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Kendinizi tanımak !itiyor musunuz? 

BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Kendi kabiliyetinizi. kendi varlı6ınızı, ken• 

dl huauelyetlerlnlzl tanımanın ve bunlan tyl 

yolda kullanmanın aırrını aıırenmek lltlyol'U• 

anız bu kitabı okuyunuz. F i. 711 Kr. 

21 lerin Muhakemesi 
Maksim Gorki Doktorlar 
Tarafından Öldürülmüş! 

INGILTERE . ITALY A . ALMANYA 
Roma Müzakereleri Haf ta 

Sonuna-Doğru Başlıyor 
lngiltere ile ltalya ve lngiltere ile Almanyca -

Yakın 
Mazimizin 
Tarihi 

IB h . Ç k H J Arasında Hangi Meseleler Görüşülecek? 
u arın o , eyecan ı 1 .1 1 1 6 .. ·· 1 · ı ·ı· Al G.,,.. ·· ı · 
1
. . f l d B l d ngı tere . ta ya oruşme erı : ngı ız · man orusme erı ~ 
tır a ar a u un u Londradan alınan haberlere g&re, lngiltere Londra siyasi mahafilinin kanaatine göre, 

ile İtalya arasında fU meseleler görütülecektir: lngiltere ile Almanya arasında fU mevzularm 

~ 

~hmet Emin YALMAN 

B11günlercle eski bir janclv
ma mbayı ile kODUflDIY& 

fn..at düftii. Maıkedonyadaki çe
te IDiicadelelerinin baıh•ini açtı. 
bedi W: 
.,. - Ne mücadeleli günlerdi onlar ... 
•arlıiunıza uzanan sinsi ellere karşı .._dar candan, ne derece sevgi ile 
~ışıyorduk! Abdülhamit hükfune
thıfu bizi arkadan vuracak bir vazi-
~ olmasına rağmen o mücadele 
lürıleri nekadar kahramanca ma-
eeraiarıa, nekadar büyük fedakirlık-
1-Ia doludur! Ne çare ki, o günleri 
~olanlar azalıyor. Yazılmış 
kitap, hatıra yok gibidir. İçinden fe
~hk ateşleri taşan, 1908 inkı18-
~ doğuran bütün bir devre günün 
~ bir hayal gibi sönüp kaybo-

i nsan, bu yolda sözleri Yemen
de, Trablusta, Balkal1 harbin-

Gorkinin Oğlunu ve Eski Şeflerden 
Bazılarını da Dokto-riar Öldürmüş ! 

Dünkü Celsede, Rus lhtilc11inin hk Günle
rindeki Hesaplar da Ortaya Döküldü 

da di•km.,..:..., ... ...._ ed-~ Go kl'liüı ...,;.ı.._~ 
~ıımıarda aevamh bir hareket kem~. celsesinde, Bayan Yakovleva'- ...... !". ~ r wıır~ va-
~. 'l'vnı türlü türlü tasfiyeler ge- nın sozlertnden sonra Buharin, ancak sıtasile katli hakkında doktor Betoa
~- Bu harekete karşı muka- Brestli~vsk muahedesinin 7 ci parti tolski tarafından . ~~pılan beyanatı 1 
l'enıetıer, a1ar hi eksik ol- kongresi tarafından tasdikinden son- okumuştur. Buhann ın suç ar]çadaş
JnA,,,.._ .-- HÇarpl§l1lh subçyımızın g- ra bir ;avan hazırlamak Lenin Stalin ları olan doktor Levin ve Pletnev 
-~· emen er a o -~ . • • 
?iip geçirdiklerini dinleyince karşı- ve Sverdlov'u tevkif etmek ve yeni tarafından yapılan bu cinayet hak - ı: 
~ canlı birer tarih parçası bulun- bir hük&net kurmayı düşünmiye baş kında, doktor Betostelski diyor ki: 
cluiuzıu görürüz. ladıjım bildirmiş, fakat Lenln'i kat- "- Gorki'yi ölümünden pek az za-

1 '!'.,_,_,_ b 1 1 U ...--~ letmenin hiç bir zaman mevzuu bah man evvel ziyaret ettim, Levln'mhas ı 
- •.um u ve ve e a.., ... a.aannı lmadı lft... il ri ·· ·· ,...;~... · l 

li>rnıüş, g lnni lan h tand 80 &"" e surmu., ...... · ta iızerlnde ya çok fazla dozlu, yahut 
RÖzlerini eç ~ 0 er va q, Bunun üzerine müddeiumumi is- (Devamı 6 ıflCıdaJ 

ebedi bır surette kapadıkça, 
~ bir parça tarih te beraberce ö-
--.ror. Halayda Yine Tedhiş! 

1 - Akdenizde: K&rfdıklı haklar, deniz görüfillmeai kuvvetle muhtemeldir: 
kuvvetleri ve tahkimat mevzulan görütülecek, t - Müstemlekeler: Almanya, müateml. 
Framanm da mütalealarma ehemmiyet veri- kelerinin ıüratle iadesini iatiyecek ve bu me-
lecektir. sele üzerinde hiçbir pazarlık kabul ebniye-
2- Mııır:Libyadaki İtalyan kuvvetlerinden cektir. 

bir kıammm geri alınması İngiltere tarafından 2 _ Propaganda: Almanya, İngiltere mat-
iatenecektir. Buna mukabil de İtalya, Süveyf buatının havayı zehirlememeleri için İngiltere 
Kanalının idarMinde rol sahibi olmaamı isti- ile Almanya arasında matbuat paktı yapılma-
yecektir. sım iatiyecektir. 

3 _ Ha~iıtan: İngiltere, Cenevrenin ka- 3 _ Alman ekalliyetleri: Almanya Çeke. 
ranna uyarak Hab~ ilhakını tanıyacaktır. Fa- lovakyadaki Alman ekalliyetlerinin Ye AYU8-
kat buna mukabil İtalyanın daha fazla ıenif- · · turyablarm istikballerini plebisit ile tayin • 
lememe.ini talep edecektir. meleri esasının kabulünü i.tiyecektir. 

4 - Orta Avnıpa: Almanyanm, Avu.turya 
...e Çekoslovakyaya kartı bir hareketi kartnm- 4 - Almanya ile İtalyanın miinaaebetleri-
da İtalyanın mukavemet göstermesinin temi- ni zaafa uğratacak her İngiliz tqebbüsü fena 
nine çahtılacaktır. kartılanacaktır. Çünkü Almanya dıt aiyua-

5 - ltalyaya para: Chamberlain buna ya.. smda İtalya ile elele yürümiye azmeh11iftir. 
nqmıyor. Ancak ticaret kredileri temin ede- 5 - İngiltere ve Frama, Sovyet Rua,. ile 
bilecektir. Bu arada ispanya meselesinin tes- tefriki mesaiye devam ettikçe Almanya bu de-
Yiyesi de görütülecekir. mokrat memleketlere yald&flDIY&C&ktır. 

. dngilterenin Roma el~isinin Romada başlamış oldutu temaslarm tafsilitı altıneı sayfamızdadll') 

Ankara, 8 (Te
lefonla) - Milli 
kümenin İzmir
li Uçok ile olan 
maçını, saha ih
tilafı dolayısile 

yapmamış olan 
Fenerbahçe ta
kımı hakkında 

umumi merkez
ce 250 lira para 
cezası kesilmiş 

ve yapmadığı 

Et istihlaki Artıyor 
Dc;;l'edıyc, .-ı:::~ Tica.rcı.ını 

Kendisi idare Edecek 

Sonra İsitklll harbi? K'"oşe köşe a
l'ı)acak olursak binlece kahramanlık 
~ fedakarlık maceraları bulabiliriz 

81lcak mahdut vatandaşlann hAfı
"8uıda yaşıyor. 

Türkler, Haksız Yere ==~0~~ 
H M hk A Ed•ı• ı miştir. Umumi lr.ski günleri bilen nesil. ne gibi 

;:;azinelerin israfa uğradığını ta
~ e ~avnyam.ıyor. Çünkü o gün
»' inanasım biliyor ve duyuyor. 

apse a um ı ıyor :ı;;;e;:ra::: 
Fe~er erkanından ~akkınmil~ak~~~ BııPn levlıol&le toplanacak olan Şehir Meclm i~ lwüllllle 

llkat llleınlekette bütün bir neslin 
~esine çok bir zaman kalmamıt ;tunun farkında mıyız? 
ttle~ ~rıe yüksek mekteplere gelen 

Hariciye Vekilimiz Dün Partide 
Son Vaziyeti Anlattı 

ı.ı rıtn çoğu harpten sonra doğ- • 
h~ Eski yazıyı bilmiyor. Edebi- ;------=~~...._~._2 
)tıı denin bir kitabı aynen yeni · 
~ Ue Yazılsa okuduğunu anhya,ak, tercümeye ihüyaç göstere-

..(Y uuı '1 inci sayfaö) 
Zeki Rıza limatname ica- ========================--

hıdır. 

Henüz mevsukiyetini temin ede
miyeceğim bir habere göre, umumi 
merkez Fenerbahçenin gazetelerde 
neşrettiği beyannameden dolayı da 
ayrıca tecziyesini dü~ektedir. 

K. Atatürkün 
Nafiz Kudreti 

İspanyadaki Son Deniz Harbi 

Batan- Harp Gemisinde 
600 Kişi Boğulmuş 

Cümhuriyet l•panyaamn 
Harbiye Nazın Prieto 

Londra, 8 (Hususi) - Cebelütta
nldan alınan haberlere göre ,İspan
ya Asilerine ait Balear kruvazörünün 
batması neticesinde tesbit edilen za
yiat bilançosu amiral, süvari ve za
bitler de dahil olmak üzere 600 ki
şid~. 

Söylendiğine göre Kempenfeld ve 
Boreas ismindeki İngiliz muhripleri, 
batan kruvazörün mürettebatına de
nize atılmalanm işaretle bildirmiş i
se de mürettebatın büyük bir kısmı
nın denize atılmaktan imtina etmesi 
zayiat bilinçosunun bu kadar ağır ol 
masına sebebiyet vermiştir. 

İngiliz muhripleri tahlisiye simit
leri ve sandallarile iki yüz kişi kadar 
kurtarmışlardır. Balear battığı za -
man grandi direğinde kontr amirali
nin bayrağını taşımakta idi. 

Bugün Franco hükumeti Baleann 
battığım resmen kabul etmektedir. 
Times'e göre, İspanya cümhuriyeti fi 

(Dnam.ı 6 mcıda} 



usyadaki Son Muhakeme 

kova Davasında 
elseler N·asıl Başlıyor? 

Moskovadan, Londrada çıkan "Dey 
li Herald,, gazetesine yazılıyor: 
Moskovanın bir bahar sabahı. Sa

at on bire beş var. Ortalık bir taraf
tan güneş içinde. Diğer taraftan kar 
yağıyor. Hıyanet muhakemesine gi
diyoruz. Kızıl meydandan kıvrılarak 
vaktiyle Rus nsilzadelerinin klübü o
lan sindikalar evine girdik. Sütunlu 
methalin önünde aklımdan bir sürü 
şeyler geçti. 

1936 Haziranında Moskova halkı 
Maksim Gorkinin cenazesine son hiiı' 
meti yapmak için burada saatlerce 
beklemişti. Muazzam bir halk yığını 
buraya girip çıkıyor ve Beethoven'in 
eserleri, devrimizin en çok sevilen 
Rus dahisini selamlıyordu. Bütün 
Sovyet liderleri buradaydılar. Stalin 
ile bütün arkadaşlan! Buharin 'de a
ralarındaydı. Fakat ayni adam bu
gun burada mevkuf olarak bulunu
yor. Andre Gide de buradaydı ve ce
naze merasiminden sonra Buharin 
ile görüşecekti. Fakat görüşemedi
ler. Çünkü o zaman da Buharin şüp
heli bir şahsiyetti. Fakat Andre Gi
de, Buharinden malumat almaksızın 
da Sovyet sistemi aleyhinde yazı 
yazmıştı. 

Acaba o zaman G. P. U. Buharini 
tarassut ediyor muydu? Fakat o za
man G. P. U., Yagodanın idaresinde 
idi. Ve Yagoda, Gorkinin cenazesi ö
nünde eğilenler arasında bulnuyor
du. Fakat bugün o da mevkuf! Hem 
de Gorkiyi oldürmek cürmünden! 

* Büyük kapıdan değil, fakat bir 
yan kapıdan içeri girdik. Methalde, 
sungti dikmiş iki muhafız duruyor. 
Davetiyelerimizi, başka bir memura 
göstererek içeri girdik ve merdiven
leri tırmandık. Davetiyeler, muha
keme salonunun kapısında bir kere 
daha muayene olundu ve nihayet 
muhakeme salonuna girdik. Duvar
lar bembeyaz, perdeler masmavi. Uç
ta yeşil örtülü bir masa. Ve masanın 
üzerinde yeşil lambalar, surahiler, 
bardaklar, saat, zil, yazı edevatı. Ve 

Sağda maznunlara tahsis olunan 
sıralar. Solda müddeiumuminin ma
sası ve avukatların yeri. Mahkeme
nin katipleri hitkimlerle yan yana o
turuyorlar. 

Celsenin açılmasına iki dakika kal
mıştı. Samilere baktım. Gazeteciler 
ön saftaki sıralan işgal etmişlerdi. 

Diplomatlar, daha başka bir sırada. 
Samilerin sayısı 300 kadar. Samile
rin çoğu fnbrika ve kollektif çiftlik 
delegeleri, ordu murahhaslan, G. P. 
U. memurları. 

* Nihayet yeşil örtülü masanın arka 
rnndaki kapı açıldı ve altı süngülü 
muhafız içeri girdi. Daha sonra 21 
maznun göründü. Buharin en başta 
bulunuyordu. Bir dakika sonra mah
keme kumandanı bağırdı: 

- Hakimler geliyor. Lutfen ayağa 
kalkınız! 

Hepimiz kalktık. 
Heyet gelmişti Reis Ulrich hepsinin 

Müddeiumumi Vişinski 

ve biz bu esnada çay içiyor, havyarlı 
sandviçler yiyor, yahut sigaralarımı
zı tellendiriyoruz. 

Öğleden sonra üçte yemek tatili 
yapılmakta ve ikinci celse altıda açı
larak onda kapanmaktadır. 

Muhakeme bu şekilde devam et
mektedir. En son celsenin gece yarı
sından sonraya kadar devamı mu -
tattır ve hakim Ulrich son celsede, 
herkes ayakta dururken hükmü o -
kur. Ve şu sözlerle başlar: 

"Sovyet Sosyalist Cümhuriyetleri 
Birliği namına ... ,, 

Ve bu defa muhakeme, kimbilir, 
kaç idam hükmüyle nihayet bula
caktır. 

KONYADA: 

Soğuktan 
Donarak 
•• 
O'l 

Konya, (TAN) - Dondurucu şimal 
rüzgarları soğuktan etrafı kavurmak
tadır. Civar dağlarda bol kar vardır. 
Soğukların şiddeti, zaten çok az" gel
mekte olna mahrukat fiyatlarına te
sir etmiştir. Odunun kilosu 2 - 2,5 
kömürün kilosu 8 kuruşa çıkmıştır. 
Belediye, lfızım gelen tedbirleri al
mıştır. 

Civnrımızdaki Sille nahiyesine bağ 
lı Bilecik köyünden Mehmet Aksoy, 
Belkonağı mevkiinde odun keserken, 
Kızılviranın Çamurlukiret köyünde 
Mehmet Birtek de yolda giderken Ge 
dik mevkiinde hayvanilc beraber don 
muşlardır. Hotamışta da bir çoban 
donmuştur. 

Bazı yerlerde kurtlar sürüler ha
linde hücumlar yapmaktadırlar. 

HENDEKTE: 

Yeni V d n Tütünleri 

ok Nefis 

MÜTEFERR!K : 

Maruf 
Tayyareci 

il 

Oç Kilo Ağırllğında , [ POLISTE: 

il 

Limon ve Portakal , 

Şehrimizde 
1 Bodrum, 8 (Hususi) - Ege sahH- ı 

Maruf tayyareci ve plfmörcü Voli lcrlndc son st'nelcrde limon ve por-
Hirt, dün tayyaresile şehrimize gel- takalcılık hıylt ilerlemlşUr. İlk defa 

iki Eroin 
Satıcısı Daha 
Yakalandı 
Son günlerde eroin ve esrar kaçak

çılığı suçundan yakalananlar bir hay 
li çoğalmıştır. Emniyet kaçakçılık bil 
rosu memurları, dün de Bayazıtta, 

Kamil isminde bir tütüncü ile Al~o 

mı"ştı·r. Bı"tçok planör tipleri icat e- . Amerfkadan buraya getirilen ve adı- 1 
·. na Grapcfrult denilen sulu meyva, 

den bu maruf tayyareci, l bu sene Mersinden İzmirin Cenubu
Peştede bir kaza geçirmiştir. Kendi- ı· na kadar bUtUn Ege sahillerinde di
sine ait olmıyan bir planörle uçuş ya- kilmlştlr. Bu meyvanın tanesi ilk se
parak yere düşmüş, bir bacağı kınl-

1 

ne 50, bu sene 25 kunışa satılmıştır. 

mıştır. Altı yıllık tedaviden sonra tay Amerikadan getirilen Pondcrosa 11 

isminde birini eroin satarlarken suç 
il üstünde yakalamışlardır. Kamilin ü

zerinde 3 paket, Alekoda da 1 paket 

1 

monları da bu sene meyva vermiştir. 
yareciye tahta bacak takılmıştır. Limonların tanesi 3 kilo ağırlığında- I eroin bulunmuştur. 

Volf Hirt, dün, şehri ve Beşiktaşta- dtr. Bir limondan dört bardak dolusu . il Fasulye Fahna Bakarken 
ki tayyare fabrikasını gezmiş, gece limon suyu çıkmaktadır. Yine Ame- Bayazıtta Soğanağa mahallesinde 
Parkotclde verilen ziyafette tayyare- rikadan gctlrUlen yeni cins bl{ por- ' Müh t P dd · d 29 lı 

takal yetiştirilmiştir ki, tnncsi i\:ı ki- '' a aşa ca esın e numara 
cilerimizle tanışmıştır. Bugün tayya- ı l evde oturan Selime isminde bir ka-lo ağırlığındadır. 
resile Ankaraya hareket edecek, yol- i _ __ _ __ ı 1

1 
dın, dün evinde fasulye falına bakar-

da İnönü uçuş kampını gezecektir. - -- - - - - · - ken suç üstünde yakalanmıştır. Seli-
Türkkuşu kumandanı önyüzbaşı Ze- me, asliye dördüncü ceza mahkeme-
ki ile Türkkuşu şefi Savni, diğer bir İNHİSARLARDA: sine verilmiştir. 
tayyare ile kendisine refakat edecek- Bir Kadın Çiğnendi 

lerdir. lspirt od ak İ KadıköyUnde bir tramvay kaznsı 
Volf Hirt, Ankarada 2 gün kalacak olrtiuştur: 

ve bir konferans verdikten sonra, 15 u CUzl uk 15 Vatman Niyazinin idaresindeki 
martta Knhirede bulunmak üzere u- tramvay arabası, Mısırlı oğlu durak 

çacaktır. M tt B ı yerinden geçerken 40 yaşlarında Fıt-
Elektrik Şirketi Murahhas- ar a aş ıyor nat isminde bir kadına çarparak al-

ları Dün Şehimize Geldiler Martın on beşintlen itibaren, ispir- tına almıştır. Kadın, bir müddet sü-
İstanbul Elektrik şirketinin Belçi- to fiyatları mühim miktarda ucuzlıya rüklcndikten sonra, araba, durdurula 

kadaki merkezinden "B. Kilahin ve B. caktır. Bu tarihten itibaren kolanya- bilmiştir. Muhtelif yer1erlnden ağır 
Debrasi isminde iki murahhas, dün lık alkolün litresi 140 kuruştan 90 yara alan Fıtnat, derhal Haydarpaşa 
şehrimize gelmişlerdir. kuruşa inecek ve bayiler 90 ko.ı~ş- nümune hastanesine kaldırılmış, vat-

Bugünlerde Ankaraya giderek Na- tan alıp 100 kuruşa satabileceklerdir. man yakalanarak tahkikata başlan -
fıa Vekaletile temaslara başlıyacak- 50 santilitrelik şişeler içindeki tuva- mıştır. 
!ardır. let ispirtoları 70 kuruştan 50 kuruşa, * Kasımpaşada Küçükpiyalede, 

Akademide Bir Ser9i yakılacak ispirto 76 dan 50 ye ine- Makaracı sokağında oturan Ahdinin 
Ressam ve dekorator Muvaffak İh- cek ve bu ispirtoyu evvelce 68 ku- dört yaşındaki çocuğu evde oynar -

san, perşembe günü, Güzel sanatlar ruşa alan serbayiler, şimdi 45 kuru- ken kaynar su tenceresi üzerine dev
akademisinde bir sergi açacaktır. Bu şa alacaklardır. Aynca iyotlu ispir- rilmiş, muhtelif yerlerinden fena hal
sergide, genç ressamın 10 sene içinde to 120 den 90 a, mektep, hastane ve de yanmıştır. 
meydana getirdiği karikatür, afiş ve laboratuvar gibi yerlere satılan pür * Evvelki gün Taşkasapta tram
dekorasyona ait eserleri teşhir edile- ispirtonun da litresi 130 dan 90 vaydan düşerek ölen ihtiyarın hüvi-
cektir. kuruşa indirilecektir. yeti anlaşılmış, Çatalcanın Nakaş kö * Eminönü halkevinin yeni bina- yünden Cebeci oğlu Memiş olduğu 

Bira Fiyatları Nil!in t b"t ed"l ·şt· sı için kati proje hazırlanmıştır. Tas- ~ es ı ı mı ır. 
dikten gelir gelmez inşaata geçilecek 2 Kuruş Yükseldi 1 

ür iye ve Irak 

Hariciye ekilleri 

Aras n a e rik er 
Ankara, 8 (A.A) - Sadlblt paktının 

1 rak ParlAmentosu tarafından kabulll "e 
tasdiki mllnaaebetlyle Irak ve Tllrklye Ha· 
rlclye Bakanları arasında aşa!iıdakl tel• 
graflar vcrlllp alınmıştır: 

Sadlblt paktının tasdikini pllyDk bir 
sevinçle ckaelinslarına blldlrmlye mOs•· 
reat ederim. Bu mesut hldlseden istifade 
ederek, bnılıca lmlll bulundu!lunuz eserin 
baprılmasından dolayı samimi tebtlklerl· 
mi ekaellnalarına tekrar eder ve bu yeni 
bağın iki memleketl blrleftlren çok saml· 
mT dostıu!lun dnha ziyade tarslnlnc hizmet 
edeceği kanaatini izhar ederim. 

Dr. Rüştü Aras 
Sadlibllt paktının tasdikini bana blldlr• 

mek için keşide buyurdu!lunuz telgrafın 

vüsulünU blldlrmekle mllbnhlylm. Bu me· 
sut hlldlsenln iki memleket arasındaki çol< 
dostane münasebetler tarihinde yeni bir 
refah ve saadet devresinin başlangıcı ofa• 
cağına ve bu iki memleketi çok mesut bir 
surette blrleftlren baljları dalma daha xl• 
yadc takviyeye hizmet eyllyecefj ln ıı kani 
bulunornk, tebriklerimin ve en dostane hfl 
alyatımın kabulDnD ekselllnslarındın rlcl 
ederim. 

T evlik Elsüveydi 

ltalya 3,5 Milyonluk 

l<ontenian Verdi 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) _::; 

1938 yılının iki ayı içinde yapılan ih
racatımızdaki rakamlar tesbit edil· 
miştir. Buna göre, Türkiyeden ya
bancı memleketlere 36 milyon kilo tü 
tün, 26 milyon kilo incir, 25 milyon 
kilo üzüm ihraç edilmiştir. Bu aylar 
için İtalya bize 3,5 milyon liret kon
tenjan vermiştir. 

Şe er Fa rikalarında 

Sümerban Hissesi 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -

Sümerbankın şeker fabrikalanndald 
hissesi devlet ziraat işletme kurumu
na devredilmiştir. 

ve Cümhuriyet bayramına kadar ye- İnhisarlar umum müdürü Mithat ÜNİVERSİTEDE : 
tiştirilecektir. Yenel, bu hafta içinde Avrupadan 
... At. t.fi!i' r, hıılcc?Jriılın'i• 'b"ey6g1 trıfostii sönra lioinon tı ınia --ımrrixası, ii:'sfs-J" 
merkezinden alıyorlardı. Kendilerine tının satın alınmasl için temaslara 
kolaylık olması için bundan sonra her başlanacaktır. Fabrika, mukavele 
mütekait maaşını en yakın posta mer müddeti bittiği gündenberi imaliıtı

kezinden alacaktır. ru durdurmuştur. Beyaz biranın mü-

,, Bu hisse 7 milyon Türk lirasına ya 
kındır • 

* Taksimde bir posta ve telgraf tefcrrik mevcudu bitmiştir. Siyah bi-
şubesi açılacaktır. ra da, üç, dört aylık ihtiyaca yetecek 

---<>--- kadar kalmıştır. Bu da tükendikten 
sonra, her tarJta Ankara birası kul
lanılacaktır. Bunun için Haydarpa
şada büyük bir satış deposu kurul-

BELEDİYEDE: 

muştur. 

Tıbbiyenin kuruluş yıldönümü, 14 
mart pazartesi günü merasimle kut
lanacaktır. Bu maksatla dün Tıp fa
kültesi talebeleri bir toplantı yapmış 
lardır. ''Tıp bayramı,, nın bu yıl, da
ha hararetli şekilde kutlanması için 
bir program yapılmıştır. Bayram gü
nü, saat 14 te Üniversite konferans 
salonunda toplanılacaktır. Aynca bir 
de "Tıp gecesi,, hazırlanmaktadır. 

Yeni Bir Tes·sat 

Ta im +namesi Y aplldı Diğer taraftan, lokantacılar cemi-
DENİZ ve LIMAN : yeti, Ticaret odasına başvurmuş, bi-

Belediye radyolar ve radyo anten- ra fiyatlarının 2 kuruş yükscltildi
leri, asansörler, sinemalar, muhtelif 
ve müteferrik imalfıtnaheler hak
kında yeni birer talimatna -
me yapmış, ve bunları yeni 
belediye zabıtası talimatnamesine 

ğinden şikayet etmiştir. Oda, me~ele

yi tetkik ederek neticeyi belediyeye 

bildirecektir. 

----er--
katmak iizere bu işle uğraşan muh- ·· Ü ·· 
telit encümene vermiştir. Yeni tali- GUM S HACIKOYDE: 
matnamelerin en ziytıde göze batan 
taraflan, tesisatın fenni ve sıhhi ol
malarıdır. 

Asrile_ştirilen Mezarhklar 
Büyük mezarlıkların asrileştirilme 

sine devam edilmektedir. Bu arada 

90 lspanyol Mültecisi 

Odesaya Gitti 
Evvelki gün, Fransız - bandıralı 

Theophile Gautier vapurile, 90 İs
panyol mültecisi transit olarak lima
nımızdan geçmişler ve Odesaya git
mişlerdir. Bunlar cümhuriyetçi İs
panyollardandır. 

Şirketi Hayriyenin 
Vapurları 

. ~· ,,,. -.. 
20 Milyon Fazla 

.. 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) _.,,, 

Şubat vaziyetine göre, bu seneki tab 
silatımız 200 küsur milyon lira olıı• 

rak bir rekor kırmıştır. Bu miktat'ı 
geçen yılın ayni ayma göre 20 :mil· 
yon liralık bir fazlalık göstermişti!· 

lzmirde Hafriyat Yapılacak 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) _.,,, 

Bir Alman grupu, İzmirde hafriy•~ 
yapmak için hükumetimizden mü5'" 
ade istemiştir. Bu müsaade verilıni9" 
tir. 

ERZURUMDA: 

Karısını Öldürmekten 

Mahkum Oldu 

basında idi. Şişmanca, başı tıraş e
dilmiş, bıyıklı bir adam. Sırtında ha
ki bir elbise vardı. Lenin kordonu ile 
birçok nişanlar takmıştı. Yanında 
yine üniformalı iki muavin hfiltim. 

Hakim Ulrich ilan etti: 
- Celse açılmıştır! 
Tekrar yerlerimize oturduk ve ha

kimler vazüelerine başladılar. Mev
kufların üstü başı temiz, hepsi de bu 
sabah tıraş olmuşlardı. 

Hendek, (TAN) - 937 tütün mah
sulü inhisarlar diaresi, emanet am
barlarına taşınmıya başlamıştır. Fi
yatlann bir haftaya kadar anlaşılma
sı bekleniyor. Bu seneki tutün mahsu 
lü, geçen senekinden daha nefistir. 

Uç Kişiyi 
Birden Vurup 
Yaralamış 

Merkezefendi mezarlığının iç yolları 
ayrılmış, açılmış ve tesviyei türabiye Gümüş Hacıköy, (TAN) - Nalbant 

leri yapılmıştır. Bu işler için bugiı- Tevfik, Hacı adlı işsiz birile kendi 
ne kadar 12 bin lira harcanmıştır. dükkannında rakı içmiş, sonra onun * ·ondülasyon makineleri hakkın- evine gitmiştir. Burada aralarında 
daki yeni talimatname, Berberler ce- kavga çıkmış, Tevfik bıçakla Hacıyı 
miyetine gönderilmiştir. 15 martta kamından, kardeşi genç dul Fatma
tntbik edilmesine başlanacaktır. 

Şirketi Hayriyenin yapmakta oldu
ğu 76 numaralı va)>ur, on güne J.;a
dar kızaktan indirilecektir. Kazanı 

konulduktan sonra tekrar kızağa çe
kilecek makine ve diğer parçaları ta
mamalnacaktır. Geminin teknesi bit
miştir. 

Şirketi Hayriye, ayrıca bir de kü
çuk araba vapuru yapmaktadır. Bu
nun da inşaatı ilerlemiştir. 

Erzurum, (TAN) - Camiikebit 
mahnllesinde otururken, parasına gi5ı 
diktiği karısı ismet Saniyeyi 935 ~ 
nesinde iple boğan Rizeli Hakkı oglıJ 
Osman 18 sene ağır hapse ve 1.ııüe1" 
beden amme hizmetlerinden m~ 
miyete mahklım edilmiştir. 

================~ 

ve HAVA] ITAKVIM 
Buharin gözünü yere dikmiş otu

ruyor, vaktinin büyük kısmını bu şe
kilde geçiriyor ve arada bir not alı
yor. 

Krestinsky uzun boylu, saçsız bir 
adamdır. Çok sinirlidir. Suçsuz oldu
ğunu söyledikten sonra bu sözü geri 
alan zat bu idi. 

* Müddeiumumi Vişinski maznun
larla meşgul. Kır saçlı ve irice bir a
dam. İki elini arkasına kavuşturarak 
ve ileri geri giderek konuşuyor. 

Etiketsiz Satı.Şiar 
Hendek, (TAN) - Buradaki kasap 

}arın ancak çok kart ve ucuz ö-
küz, inek buldukları zaman iptidai 
şekildeki belediye mezbahasında kes 
tik

0

leri ve dükkanlarında etiketsiz sat 
tıkları görülmektedir, 

Kahvehanelerde sıhhi şeraite pek 
riayet edilmeği görülüyor. Be-
lediyenin bu işlerle meşgul olması la
zımdır. 

Kamyonların Tahribatı 

* Aybaşından bugüne kadar 150 yı üç yerinden, altmış yaşındaki an-
otomobilin fenni muayeneleri yapıl- nesini de göğsünden ağır surette ya

mış, 12 tanesinin plakalan sökülmüş ralamıştır. 
tür. Tevfik kendi evine kaçmış ve jan-* Belediye imar müdürü Ziya, An- darmalara da av tüfeği ile karşı koy-
karnya gitmiştir. mak istemişse de yaaklanmıştır. 

--0--

MAARİFTE: 

B. Cevat, Döndü 
Maarü Vekaleti yüksek tedrisat 

Kazamızda doktor bulunmadığı i

çin sıhhiye memuru yaralılarla meş

gul olmuştur. Bunların hayatı tehli

kededir. 

* Satürnia isimli İtalyan vapurile 
bu ayın 16 sında İstanbula, içinde 
Amerikanın en maruf zenginlerinin 
bulunduğu 400 kişilik bir seyyah ka
filesi gelecektir. 

CEMİYETLERDE: 

Çocuk Esirgeme 

Kongreleri 

9 Mart 1938 
ÇARŞAMBA 

3 üncü ay: GUn: 31 
Arabi: 1356 

Muharrem: 7 
Güneş: 6.22 - Öğle. 
İkindi: 15.39 - Akşam: 
Yası: 19.39 - 1msfık: 

Kasım: 122 
Ru~I· 1S'i4 
Şubat: 24 

12.24 
18 9 
4,44 

YURTTA HAVA V AZlYE11 
f(•' 

Yurdun Kocaeli, Orta Anadolu ve 
radeniz kıyıları mıntn ında havn cO 

Maznunları itirafa sevkettikten son- Hendek, (TAN) - Düzce ve Hen
ra bir iki mülahaza ilave etmek ve dekten Adapazarına giden kamyon
samilere dönerek gülümsemek itiya- ların alacakları yükün kamyon satıh
dındadır. 'Üç senedir bu vazifeyi ya- larnıdan iki buçuk metre irtifaı geç
pan Vişinski çok mühim muhake - mest menedilmiş bulunmaktadır. Bu
melere iştirak etmiştir. na daima riayet edilmediği için kam 

müdürü Cevat, dün Üniversitede, Tütün Fiyatları, Yerinde 
Yüksek Muallim mektebinde ve Gü- Gümüş Hacıköy (TAN) - İskeçe 

zel Sanatler akademisinde tetkikle- tütünleri ayarında olan kazamızın 
rine devam etmiş, akşam Ankaraya "Basma tiltünlerinin,, en iyi cins ki
gitmiştir. * Maarü müdürü Tevfik Kot, ra- losu 225 kuruştan satılmıya başlanıl-
hatsız bulunan İstanbul saylavı Ha- mıştır. 

Çocuk Esirgeme kurumu şubele
rinde yıllık kongrelere başlanmıŞtır. 
Şimdiye kadar Eminönü, Beykoz, A
dalar, Silivri, Çatalca, Kadıköy, E
yüp, Bakırköy, Üsküdar ve Beyoğlu 
kaza kolları kongrelerini yapmışlar
dır. Fatih, Kartal, Yalova ve Beşiktaş 
kaza kollarının kongreleri de bugün 
lerde toplanacaktır. 

bulutlu ve mevzii yağışlı, d~er yerler b 
lutlu geçmiş rüzgftrlar Orta AnndoJ\I tl 
kısmen Garbi diğer yerlerde umurılY:,.. 
Şimali istikametten orta kuvvette Tı11 V' 
ve Orta Anadoluda kuvvetli olarak 
mistlr. 

Dün İstnnbuld:ı hava öP.leye kad r t11 
tchavvil ve fırtınalı ö leden sonra il 
ruzglirlı ve bulutlu geçmiştir. Sa:ıt 14 
barometre 765,9 milimetre idi. H r r 
en çok 9.9 ve en nz 7,6 santigrat o' 
kaydedilmiştir. 

Muhafızlar her on dakikada değiş- yonların telgraf tellerini ve hatta di
mcktedir. Celsenin ortasında muha- reklerini kırıp yıktıkları görülmek
kcmeye yirmi dakika fasıla veriliyor tedir. 

lil Etemi, dün, Maarif Vekili namına Bu yıl, tütün rekoltesi 250 bin kilo 
ziyaret etmiştir. tahmin olunmaktadır. 



'" .,. 
•• 
I• 

,, 
dl 

'" I· 

"' I• 
et 

r
ıJI 

e· 
olC ,, 
•• 
ır 

I• 

"' il 

ol 

--

-

--[B 'l/~!!Ö.i\f"i 
~ .•• J 
Görüşmeler 

Başladı 
Omer Rıza DOQRUL 

Bir iki haftadır, başlıyacağı ar-
le dı kesilmez münakaşalara se-

AMERiKA: 

Casus Kız 

Hudut Haricine 

Çıkarılacak 
Nevyork, 8 (Hu 
sust) - Geçen 
gün Arnerikada 
Panama kanalı 

p olan görüşmeler, nihayet dün ge

teden itibaren başladı. Konuşmalann 
'-111 arifesinde İngiltere Başvekili 
'1ister Chamberlain, silahlanma bilt

ftainin Avam Kamarasında müzake

teai dolayısile bir nutuk daha söyle
di \'e hük' A o h b b" •t• t umetı esa ına ır ı ıma 

4'aha kazandı. Arada İngiltere • İtal- ve civannın tah 

)a konuşmalanna da temas edilnie- kimatını gözle
Ilı mek ve o mın-

tsine imkan yoktu. Mister Cham- takalann sefer-

;rlain, bu müzakereler netice ve- berlik plinlan-

TAN 

SilCih J arışı Hızlandı 

F B S I• • d Hava Boşluğunda ransa, u ene çın e 8000 Metre 

15 Milyar Harcıyacak inen Kız! 
Parfs, 8 (Hu-

Parls ır (A.A.) - Kabine içüma- ı kınmasını temine matuf bir proje susi) - Sonra-
mdan ~iıra Başvekil aşağıdaki telr ihzar etmiş olduğunu ilave eylemiş- dan İngiliz adı 
liği okumuştur: tir. alan James Wil-

''Başvekil, arkadaşlarile muhtar Maliye nazırının planını, nazırlar liams isminde 
bir milli müdafaa sandığı tesisi ve meclisi ittifakla tasvip etmiştir. bir Fransız kızı 
bu sandığın iştirak edeceği kredi a- B. Şotan, meselenin siyasi cephe- müthiş bir para-
rneliyesi hakkında görüşmüştür. Baş sini hatırlatarak memleketten talep şüt rekoru kır-
vekil geçen cumartesi günü bu san- olunan itimada mukabil amme ma- mıştır, 8400 

dığın ihdası reye konduğu zaman liyesinin tedrici surette halasa ka - metre yüksek-
her iki meclisin muvafakatile, mem vuşturulması işine hükumet tara - likte tayyare-
leketi tehdit edebilecek tehlikeler fından metod dairesinde ve enerjik den kendisini 

l'le ıneınnun olacağını, fakat netice nı elde etmek 
""rıneıse yapılacak işin silUılanma teşebbüleri do -
lltop.anıının tatbikini hızlandırmak- layısile yakala-

1-aı ibaret olacağım ve bunun İngil- nan Alman ma
~ nikürcü kızının 

beklenen, istenen emniyeti, ge muhakeme edil-

karşısında milll kuvveü her sahada bir surette devam edileceğine mem- fırlatan bu· tay-

~ 
ÇOğaltmanın lu .. zumundan bahsetti - leket halkında yakin hasıl etmek za k 

yareci ız, para-ğini hatırlatml§tır. rureti üzerinde ısrar eylemiştir. _ .. .. 
"Ik iki B Şotan hükumetin parlamento- şutunu açma-

Maliye nazırı, bu senenin 
1 

d · .' 1 sıtalan istemesi mış, toprağa ancak 400 metre kala-
~ libi, tekeffül edeceğini anlattı. miyecegı kuv· 
4.-ada l\filletler Cemiyeti ve kollektif vetle tahmin edilmektedir. 

~Yet nıeseleleri, silUısızlanma me Sanşın kızın kendi başına ve bir

~ de konuşuldu. Fakat İngiltere kaç ortağı ile beraber faaliyette bu

~ekili ameli bir adamdır. İnandı- lunınadığı tahkikatla anlaşılmıştır. 
l. •e &iivendiğl !"Y, vakadır ve haki- F.cnebi devletlerden birinin büyük 

tth. Onun için bugün Milletler ce- tahkikatı ile uzun müddettenberi iş
ltühtinden pek te bir şey beklemi- liyen muazzam bir casusluk şebekesi 
>-t . .Fakat onun kendini derleyip nin maaşlı memurlan arasında bu

'-»1-np bir feyler yapabilecefine ve lunduğu anlaşılan Alınan manikür

::8t olacağına da inanıyor. Yalnız cü kızı yakında hudut haricl edile-

lnancı bugüne değil, yanna ait- cektir. 

' Casus kadının cezasız bırakılması, 

M hafi celseli mahkemede dahi sorgu-
ister Cbamber1aln'1n 1nı te- kildix.: takdirde bir ok sırlann 
likkisine, bugünkü İngiliz ek ya çe ıs• ç 

itti... t• ak meydana çıkniasından korkulduğu i-.. e ınin iştirak ettiğini, müz ere . . 
\.., · d d ilhim çındir. -..'ICesın e kazanmış ol uğu m 

Y unani.tanda Ja mı? ~Yet göstermektedir. 

!lir taraftan İngiltere ile İtalya a- Atinadan Paris gazetelerine bildi-

'da Rom.ada, diğer taraftan İn- rildiğine göre, Yunan hariciyesinde 

:.lete ile Almanya arasında Lon- bir ecnebi devlet namına casusluk 
da başlıyan müzakerelerin netice- yapmakla suulu Rodoçanakis adında 

~ ~nda henüz ingilterede dahi bir kı zsakalanm•ı .. asked mablı.-. 
t ltaı:ıaa-ı bulunmaclı.b-.m.nrWıı .J1itt 

olan bu casusluk suçlusu Finlandiya

lı Horni adında bir delikanlı hesa

bına casusluk yapıyormuş. Fa.kat ken 

disile evlenme vadinde bulunan de

ayında milli müdafaa masraflarının 
1 
.. an zarurıkto andva r etmı'ştır· • rak paraşütünü açmış ve salimen ye-

3 ·1 150 ·1 f ga baliğ uzumu no asın a ısra · . . . mı yar, mı yon ran .. .. .. A arla _ re ınmıştir. Genç kız bu suretle ha-
olduğunu ve bütün sene için 15 mil- Perşembe gunu hukumet, P . . va boşluğunda 8000 metrelik bir yük 
yardan fazla masraf ihtiyari lazım mento huzurunda açıkça ~es~li!etı sekliği 141 saniyede kurşun hızıyla 
geleceğini beyan etmiş ve masrafla- üzerine almakta olduğunu ılen sur - inmiştir. 
rın tahdidine, amme maliyesinin kal mekte tereddüt etmiyecektir. Cezayir ve Fransa 

INGILTERE: 

lrlanda ile 
Müzakereler 

Başladı 
Londra, 8 (A.A.) - İngiltere -

İrlanda görüşmelerine bugün domin

yonlar bakanlığında devam edilmiş

tir. Müzakerelere İngiltere adına B. 

Makdonald ve Morrison ve İrlanda 

adına da B. Lemas ve Riyon iştirak 

etmişlerdir. 

Charnberlain, İrlanda Başvekilini 

kabul ~erde ~ -k~ ~
latın halli hususunda uzun bir müla

katta bulunmuştur. 

İrlanda heyeti, bütün bu hafta Lon 

drada kalmak niyetindedir. İrlanda 

UZAK ŞARK: 

Çin Ordusu 
800 Bin 
Zayiat Vermiş 

Nevyork, 8 (Hususi) - Çin tel

graf Ajansının dünkü tebliğine göre, 

iki Çin kolu mahirane bir surette bir 

yan hareketi yaparak Sinsang, Vei 

Vei ve Honanın şimalinde demiryolu 

üzerinde mühim şehirlere varmışlar 

dır. Şiyuandaki Japonlar Vensien'e 

doğru çekilmişlerdir, sannehrin ce

nubundaki Japon topçusu, devamlı 
hareketini dUrdurmuştur ~~8ıiii m~ 
harebesi şimdi Linfenin cenubunda

ki Huma yakınlarına kad~ genişle

miştir. 

Paris, 8 (A.A.) - Dahiliye Nazın 
B. Saro, matbuat mümessillerine be
yanatta bulunarak Cezayirdeki bele
diye reislerinin istilası keyfiyetinin 
muhik olmadığını ve önümüzdeki çar 
şamba günü intihabat encümeninde 
Viyolet - Blum projesinin geniş mik
yasta tefsir edilmesine muhalefet e
deceğini beyan etmiştir. 

YUGOSLAVYA: 

Bütçe Müzakeresi 
Devam Ediyor 

Belgrat, 8 (A.A.) - Nafıa Nazın 

Stoçoviç, nafıa bütçesinin müzakere
si esnasında parlamentoya izahat ver 
miş ve nafıa işlerine tahsis edilen pa
ra ile l kinunusaııi l~H ~.M, 
445 kilometrelik yol inşaatına da de
vam edildiğini beyan etmiştir. :'e ıemininin önceden hazırlan

ti ~. lı:onuşulacak meseleler üze

bı ilde &ağlam fikir mübadelesi yapıl
" anıış Olduğu bir kere daha anlaşılı
"or. 

':ı Sonra İspanyadan gönüllilleri çek
._ tk ltıeselesinin müzakerelere baş-

likanın memleketinde evli olduğunu politik l mahfilleri, ticaret ve maliye 
bahislerinde ve Irlanda limanlarının anlıyan genç kız, kıskançlık sevkile 

Japonlar, Yuıneni'yi zapt ile Şan
sinin işgalini taınamladıklannı bil
diriyorlar. 

Nazır, diğer cihetten memleketin 
her tarafında elektrik tesisatı yapıl
ması için hükumetin bir kanun ha
zırladığını söylemiş ve Yugoslavya
nın da beyaz kömürü çok olan mem
leketlerden biri olduğunu ilave etmiş 
tir. 

polise gitmiş, kendi suçunu itiraf et-

"'"1 mek suretile sevgilisini ele vermiş-
t(i a~ın esaslı şartı olduğu ileri sil- tir. 
ftı. lınuştü, fakat sonradan bu şartın 
'- •kkuk imkanı çok şüpheli görül-

bı iişt{i: Bununla beraber, dün, İngi- )T Al YA : 
't Sefıri Lord Perth ile Kont Ciano 

Son. ŞayiaY' Roma 

Bir Daha Tekzip Etti 

llsllıda başlıyan müzakerelerin an

~lllt ihzari mahiyette olduğu söyle

~or \'e asıl müzakerelerin daha bir

li ç Ciin sonra başlıyacağı ilave edi-

11~'· Acaba bu ihzari müzakereler 
--1111llıd ı Roma, 8 (A.A.) - Stefani ajansı-~ ~. .~panya meselesi gibi bir-

• Pllruzler bertaraf edilecek ve 

~:-n sonra hakiki anlaşma yolu mu 
lil\iiUlacak? Yoksa İspanya meselesi 

~ lakerelerin çerqvesi dışında bı
'e ~ak ademi mü1lahale komitesi-

illi huakılacak? 

8" dhet henUz bent değildir. 
'-lı: Pakat Akdeniz meselesi mü
'°lt::lel'İn en mühim ve en hayati 

.ı~ 1llı teşkil etmektedir. Libye
\ıe b askeri kuvvetlerin geri alınması 
.ıe Y" •nretıe Mısırın emniyet için
.ı~ ... 'ıarnası meseleleri hep Ak-.. ,ı 
""ttt 1?~elesinin tali meseleleri ol
lll-.1 Rihı llabeşistan fethinin tanın
.\ıtc1e ~a ayni mahiyette sayılabilir. 
)a tn llıı rneselesinin halli ise İspan
lıc11., eaeıesinin halline sıkı sıkı bai
~e ~O halde İspanya meselesi enin
htııe nu~da kendini bütün ehemmi-

lıı Coster~ektir. 
tilter ·ı lltaş'tl e • e Almanya arasında ko-

c\.Jfll,. acak hleselelerin başında eski .. ıı :rn .. 
~le 1• Usternlekelerinin iadesi me-•- eeı· 
lllll .\t 'Yor.Almanyanın bundanbq 
lat h tnanya haricinde kalan Alman
taah:~hına reyiam usulüne milra
lt.ta Ya ;bulünü istiyeceği ve Sovyet 
birlıgi~ e ~eınokrasiler arasındaki iş 
lar,., de nıhayet verilmesi üzerinde 

e ec ~. 
lltag . egı anlaşılıyor. 

nın bir tebliğinde Italya hükumeü -

nin necaşiyi Habeş tahtına yeniden 

otu.rtmak için kendisine tekliflerde 

bulunmuş olduğuna dair olan şayia

lar kati surette tekzip edilmekte -

dir. 

Brüksel, 8 (A.A.) - Iyi mal1lınat 

alan mahaf ilden teyit olunduğuna gö 

re, Belçikanın Paris büyük elçisi 

Kont Denterghem Romaya, Mosko -

va orta elçisi Lötelye Parise, Mosko

va işgüderi Handrlk Moskova elçi -
liğine tayin olunacaklardır . 

Belçiltanın yeni Roma büyük el -
çisi Denterghem, itimatnamesini 

"ltalya kralı ve Habeşistan impa 

ratoru" na takdim edecektir. 

İngilizler tarafından terkedilmesi me 

selesi üzerinde bir anlaşmıya varıla

bileceğini kuvvetle ümit etmektedir. 

ORTA AVRUPA · 

Üç Taraflı 
Bir Blok 
Tavsiye Edildi 
Londra, 8 (Hususi) - Çekoslovak

ya Cümhurreisinin Londra gazetele
rinden birine vuku bulan ve Çekos
lovakyadaki Alman ekalliyetlerinden 
bahseden beyanatına, yarı resmi Al
man gazetesi olan Diplomatişe Kor
respondans cevap vermekte ve Al
man ekalliyetlerine idari muhtariyet 
verilmesi lazım geldiğini anlatmak
tadır. Bu gazeteye göre: "Almanla
nn ekseriyet teşkil ettikleri yerlerde 
buna kati lüzum vardır. Bundan baş 
ka Çekoslovakya Alman düşmanlari
le dost olmamalı ve Alman ekalliyet 
lerinin harici ve dahili emniyetlerini 
sağlamladıktan başka siyasi inkişaf
larını da temin etmelidir . 
Peşteden haber verildiğine göre 

Fransa Meclisi hariciye komisyonu 

Şanghaydan gelen bir habere göre, 
Japon kıtalan 1200 kilometrelik hu

dut üzerinde altı muhtelif noktada 
Sannehire varmışlar, fakat nehri ge
çememişlerdir. Çünkü Çinlilerin şid 
detli hücumlarda bulunmalarından 

endişe ediyorlar. 

Röyterin bir haberine göre, bir Ja
pon memuru Çinlilerin şimdiye ka
dar verdikleri zayiatın 800 bine yük
seldiğini ve halen muhtelü cepheler
de 500 bin Çinlinin harp etmekte ol
duğunu bildirmiştir. 

KISA HABERLER 
* İngilterede iki Lord, mensup ol

duklan amele partisinden ayrılmışlar
dır. 

* HiUer, eski Amerika Cümhurre
isi B. Huver ile goruşmüştür. 

* Deniz silAhlan işinde İngiltere, 
Fransa ve Amerika ile Japonya arasın
da resmi olmıyan görüşmeler yapılmak
tadır. * Fransanın mühim gazetelerinden 
Eko dö Pari gazetesi satılığa çıkarıl
mıştır. * Amerika ile Çekoslovakya arasın
da bir ticaret muahedesi imza edilmiş
tir. 

reisi bir (Macaristan -Avusturya -
Çek) blokunun teşkilinden bahset -
miştir. 

AMERiKAN KARiKATÜRÜ: 

biituıı :~ başlıyan bu işin neticesini, 
~ ... ~un ya, bilhassa bütün Avrupa 

bekliyor. Cin • Japon harbi münasebetile - Dayak yer, la.kat yenilm~l-

----o----
ARNAVUTLUK : 

Kralln Evlenme Tarihi 
Tesbit Edildi 

Tirana, 8 (A.A.) - İyi haber alan 
mahafilden öğrenildiğine göre, kral 
Zog ile Kontes Apponyinin izdivaç 
merasimi 27 nisanda yapılacaktır. İz 
divaç şenliklerine, 23 nisanda saray
da bir kabul resmi ile başlanacaktır. 
İzdivacı müteakıp, kral ve kraliçe 
şehre hakim bir tepenin üzerinde ka
in yazlık Durres malikanesine gide
ceklerdir. 

ROMANYA: 

Habeşin ilhakını 

Resmen Tanıyor 
Bükreş, 8 (A.A) - Aleksandr Zam 

firesko Romanyanın Roma Orta El
çiliğine tayin edilmiştir. Balkan An
tantı kararlarına uygun olarak B. 
Zamfiresko "İtalya Kralı ve Habeş 
İmparatoru,, nezdine elçi tayin edil
miştir. 
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fi.EK 
Bir Çift Çarıktaki 

Vitamin 
[Yazan: B. FELEK] 

Bursa mülhakatından Kemalpaşa 

kazasının bir köyünde bir adamca
ğız bakkal dükkanında gördüğü bir 
çift çanğa imrenmiş. Nasıl yapsın? 
Göz göre göre: 

- Şu bir çift çarığı ver yiyeyim! 
diyememiş. İşi bahis tutma şekline 
dökmüş ve meydan okumuş: 

- Bana bir lira verirseniz, şu ça
nkları yerim, demiş. Allahtan bir me 
raklısı çıkıp lirayı vermiş. Bakkal da , 
çarıkları vermiş. 

-Adam canının kıymetini bildiği i
çin çarığı çiy olarak yememiş. 250 
gram tereyağı almış, çarığı onun i
çinde biraz kavurduktan ve gevret
tikten sonra mükemmel yemiş. Bu 
haberi veren gazete, meraklının çan
ğın üzerindeki kıllan da yediğini ila
ve ediyor. 

Bir çift çanğı kıtır kıtır yedikten 
sonra üstündeki kılları düşünür mil 
hiç? 

Bu çank hikayesi bana, vaktne Şar 
lonun (Altına hücum) ismindeki bir 
filminde açlıktan kendi kunduralan
m yediğini hatırlattı. 

Bu sırada Beyoğlu sinemalanndaa 
birinde gösterilen şu çifte komikl~ 
rin bir filminde de bunlardan birisi 
diğerinin melon şapkasını kağıt hel
vası gibi yiyor. 

Kağıt helvasından aklıma geldi: 
Yeniçeri ağası, ramazan başıncla 

Yahudi tarahndan elli altın öd~ 
alır, Alikurna denilen eski kalın ka
ğıtlara bir senet yazıp verirmiş. Ba,.. 
ram gelip taraf alacağını istediği za
man palayı çeker, zorla senedi yut.
tururmuş. Midesi biraz zayıf olan Ya 
hudi nihayet bir gün: 

- Aman sultanım! Senedi ~llll 
üstüne yazsak! diye bir kağıt helva
sı sunmuş. Ağa: 

- Neden? diye sorunca: 

- Afürurna kağıtlarını midem «6' 
hazmediyor. Müsaade ederseniz ki-
ması kolay olur, demi,. 

İnsanın midesi hazmettikten 90n

ra çarık da yer, şapka da yer, kma
dura da!. 

Ancak, acaba bütün bn yenilea 
şeylerde ~itamin ne haldedir? 

Bu vitamin denilen şey aramızda 
görüştüğümiiz zaman (hüsnü niyet) 
adını verdiğimiz göze görünmez mad 
de ne ise tababet aleminde de vita
min odur. 

Ne elle tutulur, ne gözle görülUr. 
Adına vitamin demişler. Hep peşin
den koşanz. 

Çarıkta vitamin o1up olmaması da 
doktorların çarığa vitamin rütbesi 
tevcih etmelerine bağlıdır. Birinin 
hoşuna gider de: 

- Giyilmemiş çarıkta yüzde sek
sen, giyilmişinde yüzde altmış Z vi
tamini ·vardır, dedi mi? Ye bre ye! 

O zaman çarıklar kıvırcık etinden 

fazla rağbet bulur. Ziyafetlerde tere

yağlı veya mayonezli çarık yemekleri 

yapılır ve gazetler de bugünkü gibi 

çarık yemeyi bir garibe gibi göster
mez. 

Hüner, yenilen şeyin faydası oldu
ğunu işae etmek ve işi kitabe uydur
maktadır. 

MISIR: 

Eski Başvekillerden 

Tevfik Paşa Öldü 
Kahire, 8 (A.A.) - Iki defa Baş

vekillik etmiş olan Tevfik Nesim Pa 
şa, dun öğleden sonra, 63 yaşında 
olduğu halde kalp sektesinden vefat 
etmiştir. 

Tevfik Nesim Paşanın, bundan bir 
kaç zaman evvel, 1 7 yaşında bir A
vusturyalı ile nişanlanmış olduğu 

hakkında bazı haberler geldığı ha
tırlardadır. 

Karadenizde Fırt na 
Giresun, 8 (A.A) - Şiddetli esen 

batı karayel rüzganndan denizde fır 
tına baslamıştır. Gelmesi beklenen 
vapurlar, yakın limanlara sıgınmış
lardır. 



TAN 

Sinema Dünyasında: varsa da bazılan da mürebbilerini 
uzun zaman uğraştırırlar. Tabii 
hayvan cinsleri hariçten gelen tel
kinatı kolay kolay kabul edemez
ler. ·e ef on r em.urları, Şir- Hayvanlar le inden Maymunlar, köpekler, filler di
ğer bütün hayvanlardan daha ça
buk, daha mahirane, daha güzel 
artist oluyorlar. Atlar, aslanlar, 
yılanlar da görmiyenlerin çabuk 
inanamıyacaklan bir istidat gös
teriyorlar. 

• • 

ketten T azıninat istiyor Yetişen, Meşhur 
Ankara ve Karcııbükte de Bazı 

Şahitler Dinlenecek 
Dün birinci ticaret mahkemesinde 

telefon işlerinin hükumete geçmesin
den sonra açıkta kalan 150 memurun 

telefon şirketi aleyhine açtıkları taz
minat davasına devam edilmiştir. 

Mahkemede davacıları avukat Naz 
mi Nuri, şirketi de Ezrael Hazan tem
sil etmişlerdir. Davacıların avukatı, 
§Wllar1 söylemiştir: 

- Müekllerim haklıdırlar, mağdur 
olmuşlardır. Bunların içinde 60, 70 
yaşına gelenler var. Şimdi sokakta ve 
işsiz kaldılar. 1912 yılındanberi bu 
müesseseye bağlanmışlar. Bundan 
sonra bir iş yapmalarına da imkan 
yoktur. Şirketin koyduğu ve tatbik 
ettiği hususi örf vardır. Bu örfe gö
re, şirket istila, ihtiyarlık ve yahut 
kendi nzasile çekilenlere 3 aylıktan 
aşağı olmamak üzere tazminat veril
mektedir. Şirketin kurulduğu günden 
tasfiye gününe kadar tatbik edilen 
bu örf ve teamül muktezası olarak 

vazüelerine nihayet ven1.en memur
lara da bu teamül ve örf tatbik edil
mek icap ederken şirket, bundan im
tina etmiştir. Türk memurlarına kar
şı böyle bir vaziyet alan şirket, İn
giliz memurlarının en küçüklerine as 
gari on bin lira tazminat vermiştir. 
Müekkillerim için de asgari üç aylık 
maaş vermelerinin hüküm altına a
lınmasını istiyoruz. 

Mahkeme, geçen celsede şirketin 

böyl~ bir teamül ve örfü bulunup bu
lunmadığını tetkike karar vermiş ve 
şimdiye kadar 31 şahit dinlemiştir. 
Bunlar yeminle, şirketin böyle bir 
teamülü bulunduğunu söylemişler -
dir. Davacı avukatı :Ankara ve Kara
bükie de şahitleri bulunduğunu ileri 
sürmüştür. 

Mahkeme, bunların istinabe sure
tile şahadetlerlnin tesbitine karar 
vermiş ve muhakemeyi 12 nisana ta
lik etmiştir. 

SÖVME: HAKARET: 

Bir Kadın Haka- Laf Atmak 
ret S~çundan için Telgraf 
~~!1~ b~!1~~ mab Direğine Çıkmış 

kemesi, evvelki gün geç vakit bir söv 
nıe ve hakaret davasını neticelendir
miştir. Hadisenin tafsilatı şudur: 

Evli bir kadına, kocasının dairede
ki daktilolardan birisi ile gezdiği ih
bar ediliyor. Kadın bu haberi duyun
ca, kocasını takibe karar veriyor, ev
velki gün sabah evden çıkar çıkmaz 
o da bir otomobile atlıvarak ne.sine 
&oiil\.Wyor. 
Kocası bir berbere giriyor. Kadın, 

otomobili dükkanın biraz gerisinde 
durdurarak ve yanına aldığı siyahi 
bir tanıdığını siper ederek bekliyor. 
Kocası, berberden sonra Taksime ge
liyor ve tramvay durak yerinde adı 
geçen daktilo ile buluşuyor. Beraber
ce tramvaya biniyorlar. Kadın da 
kendilerini yine otomobille takip e-
diyor ve kcoasının çalıştığı daireye 
geleceklerini anlıyarak daha evvel 
kapının önüne varıyor. Biraz sonra, 
ötekiler görünüyorlar. Konuşa konu
şa içeri girip ilerlemiye başladıkları 
sırada arkalarından yetişerek arala
rına giriyor ve genç daktilonun yü
züne bir tokat atarak soruyor: 

- Niçin kolkola ve beraberce ge
ziyorsunuz? 

Iddiaya göre, bu sırada hakaret a-
miz lfıflar da sarfe'diyor. Hadisenin 
cereyan şekli budur. 

Bu vaziyet karşısında, daktilo, da
vacı olarak polise başvurmuştur. Ka
dın da, hakaret suçlusu olarak mah
kemeye verilmiştir. 
Duruşmada, hadisenin şahitleri 

dinlenmiş, bunlar, tokat ve hakaret 
suçlarına şahadet etmişlerdir: Bu a
rada kadının kocası da şunları söy
lemiştir: 

- Daireye girdiğimiz sırada bir
denbire arkadan şiddetle itildiğimizi 
hissettim. Dönünce kanını gördüm, 
şaşırdım. Bu arada, karımın ne yap
tığını bilmiyorum. Sövdüğünü ve to
katladığını görmedim. 

Bundan sonra hakim Resit sövme 
suçunu sabit görmüş, suçluy~ 3 gün 

Sultanahmet sulh ikinci ceza ha
kimi, dün çok karışık bir laf atma, ha 
karet etme davasını tetkik etmiş, Taş 
kasapta Millet caddesinde 159 numa
rada oturan Rifat oğlu Hayri Savaş 
isminde bir genci 20 gün hapse ve 20 
lira ağır para cezasına mahkum et
miştir. 

Davacı olarak, Aksarayda Millet ............. _.......,_ .. _"" .......... _ ... 

Bayan Leman bulunmuştur. 

İddiaya göre, suçun mahiyeti şu
dur: 

Hayri, Bayan Lemanı., ötedenberi 
takip eder ve sataşırmış, bir defa da
ha kendisine sataştığı için mahkum 
olmuş. Buna rağmen, evvelki gece 
Lemanın evinin karşısındaki demir 
telgraf direğine çıkmış ve yukarısı
na yeni Türk harflerile bir (L) harfi 
yazdıktan sonra altına da birçok şey 
ler karalamıştır. 

Hakim Salahaddin, suçlunun sorgu 
sunu yapmış ,şahitleri dinlemiş ve su
çu sabit görmüştür. Kendisine evvela 
15 gün hapis cezası vermiştir. Fakat 
sabıkası olduğu için bu cezasını art
tırmıştır. 

YARALAMA: 

Tevkif hanedeki 

Yaralama HCidisesi 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah 

kemesi, dün, tevkifhanede iki katil 
suçlusu arasında geçen bir yaralama 
davasını tetkik etmiştir. Katil suçu 
ile mevkuf bulunan Süleyman, ayni 
suçtan tevkif edilmiş olan Remzi ile 

kavga etmiş ve bir aralık jiletle Rem
zinin yüzünü yaralamıştır. Doktor, 

Remzi hakkında on günlük bir rapor 
vermiştir. Dün, suçlu kendisini mü
dafaa ederken: 

- Biz kavga ettik. Kovuş biribiri
ne girdi. Bu kargaşalık arasında Rem 

hapis, 3 ilra para cezası venniştir. 
Yalmz, daktilo ile kocasının bir arada 
bulunmasını kıskançlığı davet bakı
mından suçlu lehine hııksız tahrik 
sayınış, cezasını 1 gün hapis, 1 lira 
para cezasına indirmiştir. Sabıkası ol 
matlığından bu karar da tecil edilmiş-

zi yaralanmış, ben yaralamadım, de
miştir. 

Ha.kim, şahitlerin çağırılması için 
muhakemeyi talik etmiştir. 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Komünistlik Tahrikôtı 

Suçluları Adliyede 
tir. 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 
Saat 20,30 da 

DRAM KISMI 
FIDANAKI 

dram 3 perde 
-o

O! EHET KISMI 
Saat 20,30 da 
DALGA 

Komedi 3 nerde 

Şuraya, buraya beyanname atmak 
suretile komünistlik tahrikatı yaptık 
lan iddia edilen bir şebeke hakkın
daki polis tahkikatı bitirilmiştir. Suç 
lular, müddeiumumiliğe verilmişler
dir. Bunlardan şekerci İstefo ile dört 
arkadaşı hakkında tevkif karan alın
mıştır. Sorgu ha.kimi tahkikata de
vam etmektedir. 

Sinema Y lldızları Bunların hepsini birer kere ziya
ret edip gördükten sonra hususi
yetlerine girmek istedim. Ve bi
rer mülakat rica ettim. 

Filmlerin muvaffak olması için, 
filmde oynıyan artistlerin rekla
mını yapmak sinema kumpanya
ları için adet hükmüne girmiştir. 
Fakat, insanlar derecesinde mu

vaffakıyet gösteren artist hayvan
lar için böyle bir külfete lüzum gö 
rülmez. 

Leo ismindeki aslandan ve Rin
tintin adındaki köpekten başka si
nema meraklıları hemen hemen 
hiç bir artist hayvanı tanımazlar. 
Halbuki Holivut stüdyolarında ya
bani eşeklerden tutunuz, en nadir 
kuşlara kadar birçok hayvanlar, 
tıpkı insan meslektaşları gibi ra
hat bir hayat içinde yaşarlar. 

Stüdyolar, birçok defalar sirk
lerden istifade ederler ve buralar
dan kiralık artist hayvan alırlar. 
Fakat, stüdyolar, ayni zamanda 
en büyük sirkleri dahi besliyecek 
derecede bol hayvanı ihtiva eden 
Hayvan; t bahçelerine maliktirler. 

Rex filmfnde oynıyan yabani 
atların ekserisi, Tarzandaki aslan
lar, filler, Kobra filmindeki yılan
lar bilhassa bu iş için beslenmiş, 
büyütülmüş alıştırılmış hayvan
lardır. • 

Artist köpekler Holivudun her 
adım başında tesadüf edilen bol 
mahllıklarından sayılabilirler. 

Çünkü artistlerin besledikleri kö
pekler bile filmlerde muvaffak o
lacak derecede bir alışkanlık gös
terirler. 

Bun1ann içinde, istenildiği va
kit havlıyanlar, kızgın gözükenler 
veyahut hareketsiz duranlar ve 
hatta mimikler yapmak suretile 
seyirciyi güldüren veya ağlatanlar 
vardır. ·--, ·--J ......... -..~-u. ... , .ı.ı.vıtVUt..Lct ln• 

sanlann yaşadığı intizam içinde 
yaşarlar. Holivudun Zoologique 
kısmı da, diğer taraflan kadar me
raklı olduğu halde, bu mahlıiklar
dan pek nadir bahsedilir. 

Son zamanda sinema diyarını 

ziyaret eden bir meraklı bilhassa 

artist hayvanları görerek bunla-

rın yaşayış tarzını öğrenmiye çalış 

mış ve müşahedelerini tesbit etmiş 

tir. Bu zat diyor ki: 
"Bu şayanı hayret mahllık1ar 

bir hayvanat bahçesinde yaşar gibi 
• 

yaşıyorlar. Fakat ihtimam itibari-
le elbette daha fazla itina görü
yorlar. Bunun sebebini anlamak 
pek kolaydır. Hayvanat bahçesin
de hayvanlar yalnız görülmek için 
beslenirler. Halbuki stüdyo kah
ramanları sanatlarını göstermiyc 
mecburdurlar. Onun için sabah ak
şam muhtelif ekzersizler yapmak 
suretiyle vücutlerini sanatın iste-

Holivudun art"st 
beygirlerinden ikisi 

Mü1akatıma hayvanların padişa 
hından başladım. Meşhur Leo'nun 
yerini tutan artist aslan diyebili
rim ki heybetli görünsün diye ka
lın demirli parmaklıklar arkasın
da bulunduruluyor. Çünkü müreb 
bisi kapıyı açınca kendimi daha 
birçok hayvanlann bulunduk.lan 
bir dairede buldum. Mürebbi, daha 
doğrusu, menecer Mister Bourth: 

- Size, Mis Nelli'yi takdim ede
rim, dedi. Aslana da: 

- Mösyö X ... Tanışmaz mısınız 
diye hitap etti. 

Genç artist, hayır, der gibi ba
şını salladı. Ve yan dişlerini mey
dana çıkaran bir sırıtma ile ön a
yaklarından birini bana doğru u
zattı. Mürebbi, ve yeni arkadaşım 
hep birden dairenin içine doğru 
yürümiye başladık. Burada on beş, 
yirmi aslan sakin, sessiz bir hayat 
sürüyorlar. Hepsinin ayn ayn ma
rifetleri var. Fakat filmlerde gö
rüp te hayret ettiğimiz hayvanla
rın nasıl beslenip bakıldığını bura
da görmek lazımdır. 

diği gibi kıvrak, çevik, atılgan ve
ya tembel göstermiye alıştırıyor

Ötede, köpekler, hatta timsah
lar insanlar kadar işe yanyan mu 
vaffakıyet gösterecek hale getiri
liyorlar. 

lar. 
Bunların içinde pek az zaman 

zarfında sanata intibak edenler 

Hulasa Holivudun hayvan ar
tistleri insan artsitler kadar mü
him ve incedir." 

ı---------------------~ 

ŞIK 

Bugün 

Herkesin zevk ve merakla göreceği büyük 

film. Yarın ak~am T O R K sinema
sında büyük gala suvaresi olarak 

İSTiKLAL FEDAİLERİ 
Fransızca 

URSU LA GRABLEY - VlCTOR ST AAL 
Aşk - İhtilal - Müzik - Harp - Saraylarda 
raks, zevk ve safa alemleri devam ederken bin
lerce kahraman, İstiklal uğrunda dehşet içinde 
miicadete ediyordu. 

SiNEMADA 

ISKA ÇLIK 
O E T TAYLOR ·BARBARA STANWYCK 

Dünyanın en güzel ve en genç yıldızının sevgi ile 
birleştiği ve heyecanla doldurduğu bir taJıeser 

SERSERiLER KRALI 

LOR EL • HAR D i 
lki &aat mütemadi kahkaha 

" ıilı .. 1111 .. saaır1L&U1m111:11111 ....... 

ilk defa olarak beraber oynayan : 

VİCTOR FRANCEN 
ve Komedi 
Fransezden VERA KORENE 

Yarın Akşam 

SARAY Sinemasında 
senenin en büyük muvaffakiyetini tetkil edecek 

HERKESİN KADINI 
büyük ve dramatik filmini temsil edeceklerdir. 

BU AKŞAM M E L E K 'te • 
HolivucJ.un SARIŞIN MABUDESi 

JEAN HARLOV 
VE 

CARY GRANT • FRANCHOT TON 
güzellik tarafından yaratılan nefis bir atk1 

ve heyecan ,aheıeri 

~u;z,v 
Aynca: Paramount dünya havadisleri. Numaralı 

koltukların erkenden aldırılması rica olunur. Tel. 40868 

9 - 3 - 938 

İstanbul radyosu 
Öğle Neırtyatı I 

Saat: 12.30 Plfikla Türk musikisi, 12,~ 
Havadis, 13,05 PlAkla Türk musikisi, 13· 
muhtelif plak neşriyatı, 14.00 Son. 

Akıam Neırlyatı ı• 
' Saat: 18.30 Fatih Halkevl gösterit ıco 
tarafından bir temsil, 19,00 Nihal ve arlt 
daşları tara!ından Türk musikisi ve h 
şarkıları, 19.30 Konferans: Çocuk Esirg .J 

me Kurumu namına, 19.56 Borsa haberleı> 
20,00 Necmettin Rıza ve arkadaşları ~ 
fından Türk musikisi ve halk şarkılarlo 
20.30 Hava raporu, 20.33 Ömer Rıza taı1' 
fından Arapça sl>ylev, 20.45 Ne!ihe ve aJ.'I 
kadaşları tarafından Türk musikisi ve tııı 
şarkıları (Saat ayarı) 21.15 Fasıl Snz lI 
yeti: İbrahim ve arkadaşları tarafında. 
21,50 Orkestra: 1 - Marşner: Hans 1is1 
lig uvertur, 2 - Stravs: Danüb büle vıı 
3 - Bellini: Norma, 4 - Borodin: !{ör 
Peyzan, 5 - Rubi.nstayn: Toreador e /.: 
daluz. 22.45 Ajans haberleri, 23.00 PIA 
sololar, opera ve operet parçalan, 23, 
Son haberler ve ertesi günün progr 
23.30 Son. 

Ankara Radyosu: 
Öı:ile Neırlyatı 

Saat: 12.30 Muhtelif plak neşriyatı, u. 
Pi.Ak: Türk musikisi ve halle şarkıları, 13· 
Dahill ve harici haberler, 17.30 Halke 
den naklen in~p dersleri: CReceo 

ker). 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat: 18.30 Kar~ık plAk neşriyatı, 19· 

Türk musikisi "e halk şarkıları: (Makb 
le Çakar ve arkadaşları), 20.00 Saat a 
ve Arapça neşriyat, 20.15 Türk musikisİ 
halk şarkıları Melek Tokgöz ve arkada:11 
rı, 21.00 Havacıhk: Şakir Hazım Ergö:ıcnı 
21,15 Stüdyo salon orkestrası, 22.00 .AJ 
haberleri, 22.15 Yarınki program. 
HAFİF KONSERLER 

7,10 BerUn kısa dalgası: KücOk tn 
' siki parçaları (8,15: Devamı) 9,30: Pl 

Kolonyal ( 10,30: Keza. 10,45 Keza. ıı,3 
Keza.) 12 Berlln kısa dalgası: Karışı 

konser. 13 Berlin kısa dalgası: Hafi! lt 
ser (14,15: Devamı) 13 Paris Kolon. 
PUik konseri (14,30: Devamı) 13,15 B 
reş: Viyana musikisi. plak.lan. 14,15 
ris Kolonyal: Konser nakli. 15: Keza. 1 
05 Bükreş: Julea orkestrası. 18,30 M 
kova: Konser. 19 Moravska - Ostrav• 
Köylü musikisi. 19,15 Bilkreş: Koro ıJ\ 
sikisi. 19,30 Moskova: Konser. 20 B 
reş: Plıik konseri. 20 Moskova. Kons 
20,25: Prag: Şarkılı neşeli musiki. 21 
te: Çigan orkestrası. 21,50 Prag: Rad 
orkestram. 22,25 Peşte: Opera orkestr 
sı. 23,20 Viyana, Graz: Radvo orkestra 
23,3" ~~.rCJj t]'" -
seri. , .,,. ası hafifçe 
nı>tm .u. a diıştü. Muk Yaıı. 

piyesi. 19,5~ ııvku on . ~venıe. 
Sergejevitsch 'Tara:.w~&oır· .!1! hA'L 

ODA MUSİKİSİ r 
9,45 Berlin kısa dalgası: Piyali9 

yosu. 16,45 Berlin kısa dalgası: Pi~ 
keman, viyolonsel tryiosu (Mozart) 
35 Prag: Triyo konser (keman, viYO 
viyolonsel). 
RESİTALLER 

17 Berlln kısa dalgası: Rokolo şar 
ları (Sopran) (17,45: Keman kons 
18,50 Viyana, Graz: Piyano konseri. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Hafta içinde: * Kızılay Cemiyeti Beyoğlu kaza 
gresi, Cumartesi günü saat 14 te kaza 
kezinde toplanacaktır. * Türkiye Turing ve otomobil 
senelik kongresi, 9 Nisan günü saat 1 
Perapalasta toplanacaktır. 

Türkiye Tıp Encümeni 
Türkiye Tıp Encümeni 9 Mart 1938 

şamba akşamı 11aat 18,30 da Etibba O 
da toplanacak ve Profesör Abdülkadir 
yan tarafından: Memleketimizde a 
pernicieuse ihtilAtları ve Avrupadaki 
mukayese, profesör Ali Esat Birol tar 
dan: Flebit ve anbolilerin erken teşhl 
sulü ve yeni bir tedavi şekli hakkında 
liglerde bulunulacaktır. 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu: 
gece U sküdar - Hale sinemasın 

Bu Masal Böule Bitti 

ÖLÜM 
Kuleli Süel Lisesi edebiyat ö 

meni topçu kaymakamlığından 
tekait Bay Mehmet Emin mü 
olduğu hastalıktan kurtulamıY' 

vefat etmiştir. Cenazesi 10. 3. 
perşembe günü saat 12,5 ta Sa 

ya Sulumanastır Mektep soka 
ki 4 7 sayılı evinden kaldırılarak 
hülefendi camisinde namazı kı 
Silivrikapıdaki aile kabristanın 
türülecektir. 

Istanbul üçüncü icra mernurl 

dan: Bir borçtan dolayı mahc 

lup satılmasına karar verilen el 

el torna ve edevatı 11-3-938 

günü saat 9 dan itibaren Sirkeci 

capaşa Ebussuut caddesi 51 
No. lı dükkan önünde açık art 
suretile satılacağı ilan olunur. ( 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-0--

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
ıeyde temiz, dOrUat, aamlmt olmak. 
karlln gazetesi olmıya çatıımaktır. 

-o-
ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 

750 > 6 Ay 1500 > 
400 > 3 Ay 800 > 
150 > 1 Ay 300 > 

M lletlcrarası posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler içın 30. ı6, 9, 3,5 lira 
dır, Abone bedclı peşindir: Adres dcği' 
tırmek 25 kuru$tur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul iUiveai llzmıdır. 

1 GONON MESELELERi 1 

Ne Olursa Olsun 
Et Ucuz Yenecektir 

[Yazan: M. ZEKERiYA] 
Hükumet ve belediye eti halka u· 

euz yedirmek için karar ve teşeb
büslerini tatbikte kuvvetle devam e· 
diyor. 

Bunun ilk faydası görülmüştür: 
Et istihlaki ilk günlerde % 15 art· 
nıışken, bugün bu nisbet % 40 ı bul· 
llluştur. l\levsim dolayısile hariçten 
gelen hayvan miktannı ihtiyaç nis
betinde arttırmak mümkün olma· 
dığı için bu artış tam hakikati ifade· 
Ye kafi değildir, hayvan gelişi fazla· 
laştığı gün istihlakin yüzde yüz ar
tacağına şüphe yoktur. 

Hükumet ve belediye et meselesi
D.İ hal için bu tedbir ile iktifa etmi· 
Yerek esaslı teşebbüslere girişmiye 

başlamıştır. Belediye şehrin et ihti
Yacını bizzat temin edecek yola gir
lllek üzeredir. Bugün Şehir Mecli
sinden istenecek tahsisat ile bu adı· 
lllın ilk temeli atılmış olacaktır. 

Ötedenberi ekmeğin, sütün, nak
liye işlerinin belediye tarafından 
idaresini müdafaa ettiğimiz için, 
belediyenin et işini bizzat eline al· 
lllası diğer meselelerin de hallini ko· 
laylaştıracak bir tecrübe vazifesini 
&öreceğine kaniiz. 

* hln9iltere Nelere Razı 
'"•ll• Çvgc:il .IQ••- , •• 
~ 'l1P anlaşma muza-. ~~ 

r.. ilhakika fennin ..:tle alakadar
r unkli . .,;, ... _ ~·Jatta kazanması 

ltluta bağlıdır. Aksi takdirde çckil
eseyc ve mevkiini başkalarına bırak
":nıya mecbur olacaktır. 

Bugiinkü kabinede hakim olan fi. 
kir müfrit muhafazakarların fikri· 
dir. Chamberlain muhafazakar par· 
tinin bu zümresini temsil etmekte
dir. Bu zümrenin kanaatine göre ln
riltere, Almanya ve İtalya ile anlaş
mak için şu müsaadckarlıklarda bu
lunmalıdır: 

1 - Milletler Cemiyeti terkedile
bilir. 

2 - Habeşistanın İtalyaya ilhakı 
tanınabilir. 

3 - Akdenizde f talyaya karşı 
lbGsaadekir hareket edilebilir. 

4 - Almanya ve italyaya borç 
Para verilebilir. 

S - Fransa - Sovyet ittifakı bo
Slılabilir. 

6 - Franıııa, İngiltere, Almanya 
9'e İtalya arasında bir dörtler paktı 
.ıs:tedilebilir. Bu fikirlere Başvekil 
~e taraftar olduğu için Roma ve Der 
lin müzakerelerinin muvaffakıyetle 
lleticelenmesi ihtimali çoktur. 

l\ınma İngilterede efkin umumi
~ bu şartları kabul edecek midir? 
-tte burası bilinemez. 

* 
4ı,rupada Beklenen 
ilci Sürpriz 
İngiltere ile Almanya ve İtalya a

l'aaında anlaşma müzakereleri cere
~an ettiği şu sırada A vrupanın uy. 

Usunu kaçıran iki sürpriz ihtimali 
'°•rdır. 

1 hunlardan biri A vusturyada kan· 
~.bir dahili harbin başlamasıdır. 
ı• •tler Avusturyanın şimdilik istik
•li . d nı tanımayı vadetmekle beraber, 
Ş •hilde Naziler rahat durmuyorlar. 
b ltrada burada muntazam kıyamlar 
•bırlıyorlar. Başvekil bunlann önü

ltü almak için şiddetli tedbirler al· 
~•kla meşguldür. Her tarafta zabı
b• ve aıker kuvvetleri uyanık bir 
~=~~e . bulundurulmaktadır. Bugün 
t ır ıle durdurulan bu dahili kav
ti •nın Yarın sokaklara dökülmesi ih· 
hı•li çoktul'. 
İkinci sürprizin Sovyet Rusyadan 

TAN 5 

Dünyanın en güzel bahkları bizim denizlerimizde bulunuyor. HükGmet, bu bahk servetimizden 
hakkile istifade maksadile bir kanun layihası hazırlatmaktadır. BuCJÜn bu çok mühim mevzua 

bir kere daha temas ederek, bahk servetimize zarar veren hareketleri inceliyoruL t1°ımm 
Mekteplerde q. ~ .38" 

a 

M uhte~em okuyucularımı günlerce "Gır
gır,, diye gırgınn ne olduğunu anlat

makıızın gıra tuttum. Affımı rica ederim. 
Maalesef apansız ve pek nizamsız bir suret
te kartıma çıkan "Balıkçılar Cemiyeti,, ile 
aramızda sevimsiz bir müsademe oldu. Mev
zuun ahengi bozuldu. Lif uzadı. 
Bilmem niçin, memleketimizde bir bahsi sonuna 

kadar dinliyerek itiraz edilecek cihetleri varsa yine 
ana hatlar üzerinde yürümek şartile mukabele mü· 
yesser olmaz; hiç değilse ilmi ve ciddi mevzularda 
olsun! 

a a içtimai Y ard,m 
Yazan: SABiHA ZEKERiYA 
İstanbul filmini seyredenler. eğer 

dikkat etmişlerse, istanbulun giizel 
manzaraları, abideleri, müesseseleri 
arasında, Fındıklıda "İsmet İnönü,, 
ilkmektebini de görmüşlerdir.Avrupa 
memleketlerinde bile miktan az bu· 
lunacak kadar, temiz, modern şekil· 
de yapılmış bu mektebi yakından 

görmek istedim: 

Teessürle kaydedeceğim ki, bu hal, ekseriya, fert 
veya zümre menfaatlerinin, cümhur menfaatine ter
cih edilmesinden ileri geliyor galiba! Cidden hazin 
bir nasip! Mesela şu balıkçılık bahsinde "Balıkçılar 
Cemiyeti,, vazifesini hak.kile idrak etseydi, ;ıekva
ları sonuna kadar dinliyecek, cümhuru ızrar eden
leri tespit eyliyecekti. Ve her bakımdan itimada la
yık salahiyetleri bir araya toplıyarak davayı 

esasından tetkik ettirecekti. ilmi ve müspet rapor
lara, müşahedele~e istinat ede ede hakikati ortaya ko Denizlerimizcle bol bol tutulan balıklarunızJan bir avu~ 

Fındıklıda, fakir halkın temerküz 
ettiği mahalleler arasında, yepyeni, 
Habil bahçeleri gibi, kat kat bahçe
leri, duvar kenarlan hisar gibi oyul
muş, çok orijinal bir manzarası olan 
bir mektep. Mektebin içini geziyo
ruz. Mektep müdürü izahat veriyor. 
Mektebin ilk bakışta insanın üzerin· 
de bıraktığı ilk intiba, ter temiz, mo
dem bir bina, içinde bir ilkmektep 
için lazım olan, bizim memleket mik 
yasında techizatı tamam bir mektep. 

yacaktı. Maalesef böyle yapmadı. 
Bütün şekvaları bir yana savurdu, 
attı. Yalnız gırgırcılığı müdafaaya 
kalkıştı. Kendi hesabıma söylüyo -
rum: Hüviyeten vakur bir teşek -
külde bu hafif meşrepliği görmek 
istemezdim doğrusu. 

O rtada herkesi alakadar eden 
bir hakikat var. O da şu: sev 

kitabii ile hareket eden hayvanla
rın hiçbiri fevkattabiiye bir hal 
hadis olmadıkça hicret ahenklerini 
bozmazlar. Leyleklere, kırlangıç

lara bakınız. Zamanları gelince, ta 
rihi tarihine, günü gününe hicret
lerini yaparlar. Bu intizama o ka
dar alışılmıştır ki, fırtınalar esim
lerine adlandırılmış; takvimlere ge 
çirilmiştir. Deniz takvimlerinde de 
her balığın tenasül ve hicret tarih
leri mazbuttur. Beş on yıl evveline 
kadar İstanbul balıkçıları her ba
lığın muayyen mevsimine göre ha
zırlanırlardı. Mesela palamut bo-
ğaza girince çaparıcılar boğaz hari
cine çıkarlar, ellerile koymuş gibi 
de umkumruyu bulurlardı. Pala -
mutlar Marmaraya akar, uskum -
rular boğaza dolardı. Denizin mün
'm bereketLm.untazam bir ...ı:neL-
bir ınsicam ile Çanakkaleden Kara 
denize kadar teselsül ederdi. Gır
gır çoğaldı; bu ahenkte seneden se 
neye bozuldu. Bugün ucu bulun -
maz dolaşık bir yumak şeklini aldı. 
Elbet bunun bir sebebi var. Kuv
vetli bir amilin uğursuz eli karış
masa bu dolaşık, vücude gelmez, 
gelemez. 

Deniz servetine kıymet ve-
rilince bu illeti bulmak, bu 
kör dolaşığı açmak., mecburi bir va 
zife değil midir? Her şeyi hüku -
metten beklemek te benliğini müd 
rik medeni teşekküller için ayıp 
sayılmaz mı? 

Gerçi sabah gazetelerinden 
birinde sevinçle karşılana

cak bir fıkra gördüm. Fakat dik • 
katle bir okuyunca neşem durgun 
bir suya çarpan hafif bir rüzgar 
örpertisini andırdı, Tesiri silindi, 
hüznü kaldı. Jl4esela: "gırgır vası
tasile yapılan avlanmanın ba-
lıkçılığımız için zararlı ol-
duğu hakkında bir iddia 
ortaya atılmış, bunun ilze-
rine tetkiklere başlanmıştır.,, tep
şiratında bulunulduktan sonra se -
vincin ümit damarlanna sinmesine 
bile vakit bırakmadan: "Balıkçı -
lar bu iddiayı varit görmemekte -
dirler!,, deniliyor. Bilmem bu ifade 
de biraz gırgır çeşnisi yok mu? 
Açıkta palamut kızartıldığını his
setmiyor musunuz? 

Her ne ise şüphelenmiye hakkım 
yok. Fakat çaresiz ben de munazara 
usulünü bozacağım. Acaba sorabi
lir miyim?. "Bu tetkiklere,, nere
de ve hangi şerait altında başlan
mıştır? Gırgınn zarar vermediği
ni temin eden muhterem balıkçı
lar kimlerdir? İlmi salihiyetleri, 

gelmesi korkusu vardır. Son muha· 
kemeler Sovyct Rusyada orduya, 
partiye ve halk tabakalarına kadar 
sokulan bir mukabil ihtilal şebeke
sinin mevcut olduğunu, memleket 
dahilinde umumiyetle hoşnutsuzluk 
havası estiğini göstermiştir. Orada 
da ani bir kıyam kopabilir. 

Bir gün yataklarımızdan kalkıp ta 
elimize gazeteyi aldığımız zaman bu 
sürprizlerden biriyle karşılaşmamız 
ihtimali çoktur. 

Balık Servetimiz 
Ve Yine Gırgırcılar 

umumi bilgileri hangi ayarda a
damlardır?. 

Yanılmıyorsam. zararın başlan
gıç yerini boğaz ağzı ve tam akın 
mevsimi olarak tespit etmiştim. 

Marmara sahasını da elektrik gibi 
muzır vasıtalara müracaat ve taah 
hüde mazhar hukuklara tasallut 
etmemek şartile gırgıra açık bırak 
mıştım. 

B alıkçııara gelince: Açıkça 
söyleyim ki, balıkçı başka; 

müdekkik başka vasıfta adamlar
dır. Sanatkar ile münakkit gibi.. 
Bahusus öyle ağcılar, dalyancılar, 
voliciler voltacılar tanırım ki, 
Tekirle Barbunyayı, kolyozla us
ımw.ıauv .. JWt•t.belfu?iiel. Hefe'Da
lıkların tabi bulundukları tabiat 
kanunlarını bir yana koyunuz. u -

mumi hayatları hakkında bile ipti-

dai malumatları yoktur. 

Eğer tetkiklere bozguna uğra -
mış, bir kısmı sağa, bir kısmı sola 
hasılı dört yana savrularak biribi
rine karışmış şuursuz balıklardan 
başlanacak, tecrübe ve malumatı 
ilmiyeleri meçhul hakemlerden de 
karar alınacaksa: Ort ki ölem! .. 

Vicdani kanaatim şu ki: Umumi 

menfaatlere taalllık eden zararlar 
tam salahiyet ve amme indinde i
timat sahibi adamlarla tetkik ve 
teşhis edilir. 
Hayır efendim, bu iş böyle hal

ledilmez. Ilmi, ihtisası, bilhassa dik 
kat ve müşahede tarafları müsellem 
adamları bir araya toplamalı, tam 
zamanında ve öz mekanında tecrü 
beler, tetkikler yapmalı, hatt& bir 
.sene bok~ ~~da ~ırJrırcılığı me
iade ve mulıafaza ey1emelı; riel:i'.
ce ne hasıl ederse hüküm ona go
re verilir. Bunun harici her söz 
akortsuz (saz) da kulak tırmalayı
cı falso bir sesi andırır ki, itimadı 
okşamaktan ziyade iştibahı kuş
kulandırır. 

B en niçin gırgırı ittiham edi
yorum? Bunu bir daha ve 

daha etraflıca izah edeyim de muh 
terem okuyucular hükümlerini ver 
sinler. Haklıyı haksızı cümhur ve 
tarih huzurunda ayırsınlar: 

-------------------------
1.M U VA F FAK .... 

•OLMANIM SIRR11' 
EKSiKLERiNiZ 

Bütün sözlerinizi, yaptıkları

nızı, itiyatlarınızı tahlil e
diniz. Kendinizi ele alınız, ve di
dik didik ediniz. Bu usul kusurla
rınızın meydana çıkmasına yar· 
dım edecektir. 

Faraza bazı meselelerde geri ol· 
duğunuzu, yahut normal bir şe
kilde aptallığınızı mı hissediyor
sunuz? O halde bu durgunluğu· 

nuzu ve geriliğinizi ~derecek ça· 
reye başvurunuz. Çünkü normal 
insan tabiaten aptal değildir. Muh 
taç olduğunuz şey sadece bir mu
harriktir. 

Mesela, lehçenizin zenginliği 

hakkında bir fikriniz var mı? Kaç 
kelime kullandığınızı biliyor mu
sunuz? Lisan.la 100 binden fazla 
kelime vardır. Fakat münevver 
bir adamın lehçesinde 10 bin keli
me bulunmak lizımdır. Vasat bir 
adamın lehçesi 3000 kelime ile 
5000 kelime arasında değişir. Ke
limeler, hayatta en çok kullandı· 
ğımız aletlerdir ve gayet mühim 
aletlerdir. 

Yahut teliffuzunuzu, ifade tar· 
mıızı tahlil ettiniz mi? Şaıılacak 
herhangi bir ip anlattığınız za. 
man daima ayni kelimeyi mi kulla· 
nırsınız, mesela harika yahut fev· 
kalide filin mı dersiniz? 

Sesinizi hiç tahlil ettiniz mi? 
Tabiiden yüksek mi, yo~ alçak 
mı konuşursunuz. Bağırıp etrah-

NELERDiR? 
nızdakileri rahatsız eder misiniz? 

Diyeceksiniz ki böyle basit şey
leri tahlil etmekten ne çıkar?. 

Çok şey c;ıkar. Eğer kendinize 
ait olan şeylerin mürekkeplerini 
tahlil ile i~ haşlarsanız altından 

çıkamamamz ihtimali vardır. Fa
kat basitten başlıyarak mürekke· 
be doğru bütiin itiyatlarınızı ted
rici bir tahlil ve imtihana tabi 
tutmanız kola)dır. 

Faraza evvela her sabah yap

makta olduğunuz, on şeyi tahlil 

ile ite baılayınız. Göreceksiniz ki 

bunlann hiç olmazsa sekizinde lü

zumsuz hareketlerle birçok vakit 
kaybediyorsunuzdur. Hiçbir şey 

yoktur ki onu daha iyi bir şekilde 
yapmak mümkün olmasın. Giyin
mede, kıravatımızı bağlamada, 

kundaraınızı ayafımıza geçirme
de yaptıtumz yanhılan tahlil edi
nb, bulacatımz eksiklikler ıizi 
pşırtacaktır. 

Bunlar mAnaaız ve basit fCyler
dir. Fakat bir araya gelince ehem
miyet keabederler. Küçük feyler
de bilenen dikkat ve itiyat büyük
lerde de kendisini ıösterir. Onun 
için ehemmiyetslzliiine ratınen 
basitten başlıyarak kendinizi tah· 
lile girişiniz. Az zaman sonra elde 
edeceğiniz netice sizi memnun e
decektir. 

Belki veya muhakkak görmüş
sünüzdür. Bir motör geri taraflan 
ağ dolu ve arka arkaya bağlı iki bü 
yük balık kayığını sürükler, gö
türür. Bu tastamam bir gırgır ta
kımıdır. Her kayıkta - büyüklüğü
ne gore - reislerile beraber on ilci
şer tayfa, beherinde de diğerile 

muttasıl olmak tlzere 80 nerden 150 
kulaca kadar ağ bulunur. Yani her 
iki kayığa taksim edilmiş 160 tan 
300 kulaç tulimde bir tek ağ de -
mektir bu. Bu ağın alt yakası ka
lın, üst kısmı daha ince iplerle mü 
cehhezdir, üst kısmında ve beher 
kulacında beşlik simitler cesame.
tinde kocaman yedi sekiz mantar, 
alt yakasında ise her mantar mu
~~J~dfr aQrM-~~'f>'"ıJ'iliç'Hma-: 
lar vardır. Ağın her iki başında da 
40-50 kilo sikletinde mermer iki 
ağır taş bağlıdır. 

Motör bu kayıkları av yerine gö
türür bırakır. Reis ön ka
yıktaki direğe çıkar. Ka -
yıklar da arka arkaya mer
but olarak sahada dolaşmıya baş
larlar. Gündüz balığın suyunu; ge 
ce yakamozunu ararlar. Balık sü
rüsüne rastgelince kayığın biri sa
ğa, diğeri sola (alaberaber) eder, 
muntazam bir daire halinde o yeri 
kuşatırlar, bu suretle iki kayık baş 
başa gelir, yekdiğerine yanaşır. 

Yirmi yirmi beş tayfa hep birden 
iplere yapışırlar. Ağın kurşun 

yakasını, yani alt kısmını süratle 
büzer' r, torba halin~ getirirler. 

G ırgınn bizde tatbik tarihi 
pek yenidir. İlk zamanlar 

bu ağ minhaysilmecmu 100-150 
kulaç tulünde, azami 15-20 kulaç 
derinliğinde idi. İcadını da Kum -
kapılı "Agop,, adında ermeni bir 
balıkçıya atfedenler var. 

Bu ağın bizim sularımızda ilk tat 
biki su üstünde gezen ve dip ağla
rına hayır etmiyen (çiroz) u tut -
mak içindi. Yani bu avcılık su üs-
tü ve açık deniz balığı avcılığıdır. 
ilk zamanlar dolaştığı saha da Kum 
kapı açıklarile Maltepe ve adalar 
civariydi. 

(Agop) un bir iki muvaffakıyeti 
şayi olunca heveskarlar yekdiğe -
rini velyettiler. Her karlı işe emsal 
siz bir cesaretle atılmak hasletinde 
bulunan (}az) lar da bu işe heves
lendiler. Karadeniz boğazında pa
lamutlar için tecrübeye giriştiler. 

tfRk olunca her nevi balıkçı
lığı bıraktılar, f§i gırgırcılığa dok
tüler. Ağlan büyüte büyüte bazı
lan tulen üçyüz ve arzen elli altmış 
kulaca kadar mehabetli bir şekle 
soktular. Su üstü altını dipaltını 
mahiyetine getirdiler. Şüphe gö -
türmez ki, işin bu ciheti takdire se
zadır. 

Fakat, şurasını unutmamak ge
rektir ki, aletle iş arasında bir mü 
vazene husule getirmek iaat edil
mesi lazım bir teknik kanu
nudur. Mesela, bir ceviz ağa

cının masulünü sopalarla vu-
(Devamı 10 uncuda) 

• Fakat Fındıklıda, İsmet İnönü 
mektebinin hususiyeti ne binasında, 
ne de içindeki techizatındadır. Hattl 
bir bakıma bu ~echizat çok noksan
dır bile. Fakat fakir mahalleler ara
sına bir saray gibi azametle kurulan 
bu mektebin hususiyeti, idare meka
nizmasındaki ruhta, mektebi cemi· 
yetle birleştiren şuurdadır. 

Mektebin 560 talebesi var. Bu ta
lebenin 160 tanesi sıcak bir lokma 
yiyemiyecek kadar fakir amele ço
cuklandır. Mektep idaresi, bu çocuk
lara diler arkadaşlarile müsavi bir 
gıda verebilmek için, mektep dahi
linde hususi bir teşkilat meydana 
getirmiştir. Mahallenin en zengin ta
bakası odun depolan sahipleridir. 
Bunlara ve çocuk velilerine mektep 
salonunda tertip edilen bir içtimada, 
vaziyet anlatılmış, bu çocuklann gı
dasını temin için yardımlan isten
miştir. Ayda iki lira vermeyi taah
hüt eden bu hayırsever insanların 

yardımiyle içtimai yardımın ilk esa
sı kurulmuştur. 

Zeki ve dikkatli miidilriln tqeb-. 
büsil ile, mektepte zengin fakat naz-

.,. ... .. -
gösteren ailelerin çocuklan tesbit e
dilmiştir. Bu çocuklann veli~rin~ 
evlerinde yemek yemiyen çocuklan
nın, mektepte iştiha ile yediklerini 
görmek isterlerse, bu çocuklann bir 
gün ayni sofrada diğer çocuklarla 
beraber yemek yemeleri tek • 
lif edilmiştir. Pencere arkasından, 

evde baklava böreğe istiğna göste
ren çocuklarını, kuru fasulyeyi ar• 
kadaşlan ara~unda büyük bir iştiha 

ile yediklerini gören babalar, 
ayda iki lira vermek şartiyle çocuk· 
lannı da kaydettirmiılerdir. 

Bu suretle varidatı büyüyen yar
dım teıkilitı, mektebin hemen de 
dörtte üçünü içine almıf, bir kısmı 
para ile, bir kısmı bütün bir mahal· 
lenin yardımiyle bütün çoculdanna 
ayni gıdayı vermek fırsatına sahip 
olmuştur. Ayni tetkilit, çoculdann 
giyimlerini de Halkevlerinin ve dl· 
ier hayır müesseselerinin 7ardım1· 
le temin etmiştir. • Mektebin yemekhanesini rezdlk. 
Bir haftalık yemek listesini gördük. 
Bir çocuğun normal gıdasını verebi
lecek olan bu liste, mektebe kafası
nın selametini temin için gelen ço
cuğa, vücudünün sıhhatini verebile
cek kadar. 

Hergtin nöbetle çocuklann bir kıs
mı, diğer arkadaşlanna servis yapı· 
yor, bu suretle sofra tanzimini, hiz
meti, ve kendi kendilerini idareyi 
öğreniyorlar. 'Üzerinde beyaz önlilk, 
başlarında beyaz başlık taşıyan kü
çük kızlar, bir gün için arkadaşlan
nın hizmetkarı, diğer günler, müşte
rek bir sofranın arkadaşıdırlar. 

Mektebin dikkat nazanna çarpan 
ikinci hususiyeti de, evlerinde :vı· 
kanma fırsatından mahrum çoc~kİar 
için yaptırdıiı, hamam ve duşlardır. 
A ''rupanın pek çok mekteplerinde 
bile, nehari mekteplerin istihmam 
te kilitı yoktur. Bu memleketin hu· 
susiyetine göre, mektebin aldığı bir 
tedbirdir ki, hay.ret ve takdire de· 
ğer. 

Mektep, içtimai yardım teşkilatını 
bu kadar muvaffakıyetle başardığı 
gibi, aile velilerine sık sık mektepte 
tertip ettiği içtimalarla, mektebin 
bütün noksanlarını müştereken ta
mamlamak, bir aile gibi her derdini 

(Lfıtfen sayfayı çeviriniz) 
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NOMA'LI ADAM 
Yma• : O. HHry - Çevire•: ı. Toli 

• 
-2-M 1a Kolbı fGpbell ,azıerıe br 

.... a)d .... bü;tı. Ha
JU'; bu ;yfbıde herbMcl bir hain 
güJfhneenw, "'8 ha,... bir ifa.. 
de ~ Şimal ribglrJa.. 
nnm bvardup bu J(lıde aımılt 
bir wmhnlJet ,,. mahcubiyet var 
eh. Genç lm bu erkelin l6zJmtni 
dinlemekte bir .,. aörmecU. m. 
...uıtr bir neuketle: 

- Yuuma otunbWnlniz. dedi. 
l'llbt beni rabatmz etmlye blbr
IUllZ bnfDWll 80Dl'L. Kamarotu 
çalırmm.. 

Noma'h aclam genç ku:m yanma 
oturdu. Genç lm onun çok hoşuna 
püyordu; flmdl. IU d.ttbd• bu 
genç lm dibıyadül her fe)'den faz 
Ja onun lqtm11ı gidiyordu.. Bu ~ 
im, onun Jl]Jarduaberl andilı tip
te bir kadı. Bir lfln .. Up --bu 
lm kendisini 89ftblllr mlJdt? za
mula bu da an'•plrUtı .. O b6y 
le bir nhnete bvupnü i(in elin -
den ,.ıenı yapmakta kulur etmiye 
eelctl ••• 

N'oma'h adam: 

N oiaah ad8m bıi:~ bir eld 
.u,.tıe: 

- Ben Kom-dan aeJdim, dedt 
Orada oldUıkça bQ.16k bir tOI gü
mml top1-dım ft bura)a geldim. 

Genç im, kendtwtne çok yuap 
o harlkuJAde ~ ~..,.. 
rlDe clnllm etti: 

- Ya IJle mlT.. Şu~ llz 
"BeJu Kaiuıcl., Jarda çalltl10nu
llml. Galiba ben llzl blrJttde &ôr
dOm. 

- Ben mi IOküta tülp ..... 
ken bDe * benl ~!. 

- SolraJmld eıbldıere ........ 
W8tlm depdtr. 

- lla1batl ben ... bütıia .... 
itiraf ..... ki, hayatımda • 

bilar -- btr imana rutWIA
cbm. 

- BlhDem ki, bu koaıpltd'enlan 
illa tefekkQl' ebl..t .. -'· 

- llqir; bit lGmma ~ BtJl. 
lda ben ...... , tJdr ô1mah -
,.... ..... ,. ~ l6tafkb 

h .... ~---p.., borçluJum.. ~ben 
m.W.blrlıdaa~~ 

yorum. •• :rüat fUlla emin ohmm ki;. 
ben, lqtıme pimi_.. bqa Vok ıl
JiJbncUr ............ çok IZbnp '*
tim.. Çok uhmet çektim.. l'üat 
nihayet emellme erlftlm.. Onda 
buluadulum m&ldetçe blıt ~ 
Om'a (1) yalmı tm temt.JecUm 

1111 Ko1bl Adeta ~= 
- Vah zavallı, vah, dedi. Bil • 

mem ~ or.-Dll-' tae._.... 
çok pil, çok ldi'1t btr JS o'arak , 

Buıalan 16ylecliktea. mara ... 
lamı ,a.Jeri kapandı. Bttaa ~ 
Jetine nin-' Nomah M8!NJ1 wl 
oqa pek monoton ~ IÜID 
IClllll'& bu tem, fırça, tınntzHlr t1Ma.. 
slbl bud•W. kcmnpnelv dam .. 
luJorduT. Gmç lm ..,._ m-.,. 
da111Ch-

Noma'lı adam daha ciddi, .._ 
monoton bir ..ı.: 

- illa, diye li5dm clenm etll. 
... flmdlye kadar, ..... bdarlao-
fUID& ilden bir imim ....... ... 
Birdenbire bana tnanmemakta .. 
bil b•khmnız! •• l'üat abı1DJe ~ 
clafbk etmeme milaa ..... zl• 
~lltmlJe ç.eJ•pce .... . 
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Silahlanan Dünya 
• 
ngiliz. Sili~lanmasının 

Hedefleri Nelerdir? 
J ngiltere bir beyaz kitap neş 

retti. Bunda Milli Müdafaa 
bütçesine konan tahsisatın mikta
rı, doğrulukları resmen teyit edi
len rakamlarla ilan ediliyor. 

Beyaz kitap, denebilir ki, son 
tarnanda İngilterenin Milli Müda
faasını tamamlamak uğurunda sar
fettiği gayretleri herkese anlatmak 
için neşredilmiştir. Çünkü rakam-
lann büyüklüğü önünde bu gay -
retlerin ehemmiyetini anlamamak 
tnümkün değildir. 

larının İngiliz or· 
dusunda çok te
kamül ettiğine da 
ir verilen şerhle 
re ve yapılan ka 
yıtlara tesadüf 
edilmesindendir. 

Mesela bir kı
sunda yeni tayya 
relerin diğer ya

bancı memleket
lerde inşa edi-

Büyük Britanya hiçbir zaman as 
kerliğine bu kadar ehemmiyet ver 
tnerniş bu mevzu üzerinde bu ka -
dar gayret göstermemiştir. 

len tayyareler • 

den çok üstün ol- I . ·1· donanmasının en büyük aemi.i Rodney 
d • b'"t" ngı ız 0 

Beyaz kitaba göre İngilterenin 
1938-39 müdafaa bütçesi 343,250 
bin sterlin liradır. Fakat, hava hü
cuınıanna karşı yapılacak müda
faa tertibatı için ayrılan sekiz bu
çuk milyon sterlin bu hesaba dahil 
değildir. 

B irçok şeyleri ayni zamanda 
vücude getirmek arzusu 

İngiltereyi bazı fedakarlıklar ihti
Yarına da mecbur bırakmıştır. Me
•ela müdafaa tahsisatının doksan 
tnilyon lirası 1937 senesinde neşre 
dilen hususi istikraz kanunile elde 
olunan paralardan temin edilmiş
tir. 

Beyaz kitabın kaydettiğine göre, 
1939 senesi bütcesinde bu rakam
lar şayanı dikk-at bir yükseklik 
gosterecektir. Ve bu sene yalnız bu 
fasıl için ihtiyat olarak ayrılan pa
:ra 278,250,000 İngiliz lirası tut
lnaktadır. 

Ancak son zamanda anlaşılmış -
tlr ki, yalnız bütçeye büyük tah -
sisat koymakla, istenilen hedefe 
l'arılamamaktadır. İptidai madde 
l'loksanlığı, teknisyen kadrosunda
~i eksiklik, arzu edilen hızla tesli-
atın çoğaltılamsına mam olmak-

tadır. . 

F ilhakika fennin ve askerlik 

ugu ve u un 
diğer tiplerle boy ölçüşecek bir 
kabiliyette bulunduğu uzun uza
dıya izah edilmektedir. 

İngilterenin meclis kürsülerin -
den ve nazır ağızlarından daima 
duymıya alıştığımız ses evvelce bu 
nun aksi idi. Birçok kereler İngiliz 
nazırlar bugünkü silahlarının mem 
leketi koruyacak vaziyetten uzak 
olduğunu beyan etmişlerdi. 

Telaş dolu bir şikayetle söyle -
nen o sözlerle bugün neşredilen 

beyaz kitabın muhteviyatı biribi
rini tamamlıyacak hakikatlerdir. 

F ransaya gelince, politika 
mücadeleleri, meclis mü

zakereleri içinde daima buhranlı 

yaşamıya alışmış olan bu memle -
ket te bütçesindeki Müdafaai Mil
liye faslını çok yükseltmiştir. Öy
le ki, hükumet meclisten Müdafai 
Milliye kasası namile bir organizm 
ihdasına müsaade istemiş ve Milli 
Müdafaa tahsisatının bir kısmının 
hususi bir istikrazla kapanmasını 
derpiş etmiştir. 

Fransızların Müdafaai Milliye 
bütçesinde İngilterede olduğu gi
bi hava ve deniz faslı mühim yer al 
maktadır. Ötedenberi meşhur olan 
Fransız havacılığı 1938-39 senele
ri zarfında yeni bir hamle ile iler-
,,_, ..... .......--~-~ 

Fransa hükumeti İngiltere gibi 
beyaz bir kitap neşrederek bu hu
sustaki icraatını ilan etmiyorsa da 

bu seferki meclis müzakeratımn 
bir kısmının bu mevzua istinat et
mesi ve kabul edilen muhtelü ka
nunlar, hükumete verilen müsaa
derler bu memleketin komşusu tn
giltereden aşağı kalmıyacağını an
latmaktadır. 

E sasen her şeyde (Standardi 
sation) tesis etmiş olan 

bugünkü umumi hayat şartlan mil 
!etlerin bu gaye uğurunda sarfet
tikleri mesaiyi ve fedakarlığı da 
Standardize etmiştir. 

J aponyanın gemi inşaatına ver:. 
diği hızı gördükten sonra A vru-
pamn başlıca muazzam devletle -
rinden olan İngiltere ve Fransa ay 
ni derecede geniş bir gayret sarfı
nı lüzumlu gördüler. Amerika bun 
lara önayak olmuştu. 
Amerikanın şark ve garp sahil

lerini müdafaa etmek zımnında 

Rooseveltin iki filoya ihtiyaç gös -
terdiğini ilan ettiği tarihtenben 
başta İngiltere olduğu halde Avru 
pa devletleri dehşetli bir faaliye
te giriştiler. Birkaç gün evvel Sov 
yet Rusya Mareşalı Voroşilof Rus 
ya ordusunun tekamülünden hah 
seden uzun bir nutuk söylemişti 

M 

-
-

-Devletlerin harp denilen düşma 

na karşı gelmek üzere hazırlan 
dıkları şu sırada söylenlen nutuk 

-
-

, _ _ ----..ı:l-- "·~--,..._ ··""t' 
müşterek düşmanın gerilemesi için 
başvurulan tedbirler olarak ilen 
sürülüyor. sanatinin bugünkü teka

l'rıiilü karşısında yapılacak büyük 
eserlerin başarılması yalnız para- ı 
i; dayanan bir mesele değildir. Halayda Yjne Tedh·ıc' 
evaddı iptidaiye, teknisyen ve za _ 3 • 

~an lazımdır. Bu üç unsura deniz, 

ava ve kara silahlannı kifi de- ru··rkler, Haksız Yere tecede bir ehliyetle kullanacak 

el;rnan yetiştirmek meselesini de · 

Şu Garip Dünya: 

Amerikada 
Garip 

Dersler 
Rasat dersi 

n 
Amerikada New Hampshire 'O'

iversitesinde rasat dersleri veri
lir. Talebe on iki saat evvel hava
yı tahmin etmeyi öğrenir. Tayyare-

. 

c ilik inkişaf ettikçe bu dersin ehem 
m.iyeti büyümektedir. .. 

M acera deni 

Michigan Üniversitesinde mace
ra ve keşif metotlarını öğreten bir 
ders vardır. Talebe vahşi orman ve 
dağlarda dolaşarak otlar, hayvan-

1 
t 

ar ve tabii membalar hakkında 

etkikat yapar. 

* Si nema dersi 

İllinois Üniversitesinde sinema 
dersi verirler. Talebe sinemalara 
gider, gördükleri dram, komedi, 
ve saireyi tahlil ve tenkit ederek 
mukayeseler yaparlar. NeyYork 
üniversitesinde sinemadaki sosyal 
mevzular tetkik olunur. 

* 
B oş zamanları geçirme 

İndianapolis şehrindeki Butler 
Üniversitesinde boş zamanı en iyi 
geçirme usullerini öğreten bir 
ders verilir. Ders bilhassa işçilerin 
boş zamanlarında vakitlerini oku
yarak faydalı bir şekilde geçirme 
usullerini tetkik eder. Bu derste 
hitabet, musiki, kıraat, ağaç ve çi
çek yetiştirme öğretilir. 

* Radyo dersi 

Amerikan üniversitelerinden bir 
çoğunda radyo neşriyatı dersi veri
lir. Bu derslerde talebeye radyo 
programı tanzim etmek, dinleyici
lerin arzularını tetkik etmek, ilin 
temin etmek gibi meseleler öğre· 
tilir_ Ranvo makinelerinde siniker 
olarak yalnız üniversite mezunları 
kullanılır. 

* Kendilerini öğrenmek dersi 

NeyYork Üniversitesinde talebe
ye kendi kendilerini öğrenmelerine. 
yardım eden bir ders verilir. Ta
lebeye sınıfta kendi filmleri gös
terilir. Burada çocuğa sesinde, ha
reketinde görülen kusurlar gösteri-

llave etmelidir. Silahların çoğaltıl H M hk A Ed•ı• 
~~sını, ~ske~lik kadrosunun. gen~~- apse a um ı ıyor 
etılmesı takıp eder. Askerlik nıu-

esseselerini büyükrnek, ·bu işı· [B 1 · ·d 7 

lir. Ve sonra onlara teşebbüs, mü
şahede, bilgi, üade gibi şahsi sa
laha müteallik dersler verilir. 

n . aşı ıncı e ............................... ~· 
.,.enış nı.ikyasta orduların ihtiya- . · · 
cın k•t· 1 k fetı bulunan Nakabrıs, Başarba, Sı-

a a ı ge ece unsurlan yetişti- . k .. 1 · d N · istü tn.. k b" h 1 lincar, Zıyaret oy erın e urı 
~"e ır a e sokmak zamana muh • · · · ta · . 

1 
ve Kazım Muhıttın, Genco ve Rasım 

bu.?t.~ırbkeyfıyettir: Beyaz kitabın Agv anın başkanlıkları altında birer 1 
un u sebep t• 1 · ·· -llünd b 

1 
ve ne ıce erı gozo- şubenin açılması için üç bin Suriye 

ha .e ~ undurduğu tabiidir. Da- lirası tesis masrafı verilmiştir. • 
~ımdıden kışlaların büyütül - K khan 8 (Tan muhabirinden)-

tnesı . k l 1 . ın ' 
, yenı ış a ar ınşaatı muallim K ıkh nda açılacak "İttihadı Vata- • 

asker y t · t• k d 1 h ır a • 
aiti nı,, u u ıç n san ı ernınının 

Parti Grupunda 
Dünkü Görüşmeler 

Ankara, 8 (A.A) - C. H. P. Ka
mutay grupu bugün -9-3-938- An
talya Mebusu Doktor Cemal Tunca'
nın Başkanlığında toplandı. 

1 - Söz alan Hariciye Vekili Dok
tor Aras Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin tetkik ve tasvibine arzedile-

d e ış ırece epo ar akkın- • kl .. b ... i dk . . . evi 

1 
ihd program, tayyare meydanları kiralanmışttr. Klübü açanlardan mi-

b 
ası, ve yeni tayyareler inşaatı lis çavuşu Abdu, Kırıkhan istihbarat cck olan Türk ve Sovyet ticaret mu-

Ususundak' t hakkınd ahedesi hakkında izahat verdikten 
)' sonra Türk - Sovyet konsoloslukla 

eni kitapta tafsilat vardır. Bura- lunduğunu söylemiştir. rı adedinin indirilmesi her iki hükü 

ı gayre a zabitinin kendisine tavsiyelerde bu- ı -
d~ bu tafsilatın rakamlarla izah e- Nüluı yolsuzlukları 
dılrniş olması herkese esaslı bir fi
k' ı: vermektedir. Beyaz kitaba göre 
ao 35 s~n.esinde bahriye kadrosuna 
is oo kışı ilave edilmiştir. 1938 de 
t e on bin kişi silah altına alınmış 
h~· '\~i sene kara ordusuna 3600 

45
n kışı girmiştir. Hava ordusu için 

b· OQ Pilot hazırlanmaktadır. Kırk 
d ın kişi ise neferlikte tayyare mey 
tıanıarında çalışmak üzere silah al 

na alınmıştır. z 

İskenderun, 8 (Tan muhabirin
den) - Nüfus tescili işi berbat bir 
halde cereyan etmektedir. Mahke
me bir taraflı kararlarla bita~aflığı 
ve adaleti ortadan kaldırmaktadır. 

Hayri oğlu Halef isminde çölde doğ
muş bir Arap, kendisinin çölde doğ
duğunu ve 937 senesinde Reyhani
yeye geldiğini münferit hakime söy
lediği halde nüfusa tesciline karar 
verilmiştir. 

Hainler İf ba~ında 

-
-metin dostane ve mütekabiliyet esa 

sı üzerine yaptığı bir anlaşmanın 

mahsulü olduğunu tebarüz ettirdi. 
Hatay davamız 

e 
ş 

-

Bundan sonra doktor Aras Hatay 
meselesi hakkında sorulan sualler 
müzakeratın hentiz bugün başlamı 
olduğunu ve pek yakında bu sualle 
re cevap verebileceğini beyan etti. 

Kanunlanmız 
2 - Mardin mebusu Edip Ergi' 

nin kanunlarımızın tek bir meti 
hallnde toplattırılmasına dair verdi 

-
n 

-
a ği takrir müzakere ve münakaş 

edildikten sonra bu esasa dair tet 
kikatın ıapılması için grupça ihzar 
bir komisyonun teşkili kararlaştırıl 

-
l 

-
dı. 

i 
• ,, 

. 

1 

• 

• 
• 
•• 

•• ,, 

• 
' ,, 

1 

• 
' • 

}i a~a ordusunun 38-39 bütçe-
01 sı 102,720,000 sterlin lirası 
0 earak tahmin edilmiştir. Halbuki 
o:. \en 

Reyhaniye, 8 (Tan. muhabirinden)- t 
Şam Çerkez alayında hizmet eden ve ............................. 

a2 5 
sene bu rakam sadece 

l' OO,Ooo lira idi. Hava nazırı 
~rd s . 
haı uvıntonun beyanatına göre 

vaktile Anzavurla beraber çalışmış o

lan Çerkez Osman bey oğlu Hasan, 

Reyhaniyeye naklolunmuş ve milis 

kumandanlığına tayin edilmiştir. 

Yeni bir tedhif usulü 

Hayattan çizgiler 

Müdür - Bu kağıt yığını ne ? 
Daktilo - Kağıt israfına karşı ha

zırlanan projeler! .• 

* HIRSIZIN KARŞISINDA 

1 

Türk casusu 
M. Sıfırın 
Hatıraları 

T ürk casusu M. Sıfır, Mütare
kenin o kara günlerinde 

memleketi yıkmak, Türklüğü mah
vetm~k istiyen düşman casuslarile 
çarpışmış, .onları her karşılaşmada 
tepelemiştir. 

Türk casusu M. Sıfır, düşmanın 
gizli planlarını çok heyecanlı ma· 
ceralar yaşamak suretile her sefe .. 
rinde ele geçirmiş, tam zamanında 
bu planlan Anadoluya göndererek 
düşmanın bütün emellerini akame
te uğratmak hususunda büyük rol .. 
ler oynamıştır. 

Türk casusu M. Sıfırın Mütareke 
hatıralarını, casusluk harikalarını 
birkaç güne kadar neşretmiye baş· 
lıyacağız. Bu hatıralar, Mütareke 
devrinin bugüne kadar meçhul ve 
gizli kalmış zengin, heyecanlı, tüy
ler ürpertici bir tarihidir. Birkaç 
güne kadar TAN sütunlarında zevk
le okuyacaksıruz. 

*** 
şeyh Şamilin 

Mücadelesi 
Ş eyh Şamil, bir avuç ihtilalci 

arkada.tile milyonlara kartı 
mücadeleye giriten, istiklal için çar
pışan bir Türk kahramanıdır. Şeyh 
Şamilin babalarımızdan ititmit ol
duğumuz kahramanlık menkıbeleri 
~-ai•n ,.ı,. i.llhl"'alAM1Tl17dA C".Anlw bü: 
yapraktır. Bu asil Türk kahramanı-
nın f&D}ı mücadelelerine, savatları· 

na ait destanları pek yakında TAN • 
da sayfa sayfa okuyacaksınız. 

BİRKAÇ GÜNE KADAR 

Et lstihl6ki Artıyor 

Belediye, Et Ticaretini 
• 

Kendisi idare Edecek 
Belediyedeki et murakabe komis

yonu dün toplanmıştır. Geçen salıdan 
beri şehre ve mezbahaya gelen ve ke 
silen hayvan sayısı ile cinsleri, top
tan ve perakende et satış fiyatlan ü
zerinde tetkikler yapılmıştır. 

Komisyon, bir haftadanberi vazi
yette fiyatların yeniden tesbitini i
cap ettirecek bir tahavvül görmedi
ğinden, her cins et için geçen hafta
ki fiyatlan aynen bırakmıştır. 

Diğer taraftan İstanbul umumi 

meclisi bugün saat 14 te belediyede 

fevkalade olarak toplanacaktır. Be

lediye, bugün, et alım ve satımı için 

250 bin liralık bir istikraz yapmak 

üzere salahiyet istiyecektir. Belediye 
bu para ile bizzat et alım ve satımı-

na başlayıp piyasaya nazım olunca, 

etin daha ziyade ucuzlıyacağı mu

hakkak sayılmaktadır. Belediye, şim

diden istihsal mıntakalanndaki ka-
saplık hayvan miktarını tesbit etmi

ye başlamıştır. Yakın istihsal mınta
kalanndan kasaplık hayvanlar yola 
çıkanlmıştır. Uzak mıntakalardan da 
bugünlerde mühim miktarda hayvan 
yola çıkarılacaktır. 

dürmesile sabit olmuştur. Etin ucuz
lamasile istihlak derhal yüzde on beş 
artmıştı. Bugün bu nisbet yüzde kır
kı aşmıştır. Ucuzluk dev,:mı ettikçe, 
istihlakin yüzde yüz artacağı kati -
yetle beklenmektedir. 

Alfilcadarlardan öğrendiğimize gö

re, bir martta ete azami fiyat kon

mamış olsaydı, hayvanın az olduğu 

bu ayda, karamanı 50, dağficı 60 - 65, 

kıvırcığı 65 - 70 kuruşa yiyecektik. 

Bugün, eti, nevine göre, 10 - 20 ku--

ruş ucuza yiyoruz. 

Hükumetin gösterdiği çok yerinde 

titizlik ve belediyenin aldığı esaslı 

tedbirler, et fiyatlarında istikran te-
min etmiştir. 

Hasankalede Zirai 
Hapisane 

Erzurum, (TAN) - Hasankalede 
zirai bir hapisane yapılmasına karar 
verilmiş, yirmi bin dönümlük yer ay 
rılmıştır. Burada 500 - 1000 mah
kUm çalıştırılacak, bilhassa pancar 
ektirilecektir. itıs en hava endüstrisinde çalışan 

'\re ~nların yekunu 90 bin kişidir. 
k'-'rn u Lordun fikri f ngilterenin mü 
oı b~el bir havada kuvvetine malik 

n ılrne . .. 
lenıek .s1 ıçın gelecek seneyi bek-

13 lazımdır. 
tfudeyaz kitabın İngilterede Milli 

afaa • 

Kırıkhan, 8 (Tan muhabirinden)
Türk aleyhtarları olan polis komise

ri, memuriyet ve nüfuzundan istifa
de ederek Necati admqa bir zatı Türk 
propagandası yapıyor bahanesile Er 

hapsettirmiştir. Bir başka Türk de 
şapka lehinde bulundu, diye mahke
meye vermiştir. Polis komiserinin bu 
hareketi, tethiş yaparak Türkler le
hine akmakta olan cereyanı durdur
mıya çalışmaktır. 

Kınkhan, 8 (Tan muhabirinden}
Kırıkhanda oturan Fodor Leonias, 
kilisede Ermenilere bir hitabe irat 
ederek Türklerle anlaşmanın aleyhin 
de bulunmuştur. Leonias, müstemle
ke memurlarının bir aletidir. 

Et fiyatlarının daha fazla yüksel
mesine imkan görülmemektedir. Çün 

, kü, son hafta, en az hayvan gelen za
L---------=--=::!i::!!!!!.: manlardan sayılmaktadır. 

Batakhklar Kurutulacal< 
Erzurum, (TAN) - Hasankale ve 

Erzurum ovalarındaki geniş batak -
hklar bu sene kurutulacaktır. işe baş 
lamak üzere Erzincandaki makinele
rin celbine karar verilmiştir. !'etle . ugurunda sarfedilen gay 

..... ti (reklam) ettiğini söyleyişi -
~·ıı2! ond 

a deniz, kara ve hava silah 
menilerin kahvesine girmekten me
netmiş ve mahkemeye vererek iki ay 

Yolcu - Dostum .. hızlı söyle. Ku
laklarım sağırdır. Ne istediğini anlı-
7amıyorum ki! .. 

Hükumetin, et meselesind~ çok i
sabetli hareket ettiği, et ucuzluğu

nun, İstanbul halkının yüzünü gül-
Kurutulacak büyük arazinin köy

lülere dağıtılması pek muhtemeldir. 
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EDİRNEDE: K b ••kt ki F b .k 1 TARSUSTA: 
Uzun Köprü Ile ara U e a n a a- Tarihi Eserler 

~av~a ~rru:ı!1da rın Bütün Makineleri 15 
kı Kopru Bıtıyor • • 
.:::::·:::=..~ Nısanda Gelmış Olaca 

Üzerindeki Son 

Araşbrmalar 
-rar-, (TAN) - Buram tarlbt • 

• 
MEi 

Grip, Baı ve Di• Ajnlan. 
c 

Nevraip. Artrltlzm, Romatmna 

tZMlRDE: HAVZADA: 

iki Kad1111 Hiı Yeni Bir Postane 
ye Meriç ııehrt kenarında birkaç ay 
danberi inpatı devam eden gazino Karabillc, (TAN) - Daha on ay ev-
bitmek üzeredir. Gazino, üzeri lenit vel 15 evli bir köy olan Karabillcte 
taralı ve 300 kişiyi alabilecek bir ge timdi 200 den fazla bina yükaelmif
nişllktedir. Nisan 10nunda aÇJlacak- tir. Maamaflh burası o kadar kala
tır. balıktır ki, birçoklar, Safranboluya 

i ..... belnnnndan 90k MDlfndlr.Jkm Ylzilnclen yaraladı Binası Yapılacak 

Havzayı Uzunköprüye bağlıyan gidip gelmek mecburiyetinde kalıyor 
17 mea:ını ferbeton köprünün lnfa- lar. Otellerde er bulmak ..tı.çtür. Kü 
atı bugun yarın tamamlanacaktır.Bu Y 5 ... 

köprüye umumi meelil brarile (Ge- çücük bir dükkinın ayhlı 30, bir o-
neral Klzım Dirik köprüsü) adı ve • danın kirası 10 liradır. 
rilmek suret.ile ıeneralin kıymetli ça Şehrin manzarası yeni binaların 
hşmalan iltifat ve cemile kazanmıı - fnpatmda bir program tatbik edil -
tır. ınedill, tehrin müstakbel plim dü-

Otuz aenedenberl bir tilrlft yapıla- ıilnülmedijt intibamı bırakıyor. Fa-
mıyan bu köprünün tamamlanması U kat herhalde' in bir k • 
-·-'-" " Ha şaatm tam on .-uua.opru - vza - P.dlrne yolmıun 
en mühim bir ihtlyacmı karplamJf trol altına alınacağı muhakkaktır. 
olacaktır. Demir ve çelik fabrikalannın kok 

:Edirnenhı kıyık mahaDesinde 65 ocağı, ham ;yağ soğutucu, istihsalit 
evli güzel ve plAnh bir göçmen ma - havuzlan, yüksek hararet fınnlan, 

hallesi yapılmıştır. Tamamı bir aya çelikhane mahlut katran deposu 
kadar bitmJt olacaktır. Romanya göç benzol ' ülf' t tral tamirhane' 
menleri kadın, erkek ve çocuklarile ve 8 a ' san ' 
bahçelerini al.çlamıya çalıpyorlar. kısıml•n bitmiş gibidir. Kışa rağ - Demir oe ~elik labrikalanmn 
Vali Niyazi Mergen ve umumi mü· men infaat durmamıştır. Maamafih tlemir tlirelıleri yaprlıyor 
fettlş General KAzım Dirilt, burala- asıl çalışma devresi baharla beraber -----------
nm sıksık ziyaret ediyorlar. Göçm~ bqhyacaktır. O zaman amele adedi-! BURHANİYE: 
lere meyvalı ve meyvasız binlerce fi- nin 3 bini de geçeceği, İngiliz mühen C. h• Kl .. L.•• A ld 
dan parasız olarak verilmlftir. Şim • dialltrinin 70 den 140 a çıkacağı _ 418 ır UuU ÇI 1 
dide 1~ bin asma bel çubulu veril- laşılıyor. an Burhaniye, (TAN) - Asrl kanfor-

mk=da yeniden birkaç hükdmet Tomruk nakli için de bir havai hat lü yeni büyük tehir klübü, Balıkesir 
konam cezaevi ve Halkevleri a ıl· ta yapılacaktır. valisi Ethem Aykut tarafından açıl-

&•• •• Y P mıştır. Geceleyin otuz kişilik bir zi-
ması bekleniyor. Uzunkoprü hükd • Demir ve çelik fabrtkalanna ait f t rilm'• b H lk vi ı. ... ı.. ya e ve ~· una a e ~a-
met konağı. inşaatma ~u yıl başlan - bütün makinelerin 15 nisanda bura- m, ağırceza reisi ve müddeiumumiler 
mı~ ve bu ilkbaharda :uışaata devam ya geleceği temin edilmektedir. de iştirak etmiştir. Sonra (kahraman) 
edilecektir. Kırklareli Halk Partisi bi Karabtikün en mühim ihtiyacı, faz piyesi temsil olunmuştur. Seyfettin 
nasının projeleri de hazır~ ve la kireçli olan kuyu suyundan kurta- Bardakçının iki küçük oğlu tarafın -
bu yıl inşaata başlanması içm hazır- nlmaııdır. Bunun için civarda iyi bir dan aynanan zeybek pek befenilmit-
hklan tamamlanmıştır. su kaynağı bulunmasına çalışılıyor. tir. 

Ec:limentn tehir imar pUm bet --
nede bitmek azere pro:r.ar Biliye ICAZIM DiRii< ICÖPIOSO : 
Dıale edi1m1t ve t.emim\na bq18ll • 
mıftır. 

tstanbuı - Edime betOıı maıt yo
lunun Lüleburgaz - Edirne - Hudut 
arasındaki yolunun da eksiltmeye çık 
ması gün işidir. 1938 de en az (5000) 
göçmen evi yeniden yapıJ•cak veba
sı çiftliklerde alınacaktır. 

[KOÇOK HABERLER i 
* Erzurum, (TAN) - Şebriıııiale bir 

S(lnde adam ba.dıa 7lrml iMi p-am nüıpe 
tinde et 181'folundulu anlqılınıftır. * Konya, (TAN) - Trene binenlere 
IDUSallat olmayı itiyat edinen Jıfarqlı Meh 
met •o oatOade tıatulmupa. * Ordu. (TAN) - D:li&ll• paDlannm 
bura7a ujramamuı ticaret ba78tını akaa
tayor. Ordulular, ~dan btıton 

npur1ana Ordup alratmMmı latb'cırlar. lapatı bitmek 8sere balaaan Oeaeral Khua Dirik klpriallatbı vui1eti 

larm - bepnda "Donuktq,, ı ay -
mat icap eür. Bu tabek• tebeb İzmir, (TAN) -Tepecikte otu- Havza, (TAN)-Kaıammn posW 

urulmut Uf Jdltleefnln duvarla- ran ve hiçbir if ,armtyen Mehmet A- nesi eski bir binada ve iflek olnııya8 
n ümindm Ud araba ferah ferah ge U kamı QllllOmden para lstemif, ver bir semttedir. Bu hal, halkın birll 

bWr. tn,llta ve Pramız1ar tarafın- ınadtlt için kızarak kadıncaiızı alır zahmet çekmesine sebep olduğundd 
dan bu clvarda aman aman arqbr- IUl'8tte JU'8)umftır. Araya gtreı tey postanenin münasip bir binaya nalD
malar 71-pılmı1t fakat hiçbir netice r.eetnln Jmı Fatma da bıçakla tehli- li için 30-40 imzalı bir istida veril • 
alınamamıftıt. keli surette vurulmU§tur. Mehmet A- mi§tir. Alakadar makam, tahsisat ol-

11Gözü kule,, denilen sabada da üç li kaÇDllfbr madığmdan fimdilik buna imkin o~ 
dart senedenberi Amerikalı bir ka- İzmir • madıjuu bildirmi§tir. Mum•fih .,.-
c:lın prof..cJrün reWllf altında bafri. ' (TAN) - Karpyakada otu- yakında yeni bir postane yapılııul# 
yat yapılmaktadır. Tunç devrinden ~ bahçivuı 106 yapnda Sava, lnrk mukarrerdir. 
~alına, tınnıar, küpler, vazolar mey- uç y8§lllda Stella ile evlenmlftir. * Havza, (TAN) - C. H. Parttııi 

ana çıkarıJ.mıttır. BOZÖYÜKTE· başkanı Nafiz Kaynarın yapıtırdJP.J. 
Tarauata, tarfht bakımdan btıyilk • asri tiyatroya daimt bir varyete 

~eteri oıan yerler arasında b1r de Blr•lrlerlnl Yurdular saz heyetleri ıetirilmiftir. 
Kancık kapı,, vardır. Çok eskiden, 

belki de IÖylenlldili gibi Tanna de- BozayWc, (TAN) - Pazarcık nahl- ticelenmiştir. Hüseyin, mawerinl • 
iliz kenan ve iç içe yapıhnıı üç IUJ' yesfııin Dolanlar mahallesindt otu - hp yolunu bekliyerek Mehmedi yr 
içinde bulundutu sıra.da 11Kancık ka- ran Hüseyin otlu Mehmet Keçe ile ra••m•f, 0 da tabancuile HOJeyini 1J9 
~ı,, nın kalelerin orta kapısı vaziye- Mehmet otlu Hüseyinin aralannda- pndan vurmUJtur. İlds1 de adllyeJ9 
tinde bulundutu tahmin ediliyor. ki kin, blribirlerlnl vurmaları ile ne- ver1lmiflerdir. 

Her Eve Lazım Olan 
YEN/ 

Çocuk Ansiklopedisi 
M Üessesemiz tarafından n8f" 

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olınası llzım gelen bir eserdir. 
Ç6nJdl çoauk bu eMrde den e.na- • 
ınnda ...... ıfıtmda .....ma.; bflı.ı 
tün mahnnab bq!~~f!ir •~t 
ÇOÇ~ ~S~PJW1,9 bü-

tün dünya JJaanlaruıa tercüme e
dilmiftir. Bu beynelmilel eseri. 
Türk çocuklannın lhityaçlannı ve 
mektep prograınlannı gözönünde 
bulundurarak IJMnımıze çeviren
ler, Profeeör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekertyadır. 

El8I' 1500 sayfalık Od btly(lk 
ciltten mürekkeptir. Tam e8erln 
fiyatı 7 liradır. Mual)imlere ve 

'l"'AN Neşriyat E"Vi 
lsfanbul 

mektep talebesine ayrıca teıızllat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için .., 
jil. bütün ilkmektep öğretınenlell 
için en kuvvetli 7ardımcıdır. Coo
ldl bClı6D ..._. iN -.de re
simlerle v~ l'eni~ malümat ~ 
ginleştirilmiştir. 

l'.t8er hakkındı bir fildr edhımek 
istiyorsanız qatıdald kuponu dol
durup bbe gönderiDU. Size beır 

dava bir broüfr göndeririz. Bu bro
şür sbe AnıiJdopedtniıı kıymetiDI 
anlatacaktır. 

l8TANBUL.DA TAN MATBAA81NA 

Yeni Çocuk AnllkJopecUsl brofQrQD• 
den bir tane 16ndermmlzl ve mu· 
alllmlere alt 90D fb'atmızı blldJrme
rıtzt rica ederim. 

irim: • • • : : : : 
.t~: • : : : : : : 

-- -
Benim ruhumu yine blqeyler tırmaladı. .. Yine bir 

başka 88Viyede, bir bafka tipte cemiyetin tonuy
la, daha dojrusu anız mahalle çocukları afbi konu
fuluyordu .•. Halbuki İsmet Hanım resmi görilftiljü 
insanlarth yanında ne kadar bqka idi; hatta onun ya
nında birçok zavallı kadınlar ıörüşmekten çekinir
lerdi bile ... Bu ne maskeli, altın yaldızlı insanlık!.. 
~amık Bey kansını daha ziyade sinirlendirmemek · 

için cevap vermedi; amma; yavqça, kendi kendine 
töylenir lfbl: 

- Evet, iyi olurdu, dedi; siz ele Hasanlı pek tyt 
anlafırdıım. .. 

Bunu da ben. duymamazlığa geldim. 
Bunaya gitmeden Namık Bey bir giln, yalnız, be

nimle gôriipniye geldi o gün evde temizlik yapılı
yordu; salon dalmıJdı, kendisini kütüphaneye aldım. 
Şuradan, buradan görüştük; ltftaplan kanftırdık. 
Kütilph•nem bmtm en mahrem köşemdi. Oraya 
herkesi almazdım; Namık Bey, o gÜne kadar orayı 
görmemi§ti. Namık Bey etajerin üzerinde duran 
her kitabı eline aldıkça, bunu da siz mi okuyorsu
nuz? Diye hayret ediyordu. 

O gün gayet sade giyinmiştim; üstümde bir siyah 
etekllkle ıiyah, beyaz çtzglll küçük bir bliız vardı; 
Nanuk Bey bu giyiniflme dikkatle baktı: 

- Ne sade llJiniyommuz, Yıldız Hanım, dedi. Son
ra bu sadelikle beraber ne kadar da zarifsiniz. Bunu 
emin olun, bir konıpleman diye söylemiyorum; gayet 
ciddi, arkadatça, doetça ... 

- Teşekkür ederim, dedim_ 
- H8lan 8lzinı. çek, pek çok bahtiyar olabilir, 

amm&··· 
Devam etmedi, auatu.. 
Sonra duvardaki resimlere baktı; bunlar Şarklı, 

Garplı bazı büyük adamlann fotojraflanydı. Ayak
ta her birine ait bazı 1911- lronUftulc; sonra Namık 
Bey, ~ qalıda yazıhanemtn o.tünde aaıh, büyill
tillmill bir erkek reımıhıhı &ıGnde durdu: uzaktan. 

RUM 
-1'1-

yakından battı; bana daAdil: 
- Babanla mı!. 
- Evet. 
- Ne gWıe1 adam. .. 
Resme bir daha uzun uzun baktı, lllve etti: 
- Tıpkı size benziyor ... 
Namık Bey, bütün bu komplemanlan yaparken 

gayet clddt, gayet vakurdu; her umandan daha si
yade o gQrı emniyet veriyordu. 

Bir zaman, brp karfıya l1d koltukta blrlbtrtmbe 
birfey aöylemeden oturduk. Namık Bey derin blqey 
düfilnüyor llblJcli; bh'denblre yerinde doğruldu: 
Parmaklari;yle pkaldanm llktı: 

- Yıldız RUum dedl, hm buıün me bndtmı af. 
fetttrmlye, beldm haJrJnmda bealemeııU tabil olan 
çirkin fikirleri aliden llhnek için yalvannıya geldim. 

- Böyle blqey hatırlamıyorum, Naınık Bey, de
dim. Btllldl, m çqk delerll bir arbd•pnnı• ... 

- Siz bent t.rb1,. ettmtz. 6nünkde btlti1n öm
rOmee htırmetle ~ 

Bller1ml öpttl; kapıdan çıkarken ,aatertnde 181 
vardı ... 

• •• 
Aradan ilç dart mewlm ~; Huan fflerile ulra

f110r; ~1il!lmlekete. kah Bunaya, gidiyor; İstaJı. 
bulda kalamıyordu. Bu aralık ben de bl-

raz IOJcdnet bulmuştum. Bir yaz, annemle ablalanm 
İatanbula aeldiler; onlara ev hayatımı gayet mesut 
tanıttmı; annem ab1alanmla daha çok anlqıjordu, 
beni de erimden ve HaaandH memnun ıörilnce yine 
onlarla döndü; ablalanm zaten annemi paylqamı-
yerlardı. Annemin üç dört tane tonınu da vardı. Şlm 

eli ~ da ayrılamıyor, birinden birine kof11p 
duruyordu. 

Nihayet Hpaan itlerini daha iyi yoluna koyunca 
yine İatanbulda kalmıy\ bafladı. Apartımanı delif
tirdik, Jim Şiflide, daha bOyOk, daha modern bir 
yere geçtik. Yeni etyalar aldık.. Bütün bu if
lert. lıeıfeyl. unutmtıf görilnerek Huanla beraber 
yapak. Ona aeçmlf Pn1erden birfey açmıyordum. 
Hayatımıaa IÜktlll" intizam Fmifti; akşamlan be
raWr aeziJOl'duk, batU ilk lfinlerimlz gibi kırlara 
çıkıJOI', karh, IOiuk havalarda bile gezinti, yürilyüf 
yapıfOl'duk. Aruıra mlnflrlerimb de oluyordu; va
kit buldukça İltanbuldald alnema, tiyatro pbl •ilen
ce JW!eıine, arama da bir baJo;ya gldlyorduk. Bütün 
bunlarda Huan beni rahatsız edecek birfey Japma-
yordu. Sanki (Huta adam) dan artık ~ kalma
mıfb. 

(Harp Öklilzlerl Demeif) nl Himaye! Etfale dev
rttmlfttk; haftada bir iki defa da oraya, toplantılara 
gidiyordum. Memleket iş1erinl Hasanla, beraber gö-

rilpneye bqJadık 
Ll1dn bu ailJdinet ıtınJ.erl de pek UZUD IOrmedL 

Yeni aparttmanda bir •kpm, ulonda kitap okuyol'" 

dum; Huan daha gelmemifti; Ana kadın (Elat) l8ıo 
mtnde bir misafir geldilini haber verdi. 

- Buyursun, dedim; al burayL 
Karplamak için salonun kapuana kadar y0r0d11m; 

&at Bey çok aevdijtm, hürmet ettllim bir tanıdıktı; 
ben heyecanla onu karplamıya hazırlanırken karp
ma Elat Bey dejil; hiç tanımadığım, kısa boylu, yılı
p yüzlü, soluk, san bir adam çıktı. Birdenbtte 
duraJdadmı; kim oldul1Jnu 10rar lfbl, yabancı ada
mın yüzüne baktım; o, sıntarak bana kendisini ta
nıttı: 

- Tanımadınız, delil mi, dedi; blriblrimlzi pıı. 
medfk, amma, ben aizl gayet iyi tanırım. Hasanla kar 
det gibiyiz. tçtllimlz ıu ayn ajtmez ... Biz de bura
ya taşındık; aplıda dört n~da oturuyoruz.. y.,. 
bancı delflUz, diye §Öyle 1* iJlrayım da size safa 
geldiniz, diyeyim, dediın. 

Ythm aıızla yabanar ~ teklifsiz adama yer g&l
terdim. Heınen otuntaa ,_ de oturdum. 

- Kanmı tan11naz ""'2•; Raife; dedi. O sizi ga7fA 
iyi tanıyor; baloJan\aflnnüt. 

o zaman 1e>rdum: 
- Kadıköyden mi gelcllnls, buraya? 
- Evet. evet, liic!en lıilr giln evvel taşındık. 
Anladım; Esat Bey Kadıkoylü Raifenin kocas vdJ. 

TA ilk ıamanlarda, daha hasta iken İsmet Hanımdall 
cledikodUIUJlu dinledim, IOJl!'a ilk baloya gittiğim ge
ce ve Boznuvarcla Huamn tilkrilklerini elinin ilW 
rinde bırakarak 6ptüiil boyalı, tombul, kıntkan ka
dm ... 

Esat Bey, bana dolru tllanatak bil! ellinde durall 
kitabı aldı; açtı, kanftu'dı: 

(Devamı var) 
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?- NasoD yaşa<dlo? - Nas o o 
Yeni Buğday 
Nizamnamesi 
için Dilekler 

GUNLOK 
. PİYASA 

Franktaki 
Düşüklük 
Devam Ecliyor 

No. 56 - lKlNCl KISIM - Yazan: Ziya Şakir 

• • 
ltilif Fırkası, ikinci 

İhracat için bir miktar sansar de- i 
risi çifti 2700 - 3050 kuruştan Kü
tahya malı tilkilerin çifti yüzde on 
tenzilAtlı olarak 350 ve porsuklar i 
yüzde beş tenzilAtlı 400, yaban kedi
leri çifti 150 kuruştan müşteri bul- i 
muştur. • • 

ır Defa Parçalanıyor 
Dün zahire borsa salonunda buğ

day ihracının kontrolü hakkındaki ni 1 

zamnamenin üzerinde son bir görüş
me yapılmıştır. Dünkü toplantıya 

buğday ihrac\itçıları ile mübayaacı -
lar gelmişlerdir. Görüşmelerde tica - . 
ret odası umumi katibi Cevat Düzenli 
tetkikat şubesi müdürü Tevfik Ala
nay, zahire borsası umumi katibi A- . 
kif ve MuratFortun bulunmuştur. Ev 
velki gün okunan nizamnamenin 
her maddesi için ayrı ayn mütala- ;. 
alar toplanmıştır. Maddelere ilavesi , 
istenen esaslı noktalar birer takrirle ,. 

* Adapazarının sarı mısırlarmdan Q

tuz bin kilo çuvallı olarak kilosu 4,35 
kuruştan ve Bandırma san mısırları 
çuvalla beş kuruştan satılmıştır. Ban 
dırma malı yulanarından elli bin ki
loluk bir parti 4,05 kuruştan veril
miştir. 

Frank yeniden düşmüştiır. Bır haf 
ta evveline kadar Londra borsasında 
bir sterlin karşılığı 153 frank olarak 
muamele gördüğü halde iki günden
beri hissolunur derecede düşüklük 

devam etmiştir. Dün gelen haberler
de ,sterlinin 154,95 üzerinden satıldı
ğı bi1dirilmektedir. Londra borsası 1 
sterlin karşılığı olarak doları da 
5,0110 bildirdiğine göre, dolar üze
rinde değişiklik olmamıştır. Faris 
borsasında Ünitürk 372 franktan mu
amele görmüştür. Borsamızda ise 
19,30 liradan alınıp satılmıştır. Di
ğer tahvil ve hisseler .üzerinde hiç 

li'akat, fesat ve ihtiras kaynağı 
0
lan ruhu, biran bile sükun ve hu
~Ur bilnıiyen Gümülcineli İsmail 

ey, burada da mücadeleden uzak 
~aşa.rnaınıştı. Kendisini sık sık zi
~.aret eden samimi dostları vasıta
Sile, gizliden gizliye hadisata ka
tışrnaktan hali kalamamıştı. 

(15 Mart faciası)m husule geti
fn amillerin içinde Gümülceneli 
~?nail Bey de eksik değildi. Muh
it lif menfaatlerin çalkandığı o 
b ~.fırtınada o da kendi lehine 
'l'eır kar temin etmek istemişti. Ha-
ketıerini ince hesaplara istinat 

~en bu adi siyaset hokkabazı, ev-
ela kendisini takip eden tevkif 

~ bir tarafa atacağını, sonra 
lll' Parlak bir külih kapacağım ü
~ ~şti Bunun içindir ki, met
dı hır kadının himayesine sığın
h · ğı 0• tenha köşede bile cebren ka 
l?ıeYi devirmek teşebbüsüne giri 
~lere ümit verici haberler gön
erereıt onlan teşci eylemişti. 

dar ~en yapılacak hareket, o ka-
guç bir şey değildi. Milliyet -

~erler, - kimi Maltaya sürüle -
&Mk kimi de Anadoluya geçerek -
-: ~dan silinivermişlerdi. Kabine
~ ?nevkii, büsbütün müşkülleş
h·l§tl Cüretkarane bir hareket, ka
~enin beş on günlük hayatına hi 
ll'ı Verebilecekti. Onun için, bu 
~eleyi tertip eden planlannı tan 
-. etmişler; son kararlarını da 
~l'ınişlerdi 

" )altat garip bir tesadüf eseri o-
l -...,...,_ -··~~"' ~'1UUIA eueceıı:: 0-

~lt?J. ~abıta memurlarından birinin 

lll ~tı. üzerine bu meseleye, Eyüp 
erke2i t.. 

le . ~omiser - yahut muavin-
.:ı l'iııden - Yusuf Ziya Efendi ismin 
\(e b' 
§" ır Zat vakıf olmuş .. Bu vazife 

'l:rı.ltıas. Zabıta memuru, emniyetiu

ll'ı ~Ye nıüdürü ile İstanbul polis 
Udu .... -._.. H" . İ it 4 .....,un urıyet ve tila.f fır-

b ~sı lllensuplarından olduklarını 
Üdiği için tab'•d· ki bunl .. ~ u ır , ara mu 
caatı faydasız, ve belki de za-

~h telakki etmiş .. doğruca Babı
ıye gelerek bir takrip ile Dahili-

~~ azın Hazmı Beyin yanına gir
~ ~ bir gün sonra yapılacak olan 

a tali baskınını haber vermişti. 
b· li~ Bey; derhal aldığı ted -

ll"le b h . 
faıta' u _areketı akim bırakmıştı. 
~al ; S~ Paşa kabinesi de, ah 
8l.rı<fa e hadisatın aldığı şekil ara-
ıte,,ki'~ zaman yaşıyamamıştı. 
§cly Uti, tekrar Damat Ferit Pa-

a bırakmıştı. 

D sınat Ferit Paşanın Sadaret 
tfb lllevkiine geldiği günden i-

areıı İ luıad ' gerek stanbulda ve gerek 
tf.ist oluda mühim hadiseler baş-

ernı.işti. . 
Salih 

tı~ PaŞa kabinesinin istüa et-
ltoh duYı.ılur duyulmaz, Babıalinin 
dıı- ile koltuklarına hasret çeken Sa 

ıı; l3ey il fili" e arkadaşları derhal fa-
.:ı ete ge . l gerek Çınış er; gerek şahsen ve 

§alı V llluhtelif vasıtalarla Padi -
l'e)t ahdettine de müracaat ede -
fırı.d Yeni kabinenin kendileri tara
cli. an teşekkülünü rica etmişler -

l>adişah V hd tt• b-t·· .. Caatı a e ın, u un mura-
ltaç arı sükut ile geçiştirmişti. Bir 
llaırısaat sonra da; yeni kabineyi, 
tnlll- at F'erit Pa~ın teşekküle me 
S oldugu- ·1A dilm' . B ·1A lldık B ı an e ıştı. u ı an 
larırı • ey ile arkadaşlarının baş
ti "F': adeta birer kırbaç indirmiş
basta ~anın hocalar zümresi ise -
bidin fustafa Sabri ve Zeynela
"inç h~hnak üzere . büyük bir se
li'etit ~ssetınişkrdi. Çünkü damat 
Sa01k Başa bu zümrenin malı idi. 
cie nı .. ey bu hadiseden iki şekil
Saa Uteessir olmuştu. Birincisi, 
f <tret rne k" 
l.l d v nne geçmek şu tara-

l'nışt~.~· ~~ nazırlık bile alama
ıncısı, artık aralanna son 

bil dirilmiştir. 

Ekseriyet kazananlardan bir kısmı 

raporla birlikte Iktısat Vekaletine 

gönderilecektir. Yapılan teklifler a· 

rasında buğdayların sert ve yumuşak 

olarak iki cinse değil, bu cinslere bir 

de kızılca buğday cinsinin ilavesi su 

retile üç cinse ayrılması ileri sürül
müştür. 

Ihraç olunan buğdaylar arasında 

l stanbulun kara günkrine ait elim bir hatıra: 
işgal ordusu geçit resmi yapıyor 

·kızılca cinsi de bulunursa buğdayları 
mız için iyi mahreç temin edileceği 
söylen!llektedir. Romanya ve Bulga
ristan buğdaylarında esas tip kızılca 
buğday olduğuna göre, bu iki komşu 
buğdaylarını alan dış piyasalarda 
Türk kızılca buğdaylarının da iyi bir 
mevki tutabileaeği tabii görülmek -
tedir. Diğer maddeler üzerindeki tek
liflerin ekserisi buğdaylarda bulu
nan diğer maddeler nisbeti ile kont
rol işlerine ait mütalaalardır. Analiz 
meselesi hakkında da iyi görüşlere 
dayanan teklifler yapılmıştır. 

derece husumet girmiş olan Damat 
Ferit Paşa, fırka haytında da ken
disine göz açtırmıyacaktL 

F ırka, bir defa daha parça -
lanmış ikiye ayrılmıştı. 

Hocalar, hem fırkanın markasını 
kaybetmemek; hem de o demir nal 

çalı kunduralarile Sadık Beyin al
nına bir tekme indirmek içni der 
hal Babıaliye bir istida dayamış
lar; (Mutedil Hürriyet. ve İtilaf) is
mi altında yeni bir fırka rühsatna 
mesi almışlardı. Bu suretle de ken 
dilerine merbut olan eski teşki
lata bu yeni isimle büsbütün ha -
kim olmuslardı. 

Miralay Sadık Bey, bu parlak 
fırkacılık manevrasına bakakal -
mıştı. Ve artık, Damat Ferit Pa -
şanın vaziyete hfiltim olduğu bir 
devrede kuvvetli rakiplerile boy 
ölçmiye imkan olmadığını anlıya
rak kollarım göğsünün üzerinde 
kavuşturup boynunu bir tarafa bük 
mekten başka bir şey yapamamış
tı. 

Sadaret mevkiine çıkmak için ne 

mümkünse yapmakta kusur etmi
yen zavallı melami derviş bu son 

hezimetten sonra, birdenbire o ka 

dar sönük kalmıştı ki; ondan bir 

şeyler umarak başına toplananlar 
bile kısa bir zaman zarfında dağıl-' ; 

mışlardı. 

Fakat Sadık Bey; artık fırkacı -
lık hayatında hiçbir saadete nail 
olamıyacağına kanaat getirmekle 
beraber, bu işin sonuna kadar (Hü
riyet ve İtilaf levhası altında çö
reklenip oturmıya karar vermişti. 
Ve yine kendisi gibi sebatkar olan 
beş on havarisini başına toplıya -
rak; Bozdağan kemerinde, üst ka
tı ikametgah, alt katı fırka karar
gahı olan bir binaya çekilmişti. Si 
yaset meydanını da, yeni fırkanın 
müessisi ve reis olan Konyalı Zey
nelabidin Efendiye terketmişti 

B u hadise o kadar sessiz sa
. dasız olup bitmişti ki, pek 

çok kimseler, Sadık Beyin böyle
ce bir köşeye çekilmesinden.. ho
caların da, eski fırkanın adına bir 
kelime ilave etmek suretile -u:z:un 
zamanlardanberi süren - fırka mü 
cadelesinde mühim bir zafer ihzar 
ettiklerinden haberdar bile değil
lerdi. 

(Mutedil) kelimesinin ilavesine ve 

eksikliğine, hiçkimse ehemmiyet 

vermemişti. Hüriyet ve İtilaf fır
kası saltanatın tahtına, bütün hey 

bet ve haşmeti ile, Konyalı Zey
nelabidin Efendi geçmişti. Esasen 
fırknaın eski teşkilatından hiçbir 
şey eksilmemişti. Sadece. fırka ge
misinde lüzumsuz bir safra gibi te 
Iakki edilen zavallı melami derviş 
kaldırılıp bir tarafa atılıvermişti. 

Fakat; asıl dikkate şayan olan 
bir cihet varsa o da; Damat Ferit 
Paşanın Sadaret mevkiine geldiği 
günden itibaren ahval ve vaziye -

tin büsbütün değişmesi.. (Saray -

Babıali - Fırka) .. İşte bu üç kuvve

tin yine biribirile kenetlenerek A

nadoluda Türk milletinin istiklal 

ve istikbali için damla damla kan 

!arını döken fedakar Türk evlatla

rına karşı açıktan açığa husumet 

göstermeleriydi. 
(Devamı var) 

Kızamıkhya Nasll Bakıhr? 
Çocukta kızamık olduğu anla

şılınca, hatta yalnız şüphe edilin
ce, tabii, hekiminizi çağıracaksı -
ruz. İlaç lazımsa o yazacak ve ya
pılması lüzumlu daha başka şeyle
ri o bildirecektir. 

Fakat, hekimin 2elmesi biraz ge
cikebilir. Şehirlerde bu ihtimal ha 
tıra gelemezse de, okuyucularımı
zın bazılarından gelen mektuplar
dan her yerde hekim bulmak kahil 
olamadığı, yakında saydan başka 
bir yerden çağırmak zaruri olduğu 
anlaşılıyor. · 

Onun için, yakında hekim bu
lunmıyan bir yerde, hekim gelin
ciye kadar kızamıklı çocuğa nasıl 
bakılacağını bilmek çocuk annele
ri için faydasız olmaz sanıyorum. 
Benim burada söyliyeceklerinıle, 

hekim bulunan bir yerde hasta ço
cuğu annesinin kendi kendine te
daviye kalkması yanlış olacağı şüp 
hesizdir. Söyliyeceklerim umumi 
bilgilerdir, halbuki her hastanın 

bir hususiyeti olur, bunu ancak 
hastayı muayene eden hekim an
lar. 
Kızamık - Zaten herhangi bir 

bulaşık hastalık - şüphe edilin
ce yapılacak ilk iş çocuğu hemen 
ayrı bir odaya yatırmaktır. Evde 
yeni doğmuş, yahut daha biiyiicek 
olup ta zayif kalmış çocuk varsa 
onları akrabadan, bildiklerden ço
cuğu olmıyan başka bir eve de gön 
dermek faydalı olur. Çünkü yeni 
doğmuşlarla zayif, hele gogsu za
yıf olanlann kızamığa tutulması 

daha tehlikeli olur. 
Hasta çocuğun ağzını ve burnunun 

içerisini daima temiz tutmak şart
tır. Çocuğu kızamığın ihtilatların
dan, kulak iltihabından, nefes bo
ruları hastalığından, :zatürreedcn, 
zatülcenpten, göz kapaklarının ilti
habından ilah. korumak için en iyi 
çare budur. Çocuk ağzını, boğazı
nı, burunun içini kendi kendine te 
mizliyemiyccek kadar küçük olun
ca günde üç defa şöyle temizlenir: 

Bir pensin ucuna, pens bulun
mazsa o işi görebilecek herhangi 
bir §CYİn ucuna, biraz eczane pa -
muğu sarılır. Bir taraftan da oksi
jenli sudan üç kaşık bir bardağa_ 

konarak iizerine üç misli ılık su ka 
tılır. Pamuk bu suyun içerisine ba 
tırıldıktan sonra tocuğun ağzının 
içerisi tekmil, iki yanağının iç ta
rafı, dilinin iistü ve . altı, damağı, 
boğazı iyice temizlenir. 

Ondan sonra: bir pamuk parçası, 
fakat daha kiiçiik olarak, hazırla
nır. Yine o suya batırılarak bur
nun içerisi ayni suretle temizlenir. 
Ve içinde kalım~ olan sulu parça
lar çıkarılır. Çocuğun ağzını, bur
nunu temizlemek için kullamlan 
pamukları sonra yakmak tabiidir. 
Evde, ellide bir nisbetinde gome -
nalli yağ varsa ondan burun delik
lerinden her birine birkaç damla 
konulur. 

Çocuğun g()zlerini ve kulakla -
rını sadece kaynamış suyla yıka
mak yetişir. Fakat hazan çocuğun 
kulağı ağırır ve bu ağrı kulak ilti
habını haber verir. O vakit yirmi
de bir nispetinde asitfenikli glise
rinden kulak borularının içerisine 
birkaç damla konulur. 

Çocuğun yattığı odanın sıcaklı

ğı 16 ile 18 arasında bulunmak ye
tişir. Daima ayni hararette bulun
masına lüzum yoktur. Anrak, o iki 
derecenin arasından ne aşağıya, ne 
de yukarıya geçmemelidir. Bu da 
çocuğu göğüs iltihabından koru -
mak için liizumludur. Çocuk iistü
nü çok açıyorsa bir yün fanile giy
dirmek iyi olur, kapı açıldığı va
kit birdenbire soğuk hava gelme
mesi için kapının önüne bir para
vana konulur. 

Hastalığın ateşli günlerinde ço
cuğa yalnız süt, yağı alınmış etsu
yu, hoşaf suyu ve sıcak şeyler içiri
lir. Kızamıklı çocukta ishal buluna 

bilir, ona ehemmiyet verilmez. 

Çocuğa bakanın hastanın yanın

dan çıkarken ellerini dikkatle yı· • 
kaması lazımdır. Hasta çocuğu öp
mekten sakınmayı da unutmama
lıdır. Hastalığı bulaştıran sulu 
maddelerdeki hastalık tohumlan 
iki üç saatten fazla yaşamasalar 
da hasta çocuğun kullandığı çama
şırları kaynattırmak ihtiyatlı olur. 

Kızamıklı hastanın tecrit müd
deti yirmi gün sürmelidir. 

• i 
Piyasamıza getirilmekte olan Te- $

1 
kirdağ kuşyeınlerinden 71 bin kilo

luk bir parti kilosu 7,26 - 7,27 ku
ruştan çuvallı olarak ve Antalya su-

'• samlarından on bin kiloluk bir parti l 
• çu\•allı olarak kilosu 16,30 kuruştan 
t 

satılmıştır. 
.t .................................. 

DÜNYA TİCARETİ: 

Yunanistanın Yeni 

Ticaret Anlaşmaları 
Macarlarla Yunanlılar arasında ye 

ni bir ticaret anlaşması yapılacaktır. 

Bir Macar heyeti Mart sonlar~a doğ 

ru Atinaya gidecektir. Macar Harici

ye Nezareti iktısadi işler müdürü 

Mikl, bu heyetin başındadır. Yunan-

lıların Polonya ticaret heyeti ile yap

muamele olmamıştır. Gayri mübadil 
bonosu 23 liradır. 

Deniz Bankası Kuponları 
Cümhuriyet Merkez Bankası gele

cek ayın 18 inde ilk hesap devresinin 
müruru zaman müddetine girmiş o
lacaktır. Bunun için, bankanın kuru
luş tarihindeki bu ilk hesap devresi
ne ait bir ve iki numaralı ilk temet
tü kuponları bu tarihte tabiatile mü
ruru zamana uğrıyacaktır. 

Banka, nihayet bu tarihe kadar ilk 
hesap devresine ait temettüü öde -
mekte devam edecektir. Fakat, on
dan sonra, kuponlar müruru zamana 
uğrıyacaktır. 

Zahire Borsasında 
makta olduğu ticaret anlaşması mü- .Dün zahire borsasına denizden ild 

zakereleri uzadığı için Yugoslavlar yüz ton ve trenle iki vagon buğday 
la olan ticaret mukavelesi iki ay uza- getirilmiştir. 

tılmıştır. Yunanistan, Norveçle yeni Piyasa, dünkü gibi gevşek kapan

bir ticaret anlaşması imzalamışlar - mıştır. Ziraat bankası buğdayların

dır. dan 60 bin kilo ve tüccar malların-

SOMADA: 

Kredi Kooperatifi 
Verfnıff çuıışıyor 

Soma, (TAN) - 933 senesinde işe 

başlıyan kredi kooperatifi Soma çift-

dan on bir vagon yumuşak kilosu 

5,20 - 5,30 kuruştan, on dört vagon 

sert buğday kilosu 5,07 - 5,22,5 ku-
ruştan satılmıştır. Satılan arpalar 60 
IJ.iıı kilv\.:Zu.ı. Plyı:H dU~Ut.tUı. DCJlı.uıc 

arpalar 4,02 ve çuvallı olanlar 4,12 

kuruştan verilmiştir. Anadolu yapağı 

ları 57 ve Bandırma yapağıları 60 ku 
çilerine azami şekilde yardım etmek-

ruştan satılmıştır . 
tedir. 65 müessis ortak tarafından vü 

cude getirilen kooperatife bugün 28 Kasaphk Hayvan Satış• 
köy bağlıdır. 937 senesinde ortaklara Evvelki gün hayvan borsasında sa· 
(60,000) lira ikrazatta bulunulmuş, tılan kasaplık hayvanlardan orta fi

bunun yüzde 96 sı tahsil edilmiştir. yatla kilosu 25,76 kuruştan 342 beyaz 

938 senesinde (120,000) lira ikrazatta karaman, 25.06 dan 447 kızıl kara
bulunmak için icap eden tedbirler a- man, 24,43 ten 715 dağlıç, 24,10 dan 
lınmıştJr. Ayrıca köylüye mahallinde 
yardım yapılabilmek üzere köy şube
leri tesisi düşünülmektedir. 

rBORSA 
8- 3-1938 

PARALAR 
Alış Sat~ 

Frank 78.- 82.-
Dolar 123,- 126.-
Liret 95,- 105,-
Bel çıka Fr, 80.- 84.-
Drahmı 18.- 22.-

İsviçre Fr. 575,-::ı 584,-
Leva 20,- 23,-
Florıo 65,- 70.-
Kroo Çek 78,- 82.-
Şilin Avusturya 21,- 23.-
Mark 22,- 25,-
Zloti 20,- 22,-
Pengo 21.- 25.-
Ley 12.- 14,-
Dinar 48,- 52.-
Kron lsveç 30.- 32.-

Sterlin 627,- 632,-

ÇEKLER 
Açılış Kapanı!$ 

Pan:. 24.7325 24 75 
Nevyork 0.7943 0.7940 
MllAno 15.1063 15.1142 
Brüksel 4.70 4.7020 
Atina 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.4285 3.4283 
Sof ya 63.4920 63.4920 
Amsterdaw 1.4233 1.4234 
Prag 22.6380 22.6380 
Viyana 4.2063 4.2063 
Madrlt 12.3810 12.3!11& 
Berlin 1.9682 1.9690 
Varşova 4.1857 4.18!'i7 
Buda peşte 3.9875 3.9875 
Bükreş 106.0317 106.0317 
Belgrat 34.2857 34.2857 
Yokohama 2.7268 2.7268 

Stokholm 3.0825 3.0825 
Londra 630.- 630.-
Moskova 23.73 23.73 

\. ./ 

216 kıvırcık, 23,39 dan 238 karayaka, 

30,03 kuruştan 1555 kuzu, 14,35 ten 

yedi öküz, 13,36 dan dört inek, 12,86 

dan 23 dana, 16 dan bir boğa, 11,32 
den üç malak satılarak mezbahaya 
gönderilmiştir. 

Piyas4:1ya Gelen Mallat 
Dün piyasamıza muhtelif mıntaka 

lardan yüz yirmi bir bin kilo susam, 
70500 kilo kuru fasulye, 48,250 kilo 

zeytinyağı, 37 bin kilo iç fındık, 
37250 kilo pamuk. 12 bin kilo burçak, 

on altı bin kilo bulgur, 212550 kilo 
Pirina yağı ve birkaç parti av derisi 
getirilmiş_tir. 

ODADA: 

Nalça Pahabb., ının 

Önüne Geçildi 
uemir fiyatlarının yükselmesi ü

zerine, köylüler tarafından faz
la kullanılan nalçaların da fiyatlan 
artmıştır. Demir fiyatlarının normal 
hale gelmesine rağmen nalçaların 

ucuzlamadığı odaya şikayet edilmiş
tir. Neticede; nalçaların çüt düzinesi, 
yani 24 tanesi 27 kuruştan satılması 
temin olunmuştur. Yurdumuzda se
nede iki yüz bin çift nalça kullanıl
maktadır. 

Barsak Birliği 
Şehrimizde barsak işliyen ve bar 

sak ticareti ile uğraşan firmalar a
ralarında bir toplantı van rı:ı hır 

barsak birliğ• kurmıya k 
lerdir. Birlik nizamnamcsı hazırlan
mıştır. 

Barsak ticaret ve ihracı meselele
ri, iyi barsak alınabilmesi ve hazır
lanması hakkında nizamn:mede maö 
deler bulunmaktadır. Birlik için, bu 
günlerde bir toplantı yapılacaktır. 
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BUGUNKU BULMACA 
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ıol• • * SOLDAN SACA: 

1 - Tutmak. 
2 - Bir nevi kuJ. 
3 - Vahsi hayvan - Nota. 
4 - Tarla süren şey. 
ıs - Elfşf - Yere serilir. 
8 - Seyahat teknesi - Emniyet. 
7 - İhtiyar kadın. 
8 - Valideden yetiın - Emir sigası. 
9 - Bir Biristiynn adı - Yemek ycmc-

ınlş olan. 
10 - En küçük nskert riltbe. 

* YUKARDAN AŞA(H: 
1 - Çok hareketli. 
2 - Bir çiçek - Bir yemiş. 
3 - Aza kanaat eden. 
4 - l3ir millet - İsveçte bir &chir. 
5 - Koku satan. 
6 - Fırlatan - Çalgı. 

7 - Sonsµz Mart - Adaletin esası -
:Yemek. 

8 - ŞikAr - Karlı dağda spor Ylll>an. 
9 - Köle - Para. 
10-MnhlQt. 

Beyoğlu 3 nci Sulh Hukuk H8klın
llğinden : 

Mahkemenin 938/832 sayılı dosya
sile Galatada Kürekçilerde 49 No. lu 
mağazada boya ticaretile rnüştegil A

navi ve mahdumları şirketi vekili a
vukat Oral Dilek tarafından Beyoğ
lunda Saksı sokağında Saksı apartı

manında 4 No. lu dairesinde mukim 
iken halen ikametgahı meçhul bulun

duf,ru anlaşılan, J. Patarelli zimme
tinde gayri ez istifa 188 liranın, tah
sili hakkındaki davanın duruşmasın-

da mebUı.ğı müddeabihin16-12-937den 
itibaren % 5 faiz ve % 10 ücreti ve
kAletle tahsiline 3 - 3 - 938 tarihinde 
kabili temyiz atmak üzere gıyaben ka 
rar verilmiş olduğundan işbu, hükme 
karşı tarih ilanından itibaren 15 gün 

Balık Servetimiz 
Ve Gır~ırcılar 

(Başı 5 incide) 
ra vura düşürebiliriz amma bir 
incir ağacının mahsulünü ayni 
şartlarla düşüremeyiz. Elimizi 
uzatıp ezmeden, örselemeden top
lamıya mecburuz. Her makiİıeye 
kendi siklet ve kuvvetile mebsu
ten mütenasip yatak yapmıya mec 
bur olduğumuz gibi... 

Bu kanuna riayet edilmezse alet 
müfit olmaktan ziyade muzır ma
hiyet iktisap eder. Vazifei va
taniyesini müdrik asker elindeki 
kurtarıcı silahın, şaki elinde ikti
sap edebileceği mahiyet gibi .. 

Gırgırcılık ta vazifesini teb
dil ederek boğaz ağzına ge

çince akın intizamında da şuriş 
başgöstermişti. Hatta o zaman bo
ğazın yukarı kısmında bulunan dal 
yancılar, voliciler hayli telaşa diiş-

tüler. Gırgır aleyhine kıyam etti -
ler. Fakat ya meramlarını yolile an 
latamadılar, yahut başka kar

gaşalıklar yüzünden muvaffak ola

madılar, zaman, kendi zararlarına 

ilerledikçe onlar da meslek değiş -
tirdiler, kısmen gırgırcılığa veya gır 

gırları istisrnaren madrabazlığa baş 
ladılar. Sahayı büsbütün sahipsiz 

bulan gırgırcılık ta hızlandıkça biz 
landı. Balıkların da balıkçıların da 

başında bir afet kesildi. Bugün İs
tanbul balıkçılığı kamilcn gırgır

cı inhisarına geçmiş bir haldedir. 
Zaten halkımızın tuhaf bir has

talığı yok mudur? Bir tarafta kü

çük bir kar kendini gösterince her 
kes o cepheye hücum etmez mi? Na 
sıl ki, şilepçilik, otomobilcilik, apar 
tırnancılık ta ayni iptilayı geçirmiş 
fakat işinin bilançosuna gelince 
hücum neticesi hazin bir zararla 
kapanmıştır. Aralarında bir fark 
varsa diğer teşebbüsler ferdi ser
vetleri bir elden diğerine naklet -
miştir. Gırgır ise milli ve tabii ser
veti mezara götürmektedir. 

Bed .. nliğimin de ledünyatını öğ
renmek .isterseniz, gelecek makale
yi bekleyiniz. Sizinle denizde tec
rübeler, ve Boğaziçinde mükem -
mel bir balıkçılık yapacağız. 

KAYIP: 19 ağustos 1323 tarihli ve 
57 numarada mukayyet 7 sayılı Ga
lata rüştiyesinden aldığım şahadet -
namemi kaybettim. Diğerini çıkarta 
cağımdan hükmü yoktur. Recep oğ
lu Mehmet. 

zarfında temyizi dava etmediği tak 
dirde hükmün iktisabı katiyet ede -
ceği 

0

hüküm hulasası tebliğ makamı 
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

(5724) 

Türk Hava Kurum " 

BUYUK PIY ANGOSU 
5. ci Keşide 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır ... 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 Uraltk ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştira1c ediniz ... 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Borçlu Mustafa kızı Bayan Emine Yadigara ilan yolu ile tebliğ. Gös

terilen ikametgah: Fatih Kumrulu Mescit mahallesi Tekke sokak No. 45. 
20354 hesap No. sile Kumkapıda Tulbentçi Hüsamettin mahallesinde Cü 
ccçc mesi sokağında eski 32 yeni 40-1 No. lı borç senedinde hududu ya
zılı arsa üzerinde inşa edilmiş ve edilecek bilcümle binaların tamamını 
birinci derecede ipotek göstererek 3. 12. 934 tarihinde sandığımızdan al-
dıgınız 300 lira borcu 17. 12. 937 tarihine kadar ödemediğinizden faiz, ko 
misyon ve masarifi ile beraber borcunuz 437 lira 86 kuruşa varmıştır. Bu 
sebeple 3202 No. lı kanun mucibince hakkınızda sandıkça icra takibine 
bası nar,ık yukarda yazılı ikametgahınıza ihbarname gönderilmiş ise de 
ikam tgahınızı terketmeniz ve nerede olduğunuz da öğrenilememesi ha
s bılc t blıg edilemediğinden kanun hükmüne tevfikan ilan yolu ile teb
li at ıcra ı ıcap ctmiştır. İşbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay için
de sandıkça borcunuzu ödemeniz ve kanunen kabule şayan bir itirazınız 
var ise bildirmeniz lfızımdır. Hakkınızdaki takip usul dairesinde dur
durmadıgınız takdirde ipotekli gayri menkul mezkur kanuna göre san
dıkça satılacaktır. Bu cihetler borçlu Bayan Emine Yadigarca bilinmek 
ve ihbnr me tebliıti makamına kaim olmak üzere ilfın olunur. (1278) 

HEYETI UMUMIYEYE DAVET 
!LANI 

Brezilya Kahvesi 
Türk Anonim Şirketinden : 
Brezilya Kahvesi Türk Anonim 

Şirketi hissedarlar umumi heyeti 31 
Mart 1938 gününe düşen Perşembe 
günü saat 14 (on dört) te Istanbul
da Bahçekapıda 4 cü Vakıf Hanın
da kain şirketin idare merkezinde 
adi surette toplanacağından, şirket 
esas mukavelesi mucibince heyeti u
mumiyeye iştirak edecek olan hisse
darların hamil bulundukları hisse se 
netlerini veya bunu müsbit vesalld 
içtima gününden en az bir hafta ev
vel şirket merkezine veya Türkiye 
Is Bankası, Istanbul şubesine tevdi 
ederek mukabilinde hisse senetleri -
nin adet ve numaralarını mübeyyin 
birer duhulive kfıihdı almaları rica 
olunur. 

Müzakere Ruznamesi : 
ı - idare meclisi ve murakip ra

porlarının okunması, 

2 - 937 senesi bilanço ve k§r ve 
zarar hesabile senei hesabiye mua -
rnelatı netayicinin tasdiki ve temet
tiiatın sureti istimaline dair idare 
meclisi teklifi hakkında karar itti
hazıile idare meclisinin ibrası, 

3 - idare meclisi azasından müd
detleri biten üç azanın şirket esas 
mukavelesinin 26 ıncı maddesi hük
müne tevfikan tekrar intihabı, 

4 - idare meclisi azasına verile
cek huzur hakkının tayini, 

5 - 938 senesi için murakıp inti
hı:ı bı ve tahsisatının tayini, 

6 - Diğer idare meclisi azalarına 
olduğu gibi, yem idare meclisi aza
larına esas mukavelenin 38 inci mad 
desinde sayılan büti.in izin ve sala -
hiyetlerin v~rilmesi, 

7 - Şirket esas mukave]e!ıinin 4 
üncü maddesi mucibince ve depo bi
nası olarak kullanılmak üzere idare 
meclisi tarafından satın alınması tek 
lif olunan gayri m('nkulün şirket na
mına satın alınması hususunda bir 
karar verilmesi. 

Aslan ve Eskihisar 
Müttehit Çimento ve 
Su Kireci Fabrikalan · 
Anonim ŞirkPtinclPn : 

ikinci davetname - ikinci Ilan 

Aslan ve Eskihisar müttehit çimen 
to ve su kireci fabrikaları anonim 
sirketi hissedarlarının atideki ruz -
~ameyi müzakere etmek üzere fev -
kalade içtimaa davet olundukları rn 
Şubat 1938 tarihinde Ticaret kanu
nunun muaddel 386 ncı maddesini~ 
istilzam eylediği nisabı içtima hasıl 
olmadığından şirketi rnezktire hlsse
daranı zirde münderiç ayni ruzna · 
meyi müzakere etınek üzere 28 Mnrt 
1938 tarihine müsadif Pazartesi gü
nü saat 16 da Galatada Agopyan ha
nında şirket merkezinde ikinci bir 
fevkalade içtimaa davet olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat : 
1 - Şirket sermayesinin tezyidi ve 

tezyidi sermaye neticesinde ihraç o
lunacak yeni hisse senedatının şir -
ket hissedaranına sureti tevzii hu -
susunun müzakeresi, 

2 - Şirket mukavelenamesinin 
14 üncü maddesinin aşağıda yazıldı
ğı üzere tadili: 

(Mezkıir maddenin şekli hazırı -
Şirketin umur ve masalihi heyeti u
mumiye tarafından mansup ve üç -
ten dokuza kadar azadan mürekkep 
bir meclisi idareye ihale olunur. Mec 
lisi idare azalık müddeti üç sene o
lup her sene kıdem itibarile bunlnrm 
sülüsü tecdit olunur.) 

(Mezkur maddenin tadilden sonra 
alacağı şekil - Şirketin umur ve ma
salihi heyeti umumiye tarafından 

mansup ve üçten yediye kadar aza
dan mürekkep bir meclisi idareye 
ihale olunur. Meclisi idare azalık 

miiddeti üç sene olup her sene kı
dem itibarile bunların sülüsü tecdit 
olunur.) 

3 - Meclisi idare azasının yeni
den intihabı. 

Ticaret kanununun 385 nci mad
desi mucibince hy;sedarlardan bir his 
sesi olanın dahi işbu müzakereye iş
tirak ve rey ita eylemeğe hakkı var 
dır ve birden ziyade hissesi olan ze -
vatın reyleri hisseleri nisbetinde 
tezayüt eder. 

işbu içtimada hazır, bulunmak ts
tiyen zevat ticaret kanununun 371 
inci maddesi mucibince içtima tari -
hinden bir hafta evvel hisselerini şir 
ket merkezine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse se -

TAN 9 - 3 - 938 

GÜVEN 
ANITI 

TÜRKİYE İS BANKASI • 

İstanbul Gayrimübcidiller Komisyonundan: 
O. No. Semti ve mahallesi Soka~ Emlak No. Cill5i ve Hiueai Hisseye ıöre 

Muhammen 1' 
2443 Hasköy Kiremitçi Ayazma E. 16 Y. 20 Arsa 270 Açık 

hJuı.o~ Çol .. ı.:. A"'1-t-" 
6221 Yenikoy Su terazisi E. ve Y. 10 Ahşap Hanenin 220 " 6/10 His. 
6434 Şehzadebaşı Camcı Nadir Bey E. 65 Y. 67 Kagir dükk:An .tOOO Kapalı 

Ali Ef. Zar! 
7031 Tarab ya Dereiçi E. 34 - 36 Arsa 260 Açık 

Artırnıll 

7374 Paşabahçe incir E. Hamldiye E. 59 lki kıta Çalılığın 200 
" Koy Sultaniye Y. Katırcı' 34/60 His. 

cğlu sokağı ve Reşa-
diye Bağlar Yolunda. 
E. Yenimahalle E. ve Y. Ahşap Hane ve 270 

~ 

7887 Kurtuluş " Y. Taburağası 26-28 Bahçenin 2/6 His. 

7991 Beyoğlu Yenişehir Turşucu E. ve Y. Iki bölük Ahşap 250 • 
Mahallen 27 Hanenin 15/60 His. 
Mirmiran Mahallen 

27-27/1 
8056 Beyoğlu Kamcrhatun Turunç E. 12 Y. 10 Kagir Hane 1050 Kapalı 

No. taj: 12 Zarf 
8577 Bakırköy Cevizlik E. Eczacı Andonak~ E. 33 Mü. Dti kıta arsa 190 Açık 

Y. Mektep Arkası Y. 33-33 Artırma 
sokağı ve Cevizlik 
caddesi. 

8686 Beyoğlu Kamerhatun Maymun E. 8 Y. 4 Kagir Hane 1200 Kapalı 
zarf 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Ihalelerl 18--3--938 tarihiıl' 
1iic;en Cuma 1!iinü saat 14 tedir. Satış miinhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

Fatih sulh a uncü hukuk bakim- 1 Mütercim Aranıyor 
liğ~:~::=tarlhi Adıl ıp ... ••H•a•f•ta•l•ık-bir gazetede çalışmak üzere Ingillzce ve Fransız-

9_8_937 Viktor Todor. cadan Türkçeye temiz tercümeye muktedir bir Bay veya Ba-

M h O yan aranıyor. 30-8-937 a mut sınan. 

5_9_937 Kadir Zeynel. Postahane arkasında Basiret hanmda 28 numaraya müracaat. 

6-9-937 Bayram Rasim.. 
8-9-937 Talip Mehmet. 

23-9-937 Fatma Mustafa. 
24-9~937 Niyazi Fazıl. 
:i0-9-937 Sadullah Mustafa. 
6-10-937 
7-10-937 

12-10-937 

13-10-937 
1-6-937 

Basri Yücel Mahmut. 
Mustafa Fazıl. 
Halil Ibrahim 
mut talip. 
Halil Ibrahim. 
Aliye Seyfettin. 

Abdül 

Berveçhl balA Cerrahpaşa hastane 
sinde ölenlerin tarihi ilandan itiba -
ren alacak ve borçlularının bir ay 
ve iddiayı veraset edenlerin üç ay 
içinde mahkemeye müracaatlan, ak
si halde terekelerinin hazineye dev 
rolunacağı ilin olunur. (5743) 

nedatı mukabilinde alınacak mak -
buzlar tirket merkezine tevdiat ma
hiyetinde olarak kabul edilecektir. 

Istanbul, 8 Mart 1938 
\f ectiri idare 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünde0: 

Emniyet sandığına borçlu ölü Sima varislerine ilin yolu ile tebliğ. ~ 
Mığırdıç ve Bayan Sima, Beyoğlu Feriköy birinci kısım ~ailesi Er 
Efendi sokak eski 53 yeni 95 No. lı ahşap bahçeli bir evin tamamını bl' 
rinci derecede ipotek göstererek 15. 10. 933 tarihinde 17437 hesap No. sil' 
sandığımızdan aldıklan 600 lira borcu 29. 11. 937 tarihine kadar ödef111' 

diklerinden faiz, komisyon ve masraf ile beraber borç 559 lira 17 1'" 
ruştur. Bu sebeple 3202 N. lı kanun mucibince icra takibi başlamak i1s" 
re tanzim olunan ihbarnameler borçlulardan Mığırdıça tebliğ ediJıniŞ ~ 
de diğer borçlu Simanın Yedlkule Ermeni hastanesinde öldüğü anlaşıl' 
mış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkftr kanunun 45 i~cf maddesi vefl 

halinde tebligatın ilan suretile yapılmasını nmirdir. Borçlu ölü Sirnsrı' 
mirasçılan işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde sandı· ırıı' 

müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabul 

yan bir itirazları var ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurt 

mazlar veyahut batlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotelt 
gayri menkul mezkur kanuna göre sandıkça satılacaktır. Bu cihetler ıal 
kadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ib 

name tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (128 



9 - 3 - 938 
' ~ 

.:$:~İnhisarlar.'~· Untq~ Müdürlüğü ilanları 
': • ~() ... ..... • "':... : ' ; ~ :l (. ', • - : -\. •• ·~ • • 

• I - Idaremizin Gaziantep Başmüdürlüğüne bağlı Akçakalede prtna
me ve projesi mucibince yaptırılacak idare binası inşaatı kapalı zatf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşü bedeli 106Q6 lira 81 kuruş ve muvakkat teminatı 795.51 li
radır. 

1II - Eksiltme 21-III-1938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 16 da 
Rabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. Kapalı zarflar münakasa günü en geç saat 15 e kadar adı geçen a
lım komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

IV - Şartname ve projeler 53 kurut bedel mukabilinde inhisarlar Le
'Vazım ve mübayaat şubesiyle Gaziantep Başmüdürlüğünden ve Akçakale 
Memurluğundan alınabilir. 

V' - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesalkini in
hisarlar inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile V nci maddede ya
zılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat güvenme parası veya mek• 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını yukarıda yazıldığı veçhile mü
nakasa günü en geç saat 15 şe kadar Alım Komisyonu Başkanlığına mak· 
buz mukabilinde verilmiş olması lazundır. (1206) 

• .. .. 
7000 Adet Bobin 20,5 m/m Sigara kağıdı Beyaz 
2000 ,, " 20,5 ,, ,, ,, Pembe 
2500 ,, ,, 20,5 ,, " ,. Leylaki 

271000 ,. ,, 26,5 ,, ,, ,. Beyaz 

~95000 ,, " 28 " ,, " " 
5500 " " 29 " ,, ,, ,, 
6500 " ,, 31 " ,, " ,, 

400 ,, ,, 31 ,, ,, ,, ,, Lüks 
I - Yukarda cins ve miktarları yazılı 589900 adet "Bobin,, sigara ki· 

iıdı gartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
ll - Pazarlık 14. IV. 938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 te 

Kabataşta levazım ve mübayaat fUbesindeki alım komisyonunda ya -
Pılacaktır. 

Itt - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir 
IV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7 ,5 gü 

~enıne paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (1301) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komis· 
yonundan: 
Mıktan Cinsi Tahmin bedeli İlk Teminab 

Lira Kuruı Lira Kuruş 

63 Kilo Balmumu 50 40 3 78 
401 Kilo Monta Çivisi 152 38 11 43 

86 Kilo Çelik Çenber 51 60 3 87 
1717 Kilo Kabara Çivisi 583 78 43 78 

70 Kilo Çam Sakızı 17 50 1 31 
30.061 Çüt Nalça 901 83 67 64 

1757 49 131 81 
1 - Vekiller Hey'eti karariyle parası 938 mali sene tahsisatından veril

Jnek üzere miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yukarıda yazılı 
6 kalem kundura malzemesi 16-3-938 Çarşanba günü saat llJ de Gedikpa
kdaki Jandarma Satınalma KonU3~ açık ekailtme ile satın ahna-

'2 - Altı kalem malzemenin ayn ayn isteklilere ihalesi caiz olduğu gi
bi hepsinin veya birkaç kaleminin bir istekliye ihalesi de caizdir. 

b 
3 - Şartname her gün Gedikpaşadaki adı geçen komisyonda görüle

ilir. 

4 - İsteklilerin yazılı gün ve saatte 2490 sayılı kanuna göre ibrazı la-
21nıgelen vesikaları ve ilk teminatlariyle komisyona gelmeleri. (1091) 

Galatasaray Lisesi Ahm Satım Komisyonu 
Baıkanhğından :: 
Muhammen bedeli İlk teminatı 

Lira K. Lira K. 

1980 80 148 56 Kalörüer kazanı 
Galatasaray Lisesine alınıp yerine konacak olan muhammen mikdar 

\'e ilk teminatı yukarıda yazılı kalörüer kazanının 16-3-938 Çarşamba 
IÜııü saat 15 de İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler muha
&ebeciliğinde toplanan komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe 
lireceklerin şartnameyi görmek üzere Okul İdaresine ve Ticaret odasının 
Yeni sene vesikasile en aşağı bin liralık bu gibi kalörifer ve mümasili in
faat ve tamiratını yaptığına dair resmi müesseselerden alınmış vesika ve 
'tenıinat makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (1099) 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Borçlu Biliceli Oğullraından Bay Mehmede ilıin yolu ile tebliğ. 

._~sterilen ikametgah: Beyoğlunda Kalyoncukulluğunda Turunç soka
euıda No. 3 

19697 hesap numarasile Galatada T~pçular caddesinde eski ve müker-
1-r 169 yeni 16J, 163 No. lı Kagir maa dükkan bir otelin tamamını birin
ct derecede ipotek göstererek 17, 24. 9. 934 tarihlerinde sandığımızdan 
~ığuuz (1100) lira borcu 21.12.937 tarihine kadar ödemediğinizden faiz, 
~ rttisyoa ve masrafı ile beraber borcunuz 1455 lira 84 kuruşa varmış
ltib· Bu sebeple 3202 No. lı kanun mucibince hakkınızda sandıkça icra ta-

. ll1e başlanarak yukarda yazılı ikametgahınıza ihbarname gönderil -
~ iae de ikametgMıınızı terketmeniz ve nerede olduğunuz 'da öğrenile
~lllesi hasebile ihbarname tebliğ edilemediğinden kanun hükmüne tev
b an illn yoluyla tebligat icrası icap etmiştir. İşbu ilan tarihinden iti
b tren bir buçuk ay iı;inde sandığa borcunuzu ödemeniz ve kanunen ka
b~le §ayan bir itirazınız varsa bildirmeniz llzımdır. Hakkınızdaki taki
ltrır Usul dairesinde durdurmadığınız takdirde ipotekli gayri menkul mez
~ kanuna göre sandıkça satılacaktır. Bu cihetler borçlu Bay Mehmet 

biliıunek ve ihbarname tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin olu· 
b.Ur. (1279) 

. 

. Beyoğlu Y akıflar Direktör.fügü lla~ları 
•• ,, • .&!+ ' ,,.... • • ~ 

Kirallk EmlCik 
~alatada Mumhane caddesi 6 ıncı Vakıf han kahve ocağı. 

tesl -:- ~? ,~eş lira aylık icar tahmin olunan yukarda yazılı vakıf mal 
açıkirnı gununden 31. 5. 939 günü sonuna kadar kiraya verilmek üzere 

2 
artırnuya konulmuştur. 

3 - 15. 3. 938 pazartesi günü saat 16 da ihalei katiyesi yapılacaktır. 
Bin - .. İsteklilerin her gün Beyoğlu Vakıflar müdürlüğü Akarat şube

e muracaatları (1220) 

TAN 

Harici Aıker1 Kıtaat 
ilanları 

3600 takım y.allK t!.10.ı::.t!::.ı KC:l!Jcllı 

zarfla eksiltmiye konulmuştur. Hep
sinin biçilen ederi 27 ,000 lira olup ilk 
teminatı parası 2025 liradır. İhalesi 
11 mart 1938 saat .11 dedir. Şartna
mesi 135 kuruş karşılığında M. M. V. 
satınalma Ko. dan alınır. Eksiltmiye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde istenilen bel
gelerile birlikte teminat ve tek.lif 
mektuplarını ihale gününden en geç 
bir saat evveline kadar An.karada M. 
M. V. satınalma komisyonuna ver
meleri. (740) (943) 

* Her bir metresine biçilen ederi 
275 kuruş olan 10000 il! 15000 met
re kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. İhalesi 
14-3-938 Pazartesi günü saat 11 
dedir. İlk Teminatı 3093 lira 75 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesi 207 ku
ruş mukabilinde M. M. Vekfileti Sa
tmalma Komisyonundan alınır. Ek
siltmeye girecekler 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgelerle teminat ve teklif mek 
tuplarını birlikte ihale saatinden en 
geç bir saat evvel Ankarada M. M. 
V ekfileü Satınalma Komisyonuna 
vermeleri (742) (944) 

* Kor Hastanesi 'ihtiyacı için 4000 
kilo Koyun eti açık eksiltme suretiy
le alınacaktır. 

I1k pey parası 168 lira olup ihale
si 24--3-938 perşembe günü saat 
16 dadır. Şartname ve evsafını gör
mek istiyenler hergün Istanbul Le
vazım amirliği satınalına komisyo -
nunda ve Çorluda Kor satınalma ko
misyonunda görülebilir. istekliler ka 
nunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki 
belgeleriyle birlikte belli gün ve sa
atte Çorluda kor Satınalma komis -
yonuna müracaatlarL (754) (1297) 

Ankara Anonim 
Tiiı"k Siıorta Şirketinden : 
Şirketimizin 1937 senesi alelade 

hissedarlar umumi heyeti aşağıda 

yazılı maddeler hakkında görüşmek 
ve karar vermek üzere 30 Mart 1938 
Çarşamba günü saat 15 de Ankara
da Türkiye Iş Bankası Umum Mü -
diirlü.aü. binJJ.'llndsa +"""1-.. -ı.....- o•
ket esas muıcavelenamesi mucibince 
umumi heyete iştirak edecek olan 
en aşağı on hisse senedine sahip his
sedarların hamil bulundukları hisse 
senetlerini veya bunu müsbit vesika 
lan toplantıdan bir hafta evvel An
kara'daki Türkiye iş Bankasına ve 
Istanbulda Yeni Postahane karşısın
da Erzurum Hanında Şirket Muame 
llt Merkezine tevdi ederek mukabi
linde duhuliye kartları almaları la
zımdır. 

Hissedarların muayyen saat ve 
günde Ankara'da bulunmaları ilan 
olunur. 

Görütülecek Maddeler : 
1 - ldare meclisi raporunun o

kunması, 

2 - Bilanço ve kar ve zarar hesa
bının okunması,, 

3 - Murakıplar raporunun okun
ması, 

4 - Yukardaki maddelerde yazılı 
evrak ve vesikaların okunmasını mü 
teakip bu hususta ve temettüün tev
zii hakkında müzakere icrasile ka -
rar ittihazı ve idare meclisi azalarile 
Murakıplerin ibrası, 

5 - Murakıplerin seçilmesi, 
6 - Ticaret kanunun 323 ce 324 

üncü maddelerine tevfikan Idare 
meclisi azalarının gerek kendi nam
larına, gerek başka şirketlerin Idare 
Meclisi azası veya müdürü sıfatile 
Şirketimizle muamele yapabilmele

rine müsaade verilmesi. 
7 - Idare Meclisi ile Murakıple

rin 1938 senesi Hakkı Huzur ve tah
sisatının tesbiti. 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hiklm -
Uğinden: 22-2-938 tarihinde Cer
rahpap hastanesinde vefat eden ve 
terekesine mahkememizce vaziyet o
lunan beyaz rus gürcü Mikail oğlu 
Munyamln Plçhazenin tarihi ilAn -
dan itibaren alacak ve borçlularının 
bir ay ve iddiayı veraset edenlerinin 
üç ay içinde mahkememize müraca -
atlan aksi halde terekeslnln hazine
ye devrolunacatı illn olunur. (5741) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 
Umumt Neşriyatı İdare Eden: 

S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Şirketi. Basıldı~ yer TAN matbaası 

il 

Anadolu Anoni~ lstanbul Jandarma Sahn Alma Komisyonundan: 

'I unc ~ıgorua 91ıfLe1.uuıcu ; Miktan 
Şirketimizin 1937 senesi alelade Kilo 

bedeli 
L. K. 

tDE 
Teminatı 

L. K. 
hissedarlar umumi heyeti aşağıda 

Cinsi 

yazılı maddeler hakkında görüşmek 800 Yün Kar Başlığı İpliği 1920 00 
üzere ve karar vermek üzere 30 . . . . . 

144 00 

M 1938 Ç b 
.. ., t 

15 30 
1 - Yukarıda miktarı, cınsı, tahmın bedeli ve ilk teminatı yazılı (800) 

art arşam a gunu saa ' k"l .. k b 1 ğı . ı·ğ· ık k ·ı ·ı t alın akt d Ank T'" ki 1 B nk U ı o yun ar aşı ıp ı ı aç e sı tme ı e sa ın ac ır. 
a ~;ü 1~~. Y:. ş ~ ~ı 1 - ı 2 - Eksiltme Gedikpaşadaki Jandarma Satınalma Komisyonunda 11-

mumk u Ş rku6 ... d hiı~laisınizaa, op a -i 3-1938 Cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 
naca tır. ir et a n mnemes 3 E af ., h .. adı k _ 4..,. d - -

"bi c h t . t• k - vs , numune ve şartname er gun geçen o.UMO,,on a goru-
mucı nce umumı eye e ış ıra e - 1 b·ı· 
d k 1 1n h" di e ı ır. 

ece h? anhiendaşa16• onh ıssil~ sbenle - 4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ve vesaik ve ilk temi-
ne sa ıp sse ar arın am u un- tl .1 b 11. .. . lm 1 · (974) 
d kl h

. tl i i b na arı e e ı gun ve saatte Komısyona ge e erı. u an ısse sene er n veya unu 
müsbit vesikaları toplantıdan bir 
hafta evvel An.karada Türkiye iş 
Bankasına ve Istanbulda Yeni Posta
hane karşısında Büyük Kınacıyan 

hanında Şirket muamelat merkezi -
ne tevdi ederek mukabilinde duhu
liye kartları almaları lazımdır. 

Hissedarların muayyen gün ve sa 
atte An.karada bulunmaları ilan o-
lunur. 

Görü,ülecek Maddeler : 
1 - Idare Meclisi raporunun o -

kunması, 

2 - Bilanço ve kar ve zarar hesa
bının okunması, 

• 3 - Murakıpler raporunun okun
ması, 

4 - Yukal"ıdaki maddelerde yazı
lı evrak ve vesikaların okunmasını 
müteakip bu hususta ve temettüün 
tevzii hakkında milzakere icaresile 
karar ittihazı ve idare meclisi aza -
sile murakıplerin ibrası, 

5 - Şirket dahili nizamnamesinin 
12 nci maddesine tevfikan kur'a çe
kilmek suretile çıkan idare meclisi 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Emniyet sandığına borçlu ölü Bayan Hayriye varislerine ilAn yolu ile 

tebliğ. Bayan Hayriye Kadıköy Sahrayıcedit mahallesi eski Çolak İsma
ilağa yeni Kokarpınar sokağında eski 7 yeni 5 No. lı ahşap bir evin ta-

mamını birinci derecede ipotek göstererek 4. 10. 935 tarihinde 22280 he

sap No. sile sandığımızdan aldığı 680 lira borcu 2. 2. 938 tarihine kadar 

ödemediğinden faiz, komisyon ve masrafı ile beraber borç 926 lira 35 ku 

ruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 No. lı kanun mucibince hakkında icra 

takibi başlamak üzere teşkil olunan dosyasında mevcut Kadıköy Başhe
kimliğinin 26. 1. 938 tarih ve 59 No. lı tezkeresinde Hüseyin Tevfik kı
zı Hayriyenin 13. 11. 936 tarihinde Erenköy Kokarpınarda 11 sayılı ev
de öldüğü anlaşılması hasebile mezkur kanunun 45 inci maddesi vefatı 
halinde tebligatın ilan suretile yapılmasını lmirdir. Borçlu ölü Hayriye
nin mirasçılan işbu ilin tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde sandığı
mıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule 
şayan bir itirazları var ise bildirmeleri lizımdır. Mirasçılar ipoteği kur
tarrnazlarsa ve yahut başhyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa i
potekli gayri menkul mezkt1r kanuna göre sandıkça satılacaktır. Bu ci
hetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayn 
ayn ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olu
nur. (1283) 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
azalarının yerine diğerlerinin inti - Emniyet Sandığına borçlu ölü Fatma Zebranın varislerine ilan yolu 
habı, ile tebliğ. Fatma Zehra Fatih Kirınastı mahallesi Küçük Karaman sokak 

6 - Murakıplerin seçilmesi, eski 64, 66 yeni 66 No. h bir dükklnın tamamını birinci derecede ipotek 
7 - Ticaret kanununun 323 ve göstererek 9. 8. 935 tarihinde 21963 hesap nuınarasile sandığımızdan 

324 üncü maddelerine tevfikan idare aldığı 100 lira borcu 1. 2. 1938 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komis 
meclisi azasının gerek kendi namla- yon ve masrafı ile beraber borç 131 lira 84 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 
rma, gerek başka şirketlerin idare 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlamak üzere 
meclisi azası veya müdürü sıfatile teşkil olunan dosyada mevcut Fatih tahakkuk şefliğinin 27. 11. 936 ta
Şirketimizle muamele· yapabilmele - r1h ve 8955 sayılı tezkeresinden borçlunun öldüğü anlaşılması hasebile 
rine müsaade verilmesi. mezkUr kanunun 45 inci maddesi vefatı halinde tebligatın ilıin suretile 

8 - Idare Meclisi ile murakıple- yapılmasını Amirdir. Borçlu ölü Fatma Zebranın Mirasçıları işbu ilan 
rin 1938 senesi hakkı huzur ve tah- tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde sandığımıza müracaatla muris
stsatmm tesbiti. !erinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule pyan bir itirazları var 

ise bildirmeleri lAzımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar ve yahut baş-
KA YIP: 3605 numaralı motosiklet lıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mez

ehliyet kağıdımı .k~~bet~~· ~enisinı 1 kıir k~una göre sandıkça satılacakt.ır. Bu cihetle alilkadarlarca bilinip 
alacağım~ eskis~ hükmu yok - ona gore hareket edilmek ve her birine ayn ayn ihbarname tebliği ma-
tur. Kadıkov Fahrettın. kamına kaim olmak üzere kevfivet ilan olunur. ll 2R2l r 
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11 adet manto ile 13 adet kostümün 25. 3. 938 cuma günü saat 11 de açık 
eblltmeel yapılacaktır. ile Öldur··ıruz lmlnada ..... 3 kate almabilir. 
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2 - Tuınnanın tutan 804 lira 80 kurut ilk t.emtnat 48 llrac:lır. 
3 - Şartname komisyondadır, görülebilir. 
4 - İlteklllerln gün ve saatinde ilk teminat makbuzlan ile birlikte 

Galata eski İtballt gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. (1285) 

lıtanbul Deniz Ticaretl Müdürlüğünden: 
lılOdGrlyet mot6rlerl için 20 ton benzin açık eksiltme ile almacattır. 

Tabmla ........ 1 , atr aıanldYM..W liıa ., ........ , •• Ta
liplerin 18. 3. 938 cuma dnft ıaaat 1!1 ~ tıa1atJ1da Deniz Ticareti mYih'-

----------- liilüne ...... meld1.ıbu .,.,. .............. , ... ,........ dair 
l'atlh aulh 3 Ondl hukuk biJdm- makbuz ile ve prtnameyl görmek iatlyenlerin de müdüriyet idare pı-

Hllndm: Kll1k 98flD8 eski Sekban • beline müracaatlan ilAn olunur. (1171) 

bap lbnhlmala M. ldllhan s. 10 ... ----------------...-----

Macun Ye buftlay teldinde olaP. hG~ Ye ~ her Dft'i fa
rel.i, aıçanlan d-W öldürilr. teeiri lrat'ldir. Farel• Wute•• 

Buiday ...u.iD1 ......ıLlir, Meam .,,..,..,, *6 ... • 
mele Ye h• banai bir gıdaya aGrerek farelerin J»ahmdaia 791'1. 

re koymalıdır. Kutum 10 büy&k 25 :~ 30 kunattu· 

lstanbul Emniyet Sanchğt Dlrektörlüğiinclen: 
Emniyet sandılma borçlu ölü Mehmet Halit varislerine ilAn yolu ile 

teblil. Bay Mehmet Halit Erenköy S ahrayicedit Kozyatalı eski Kozyata
lı yeni Batlarbafı eski 25. 26. 27. 32. 33 yeni 38. 40. 38. 40 No. h Maa 
bahçe ve müftemilit ahpp bir evin tamamını birinci derecede ipotek p 
terenık 2'1. 8. 933 taıthiDde 1852'1 -.p numuulle 'undıtJmır.dan aJdıla 
23DQ Ura ....... M. 11 03'1 ...... adar kmal9-
'VOD ve masrafı ile beraber~ 2948 lint 16 küru~ varmıştır. Ba.M1t..-·~ 
le 3202 No. lı kanun muciöiiıce tiakltmda icra takibı bafiamaK uen 
tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede ga.terdtll 
lkametgAhına gönderilmit ise de borçlu Mehmet Halldbı28.3.934tarilı1Dde 

J1h anada htıradar iken vefat eden 

Alinin abıcak ve borçlulannm bir ve 

iddlaJı vmaret eclenlerinin 3 ay için· 
de :mahkemeye mOrat:aatlan aksi bal 
de terekesinin bazlneye devrolunaca-
1.& ilin olunur. (S'l42) 

sandıjımıza ipotek gösterdili hane4e vefat ettili anlaplmıı ve teblll 
yapılamamıftır. MezkUr kanunun 45 inci maddesi vefatı haltnde tebU-

~---•Satılık Motorlar •1

---·.... gabn ilAn suretlle yapılmasını imirdir. Borçlu ölü Mehmet Halfclln ml-
Anadolu Klübü Büyükada fUbesinde mevcut üç adet motör 1- ' ruçılan ifbu ilAn tarihinden itibaren bir buçuk a7 içinde sandı~ mil 

ki dinamo ve bir hurda motör dilip Çlkarılmıft1r. Talip oıanıa;. racaatla murlalerinln borcunu ödemeleri veya kanunen kabule pyan bir 
nn Büyükadada Kliip IUbe mu'ıaaebecililfne mOracaatlan De itirazlan var Uıe bildirmeleri lizımdır. Mirasçılar lpotejl kurtarmazlar 
motörleri görmeleri ve verecek 1'i ftyatlan bir mektupla An- veyahut bqlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlana ipotekli pyri-
lıianda Anadolu IQübO Müdürlillüne gönderilmeli. fada maJ6. menkul mezk4r kanuna göre sandıkça satılacaktlr. Bu cihetler aJAbdar. 

_,_ ___ ....... _____ .. ____ mat fUbe muhuebecdliltnden alınabilir. larca bilinip ona göre hareket edilmek ve her ,blrtne apı ayrı lhbarna-

KAYIP: 20429 numaralı ilwnet me tebl.ili makamına kaim olmak üzere .keyfiyet ilAn olunur. (1281) 

wetbnu kaybettim. Yenisini çıka- lıtanbul Telefon Müclürlüiiiinclen: 
ncapdan hükmü yoktur. VaaWld 2 -

KMm•dlı • 'I. 1. 938 tarihinde ihalesi yapılamıyan 2160 lira muhammen bedeW 
----------- so adet yarık boru ve 60 adet menbol kapak ve bllezlll 1'1. 3. eaa tarl-

KAYIP: Kabatq L'-lnden a1ımt hine müwllf peqembe günfi açık ebiltme suretile ihale eclileeektlr. tık 
oldulmn 523 No. lu ta-'•Jmarnemt teminat 112 liradır. Şartnameler her gün levazım dalnmıbde aörftlebl
bybettiai. Yenisini çıkaracalnndan lir İateldllerln mezk1lr gün ve mtte Ok t.eminatlarile müracaatlan (13P') 
hGkmtl ,oktur. Nafiz Döencl. ' 
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