lenhıhı a.. 
liimil ıarasmda MOlkova ku 

ve Londra komitesine iftirake karar 
verııµşttr. Dijer taraftan, aza dev -
eltlerin ticari münasebetleri MJnmm 
dan bazı fill vizayetlerl de göz 6 -
nune alınalan lcabeder. Buna bin. 
en konseyde aza her devletin ekono
mi faaliyetlnl korumak maksadile 
münasip zamanda general Franco ile 
temasa gelmek üzere delege göm. 
rebilecejiııe karar vermiftir. 

3 - Milletler Cemiyeti meseled; 
Balkan Antantı. Milletler Cemiyeti
ne karp sadakatini teyit etmif w 
fakat cemiyet icraatını ancak .. 
devletlerln politik istikW ve müsa
vatlanna riayet çerçevesi dairesinde 
tasavvur edebileceğini tebariiz ~ 
miftir. 

Dijer devletlerin lçlf1erlne mada
hale etmemek lrararmda bulunan 
Balkan Antantı devletleri, kendi tç.. 
lflerine hiçbir surette mfldabaJeye 
de milsaınaha etmlyeceklerdir. Zlk -
redllen bu beyanat. Küçük Antan • 
tın evvelld bazı kararlanna ve bil • 
bassa Romanya tarafından Mil1etleır 
Cemiyetinde 27-1-1938 tariblnde ,... 
pılmlf olan beyanata uygundur. 

mandam kil. Daha soma lhtiW -. 
kerl meclisi azası ve 1925 te orc1u 
donanma yani müdafaa komiııeıt ol 
du. 

Vorofllof, eliler taraftan komtı
nist ılyast bürosunda da çalıfır ve 
böylece sivil bayat~ temas eder. 

~edikçe İngiltere ve Fransa ile dilkten m ylll9 casusluğa aW. Hükılmet makamlan enkazın tıç :ınun;u derecede temtzUp riayet et
:1!!n·~?D mümkün obmyacağmı ten çekinmemiştir. Bir yandaJl Troç- ayda ortadan kaldırılabilecelbü ve "*Hklerini ve kasap diikkblanmn 
:--ureeektlr. ld ile daimi m\iıuulebette bulunur • sularuı tahrip ettlll bfnalatm bti' _. mbhl ve fenni prUan haiz bulunma- --------iiiliiii-iiliiiii& a. Becit.' in Roma zi7areti keı_ı. dlier taraftan. da. entelUcem ser nede yeniden 1np edilebllecelh" be- dıjım görmfit, bu maJızurJan orta- veya çtnt taf1a kaplanacak, birer 

StaUnin maksadı, halefinin bem 
Rus olması, hem de cümhuriyetlar 
federasyonmnı t.em$l edebilmesi • 
dir. Vorofilol bu ild sıfatı da bata
dir. Çünkü Ukraynada doğm~, 
flmali iyi tanır. 1907 de Çar tara
fından Arkangelsk'e nefyobmmut. 
flmdUd Lenlngratta ve Kronştatta 
tahriklt yapm11 ve dövüşmilf. ~ 
tarlar, ~niler ve Güı:cüler ara
sında çalıpnıf ve teşkllit kurmut. 
Volp boyunda Stalin ile beraber 
harp etmiştir. 

!torna 5 (A.A.) - Polonyanm Ro- vls hesabına çahpnalrta devam et • yan etmektedlrler. ~ kaldırmıya karar vermiştir. musluk bulunacaktır. 
11'8. buyiik elçisi Visoki. hariciye Na- miştir. Ingiliz casusları ıım:;tbıe r- Bu maksatla da ayn bir talimat- Buz dolabına sıjmıyan bütan et-
.l:ltı Beckin ttaly~ı ziyareti münase rişine, Ingiltere diplomasi emin 8 Yunanlıtanda Bir name yapılmaktadır Bu tallmatna- 1er her tarafı sımsıkı camekAnla 

beti; e Tnbune gazetesine yaptığı be- gayet tanın!"lf ~1~~ ... ~1: Casusluk Suçlusu me Şehir MeclUlnin Nisan içtima kapalı dolaplarda muhafaza edile-
ıanatta bu'ztyaretin, Polonyaya kar- L~dy Paget nlD t •·....- Attna, 5 <A.A.) - Finlandtyab devresine yetiftirileeek ve Dd aylık cekttr. 
il birçok defalar anlayıJ zihniyetile soylemiştir. Horniye casusluk maksadlle mahrem bir milhletl milteakıp derhal ve ta- Geçen ay ~ 18888 bra-
._.ket etmiş Q1an faşist İtalya ile Manpırya luıttınlan evra"k tevdi etmekle maznun harici- mamlyle tatbik olunacaktır. man 1453 ~ 803'7 kıVU'elk 
lrıeaııetett arasındaki dostluk müna alınacak para . ye nezareti daktilalarmdan Bayan Bu talimatname ile kasap dükkan 7~9 kuzu, 2485 keçi, 1843 akflz. 119 
~ tabll bir neücesl olduju RaJcovs1d itlraflaruia devaın ede- ROdohanaldlha muhaımtneshe dün 1armda frtp1fik tadat yaptırııa- inek, 219 da-., 10 bob, 379 manda, 
~- ..-. 1833 J'llmda bir Sovyet muma- AtiDa ~ bl!fl-Nblfbi'. at. dUvarlar yarıya bdar mermer m malak blflmt~ 

Nihayet Vol'Of,llof evhamsız, te
reddiitsüz, uzak göriiflfi bir adam
dır. Karplqacalı her muhalefeti 
bertaraf etmlye muktedirdir. 

Staltn de. btiiin bunlan blltJlii 
~~~.....,~ 
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BURSADA: 

Mudanya Yolu 
Bu Yıl Asfalta 
Çevriliyor 
Bursa, (TAN Muhabirinden) -

trilayet yollannda ilkbahar çalışma 
devresi 16 Martta başlıyacaktır. Tu
ristik yollara daha fazla ehemmiyet 
verildiğinden Bursa - Mudanya as-

BANDIRMADA KONSER : 

TAN 

AKHİSARDA: 

Yeni Mektep 
Binası 
inşaatı Bitiyor 
Akhisar, (TAN) - Burada ilk tah

sil çağında bulunan çocukların bir 

ı 

faltı bu sene yapılacaktır. İznik gö-' 

kısmı mevcut mekteplere alınama

dığı için yapılan büyük bina bitmiş.
tir. Yeni ilkmektep 1400 çocuğu ba
nndıracak şekildedir. Ve içinde ders
lere başlanılmıştır. Bu münasebetle 
mektep salonlannda bir çay ziyafeti 
verilmiş, muallim Rızanın idaresin -
deki mektep orkestrası tarafından ça
lınan parçalar takdirle dinlenilmiştir. 

lünde motörle nakliyat başlıyalı
danberi ehemmiyeti artan Yenişe
hir, Iznik ve Orhnngazi yolunun yeni 
baştnn toprak tesviyesi ve betonar
me köprü yapılacaktır. IBudağ yo
lundaki ağaç köprü ve menfezler de 
betona çevrilecektir. 

Garip Bir Soygunculuk 
Bursa, (TAN) - Hafta içinde bu

rada Amerikanvari bir hırsızlık ol
muştur. Hüseyin isminde biri adliye 
karşısında pul bayii Şefikin dükka
nına girmiş, elinde tuttuğu bir bu
çuk kiloluk taşı, Şefikin başına vu
rarak yere yıkmıştır. Ve fırsattan 
istifade ederek 17 lira para ile içinde 
yüz liralık pul bulunan çantayı alıp 
kaçmıştır. Hüseyin, ertesi gün Gem
liğe kaçarken şüphe üzerine otobüs
te yakalanmıştır. 

VANDA: 

idam Kar.arı 
Van (TAN)-Erceyişin Zivik köyü 

muhtarı Esadı iki sene evvel, pusu 
kurup kafasını taşla ezmek suretile 
öldüren baba bir kardeş Bekirle ar
kadaşı Rızanın muhakemeleri bitmiş 
tir. Her ikisinin de idamlanna ka
rar. verilmiş, fakat suçu işlediği za
man yaşı 21 i doldurmamış olan Rıza
mn cezası 24 sene ağır hapse çevril
miştir. 

Sökede El itleri Sergisi 
Aydın (TAN) - Ege bölgesi, bil

hassa Aydın muhiti kadınların eliş
leri eski zamandanberi çok meşhur
dur. Bunda, mahalli giyim tarzının 
mühim tesir yapmış olduğuna şüphe 
yoktur. 

Muhitin elişlerine olan istidadı do 

Ortaokul müzik ve koro heyeti 
Bandırma, (TAN) - Ortaokul ta- çok muvaffakıyet göstermiş, bilhas

lebesi tarafından Orduevi salonun- sa musiki muallimi Halidin gayreti
d,a, Kızılay menfaatine iki gece mü- le kısa zamanda yetişen muzik ve 
samere ve konser verilmiştir. Talebe koro heyeti şiddetle alkışlanmıştır. 

SOMADA: 

Karışık Bir Tecavüz 

Tahkikatı Y apllıyor 

ANTALYADA: 

Y aşll Bir Aşık 

Tevkif Edif di 
Soma, (TAN) - Ayşe isminde 19 

Antalya (TAN) - Karabayır kö
yaşında bir kız burada teessürle kar- yünde oturan 315 doğumlu, evli ve üç 
şılannn bazı işler yapmıştır. Kızılö- çocuk babası Fevzi, burada tesadü -
ren köyünde oturan Ayşe, babası Ha- fen görülen 16 yaşlarında Dudu isim 
lil İbrahim ve annesi tarafından So- li bir kıza ôşık olmuş. Son zamanlar
malı Mustafa Azılı isminde birine ni- da Dudunun evi etrafında mütema
şanlanmıştır. Fakat Ayşe bu nişan- diyen dolnşmıya başlamış, bir gün de 
d~n ~nr~ ~?malı R~fet. ismin~de ~i- kapıyı zorlayıp içeriye girmiş, fakat 
nne. biknnı ıuıle ettırmış ve us~elik yukarıdan inenlerden korkarak kaç
te nı~lısı rı.:~stafaya bu su~ ısnat mış. Lakin ertesi gün ayni eve git -
etmek ıstemşıtır. Mesele tahkikat nc- mis, ev sahibine: 
ticesinde anlaşılmış. Refet tevkif c- ~-Ya kızı ver ya öl ya öldür 
dilmiştir. Yakında muhakemeye baş- demiş. ' ' " 

!anacaktır. Meskene taarruz ve tehdit suçun
_,.,, _ 

~ KÜÇÜK HABERLER ~ 

dan aleyhinde hukuku amme davası 
açılarak mahkemeye verilen Fevzi 
şimdi tevkifanededir. 

Kooperatifin T oplantıaı 
Akhisar, (TAN) - 900 den fazla or 

tağı ve 100 bin lirayı aşan sermaye
sile bölgemizin mühim bir müessese
si olan merkez kredi kooperatifi, umu 
mi toplantısını yapmıştır. Kooperati
fin geçen yıl içinde ortaklanna yaptı
ğı yardım miktan 550 bin liradır. Bi
ltlnço ve bütçeyi kabul eden umumi 
heyet, eski idare heyetini takdir ve 
ibra etmiştir. Yapılan seçim neticesin 
de küçük bir farkla yine eski heyet 
seçilmiştir. 

BALIKESİRDE: 

Mahkum Oldular 
Balıkesir,. (TAN) - Bigadiçta Boş

nak Haticeyi öldürmekten suçlu eski 
mahkeme katiplerinden Vehbi ile ak
rabasından Hasanın muhakemeleri 
bitmiştir. ikisi de 18 er sene hapse 
mahktim olmuşlar, fakat, hafifletici 
sebepler görüldüğünden cezalan do
kuz seneye indirilmiştir. Hadisede 
alakalı Dilaver bir ay hapse mahkum 
olmuştur. 

~""'"""""""~~ SAMSUNDA ViTRiN MÜSABAKASI : 
* Gemlik, (TAN) - Çocuk esirgeme 

kurumu ,ubcsl, 250 taldr ve öksüz. çocu
ğa elbise, ayakkabı, ppka, kalem ve det
ter temin edccckUr. 

*Urla (TAN) -Aynh:elha parkını Ye
nişclılre bağlıyan cadde genişletilmektedir. 
Birçok isUmlAk muamelesi yapılmaktadır. * Gnz.lnntep, (TAN) - Şehir klilbil i
dare heyetine ezzacı Bekir, avukat Ce
nfıni. mualllm Faik, doktor Mustafa. tacir 
Yetkin ve Yılmnz seçilmişlerdir. * Giresun, (TAN) - Belediye, yağmur 
yağdığı zaman çamurdan geçilmez bir ha
le gelen yollann mühim bir kısmını parke 
ile dösetmektedir. * Adnnn, .Bağdat oteli milsteclrlnin oğlu 
Kerim, asfnlt caddede motosikletle gider
ken, bir çocuğu çiğneyerek öldilrmilştür. 
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Hakiki dostun tavsiyesi budur · 
Sabah ve aksam her vemekten sonra 

Yurdda ittifak haDne gelen bu kanaati 

tesise niçin ~e nasıl muvaffak oldu ? 
Çünkü RADYOLIN 1n terki

bi yüksek bir kimya taheaeridir. 
Çünkü bütün RADYOLlN 

kullananların dişleri temiz, sağ
lam ve güzeldir. 

Çünkü RADYOLlN emsalsiz 
rağbeti dolayıaile hiç stok yap
madığı için mütemadiyen taze 

taze piyasaya çrkaı 
Çünkü RADYOLIN ruğel' 

macunlara nazaran çok ucuz
dur. 

Artık bütün bunlardan sonn 
RADYOLlN kullanan on bin 
)erce kitinin ne kadar haklı o} 
duğunu anlamak kolayla.şD'. 

Sabah ve akşam herı yemekten sonra 

, • ' . . ( : ' . 1,~ ~ ~,;;ıJ.. . . 1 " ~·. ... . İi&.:. L~ •• •' ' -' : ,._ • • • 

, . . ! ' ' . . ': ;·· . ·,: -; ~ t. • 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 

ağrılannızı derhal keser. icabında günde üç kafe alınabilir. 
. . . ,~ . ~·.. . ~ ..,' . . .._ . . ~· . ,. ' ... ı~ . . .. ::· ;y ~ • • ' . • 

~ - -· ıs ta~buf :· ~ -· ilelediye$i llCinları 
. ; t ... ' . •ı ,( 

lstanbul Valisinden Umumi Meclis Azasına 

• layisile, sık sık dikiş ve nakış kurs
lan açılmaktadır. Bu arada muallim 
Hayriye Çelikel, Söke Halkevinde i
kinci dikiş ve nakış kursunu açmış, 
buraya 15 - 25 yaşlannda, ilk ve or
ta tahsil görmüş 65 talebe devam et
miştir. Uç ay gibi kısa bir zamanda 
kurs talebeleri 500 parça muhtelif e
ser hazırlamışlardır. Bilhassa dantel 
Ispanyol, dantel agle, ve noz motif
leri, Aydın ve Antep işi işlemeler, 

Aydın ve Antep işi çay, büfe ve kar
yola takımları çok beğenilmiştir. 

* Gebze, kaymakam Nami Onalın, mek
teplilerin, memurların ve askerlerin 1.$t1-
raklle burada büyUk bir ağaç bayramı ya
pılmıştır. * Bozfü1lk, kl>ylO pancar ekmlye baş
lamıştır, Mmtakamızda bu ıene 18--20 bin 

Samsun, (TAN)·_ Sekizinci Yerli diploma ve madalyalar verilmiştir. 1 - Et piyasasının tanzimi için alınması lfızun gelen tedbirleri m&
zakere etmek, 

dönüm bancar ekileceği anlaşılıyor. * Arapkir, klymakamm ve jandarma 
kumandan vekilinin çalışmaları ile köy 
koruculanna bir Ornek elbise yaptırılmış
tır. 

M ıla T f baft 
.. Toplantıda vali Fuat ekono-

a r ve asarru ası munase-

b ·ı h ·mi d lan "trin - mi kurumu idare heyeti azaları da 
etı c şe rı z e yapı vı mu- b 

1 1 
d 

sabakalanna iştirak eden müessese 

sahiplerine Halkevinde merasimle 

u unmuş ar ır. 

13 müessese sahibine diploma ve 
madalyalar verilmiştir. 

2 - İstimlak takdiri kıymet komisyonuna btr aza seçmek tb:ere 
meclisin bir günlük fevkalade içti mama Vilayetçe lüzwn görülmüş oı
duğundnn 9-3-938 ~ha günü saat 14 te umumi meclis salonu
nu teşrifleri rica olunur. 

Bir gün, sofrada kompÖSto yerken Hasan, Nükhe
tin yarısına kadar yediği tabağı kendi önüne aldı; o
nun artığını yemeğe başladı ... Nükhetin önüne de da
ha yemeye başlamadığı kendi tabağını koydu ... 

Nükhet, kompostodan artık bir kaşık bile almıya
rnk sofradan kalktı. 

Bir gece bu arkadaşlardan Perran, sedirin üstün
de tanbur çalıyordu; eğleniyorduk; şarkı söylüyor
duk; Hasan, Perranın ta yanına, yere yatar gibi uzan 
mıştı ... Bir kolu sedire dayalıydı ... Ben de öbür yan
daydım; bir aralık olduğum yerden kımıldadım; göz
lerim; Şarkın değil, Garbin de hiç bir sosyetesinde 
kabul olunacağını sanmadığım tuhaf birşeyle karp
laştı: 

Hasan bir eliyle sımsıkı Perranın dizlerine sarıl
mış, başını da hemen dizlerine dayayacak kadar ona 
yakınlaştırmış; tanburu öyle dinliyordu ... 

Beni görünle elini çekti; doğrulup oturdu, Per
ran kıpkırmızı keslimişti; yanımızda Nükhet ve baş.
kalan vardı... Hepsinin yüzünde soğuk bir durgun
luk gördüm. 

Perran çaldığı şeyi zaten bitirmişti; tanbunı bırak 
tı, kalktı ... Hep birden artık geç oldu, gidelim; de
dıler ... 

Hasanla birkaç gün konuşmadık; biribirimtze bir 
şey de söylemedki; o, süt dökmüş kedi gibi sessiz ses 
siz, yine etrafımda dolaşıyordu 

Bir gun Perran geldi: 
- Günlerden beri üzüntü içindeyim, Yıldız; sen bi 

zi dost diye, arkadaş diye evinie kabul ettin; 
samimiyet göstererek kocanı aramıza getirdin; hal
buki biz, bele ben kabahatim olmadan senin yanın
da suçlu mevkiinde kaldık. Hasan Bey o gece ben 
çalarken yanıma oturdu; dizlerimi tuttu, bir hare
ket yaparak çekilmek istedim; öyle sıkı tutuyordu 
ki çekilemedim. Sen ve Nükhet sedirin arkasın-
da oturuyor, bu vaziyeti görmüyordunuz.. Belki 
Nükhet görüyordu da sen görmüyordun .. Sabiha ta 
karsımızda idi: senin kocan. darılma. amma. tuhaf 

VALNIZ 
DONOYORU.M 
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bir adamcağız, ondan da çekinmedi. Ben ne yapaca
ğımı şaşırmıştım; sana birşey belli etmeden, çaldı

ğım şeyin bitmesini bekliyordum; o aralık variyeti 
sen gördün ve ben çok, çok fena bir mevkide kal
dım. 

Perran için birşey düşünmediğimi, kocamın ·yap
tığı teklifsizliği affetmesini söylfdim. 

Perran o günden sonra artık evimize gelmedi. O
na hak verdim; samimi bir dosta karşı yapılması la
zım gelen şeyi yapmış, bizden uzaklaşmıştı. 

• •• 
O geceden sonra birçok zaman Nükhet te görün

medi. Bir gün çağırdım; akşam yemeğine de biz de 
kaldı; gece Namık Beyleri de alarak sinemaya gittik. 
İsmet Hanım, Nükhet, ben önde; Namık Beyle Ha
san da arkada yer aldık. Elektrikler söndü; filin 
başladı .. 

Nükhet olduğu yerde durmadan kımıldanıyor; is
kemlesini sağa, sola çekiyor... Bir aralık daha öne 
doğru geldi; iskemlenin ta ucuna ilişir gibi takılı 

kaldı. Aramızda İsmet Hanım oturuyordu; eğilerek 
sordum: 

- Nen var, Nükhet, rahatsız mısın? 
- Yok, dedi; birşey yok. Ve durmadan kımıl-

dandı; yine sağa. sola, öne, arkaya· eğildi, çarpıl-
dı... . 

Işıklar açılınca Nükhetin yüzüne baktım: kıokır-

mızı Jtesıımtştı; gözlerimle sordum: 
- Ne var, ne oluyor? gibi.. 
Nükhet te bana gözlerile arkasındaki iskemlede 

oturan Nam.ık Beyi işaret etti. Bu işaretten Nükhe
tin ne demek istediğini anlıyamadım. 

Eve gelirken otomobilde dört kişi sıkışarak arka
ya oturduk, Hasan öne geçti ... 

Bu defa da Namık Bey yerinde duramıyor, benim 
tarafıma doğru eğilip duruyordu ... Taksimle Harbi
ye arasını geçiyoruz; birdenbire Namık Beyin kolu
nu belimde ve beş parmağını kolumda duydum; şid
detli bir hareket yaptım; silkindim. o hiç aldırmadı .. 
Haykırıp ıskandal çıkarmak ne çirkin birşey olacak
tı; bunu yapamazdım. Ya, ne yapmalı? Birden bire 
tırnaklarımı eline geçirdim; o kadar şiddetle geçir
dim ki belki derisinde izleri kalmıştır ... 
Namık Beyin arkamdan uzattığı kolu gevşedi, ya

vaş yavaş çekildi .. 

Eve geldik, yüzüm karmakarışık olmuştu; kalbim 
çarpıyordu, fena halde sinirlenmiştim. Nükhet sor
du: 

- Ne oldun Yıldız? Sararmı~ın? 
Anlattım; o da bana anlattı: 

Sinemada otururken karanlıkta Namık Beyin 
eli uzanıyor, Nükheti rahatsız ediyordu. 

Biribirimize baka kaldık; bu, ne iptidai bir saldı
ns! .. Bu ne işitilmemi§ şey!.. İyi bir aileden, okumu§, 

dünya görmüş, zarif, ince ve medeniyet terbiyesini 
kimselere veremiyen Namık Bey, biri pek yeni ta
nıdığı, öbürü en yakın bir arkadaşının eşi olan iki 
kadına o arkadaşın ve kansının da bulunduğu avuç 
kadar yerlerde saldırmak küstahlığında bulunsun!-

Bu küstahlığı bayağı, görgüsüz bir erkek yapsa 
hemen o anda kovulabilir; terbiyesi verilebilir; am
ma, cemiyet içinde yeri olan bir insana bunu yapa
mıyoruz .. Örtbas edip aman, iskanda! olmasın, kim
seler duymasın diye susuyor, onu yine aramıza alı
yoruz .. Bu iğrençliğe biz de katılıyoruz. demek... Ne 
yazık!-

•• 
Bir akşam, bir gece, ne içindi bilmem, Namık 

Beylere uğradım; kapıyı hizmetçi kız açtı; evde ol

madıklarını söyledi. Söyliyeceğimi dadıya da söyll

yebilecektim; içeriye girdim; hizmetçi klz beni da

dının ve çocuğun odasına götürdü ... Aman, Allahım, 

o ne sefalet! O ne kirlilik, ne bakımsızlık!.. 

Çini sobanın üzerine kurusun, diye çocuğun ya\ 

bezleri serilmiş; odaya Yayılan ekşi, buğulu bir hava 

ciğerleri tıkıyor, çocuğun kirli yemek tabaklan yer

de bir köşeye bırakılmış ... Şişman dadı, bir knnape
ye bağdaş kurmuş, kucağında çocuk, oturuyor. Za
vallı yavru on beş aylık olduğu halde bakımsızlık
tan emekliyemiyor, bile!.. 

Salonlarında ağır, muhtesem eşyalan olan en '1u
yük terzilerden giyinilen; her akşam bara bn 1 
ziyafete, kadına avuç avuç para dağıtılan bu e' d 
çocuğun hali ne? .. En fakir, en geri bir ailede bılc r 
çocuk bu kadar bakımsız kalamaz ... Goğsündc>k u
çük, muşamba önlük kurumuş san yağlar içınde .. 
Dizlerinin altında kocaman bir pamuklu ve kirli, ıs
lak bir muşamba ... Çocuk muşambasınm bir ucunu 
çekerek ağzına götürmüş; bir pestil gibi şapır şapır 
emiyor ..• 

(Devamı var) 
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"8asoı aogu d?· Nasıı yaşac:11? • Nason bat:tı ? 
1'o. S3 - iKiNCi KISIM - l' azan : Ziya Şakir 

Fırkacı Muhtarlar, Birer 
Birer Değiştiriliyor 

Bu haleti ruhiye içinde yaşıyan 
bir halk, bütün ümitlerini temer
küz ettirdiği bir kuvvete dil ve el 
llıatanlan kendisinin ve milletin 
doatu telakki edemezdi. Onun için 
Sıvaa vakası etrafında gazetele
l'in yaptığı neşriyat, (Hürriyet ve 
ltiIAf fırkası) nı büsbütün gözden 
~esine sebebiyet vermişti. 

H albuld, Anadoluda, milli • 
yetperverlerin hüim oldu 

h )?erlerde, muvaffakıyet kazan
llıaktan ümidini kesmiş olan Hür
llYet ve İtilif fırkası, hiç olmaz. 
la İatanbul ve İzmirde intihabı ka 
~ak açılacak mecliste bir var
- göstermek.. böylece de Padi
~ ile, lstanbulu işgal eden ecne
~ nazarındaki (kredi) yi kay
~enıek için var kuvvetini sar
fetıutye karar vermiştL 
tJ. liiimyet ve İtilif Fırkasının en 
IUQ)'6k ümidi, mahalle muhtarlan 
ile klüp te§kilitında idi. Muhtar
~ çoğu, vaktile elde edilmiştL 
410cra mahallelerin cahil ve müte
'8sıp avam halkı da, o semtlerde
ki klüpplerde mukayyetti. Ayni za 
llıanda, fırkaya mensup olan zabı
ta erkim da fırkanın ümitlerini 
~Ye etmekte idl... işte, bu üç 
""'"VVete güvenen fırka erkanı. ls
~uı intihabında., (milliciler) e 
~-tek rey bile verilmiyerek ls
~~ mebuslannm tamamile 
....... ~ çıkarılacağına kanaat ge
~:" . .o&llflerdL 

~ ~~l altından ;eden Jm. 
ayt lli1Uiye erkanı, bu haris fırka-

başta, İstanbul zabıtasının en bü
yük erkinından biri ile, fırkanın 
merkezi mnumisine mensup dört 
kişiyi bularak, Türk zabıtasına şe
ref verecek bir ıekilde vazifesini 
""'BPDll§tı. 

B u hldise, efkin umumfye
yi altüst etmişti. Zabıta

nın o büyük rüknü derhal azle -
dilmişti. Başlanndaki araba teker
leği kadar sankla böyle reziline 
bir ileme iştirak eden o dört zatı 
terif ise, her taraftan yağan is
tnıza ve hakaretlere ehemmiyet 
bile vermemişlerdi .•. Fakat bu va
ka, zabıta memıırlannm da Hür
riyet ve İtilif fırkasına karp nef
retlerinin artmasile neticelenmiş -
ti. 

Fakat çok gariptir ki, bütün bu 
vakalar ve hidiseler, Hürriyet ve 
tıuaf fırkasım idare edenlerin ü
zerinde en küçük bir intibah eseri 
husule getirmemişti. Onlar, bu u
mumi nefreti his ve idrik edemi
yerek, (milll kongre) lçtimaında, 

Babıiliye ve saraya gönderdilde
ri muhtıralarda, intihaba iştirak 

etmiyeceklerini söyledikleri halde 
bu sözlerini geri a~ar .. büyük 
mikyasta manevralar çevirerek hı 
tihaba l§tirak etmi§lercli. 

1 ntihap, Ana~oluda olduğu 
gibi, fstanbulda da büyük 

bir hareket yaratmıı.. bu lfle ala
kadar olanlar aruuıd-. ..... döllÜıp 
rücü b faali et 

me 

matemi bir glge çöküyordu. Artık, 
İstanbulda da muvaffakıyet kazan
mak ümitleri, yavaş yavaş eksili -
yordu. 

On be§, yirmi gün evvel, (yüz 
mebus çıkarmak) hulyasile sermest 
olan .. (kahir kuvvetlere malik) ol-

duklarından bahsederek diğer fır
kalara ve hükumete kafa tutan. in
tihaba iştirak etmemek tehditleri
le bütün intihap alAkadarlanna 
meydan okuykn fırka erkanı, bu 
hayal sukutu karşısında kıvrım kıv 
nm kıvranıyorlar .. (fırkanın şeref 
ve haysiyeti)ni muhafaza etmek i
çin (bir tek mebus) çıkarabilmiye 
bile razı oluyorlardı. 

F ırkanın (serden geçti) leri, 
attık gemi azıya almışlar -

clı. Kollan ve paçalan sıvıyarak ls
tanbulun dört köşesine dağılmış
lardı. Başta, zavallı Melami der
vişi Sadık Bey olduğu halde, bü
tün fırkanın kodamanlan: 

- Ha. gayret ... 

Diye bağınşırlarken, hayrete şa 
yan bir fedakarlıkla beşeri gayre
tin son haddini gösteren bu anut fır 
kacılar, sandık başlannda rakiple
rile sopa sopaya, yumruk yumru
ia 2el.iyorlardı. 

(Devamı "ar) 

ODADA: 

Toptan Eşya 
Fiatlarında 

Değişme Yok 
Ticaret odasının 1937 yılı için tes

pit ettiği toptan eşya fiyatlarında 937 

senesi ikincikinunundan birincika

nun sonuna kadar zahire, hayvani ve 

nebati gıda maddeleri, meyvalar üze

rindeki fiyat tebeddülü gösterilmiş

tir. 1936 senesinde evvelki senelerin 

100 nisbetine göre vasati fiyat 109.1 

olarak artmış ve 1937 senesi ikinci

kanunda tenezzül başlıyarak haziran 

sonuna kadar 98.9 nisbetine düşmüş

tür. Temmuzdan itibaren birinciki

nuna kadar fiyatlarda normale ya

kın bir fark görülmektedir: iptidai 

maddelerde bir miktar düşüklük ol

muştur. Oda, bütün maddeler üzerin

deki tetkiklerini yaparken elli iki 

maddeyi esas olarak ele almış ve bun 
ların fiyatlannı ayn ayn bir indeks 

ile göstermiştir. Bu maddelerin sene 

bakımından nisbetlerine gelince. 937 
senesindeki yjiz rıisbetine göre. ikin

cikanunda 103,6, şubatta 101. mart
ta 98,4, nisanda 98,6, mayısta 98,5, 

haziranda 98,2. temmuzda 98,7 ağwı 

tosta 101. eyhilde 100,6, birinciteş

rinde 100.5. ikinciteşrinde bir miktar 

düşerek 99,l nisbetini tutmuştıır. 

Bu rakamlara göre, şehrimizde top 

tan eşya fiyatlarında 1936 senesine 

göre fazla bir yükseklik görülmemiş

tir. Fakat, 1933 yılına nazaran paha

lılık vardır. Çünkü. 1933 senesi va

sati kıymet yüze mukabil 88 dir. 

~ 1iz1i planlarını keşfetmek-
lecikınemlşlerdi. (İstitrat ola

tak §Unu da arzedelim ki; hayat 
'te istikballerini Türriyet ve İti
llf klüplerinin kapı eşiklerinde a
l'a~an bazı menfaatperestler; o 
~Uplerde dönen fırkanın esraruu, 
UU-kaç para mukabilinde kuYByl 
lbiluye ajanlarına haber vermek
telercU.) 

ler etrafında dönüp dolaşıyordu. 
Fakat asıl büyük kaynaşma, Hür
riyet ve ltil&f fırkası merkezi u
mumisi ile fırka klüplerlnde görü
lüyordu. 

Kızamık Nasıl Bulaşır ? 

J( uvayl mllllyenfn İstanbul-
daki gtzlJ şubesi, fırkanın 

~etlerini ve plinlannı öğrenir 
-.cenmez, sessiz sadasız harekete 

·~·· evveli., fırkacı muhtarla
~--~lrer bahane ile değiştirterek 
:'41Uaruı yerine, milletini seven 
~Yetperverlerl geçittmi,U. Ve 
--ra da, İstanbul zabıtasının bil
~...._btr ekseriyetini teşkil eden 
~etperver memurların hami
~ dolu olan vicdanlarına mil
---.at etmişti. ..:u hamiyetli memurlar da esa-

~aztyetlerinden müteessirdiler. 

~ erkim) sıfatile fırka tara
'hlt 'başlarına getirilmiş olan 
'-rıt takını kimselerin gösterdikleri 
.......... Yetsizlikten pek çoklan biz.. 
~ertni bile terketmek fikrinde. 
~.Fakat: 
ı..=-- Sebat edelim. Her feY9 ta
~ül gösterelim. Hiç olmazsa 
~ fenalıkların önilne geçeriz. 
1nn1~tle olsun, memlekete ve 
--.ıe hizmet ederiz. 
J.ıa~Ye, blribirlerine telkin yapa
;;:-_ ~lıntr) diye başlarına konan 
-~muamelelerine güçlük-
~ül etmektelerdL 

~taşta wkua gelen bir hl
._.. '7icdanıı zabıta memıırlannı 
--.ıı btr teessüre sevketmif. bir 

~ acı gözyaşlan döktür
,~ lebebiyet vermişti. Hürrl· 
kıtıb ,,_ İtilaf fırkasının Beyazıt itler: idare heyeti azasından bir 
11.aai ez nıemuru. Beşiktaşta hu
er bir evde, fırkanın en mühim 
ıe!!:nın şerefine hususi bir eğ-

tertip etmişti. Ve bu eğlen
~ de, bir 7.abitln kızı ilfal edi
-cea let.irilınişıt. 

• ~ zabıtası bunu haber • 
derhal o evi humık 

Fırkanın gönüllüleri, gayretkeş 
leri, fedaileri, hatipleri, bdcalan. 
,eyhleri, dervişleri, yasakçılan. da 
yakçılan, pehlivanlan, diplomatta
n kAmilen seferber hale gelmişler
di. Ve fırkanın idare merkezlerini, 
birer an kovanı haline getirmif -
lerdL 

Bütün bu hummab faaliyet ara
aında iki tek kelime lfitiliyordu: 

- Aman, gayret... 
Gayrette. kusur edilmiyordu. Pan 

talonlannm paçalan tirfillenmif, 

patlak lslr:arpinleriıiln ökçeleri e
rimiş, (Pir qlw\a) taban tepen fır
ka gönüllüleri ile, Sab.Ji ve Zey
neW>idln hocalara yar&nmak için 

801uk cllbbeslntn eteklerlnl hamal 

semeri gibi sırtında tophyan, kal
dmm tMlanna çarpan kundurala

nnın nalçalanndan kıvılcımlar sa
çan çömezler. güruhunun topukla

n, enselerini dövüyordu. 
Fırka liderinin sadık falcıları, ba 

bcılan, (esma) çeken dervişleri. 

duası tesirli (mazinne)leri de gece

yi gündüze katıyorlar.. Fırkanın 

(mansur ve muzaffer) olması için. 
(minevt çareler) in her nevine ve 
her .-kllne bqvuruyorlardı. Os
manb Mepııtiyeti kuruldu kurula· 
h, bu derece hareketli ve beyecan
h bir intihap yapılmanılftl ve bu 
intihap kadar da muvaffakıJet va
mtala.n kullamlmamıfb. 

Fakat, bütün bunlara ratmen. A· 
nadoludan gelen intihap haberleri. 
Hüniyet ve İtilif fırkam erünı
nın kalplerini birer ok gibi deli • 
yordu. 

.Vtllyetlerde. • hattA. Hürrl~ 
ve ttili.f fırkasının kökleştiği yer
lerde bil• halkın bütün reyleri mil 
llyetperverlere veriliyor .. fırkacı

lann sarfettilderi biltün gayret ve 
fectaHrhk, bop gidiyordu. 

Bu hezmiet haberleri geldikçe. 
Hürriyet ve ttllAİ fJrkasuun üzeri
ne. ve fırka erkAnınm Jiiz1eriDe 

Çocuklara musaltat olan bulaşık 
hastaWdann birçoğu kış mevsimin 
de artar, yazın azalır. Fakat kıt 

mevsiminin de ilk aylarile son ay
lan arasında, bu hastalıklar bakı
mından fark vardır. 

Bulaıık hastalıklann bir kısmı 
daha ziyade, kışın ilk aylarmda 
çok olur. Difteri ile boğaz hasta
lıklan, ktzıl hastalıiı en çok bi
rinci ve ikinci kAnun aylarile fU • 
hattadır. 

Mart gelince kızamık. kabakulak, 
su çiçeği, çiçek. boiJnaea ökaürii· 
tu ve bulaşık menenjit hastahkla· 
nnın mevsimi başlar. Ondan dola
yı bu hastalıklara kq ve bahar has 
talıklan derler. 

Gerek bunlann, ıerek kış lptl
dasmda çoğalanların böyle mev • 
simlere ayrılmasından, başka mev• 
almlerde o bulaşık hastahklardan 
hiç görUlmiyecetf manası çıkar -
mak doğru olmaz. Hepsi kı'nı .,ı -
dutu gibi yaz.ın da olabilir. Annk 
yazın da1ıa az görülür. MesPla kıza 
mık Ve onunla beraber kıy Vf' ha • 
har hastalıktan denilen ha!itahk
lardan bu mevsimde on tane ııöril· 
lürse altı ay sonra, ~stosta ve ey
lfilde ancak bir tane çıkar. Kış ve 
yu mevsimleri arasında bu kadar 
fark bulunması, bu mevsimda ~ • 
cuklan o hastalıklar4an kora -
mak için en ziyade dikkat edlbnek 
lbım oldajunu fösterir. 

Bu, kıt ve bahar hastahklan 
--.nda da en ince hatıra «elen 
lmanuktır. ÇibıJdi çocuklarda en 
çok clrillen bulaşık h,astahk bu -
dur. Ötekiler daha •in' olmakla 
beraber kızamık hastabiı kadar 
çek ca'rillmezler. 
Kızamık esasen pek te atı1' bir 

hastalık olmadıtı için. ~uk bu· 
nu ~iraz önce geçirsin de kurtul
ıun. diye dUşUrıen anneler de var
dır. Hastalık her çocukta hafif geç 
se bu duaya herkes imin derdi. Fa 
kat baZılannda ihtilat yapar, hele 
.atUs hutalıJdanna sebep olması 
çok ean sıkacak netice verir. O.• 
IÇin çoealun lazamıp da hiç ta • 
tvlm•maa elbette daha 171 om-

Bereket versin ki, kızamık anuk 
doğrudan doğruya basta çocukla 
temas etmekten geç-er. Hasta ço
cuğa bakanlar vasıtasile, yahut has 
ta çocuğun kullandığı eşya vasıta
sile geçmesi yoktur. Hast:ılığı ge
-çlren şeyler. hasta çocuğım bumun 
dan, boğazından nefes borusundan 
ve göj'ils borulanndan çıkan ıslak 
maddelerdir. Kızamıktan sonra deri 
soyulduğu vakit düşen kUçiik deri 
parÇalan bile bulaşık delildir. Ba
zı yerlerde çocuklar biriblrlerile 
temas etmedikleri halde kızamık 

hastalığına tutuldukları duyulmuıt· 
tur. Bu sirayet vakıa hasta çocuk· 
lara bakanlar vasıtasile olmuştur, 
Fakat vasıta olanların pek derin 
dikkatsizliğinden, ellerine, elbise
lerine hasta ÇOC'uldann ağızlann
dan, burunlarından çıkan madde • 
Jer bulaştığı halde on1an hasta ol· 
mıyan çocuklara kadar cötilrdilk
lerinden ileri gelmiıttir. 

Onun için kızamığa tutubn1;1Ş bir 
çocuğu ayırarak yanına başka hiç 
bir çocuğu sokmamak ve hastaya 
bakanlann temizliğe dikkat etme
leri kızamıktan korunmıya yetişir. 

Şu kadar ki, kızamık...bulaşıklıfl 
hasta çocuk daha kırmızı lekelen 
dökmeden önce. çocuğun ilk alm· 
nklarile, ilk ök.<iürüklerile başlar. 
Kızamıfa tutulmamış her ÇO('tıfun 
da. kızamıklı hastanm yanında bu 
lunarak onun aksınğına, llmlrfltU· 
ne yakın bulunmasile hastabiı 
kapmasına pek ziyade ihtimal var
dır. 

Yalms, kendisi kızamwk ~ 
mlş bir annenin çoeap. imrflntla 
Dk tlç aynada lazamıp tutalmu. 
Cç ay sonra tutulsa bite hafif ge
çirir. Altı ay, hele bir sene sonra 
kızamıfa karşı artık hiç muafivet 
kalmaz. Çocutun annesi kızamık 
geçirmemişse çocuk ilk Ü( ay için 
de bile kızamığa tutulahillr. 

Bir de. kızamıfa bir kere tutul
IDUf ÇOCÜ bir daha O haatalıta 
tutulmaz. Onun için lmamıktan 

~ kurtulmut çoealdana -
nu başka çoeuldan hastahktu lm-

nmak ~ • olarak lmllaPDlar. 

•••••••••••••••••••••••••• 

GÜNLÜK 
PiYASA 

Bandırmanm an mısırlanndan eu
valh olarak 60 bin kiloluk bir parti 
kilosu be& k°""tan ve Adapazannın 
beyaz munrlanndan on bee bin kilo 
4,35 kuru§tan l.skele tesllm1 aablm.ıt-
b.r. 

* Karadeniz mıntakasının iç tındık
larından sıra tombullar 32,5 ve ekstra 
tombullar 34,5 kurultan llu'acaı icin 
satılmıftır. 

* Anadolunun kalitesi iyi mal tfftllt
lerlnden bir parti ltaıya için 127 ku
ruetan ve Anadolu yapaklan kilosu 
56 ve Trakyanın kıvırcık yapaktan 
72 kuruştan ihracat için aatılmıftır. 

* Herg(ln piyasamıza getlrllmekte•o
lan zeytinyatlarından bir miktar ye
meklik yat asit derecelerine göre 41-
46 kllrUI arasında milşteri bulmUftur. 

* DQn piyasamıza 90500 kilo nohut, 
38000 kilo kuru fasulye, 41 bin kilo 
zeytinyağ, 10 lıin kilo kabuklu fındık. 
10 bin kilo dan getlrilmiş ille de be-
nüz satılmamıştır. 

DIŞ TICARET: 

On Bin Balya Pamuk 
ihraç [d:yoruz 

SANAYi: 

iptidai Madde!er 
Muafiyet Cetve-
1" nde Değişiklik 

' Sanayii teşvik kanunundan fay-
dalanan sınai müesseselerin, 

içinde bulunduğumuz mali sen.~e 
getirecekleri iptidai maddeler ıçm 
aynlan ·768 bin liralık tahsisatın 
dağıtılmasından sonra artandan, 
imalitlan nisbetinde hesap edilmek 
suretiyle birçok fabrikalara lizun o
lan muhtelif ham maddeler,muafiyet 
cetveline geçirilmiştir. Bu karardan 
sanayi müesseselerimiz çok istifade 
edecektir. Bilhassa, Gemlik sungi
pek, Keskinde Molibden, sömikok, 
şişe ve cam fabrikalan, orman çift
liği bira fabrikası, şeker fabrikalan, 
kurşun izabe fabrikasının iptidai 
maddeleri için faydası büyüktür. Bu 
faydalar arasında fabrikalanmızm 

istihsalitı daha ucuza mal olacağı 
gibi rekabet ve sürümünü de artıra
c~tır. 

V ekiletin Sanayicilere yapbjı 
Tebligat 

Iktısat V ekileti teşviki sanayi ka
nunundan faydalanan sanayicilere 
yeni bir tebligat yapmıştır. Bu mü• 
esseseler iptidai maddelerde güm
rük muafiyetinden 1937 maU yılın-

Türkiye _ Romanya arasında ya- da faydalanabilmek için şu vaziyet-
. te bulunmalıdır. Bu mali senenin 

pılan son ticaret ve kliring anlaşma- mart nihayetine kadar memleketin 

sı üzerine, Romanya, pamuklan- en büyük mülki Amirine müracaat • 
mızdan satın almak üzere görüşme- tarı, 1937 mali yılının ilk dokuz ayı 
lere başlamıştır. içindeki iptidai madde sarfiyatını 

Haber aldığımıza göre. bu göıiif- tespit ettirmeleri. müracaat evrab
melerin tik müspet neticesi olarak. nın 15 nisan 938 e kadar Vekalete 
büyük bir müessesemiz Romanyaya gönderilmesi. gümrük vesikalarından 

1~37 den 28-2-938 tarihine 
on bin balya~ pamuk satmayı kabuJ kadar dışandan getirilen iptidai mad 
etmiştir. Satılacak pamuklar tki delerin giriş masrafları. tarife numa
cinstir fiyata gelince. birinin kilosu raları. kıymeti ve gümrük re8rnı ile 
28 kuruştan, diğerinin kilosu 35 ku· muamele vergisinin kaydettirilmest. 

ruştan olmak üzere mukavele yapı
lacaktır . 

Rusya lle Ticaretimiz 
o 

ke parası bitmiş olduğu için bir müd 

dettenberi Ruslar, yurdumuzdan 

mal almıyorlardı. Yeni bir anlaşma 
üzerine Rusların piyasalarımıza 2 -
2,5 milyon liralık tuhafiye eşyası 
göndermeleri için bir esasa van 1-

mıştır. İlk parti tuhafiye eşyası güm 
rüklerimize gelmiştir. Bu malların 
bed~llerine mukabil Sovyetlerin p1-
yasamızdan tiftik ve yapak almak 
üzere görüşmelere başladıkları ve 
fiyatlar üzerinde anlaşmak üzere ol
dukları haber verilmiştir. 

B ORSA 
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!'ARALA& 

AlJt Batıt 

Frank 
/ 

78,8 82,-
Dolar 123.- 126.-
Liret 96.- 105,-
ISC!çıu Pr, ıo.- 84.-
Orahmı ıs.- 22.-
laviçre Fr. 1575.- 1182,-
Leva 20,- 23,-
lt'torıa 63.- 7U.-
Kron Çelr 78.- 12.-
Silin Avuatarn 21- n.-
Mark 22.- 25.-
Zlod ao.- az.-
~enııo n.- U.-
Ley 12,- 14,-
Dinar Ur.- u.-
Kron lnec so- 32.-
Sterlin -~ 132,-

ÇB&LER 
Acıbl Kalıu11 

Parla Sf.41 IU2 
Nüyork 0.2N087 0.7946 
ll4iJiJıo 11.1381 11.1385 
Brilbel Ul50 4.1950 
Atma 11.7480 11.7480 
Cenevre a.u 8.U 
Sof;Ja da.4- 83,4920 
Amsterdam 1.4234 1.4234 
Pral 12.8587 22.6587 
Vb'ana 4.2063 4.2063 
Madrid 12.3810 12.3810 
Berlln 1.9682 1.9882 
Vareova 4.19 4.19 
Budapefte 3.9875 3.987!1 
Bilkr .. 106 0317 108 0317 
Belarad 84 2857 14.285'1 
Yokohama 2.7288 2.7288 
Stokholm 8.0825 8.0825 
Londra 830.- --lbJmvl 21.ms 28.1921 

qoRSALARDI\: 

Va~on Buğday Geldi 
Dün zahire borsasına dört vagon 

buğday, iki vagon arpa ile bir va
gon kepek gelmiş ve Ziraat Banka
sının buğdaylanndan da bir miktar 
!;atılı~a çıkanlmıştır Yumuşak bul 
daylardan on üç vagon kilosu 5.20-
5.30 kuruştan, sert buğdaylardan üç 
vagon 5,10 - 5,22.5 kuruştan. Po
latlının 2 - 4 çavdarlılarından bl~ 
vagon 6,09 kuruştan satılmıştır Bir 
vagon çavdar 4,32,5 kuruştan veril· 
miştir. 

Günlük Hayvan Sab9lan 
Evvelki gün hayvan borsasında sa 

tılan hayvanların miktarı 82 bin ka 
raman. 14446 kızıl karaman. 227 
dağlıç. 310 kara yaka. 1840 süt ku
zusu. 64 öküz. bir inek, iki dana. 18 
manda ile iki malaktan ibarettir. 
Dün de borsada bu miktara yakın 
hayvan satılmış ve me7.bihaya gön
derilmiştir. Mezbahada bol miktarda 
et mevcuttur. 

Borsada Günlük Muameleler 
Londra borsası bir isterlin kal'Şl

lığı olarak 153.84 frank ve 5.0162 do 
lar gö~ termiştir Paris borsasında U
nitürk 366 franktır. Borsamızda tt
nitürk 19 30 liradan muamele gö11-
müştür. Aslan çimentosu 12,90 lirİl
clır. Diğer tahvil ve hisselerde fiyat 
tebeddülü olmamıştır. Gayrimüba
djl bonolan 23 lira iken piyasada 
çıkarılan bir şayia üzerine 24 liraya 
fırlamıı fakat tekrar 23,5 liraya dÜf 
müştür. 

-~ 

DÜNYA PİYASALARI: 

Yunanistan Buğday 

ithal Ediyor 
Yunanistanda neşrolunan bir o.; 

rarnameye gör.e, asgari tarife üzerin 
den ve memleket ihtiyacını karşıla
mak üzere Kanadadan yirmı beş bin 
ton buğday ithal edilecektır. * Amerikada 1937 Eylülünden 
itibaren başlıyan iflaslann miktan 
938 İkincikinun sonuna kadar 1320 
ye çıkmıştır. * İtalya hOkllmetl, hir. kararname 
ile Tarablusprptesl; .YUmu.-ta ihracı-
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[ Hikayeden Mabaat ] 

"'apıcının 
atemi 

(Başı 6 ınCldal 
Ve parayı eritmek için hemen bi 

rahanenin yolunu tuttu .. Gece geç 
vakit eve döndü .. Ve, bu kadar yıl
lık hizmetine mükafat olarak ken
disine elli kuruş bırakan bu aileye 
bir hırsız girer de, bütün eşyayı a
lır gotürür ümidiyle kapıyı açık 

bırakh. 
Yakubek kendisini tahkir edil

miş sayıyor, efendisinin bu hare
ltetini bir türlü unutamıyordu .. 

ir iki gün sonra noter geldi_ 
Yakubeke, parayı aldığına 

dtıir mahkemeye bir makbuz yazıp 
vermesini söyledi. Yakubek şu 
mealde bir makbuz yazdı: 

''Prag Birinci Hukuk Mahkeme· 
sine: 

Prag şehrinin Novak caddesin
de oturan, 1012 numaralı hane sa· 
bibi efendim Françisko Flayşik ta 
rafından em senelik hizmetime mü 
kiifaten bırakılan 10 koronu al
dıın.,, 

Yakubek bir hafta sonra, kendi
sine bırakılan miras hakkında bir 
ifade vermek üzere maliyeye mü

racaat etmek için bir davetiye aldıı 
Sevindi: 

1 
- Vasiyetnamenin bir başka ye 

rinde muhakkak daha bazı şeyter 
oJduğunu tahmin ediyorum, diye 
düşündü. 

Maliyeye gittiği uman, verdiği 
makbuzun altında pul bu

lunmadığı için bunun gayrikanuni 
olduğu, bundan maada aldığı mi
ras üzerinden yfizde sekiz nisbe
tinde bir de "miras vergisi,, venni 
ye mecbur bulunduğu kendisine 

bildirildi_ 

BULMACA 
DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

5 

BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2 
3 
4 

1 

------

* SOLDAN SACA: 

1 - İskambil rengi 
2 - Şekil 

3 - Çarşı - Para 
4 - Bir nevi <;içek ağacı - Uıkırdı 

5 - Bizi doğurtan 
8 - Muamma 
7 - Portnkalile meşhur bir yer - Hay

van yavrusu 
8 - İsim - Ulusal 
9 - Nota - Su baskını. 

10 - Babanın kardeşi - Ciğere ait (a
rnp<;a) 

* YUKARDAN AŞACl 
1 - Fare tuta.r - Ceriha 
2 - Bir ha - Bir yemiş 
s- Şık 

4 - Soyadı - Işık verir 
5 - Maruf bir kndm -6 ..!.. Emir sigası - Eski bir hitap tabiri --· 7 - Ufak ufak lekeli - Hayat vAdcsf 

8 - Sebep - Kadın adı -----

TUZLADA: 

Kazaya Nihayet 
içme Suyu Getirildi 
"Tuzla" dan yazılıyor : ' 

İstanbulun bir mahallesi sayılan 
kasabamız, asırlardanberi mühtaç ol 
duğu tatlı içme suyuna kavuşmuş

tur. Bu hususta İzmit valisi Hamit 
Oskayın irşat ve yardımı, Belediye 
nin çalışmaları semereli görülmüş, 

halk ta maddi yardımda bulunmuş
tur. 

1 Küşat merasiminde vali namına 
Kocaeli Nafia müdürü İsmail, Gebze 
kaymakamı Nami Ünal, topçu ku
mandanı Neşet Akmanlar, Belediye 
Heyeti, mektepliler ve halk bulun
muştur. 

Çeşmeye "vali Hamit Oskay" adı 
verilmiş, Belediye Reisi Hüseyin Ye-
nilmez, başmuallim Hilmi Coşkun, 
kaymakamımız Nami nutuk söyle
mişlerdir. Bundan sonra ağaç bayra
mı yapılmış, binlerce ağaç dikilmiş-

1 A A 

TOPLANTILAR 

DAVETLER e 
Bugün: * Darüşşafakanın 85 lnd yıldönOmO mü 
nascbetile bugün saat 10 da mektepte me
rasim yapılncııktır. * Bursa llscslnden yetişenler cemiyeti 
kongresi saat 10 da Eınlnönü Halkevinde 
toplanacaktır. 

Haf ta içinde: 

* Martın 11 fnd gllnO !'aat 20 de Şişli 
Halkevlnln dil, tarih, edebiyat, Ax, göste
rlt, spor, sosyal yardım, kurslar ve kitap 
saraJll şubeleri komite seçimi yapılacaktır. * Türk Pc<lintrl Kurumu 25.2.38 de dok

tor Sezal TOmay'Jn başkanlığında aktetti
ği senelik kongresinde 937 yılı fdare heyeti 
nln raporu okundu ve kabul edildi. Blıtıha 
ra yapılan yeni seçimde başkanlığa profe-

sör Dr. İhsan Hilmi Alantar, ikinci başkan 
lığa Dr. Ali Şükrü Şavlı, genel sekreterliğe 

Dr. Naci Somersan, veznedarlığa Dr. Fahri 
Belen, celse sekreterliğine de Dr. Metine 
Dclger ayrıldı. 

Dr. Akif Ener'in Kurum azalığına kabu
lü teklifi knbul edilerek celseye nihayet 
verildi. 

D~niz Levazım Satınalma Komisyonu İICinları 

1 - Tahmin edilen bedeli 800 lira olan l O adet Elektri\t hava motörü 
12 Mart 938 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme 
usulıyle alınacaktır. ' 

2 - Muvakkat teminab 60 lira olup, şartnamesi komisyonda her gün 
görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
gün ve satte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracaatlan. (1002) 

All .. -ICl. Satıhk otorla 
Anadolu Klübü Büyükada şubesinde mevcut üç adet rnotör i

ki dinamo ve bir hurda motör sıtılığa çıkarılmıştır. Talip olanla
nn Büyükadada Klüp şube muhasebcciliğine muracaatlan ile 
motörleri görmeleri ve verecek'eri !iyatlan bir mektupla An
karada Anadolu Klübü Müdiirlüğüne gönderilmesi, fazla malu-

mat şube muhasebeciliğinden alınabilir. 

Teşviki Sanayi Kanunundan istifade 

lktısa 
Sınai Müessese Sahiplerine 

Ve aı tin e • • 

Eden 

6 - 3 - 938 

-. . . . - . . . . •• ·' ':'• !--"-" .. i.i.'~~ ~~· .... 

.Trende. vapurda, 
Muhakkak 

vinizde ve isjnizda 
Bir Ka!e 

bulundurunuz 

Nezle Grip Baş - Diş 

Romatizma ve 
BOTUN AGRILARI 

of o 100 GEÇi 
• 
1 

Kalbi ve Mi~eyi Bozmaz 

icabında günde 3 aşe abnabi ir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde 

• 1 Li ısrarla arayınız 

• 
ır 

• 
ıy şn de eh rosu 

8 Mart 1938 Sah günü C. H. Partisi Bayaztı kamunu 
BUYUK MtJSAMERESINDE 
Emsalsiz Programa ilaveten: 

ÜL E 
. 

4' Perdelik Komedi 

ve Çağlayan Saz Heyeti KONSERi (1116) 
~Gil~EJ:JIECll!:::J:Emlill&'.•zm ................. ı:lllİllllıml:.mı~ 

Hiç olmazs biraz daha para ala

cağını ümit eden Yakubek bu vazi

yet karşısmda dehşetli hayal suku
tuna uğradı: 

9 - Eşya konan yüksek tahta - Hnne 
10 - Erkek adı - İskambilde bir kAğıt 

2/153 sayılı kararname hükümleri ne göre, Teşviki Sanayi nıhsatname·· 1 

- Ben size ~ para bile ver
mem; cnnunı alacak değilsiniz ya, 

diye söylendi. Paralan ben çoktan 

bira ile trampa ettim.. 

Askerlik işleri 

Şubeye davet 

Bcy~lu As. Şubesinden: 

Derhal zabıt tutuldu .• Devlet me 

moruna hakaret ettiği için Y aku
bek bir hafta hapse mahkfun oldu
Mirns vergisi için de kulübesinde

ki eşyası haczedildi: 

rENI NEŞRlY At: 

Şubemizde kayıtlı derece O.Zerinden ma
ltU subaylarla erlerin ve şel}lt yetımlerinin 
senelik yoklnmalannı yapbrmak O.Zere el
lerinde bulunan resınJ senet, maaş cüzdanı 
ve raparlarlyle birlikte cuma ve cumartesi 
g(lnlcrinden maada her gün saat 9 dan 12 
ye ve 31 ~ 938 tarihine kadar subcye 
mürncaaUn kayıtlarıru yapUrmalan. 

Eski ve Yeni A§klar, 
Tariht Kahramanhklar 

Muharrir M. Rasim Ozgen, şimdi
~e kadar muhtelif gazetelerde tefri

ka olarak neşrettiği romanlan ile ye
ni yazdığı bazı eserlerini toplu bir 

halde ve her hafta birer forma açık
mak üzere kitap halinde yeniden neş 
retmeğe başlamıştır. Haftada bir çı
kacak olan ve içinde Ibrahim Pey
gamber, Yezidin aşkı ve Kerbela 
faciası, Seyit Battal Gazi gibi tarihi 
romanlarla Eski Yara, Kavak Yeli 

gibi edebi ve aşk romanlan ve bir 
de büyük harbe ait bir Yemen hn
brası bulunan bu serinin birinci nu
marası çıkmıştır. M. Rasim Ozgenin . ' özlü ve cazip üsliibile vücude getir-
diği bu eser, çok meraklı ve heye -
canlı romanları ihtiva etmektedir. 

iDARE .... 
DahDJye VekAleti taratından her ay çı

kanlmnkta olan "İDARE,. mecmuasının 
115 nd sayısı lnti$8r etmiştir. Bu sayıda bir 
aylık tayinler, Kanunlar, nizamnameler, 
tnllmatnamcler, mfilkiye tcşldlAt karama -
riıelerl, çalışma raparlan, tekaüt ve yeUm 
muameleleri, tamimler gibi resmi muame
lelere rnOtealllk yazılardan maada S. Sabit 
Aykut'un "Dcmoğrafik lnklltıp .. adlı etiidii 
ile Hnsan SilkrO Adal'ın "yüksek idare kad 
rosundald memurların tayinleri ve yeUş
tlrmelcrl hakkında beynelmilel anket.. tsim 
il tercümesi ve idare kroniği bulunmakta-
dır. • 

TÜRK iKiZLERi - Cahlt Uçuk tarafın
dan yazılan bu eser, Çocuıt Esirgeme Kuru
mu Genci merkezi tarafından neşrcdllmiş
Ur. Gaz.el ve sade bir Qslilpla yaz.ılmış, diln 
ya lkl:ı:lerl serisini tamamlamıştır. Bütün 
çocuklara ve çocuklarını seven anne ve ba
balara tavsiye ederiz. 

ÜLKÜ - Halkevlcri dergisi ÜlkOnOrı 
Mart tanhli 61 inci sayısı her zamanki al· 
tı :formnlık bir cilt halinde intişar etmiştir 

İçi !er Bakanı ve parti genel sekreteri B 
Şükrü Knynnm Halkcvlerlnln yıldönürnür 
d VC'rdi 1 i konferansla başlıyan bu nfuıhn
d Prof ör A. Mcz, P. Naili Boratav, M 
:Emin Erişirgil, Orhan Ş::ılk Gökyaz, V. Bar 
told Mir, Ömer Barkan, Sıtkı Akozan, M. 
Ne<' ti Önyaz, Şevket Aziz Kansu, Behçe• 
Kcmtıı Çağlar, Nnhlt Sırrı. Ömer Barkan 
p..,..ıov N.ı>ilı ~t•vın _.,.la.rt ........t .. 

• 

1 

sini haiz sınai müesseselerin 937 mali senesi mevaddı iptidaiye gümrük 
muafiyetinden istifade edebilmeleri için: 

1 - Mezkur mali sene ~art nihayetine kadar mahalli en büyük mülki
ye iimirine müracaat etmeleri, 

2 - 1937 mali senesinin ilk dokuz ayı 7.arfındaki mevaddı iptidaiye sar
fiyatlarını alükndar memurlnr vnsıtasilc tetkik ve tesbit ettirilmeleri, 

3 - Müracaat evrakının "istida, uç talep cetveli, rapor ve gümrük ve
sikası" nihayet 15 Nisan 1938 ·tarihine .kaqar Vekaletim.ize göndcrıı ....... ,,ı, 

4 - Gümrük vesikalarında 1-6-1937 tarihinden 28-2-1938 tarihine ka
dar dışardan getirilen mevaddı iptidaiyenin imrar tarıhleri, tarüe memur
ları, kilosu, kıymeti gümrük resmile muamele vergisinin kayıt ettirilmesi, 

5 - 15-4-1938 tarihinden sonra gelecek müracaat evrakının nauırı iti. 
bara alınmıyncağı tamimen ilan olunur. (1190) 

• 

.. . 

• ANKASI 

Ü 
5. ci eşf de 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O L-iradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır-

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz .•• 

İstanbul 
.. 

Dördüncü cra 
Memurluğundan : 

Emlak ve Eytam BankaSl Türk Anonim şirketine birinci derece ve sıra~ 
ipotekli olup tamamına üç yeminli ehli vukuf marüetile 6650 (altı bin alö 

yüz elli) lira kıymet takdir edilmiş olan Fındıklıda Perizat hatun mahal
lesinin Dolmnbahçe sokağında eski 41 yeni 37 No. lu bir tarafı mütevef" 

fa Hamdullah veresesi diğer tarafı B ehzat menzili ve tarafeyn! tari1P' 
am ile mahdut heyeti umumiyesi 95 metre murabbaından ibaret bul1>" 
nan bir btp ahşap hanenin evsafı: Zemin kab: Mermer döşeli me~ 
üzerinde ve sokağa nazır odadan abdesthaneye geçilmekte bir merdive' 

altı zemini malta döşeli iki kuyulu bir mutfak. Asma katta: Sokağa naıd 
bir odal' vardır. Birinci kat: Bir sofa üzerinde iç içe geçme iki oda, bir Y' 
mek odası olup bu odadan mutfak ve abdesthaneye geçilm~ 

İkinci kat: Birinci katın yanında olup fazla olarak aynca bir od~ vat" 
dır. Üçüncü kat: Bir methal üzerinde sokak cephesinde zemini Çimentl 
döşeli ve tahta korkuluklu taraça, iki oda bir mutfak ~ abdesthane '1f 
bir sandık odasını muhtevidir. İçinde terkos ve elektrik tesisab mevcUf 

olan bir bap hanenin. tamamı açık nrtırmıya konmuş olup iliın tari}ıiO' 
den itibaren şartnamesi herkes tarafından görülebilecek ve 8. 4. 38 t' 

rihine rastlıyan cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık af" 

tırma suretile satılacaktır. Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. 1J 
kanun hükümlerine tabi olduğıından mezkur kanunun 15 inci madde' 
sine tevfikan ikinci bir artırma yapılmaksızın gayri menkul, yukarda Y~ 
zıh günde en fazla artıranın üzerinde .bırakılacaktır.Artırmaya iştirak iç.U' 
muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya :Mild 
bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilmek lıizımdır. Biriken bina vcf' 
gilerile çöp ve fener resimleri ve tellfıliye ve vakıf icaresi satış bedeJ.itY 
den ödenir. 20 senelik evkaf taviz bedeli· müşteriye aittir. Satış bedeJI 
peşin ödemek lazımdır. İcra ve illas kanununun 126 ıncı maddesine te11' 
fikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer nlfıkndarların ga)rrimenkul üzerill' 
deki haklarını ve hususile faiz ve masraflanna dair olan iddialarını e11' 
rakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lnzımdıf 
Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin p"J.'!' 
!aşmasından hariç kalırlar. Alakadarların işbi.ı kanun m ddesine uygıd' 
surette hareket etmeleri ve daha fazla ınalumat almak is ivPnlP.rin q~,µ' 
963 dosya No. sile dairemize ınürac aatıan ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

işbu gayrimenkulleri satın alanlar arzu ederi rsl 
Bankaca takdir edilecek kıymetin % 50 si kadar İY 
tikrazda bulunabilirler· 
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EN ttUE55iQ iLACIDIR 
l{AYJp - Hadikai Meşveret İda

disinden 1331 - 1332 ders senesin-
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BALSAM iN 

: YEN/ 

KREMLERİ : Çocuk Ansiklopedisi 
Sıhhat Bakanlığının resmi ruh. 

>atını haiz bir fen ve bilgi mah
'lUlüdür. Bütün cihanda elli se-• 
nedir daima üstün ve es.siz kal-

mıştır. •I 
KREM BALSAMIN • 
. Uzun bir tecrübe mahsulü o-• 

!arak vücude getirilmis ve~ane. 
sıhhi kremlerdir. = 

M nessesemız ıarannaan net
redilen Yeni Çocuk Ansik

lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında, aradığı bü
tün malı1matı bulabilir . 

mektep talebesine ayrıca tenzilat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eı-erde re
simlerle ve geniş-malumat ile zen
ginleştirilmiştir. 

de alınış olduğum şehadetnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan • 
hiiknıü ykotur. 

KREM BALSAMIN • 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklannın ihityaçlannı ve 
mektep programlarım gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 1112 No. Arif oğlu M. Emin 

NEA YERDE ARAYINIZ 

'öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine 

• 

TÜRKiYE CÜMHURIYET MERKEZ BANKASINDAN: 
Bankamızın birinci hesap devresine ait 1 ve 2 numaralı temettü kupon

ları 18 Nisan 1938 akşamından itibaren müruru zamana uğrıyacaktır. 
Bu itibarla mezklır tarihten sonra birinci hesap devresi temettüü ödene

miyecektir. Hissedarlarımızın mezkur tarihe kadar Bankamız merkez ve
ya şubeleriyle müesses bulunmadığımız yerlerde Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat Bankası şubelerine müracaatları lüzumu ilan olunur. (1147) 

Hukuk Fakültesi Dekanltğından : 
Hukuk Fakültesine bir Daktilo ah nacaktır. Aylık ücreti 50 lirad1r. !s

teklilerin Türkçeyi ve F.ransızcayı bilmesi sarttır. Fakülte Dekan k.ıitinli
ğine müracaat edilmelidir. (1177) 

. KATRAN HAKKI 

TÜRKİYE 
CUMHU,RIYETI 

EKREM 

.BANKASI 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

~TANBULDA TAN M~TBAASINA 1 1 

YenJ Çocuk Ansiklopedisi broşürün
den bir tane göndermenizi ve mu
allimlere ait son fiyatınızı bildirme
nizi rica ederim. 

·T.AN . N~şrlyat: E"VI ·' . . ,, 
isim: • • • : 
Adres: • : : : 

. . . . . . . .. . . . . . . . : · · · ;··'"': · :· / 's fa n ·b u l · 

Ameliyenin cinsi Dökme, Cevher, Maden ~ömürü Kok Kömürü ve Briket Malzeme ve muhtelif efyı 
Ton Muham- Tutan Ton Mu-

men kuruş bam 
bedel men Tutan Ton Muhammen Tutan 

bedelkuruş" bedeli kunq 

1 - Vapur dahilinde vinçle supalan 
yapmak bu ameliyede nht1m 
veya vapur güvertesine vermek 
bırakmakta dahildir. 64991 ' 12 

2 - Supalandan açık vagona tahmil 
ve mütekabilen vagondan supa
lan yapmak ve idare vinçile va
gondan denize vermek veya mü 

779892 4418 30 132540 

te::,~k~a~b!!.ı·ıe~n~d~eJnwil!::zd~e!'.'!n!-!!;al~m~a!.!:k~. ___ 7~2~9:.,::1_1'.9-....:8~-5•8..,13._.,,3_.._52 __ 3310 12 40080 
3 - Vinç iştiraki olmaksızın rıhtım 

veya silo iskelesine veya güver-
teden vagona tahmil e~mek ve-
ya mütekabilen. 34514 22 

4 - Supalandan alınıp açık araziye 
nakil ve istif etmek müteka-
bilen. 34511 24 

5 - Silo iskelesine yanaşmış vapur 
güvertesinden veya silo iskele-
sinden nakil ve yerleştirmek. 6 

, 6 - Vinç iştiraki olmaksızın vagon-
dan açık araziye mağazalara na-
kil ve istif ve mütckabilen. 56623 14 

7 - Vagondan idare vinçi ile açık 

araziye ve istü ve mütekabilen. --- 8 

8 - Vinçsiz merakibi bahriyeden 
küfelerle veya arkalı veya el 
ile çıkarılarak vagona tahmil 
açık araziye mağazalara nakil 
ve istif ve mütekabilen. 

9-Vagondan olukla tahliye 

567 24 

6 

759308 

828264 

792722 

13608 

510 25 12750 

-- 24 

-- 10 

25 

3084 10 30840 

341 28 

10 

9548 

4100 

13688 

12417 

9844 

2930 

19683 

264125 3757146 11693 225758 62662 

10 - Saatle müteahhitten alınacak 
amele. 

11 - Yevmiye ile alınacak amele. 

' 

67 20 
753 140 

Umumi Tonaj yekt1nu 

1340 
105420 

106760 

. 

TON 

264125 
11693 
62662 

338480 

KURUŞ 

3757146 
225758 

1060836 

106760 

5150500 

30 

"' 10 

20 

20 

18 

25 

15 . 

24 

12 

123000 

136811 

248340 

246100 

70320 

236196 

1060838 

idaremizin Derince Limanına bir sene zarfında gelecek olan maden, kok, Briket kömürlerile muhtelif ~ 
ya ve malzemenin 11 ameliyeden ibaret tahmil ve tahliye işi bir sene müddetle yukarıda takribi tonaj miktarl
'le her ameliyenin hizalarında yazılı tahmin bedelleri üzerinden 9-3-938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
11 de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki birinci işletme komisyonu tarafından kapalı zarfla ek,siltmeye kon
muştur. Yukanda her ameliyenin hizasında yazılı Tonaj miktarı takribidir ve umum miktar 338480 ton olarak 
tahmin edilmiştir. Bu miktar ihaleyi müteakip &kit ve imza edilecek mukaveleye esas teşkil etmiyecek ve müte
ahhit bir sene zarfında Derince Limanına gelecek olan maden, kok, Briketkömürlerile muhtelif eşya ve malze
menin tahmil ve tahliyesini taahhüt edecektir. Bu işe girmek isteyenlerin (3825) lira (25) kuruşluk muvakkat 
teminatla 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 3257 numaralı nüshasın
da intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni günde saat 10 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazundır. Teklif mektuplannda yukandaki listede gösterilen ameliyelerin vahidi kiya
ai fiatlarının her birinde yapılan tenzilat ayn gösterilecektir.Bu şekilde verilmemiş mektuplar kabul edilmiye
rek iade edilecektir. Bu i§e ait şartnameler ve mukavele projeleri Haydarpqa Liman bq müfettişliğinde para 
az olarak dalıtılmaktadır. (954) 
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FEMIL 
ve 

BAGI 
Bu sıhht ve pl'Dtilc Adet bezleri her ticaret

hanede sayın Bayanlarunızın hizmetlerine 
hazırdır. 

.-----------------------~ 
FOSFARSOL 

Kan Kuvvet ve iştah Kaynağı 
Cüıan doktorlarının en büyük kıymet ve ehemmiyet verip beğendik

leri bir formüldür Kansızlık. iştahsızlık ve kuvvetsızlik. bilhassa nev· 
rasteni, ademi iktidar. mide ve barsak tenbelliğinden doğan hazımsız· 
lık ve kabızlarda. en birinci devadır. Tüo. grib. zatürree ve sıtma naka
hatlerinde üç günde şayaru hayret tesirini gösterir. 

CFEMfLl liıboratuvan bu kuvvet ilacını sayın müşterilerine tanıt· 
makla müftehirdir Vücuda dinçlik yanaklara. dudaklara. pembelik. cil 
de taravet, saçlara ve gözlere ateş ve parlaklık veren bu en birinci kuv

vet ilacını iıfivetle kullanınız 

fAN 

~ .. t') O EL L E R i 

HER ZEMANKI GiBi 

OAYANIKLİ 

rı • D • ~"U - - -;:: 

VE HER BAKIMDA 

E K Ci N O M 1 K T- 1 R 

Her yd sinema aleminde yeni bir ytldız •••• 
Bu sene radyo Cileminin yeni ylldızı: 

EME·RSON dur 

"t.1UCİZE SESLi O?ARLÖR,. 
YAL N 1 Z: 

E 
Radyolarında Bulunur. 

Dış yapısının güzelliği ve iç 

yapısındaki teknik kuvveti 

ile dünyada tanınmış olan 

KAYIP - Sanyer malmüdürlD
~ünden almakta 'Olduğum maaşa ait 
nühürü kaybettim. Yenisini yaptı
·acağımdan hükmü kalmamıştır. 

Bfiyükderede Muammer 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

750 ton 87 oktanlık benzin pazarlık 
a eksiltmiye konulmuştur. Tahmin 
•dilen bedeli225bin lira olup ilk temi 
.,atı 21250 liradır. İhalesi 14Mart 938 
ıazartesi günü saat 15 tedir. Şartna
nesl 1125 kuruş mukabilinde M. Jd. 
lekiıleti Satınalma komisyonundan 
ılınabilir. Eksiltmiye gireceklerin 
1490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
erinde istenilen belgelerle ihale gü

'1Ü ve saatinde Ankarada M. M Ve
tiıleti Satınalma komisyonunda ha 
·ır bulunmaları (743) (1111) 

Fiyatı 100 Kuruş EMERSON Radyolarıdır. 
Sahıbı Ahmet Emın YALMAN 

UrnumI Neşryıatı idare Eden: EDISON MÜESSESESi: Beyoğlu, istiklal Cad. No. 34 ,. P R O F i L A K S i N., 
1-. Belsoğukluğu ve Frengiden korur. ~1-

S. SAi.İM 

1 
Gazetecilik ve Neşrıyat Türk Ltmttet 
Sirketi BnSlldı~ ver TAN ıııRthıuısı 

• 


