
ÇARŞAMBA 

16 
C•dd .. I 

BAŞMUHARRIRlı ~HMET EMiN . YALMAN 

Satılık 
.l'eoerDa.Jıçe - l\,aıamıv c&QQtıSJ UZUU&. 
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V•ılla"' baı çiçekli. bağlı ve meyvalJ bahçe içinde 
Avrupa tanı mimariatnde yapılm11 güzel 

bir vWf•. aablılrtır. babat için Bahoekapıda Liman hanın
da uma kat 63 numarada Umum Emllk lelerine milra-
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Avrupanın ok Buhranlı Günleri 
Gayri mübadil 
islerinin Tasfiyesi 
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J\lunet Emin YALMAN 

Avusturya, Bitlerin Ultimatomuna Göre 
Kabinesiee Nazi Elemanları Alıyor 

A nkaradan ıelen haberlere 
ıöre Maliye V ekileti, 

sa}'rimübadiller iti için bw ka
IUID proje.i buırlamaktadD'. Bu 
pn>je ıayrimübadillerin hakla
rım arayacak Ye bu iti bd bir 
tufiyeye utratacakbr. 

HükUmetin bu kararı memnuni
Jetle karplanmap llyıktır. Gayri· 
mübadil ifiııde dojrudin dojruya 
al6kuı olan vatandaflarm aaym on 
bini geçer. Fakat meselenbı bütün 
milleti teessüre dii§ünm taraf1an 

Avusturyada 
Viyana, Hitlerin 
Boyunduruğuna 

Giriyor! •• 

Romanya da 
Partiler için 

Kontrol 
Tatbik Edilecek 

l Sovyet Rus}tada 
Stalin Diyor ki : 

Tecavüzlere Karşı 
Haz~lanmalıyız ! 

'ftl'dlr. On bin vatandapn uindılı Londra, 15 (Husus!) - Avusturya 
muamele, hükumetimizin bizi a1ıt- meselesi lilnü» en mühim meselesi 
tırdılı yüksek ölçülere uygun bir sayılıyor. Avusturyamn mukaddera
muamele değildir. Çok bakaız ve u- tı mühim bir buhran geçirmektedir. 
9IJ)süz tarafları vardır. Bunun için Çünkü ttaıyamn Avusturya ile olan 
bu if, 1ll4ddl fmkAnın müsaade etti- aWtasmı, Almanya ile ittifakına toz 
il azami derecede hakkaniyetle tas- dokundurmamak için feda ettiği an
fiye edi1ince ve ortadan hlkmc.a lafıhyor. Bu yüzden Avusturya, Her 
herkea geniş bir nefes alacak ve fe- Bitlerin her dediğini yapmak vazi
rahlık duyacaktır. yetinde bulunmaktadır. Son Hitler -

Kayrlmübad.il i§ine dair geçenler- ŞUflllı mülüatı neticesinde A vustur 
de yazdığımız bir makale üzerine ya kabinesine Avusturya Nazilerinin 
okuyucularımızdan bir çok mektup- ahnmuı kararlaştığı muhakkak gö
lar aldık. GayJimübadillerin l8M- rünüyor. Anlaşılan Her Bitler zabı
Jerce ınkıntı çektilderlni hepimlz bi- ta kuvvetlerine hlkinı olacak, Dahi
liyoruz. Fakat bu umum! ve aathl liye ve orduyu idare edecek Harbi
bllp ile, bize gelen mektuplann ifa- ye nazırlannın Nazilerden seçilmesi 
de ettiği ıztırap arasında bllyük me- iDerinde m-ar etmif ve Dr. Şuşnige 
ufe vardır. bu yolda bir filtimatom vermi§tir. 

'Ulıtmatomun müddeti yarın (bugün) 

B lD].erae fttlıDdlıf bndllelnlD .. t on altıda hitam bulacaktır. Ha
"'h!ya babalannm birlltirdi- vuın aldılı bir habere göre, yeni A

ll malı, eski yurtlarında bıralmut- vuaturya kabinesinde Ot. Şuşnig Baş 
fnm1r. TfirldVP . iii1ltt1!tan. mazi- m•lrlllilr ilP Yıırhi~ro. 0.'7'!U".Ot:i..• -ıı .. 
Y1 *-iftye ederek caadan dost ~ ...-.. ~. ve Zeqnottoyu muavin 
la karar verdUdari ...._... TGrk ft alacaktır. Schmlda yine Hariciye Na 
Yunaln tebaasına ait mallara bir pü- zın 41arak blacak ve Seiss İnguart 
rtb gözile bakılmıt ve iki nevi Jn&l· Dahiliye Nazırhlına, Skubi emniyet 
Jar aramda bir takas hazırlanmı1- müateprbtına ve Dahiliye Nazın 
tir. muavinllline getirilecektir. Milliyet-

Takas elbette bir b11aba dqam- çl Sosyalist partisinin Avusturyada 
,wdu. Bunun için bu ntlıncf•f)..- müm...W sayılan yüzbaşı Leopold 

iki Kabine 
Bir Arada mı 
Çalışacak? 
Bükref, 15 (A.A.) - Romanyada 

rejimin her gün biraz daha sıkılaş
tiiı hbsıledilmekted.. Dahiliye Nazı-. 
n. valilere ıönderdiğl talimatla, si
yaai partilerin faaliyetlerine nihayet 
verilmeainl, her türlü toplantıya, te
zahürata ve beyanname dağıtılma -
Sina manl olunmasını bilc:lirmiftir. 

Valilere partilen: ait binaların ka 
1patılmuı sallhlyeti verilmiştir. 

lılmnırıatın politika ile lftigalle
rt tekrar yasak edilmiştir. 

Belgrat. 11 (RadJu) .... BCikrepm 
l9l9ll balMltlefden anl•pld1tma gö. 
,.. Ramanyada siyasi vaziyet he -
nils tam mal)Mile durulmUf •yıla
maz. Kabine bularanı, patrik Mirob, 
yeni kabineyi kurmasile halled.ilmif 
demektir. Fakat gelen haberlere gö 
re, bugün Bomanyada .kabine iki kı

haklı olarak beklemiflerdi: Rumeli- (Devamı 7 Aeide) Dr. ŞUfnİg 

de bıraktıkları ma1larma gelince az, --------------------------------------çok yakm bir mala anayurtta ka-

LDnama 7 iftcidel 

vupcaklar-
Ne çareld hesap doğru ~bMch 

Ya iptidadan yanlıf tahminler yapıl· 
1D1fb. Yahut ta gayrimübadiJJere alt 
olması JJ.zım gelen mallara 

Başvekilimizin Yeni Beyanab 

Hükômet Kanunlar için 
Yeni Bir Çığır Açıyor 

14 Kiti Bir 
Tayyare ile 

· Kayboldu 
8oma, IS (A.A.) - Pasar gfiıaO 

'V11kabulaıı bir kaza aetic:esiade, 
Pollemodan kalkan Cadlx • Ro
ma hattı yolca tanaresl Roma
ya ıelmemiıtlr. Tayyarede 18 
yolca ve dört tayfa vardı. Tay. 

Sovyet PJJ.Sya Şe/i 

Londra. 15 (Radyo) - Röyter A
Janmım Molkovadan aldığı malü
mata göre, Sovyetler Birliği Şefi B. 
Stalln bugün Mo•ova gazetelerine 
beyanatta bulunarak Sovyetler Bir
lilfnin dahili ve beynelmilel siyase

. t1 hakkında izahat vermiştir. 
B. Stalin, Rusya içinde sosyalist 

bir devletin teessüs ettiğini, fakat 
bu devletin burjuva devletlerle çev 
rilmif oldutu için kapitalist devlet
lerin taarruzundan endişe edildiğini 
anlatmıf, daha BOnra yeni bir harp 
koptuğu zaman burjuva memleket
lerindeki ifçllerin Sovyet Birliğine 
yardım edecek §ekilde, ve Rusyada
ki lfçilerln de daha başka memle
ketlerdeki ifçllere yardım edecek 
tarzda orpntze edilmiş olmaları 

1Azun 19ldilfni anlatmıı, en nihayet, 
Sovy9t Bil'litmt her taarruza karşı 
korumak iCin Kml Orduyu ve bü
tün miidafaa lı:unetlerini azami de
recede hazarı-.. 1hma aeJditml 

B. Stalin na,,. .mlftir. 

Adanadaki Nuthiş Facia! 

Diri Diri Gömülen 
•• 

Kadın Dün Oldü 
Adana, 15 (TAN muhabirinden)- _.. neden •utanede• çıbnl4h

Mnara konurken dirildijini bildir· lı tahkik edilmeketdir. Mflddelamu
dllim kadın, bugün hakikatea vefat mllik ve Sdahiye Mtifettifliil alila
etti. Hastanede cösterilea bflth darlann IOrpnna 78pmqbr. Öı.. 
dikkat ve ihtimama rajmen yaşaya· bdınıa IMlı Cemiledir. Cemile; 8Wtl 

1 madı. Bidiseden iki doktor ve bir sanıdyle, s..U tap iberinde uatler
hemflre mesul cörülmektedir. Ceset ce beldetilmq. kaynar suları. J'llam-

ı:nqbr. Ba enatla heatls ut oı.. C. 
tberinde bagttn otopsi yapıl~. Ölme mile, bir tapa iberlade ... ~ ,.. 
mit bir hastanın niçin mezara ıöd- tarak " kapar sularla 7ıbaarals 
rllldtlifl, hastaya nasıl bir ilAç ve- kuvvetli bir ~ bpmlf 
rildiii, doktor raporu olmadan eena- ve bandaa dola,.. lbnflttilr. 

90Dradan türlü türlti abip
Jer çıkımftı. Nüfus ka~ 
bnflk olmasından esk1 sahipler w-
7& sahip olduğunu iddia edenler is
tifade etmişler, hem gayrimübadtll• 
rin Rumelide bıraktıkları araziye, 
hem ele anlaşma mucibince «ayrimü
badillere ait diye aynlan yerlere sa
hip çıkmışlardır. Fert halinde bulu
nan ve hiçbir zaman kuvvetli bir ce
miyet kuramıyen gayrimübadillere 
karp diğer taraf cemaat halinde ve 

Sigortalıların Emniyetini Temin Hakkın

daki Layiha Halkın Tetkildne Ancd:liyor 
~:: =:._ ett~.:!.-6::':~ Mahcuz Eşyayı Kaçırmış! 
ticeslıı bbnqtır. Tayyareye kay-

tam tefkilatıa çalışmıştır. 
li1ii!i!!hobn!!!!!!i!l11t!!!!!!ii!l!i!nasari!!!l!i!ii!yle~hala!!!!!!!il!!lmak!!!!i!!!!i!!tad~,.·I Avni Bayer Hakkında 

N etice fU olmuştur ki on bin va
tandaflll büyük bir kısmı, 

hiçbir if tutaİnamıf, güne gün, aya 
ay katmak suretile 80DSUZ bii lnti• 
aar içinde seneler öldürmilflerdir. 

Dün kendini servet sahibi sayan 
J'aruu emin ve sağlam gören birçok 
•vallılar, IODU gelmiyen ümitler i
'lnde bütün bir ömür çürütmüfler 
~ acı ıstıraplar çekerek sürünm~ 
lerciir. 

işlerimiz 
Ve Pahalılık 
Meseleleri 

-0-

lkhset Yelclll Mühim 
lm•at Yerdi 

İzmir, ıs <TAN muuabirlnden) -
Şehrimbde bulunan İktısat Vekili 

Mazinin hnksızlıklarını ve.hatala· Şakir Keeebir tetkikk..lne devam et-
l'Uıı tamir için bugün bu vatandat- BtıfOelıilimiz B. Celal Bayann .on laaliyet resimlerin4en: mektedir. Şakir Kcsebir bugün İzmir 
lara yapılabilecek en büyük iyilik, Tersaneyi tetkik ederlerken... Palasta gazetecilerle tır hasbihal 
hükümetin düşündüğü gibL tam ve yaptı. Sorulan muhtelif suallere ce-
kati bir tasfiye hazırlamaktır. Bflk6metin slcortalar baklanda ha- kanun projesiııi bu dllşflaee De ha- vaplar verdi. Bp, tzmd' ve bütün 

Gayrimübad.il bonosu diye tevzi ıarladıjı kanan projesini bugün be- zırlamıştır. Yalnız ba kadarla da kal ~zirai, lkbsadl meseleleri
edilen bonoların büyük bir kıamı, fiacl .. yfada neıre başlıyorus. Bil- mıyarak bütün balkı alikadar ed• ne telDa8 etti ve· 1tç1 vaziyeti iberin
ıayrimiıbadil mallarına veya paraya k6met ba projeyi, aiıortacılan bal- ba projeyi ajana ve ıueteler nm- de durank clecll t:t 
ç.Vrilıniştir. Bu çevirmede tali ve te- Jwa tamamile emn11etine liyık bir tasiyle yaymak ve kanun haline p i- •- R6kametimiz zirai, ikbsadt, 
ladüt en büyük rolü oynamıştır. Ki- hale koymak için hazırlamıştır. Hal mezden evvel halka bildirmek piti tteart •hacla her nevi lf dmrelinln 
ll'l1 bonoların kıymetli zamanında iyi lwnn arasında görünür, görünmez bir yol da tutmuştur. lhtiJaÇlanm. dllelderlni uaml ehem 
birkaç parça mala k&VUflllUŞlar, ki- kualara ve hayatın zaruri afetleri- Hük6met, memleketiml:ıul• kam- mı,. ,,. alaka ile derin bir tekilde 
ll'l1 de dişkün zamanda azla kanaat ae kup ttlrlU ttlrll atıortalann yar lann halkın anu ve lbtlyatluma teeblt 8'mekle IMflUlclür. BOtiln tüc 
~. Zaruret dolaytsile satan• tlunlyle korunma meyli henüz ipti- uysun bir surette haıarlane•ı .._ cann ft k6ylfhı0n lfl ana1f, büyük it 
1-r da k1mt iyi, kimi dilfük zamanda clat bir deretededfr. Bu meyil ve ia- lwnuıdan bu auntle ~ _., ... ebemmf,.un1 halmlr. Böyle bir inan 
latınlflardır. ~ t ancak tam bir emniyet saye- bir çıtır açıyor. Bu sayede proje tp. tüfp ediyoruz. 

('?:;ı-• ifteidet •'-! ~artabilir. İete, hük6met yeni (l>namı 'I ftdcleJ (Affcan '1 ifteide) . ' . 
. . \· 

iddia Makamının Davası 
Suçlunun Kazancını Sakladığı 

için Hapis Karan istendi 

Maliye tarafından Ja talıip 
edilen Jigi Avni Bqa 

Dün Abah Asliye Birinci Ceza 
Mahkemesinde ditçi Avni Bayer a
leyhine açılan (mahcuz efY&yl kaçır
ma ve satma) davuına devam edildi. 
Bu davada Tirayko adlı bir suç orta· 
ğı da vaT'dı. 

Muhakeme listesinde Avni Baye
rin adı Hüaeyin Avni olarak yazıl
mıt. mObqir de öyle seslenmişti. 

Mahkemeye suçlu Tirayko geldi. C. 
çen cel8ede A vnl Bayer hakkında lh 
zar mOzıekkeresi çıkanldıfı halde pO 
lia mOzekkerenin infaz edilip edilme 
dllf hakkında mahkemeye cevap gön 
dennemifti. Mahkemede müdahlb 11-

fattle alacaklının vekili avukat P'a
ruk Baznedar da bulunuyordu. Suç 
lu Tirayko, Hüseyin Avninin Şileye 
gitmif oldujunu 9i5yledJ. Avukat Fa 
ruk Haznedar da suçlunun adının Hu 

( A"rc.ı '1 iacfcle) 
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Yazan: 

J\li Haydar Mithat 
[Tercüme n iktibas 

hakkı ıulıfa.ıdur,) 

------------·- ~ -
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:·····-····--···-··----······--···-····· ı 
1 Ankaradan 1 
~_Telefon ve Telgrafla ___ J 

BELEDİYEDE: ŞEHİR MECLİSİNDE: 

v eniden 4o Belediye talimatnamesi 
Ayrı Sulh Teşebbüsü 

Bir Neticeye V arınıyor 

Kadar Otobüsün •• •• ··ı .. k ••h• 
Plakası Söküldü goruşu ur en mu ım 
Tripleks denHen "dağılmaz cam" 

taktırmedık'lan için plfıkalan sökü
len 30 otob\işten 20 si, ~brinıiz.de 

mevcut camlardan tedarik ederek be
lediyeye müracaat etmişler ve dün 
plfıkalannı geri almışlardır. Fakat, 
8elediye dün muhtelif hatlara ifliyen 
otobuslerden yeniden kırkının plaka
lannı soltmüştür. 

itirazlar yapıldı 

Ziraat 
Kongresi 
Hazırhğı 

Ankara, 15 (Tan Muhabirinden)
Mart ayı içinde şehrimizde toplana
cak ziraat kongresine iştirak edecek 
olan mütehassıs ve müdürler rapor
larını ikmal etmektedirler. İktısat 
Vekili Şakir Kesebir buraya döndük 
ten sonra kongrenin tarihi tesbit e
dilecektir. 

No: 74 

Poincare, Türkiye ile ayrı 

sulh hakkındaki hatırala
rına şu şekilde devam edjyor : 

"Piyer Lotiden aldığım son 
mektup beni sinirlendirdi. Mesele
yi Delkase ile konuştuk. Şu neti
ceye vardık ld Tüı-kl~re olan eski 
sevgisi, Piyer Lotinin gözlerine 
perde çekmi§tir. Kendi kendini 
aldatıyor. Lotiye şu cevabı ıon
dermiye karar verdik: 

"Genç Turkler, 1stenbulda zu
lüm yoliyle hukumet surtiyorlar. 
Sulh fikrinde samimi iseler, Talat 
!stanbuldan ayrılmak karannı ve
rir. Bu noktada gösterilecek ozriı 

ortadaki maksadın ehemmiyeti 
karşısında meFu sayamayız. Sui
kast hakkında Fransa ve İngiltere
nin Atinada"ki sefirlerine atfedilen 
haberler, delice bir iftiradan bas.
ka birşey değildir. 

Cavit, Bcrlinde resmi bir sı
fatla bulunmuyor. Kendisi 

le görüşmek için müttefiklerimiz
le beraber murahhaslar gönderır
sek bir tuzağa duşebiliriz. Diger ta 
raf bu teşebbüsü bizim zaafımıza 
bir alamet diye karşılar. Türkler 
şartlarının en muhim noktalannı 
tesbit etsinler, bize bildirsinler. An 
cak ondan sonra Cavitle, veya :ınü 
zakercye tam salahiyetli diğer bi
rfle muhavereye girişmek hakkın
da bir karar verebiliriz. Beklediği
niz cevabı dun akşam veremedim. 
Mesele mühimdir. Esaslı şurette 
tetkik ihtiyacını duydum." 

B u cevabım üzerine Lotı ba
na ısrarlı bir mektup gön .. 

derdi. Bu mektupta diyor ki : 
"Vasıtaya ceva"ı>Uıızı bildirdi

ğim zaman fena halde bozuldu. 
Derhal Cenevreye hareltet etti. 
Turkl~in son şartlarınızı kabµl e
deceklerine ihtimal vermiyorum. 
Mükalemeye başlamadan şart bil
dirmiye razı olmadıklarını ipti.da
dan soylemiılerdi. Türklerle olan 
muzakerenin verebileceği netice 
Turkiyenin Almanyayı bırakıp bi
zim tarafa geçmesi olabilir, 

Hiç olmazsa TalAt şahsen ge
lirse iptidadan şart bildiril

mesinde ısrar etmiyeceğinizi bana 
yazınız. Çunkil temaslarımın bat
langıcında kendisine o şekilde teb
liğde bulunmuştum. Zannetmem 
ki hukumetim, verdiği bir süzden 
caymayı dilşunsün. Dediğlm gibi, 
Cavit yerine Talatın gelmesi im
kanı temin edilirse eski vaitte du 
rulacağını ve iptldadan şart istcn
miyeceğini bana teyit ediniz. 

Bu işteki arayıcı faaliyetime 
ıon vermeden evvel şu noktayı 

tekrar eylemek isetrim: İş .son uf. 
hadadır. Talfıt ve Enverin hayatı-
na ka!'fı bir suikast hazırlandığına 
ben kaniim. Zira ild ay evveı sui
kastçılardan biriyle temasa gel
diın. İki sefirin bu iŞt karıtmuı 
elbette Utiradır. Sizin fikrinize it
tirakle ben de bunun delice bir if
tira olduğuna kaniim." 

ş 

L otiye tekrar cevap gönder
diın ve dedim ki: 

" "Eski vaadi teyit ediyorum. Ta
lit gelirse kendisinden tahrlri tş
minat ve ~rt istenmiyec:ektir. Fa .. 
kat Cavitle mil~akereye gelince ip 
tidadan teminat almadan hükCunş
tim, kendisile konu§amtaz.'' 

Poincare'nin hatıralanndan, vak 
tile kendi hatıra doft~rime geçir
miş olduğum bu kısımlan. birçok 
vaW,ndaşları11 bQyle bir ayn sulh 
tesebbüsündcn haberdar bulunma· 
dıklarını du§Ünerek buraya geçir
dim. 

Poincare'nin hatıralanndan şu 
cihetler anla~ılıyor ki Fransa Rus
yanın İstanbul hakkmdaki ı::melle
rine körü kijr\me Alet qlmak iste
memiştir. Fraıuızlann bütün dil· 
r;üncelerini, Rusya)'l &Onuna kadar 
Almanların korkunç .kuvvetine 
karşı )çullanmaktan ibaretti. Hatta 
fü~şy~. İş~nbulu eline geçirirse, 

Mütevella Piyerlöti 
kendini gayesine varmış sayacagı
na ve ayn bir sulh yapıp harp sah 
nelerinden çekileceğine dair bile 
Fransada endl§eler duyulmu§tur. rr alat Paşa Ue ayn bir sulh 

muzakeresine Fransanın 
gösterdiai alaka dkikatle kar§ılan
mıya layiktir. Poincare, Piyer Lo
tinin te§ebbusunu bir tuzak diye 
mi kullanmak istemişti. Müzake
reye ba lansaydı kabul edilebile
cek şartlara varılacak mıydı? Poin 
carenin hatıralarından bu nokta
lan anlıyamıyoruz. Ancak şuruı 
var Jd ortada yalnız Delkase bulun 
saydJ JUPMY~ düpnek ı;ı~ olabilir 
di. Fakat Poincare iktidarile ta
nınmış, müsbet düşüncen bir adam 
dı. 

İşin cereyanı insana şu kanaati 
veriyor ki ayrı sulhü ev'vela Fran
sızlar düşünmüşler ve Türk dos
tu diye tanınması dolayısile Loti
yi vasıta diye kullanmışlardır. 

Herhalde Talat Paşa ile karşı kar
~ıya konuşmıya büyük bir alaka 
duydukları afikar surette gorün
mektedir, Buna karşı Talat Paşa 
emniyetşiılik göstermi~ ve Cavit 
Bey bir taklm bahaneler ileri sür
milşttir. 

Benim bildiğime göre Bizim ta
rafımızdaki vasıta, Bem sefiri Se
llın Fuat Beydi. İşin lçyüzünü an
cak o bilebilir. 

( A rkcuı vtır) 

. 
Zeytinyağ Fiyatları 

Birdenbire Fırladı 

Bunlar, ne zaman tripleks cam ta
knrlar5Q o zaman plakalarını geri a
labjleceklerdir. 
Diğer taraftan, taksi otomobilleri

nin dün öğleden ~nra yeniden mu
ayenelerine başlanılmıştır. Tripleks 
cam konmamış olanların pllkalan 
muvakkat olarak alınacaktır. 

Piyasada tripleks camın çok az bu 
lunduğu ve pahalıya •atıldığı hak
kındaki şikayetler üz.erine Belediye 
meseleyi Ticaret odasından sormuş
tur. Oda, benü.z cevabını bildirme
mi tir. 

Öğrendiğimize göre, piyasada an
cıık 70 metre murabbaı tripleks cam 
vardır. Vaktile rnetre murabbaı 12 1i 

ra otan bu cam, bugün 25 ve 30 lira 
dan aşağı satılmamaktadır. 

Fakat işsiz kalan bir kılım otobüs 
ve otomobilciler, buna rağmen bu 
camdan tedarik etmiye ba~lamışlar-
dır. Bu kadar az ve pahalı olan bu ca 
mm da hakikt tripleks olmadığı ve 
az bir zaman içinde renginin sarar
dığı şoförler tarafından iddia 
edilmiş, Belediyeye numuneler geti
rilmiştir. 

Et Ucuzluğuna Hazırlık 
Et fiyatlannın uculatılması için 

tatbikata ait kati kararlar vermel\: ü-

zere kurulan komisyon bugün parti
de ilk toplantısını yapacaktır. 

-0-

MÜTEFERRİK : 

Adl:ye Vekili Dün 
Ankaraya Gitti 

Bir müdettenberi şehrimizde bulun 
makta olan Adliye Vekili B. Saraç
oğlu, dün akşnınki trenle Ankaraya 
gitmiştir. 

Adliye Vekili, Haydarpaşada, hü
kumet ve Adliye erkanı, dostları tara 
fmdan uğurlanmıştır. 

Yeni Tünel Hanı lntaab 
Tünelin Galata cihetindeki antre

sinin üzerine yeni yapılacak binanın 
uç katlı olabilmesi için, bu sokakta 
mevcut bina ve dükkanlann istimla
ki lazım gelmektedir. 

Burhaniye, (TAN) - Iyj cins zey 
tinyağları 15 - 20 gun evvel 28 ku
ruşken şimdi 35-38 kuruşa çıkmıı -
tır. Hariçten talep azdır. Buna rağ
men piyasanın normal olarak yerin
de tesllm 46-48 kuruş arasında is
tikrş.r bulacağı umuluyor. 

Fakat, şirketin inşa&lna mecbur ol
duğu bir bina için istimlak parasını 
belediye veremiycceğinden bu para
nın şirketten alınması zaruri görül
mektedir, Bu istimlakler yapılınca 

Tünelin Galata tarafındaki cadde ile 
Azapkapısına giden lVIahmudfye cad
deleri birleştirilecektir. 
* Aslterlik dersleri gören kızları

mızm yalnız vazife esnasınd~ askeri 
talimatnameye göre selam resmini 
yapmaları mekteplere bildirilmiştir. 

ÜNİVERSİTEDE: * Burhaniye, (TAN) - Belediye 
reisi Muhititn Taylı iki ay mezuni -
;yet almış, belediye doktoru Rifat Cc 
mil Evaen kendisine vekalete başla
mıştır. 

Yabancı Dil Oku:~ 

imtihanları Baıtıyor 

Şehir Meclisinin dünkü toplantı-, 
sında, tente, siper, temizlik, ışık gıbi 
resim ve vergileri ödememiş olanlar
dan bu resimlerin tahsili emval kanu 
nuna göre alınması yolundaki teklif 
ve encümen mazbataları olduğu gibi 
kabul edilmiştir. Mahmutpaşadaki bi 
rinci ilkmektebin genişletilmesi mak 
sadile yapılacak istimlak için konu
lan kıymtlere itiraz edilmiş, fakat ne 
ticede encümen mazbatası kabul e
dilmiştir. 

İkinei celsede yeni belediye zabıta tn
llmntnamcslnln muuıkcreslne devam edil
miş, bilhassa otomobil, otobüslerle bunları 
sevk ve idare edenlerin tftbi omca.klan hU
kilmlere alt mnddcler chcmmJycW milna
kn nlara yol açmıştır. Şehir içi'nde işllycn 
otobüs ve otomobillerin scyriscferln sela
meti Jçin ışıklarını karşıya değil apğı, 

tam yere vermelerinin temini için yeni bir 
madde konulması kabul ectilmiştir. 

Tak:ııi otomobillerinin hep bir ör
nek \'e nefti renac boyalı ol1J1a51 mee 
burlyetini koyan madde saatlerce mü 
nakata edllmittir. Hamdi Rasim, hem 
nefti olması, hem taksilerin muay
yen bir fabrikanın malına hasredil
meılnin haksızlık ve reklam olduğu
nu IÖyliyerek ikiliinin de serbest bı
rakılmuını istemiştir. 

Refik• HulOıl Behçet, dDny•nın hiç 
bir medenf tehrlnde taıt.llerln bir ör· 
rıek renkte ve ıynl fıbrlka mıh ol· 
mıdı6ını lllve etmlftlr. 

Muıtafı Atkın, Ank•r•d• her iki 
hueuıun aerbnt olduOunı lunın dik· 

DAŞLARA ,ZTIRAP VERMEK iÇiN,. 
diye baijırmıftır. 

Muzakere hararetlenmiş, makam 
namına Mecliste bulunan makine mü 
dürü Nusret, bu mesele hakkında ka
ti bir söz soylemiye salahiyeti olma
dığını öne sürerek bu maddenin va
linin huzurile yeniden müzakere e
dilmesini istemiştir. Bir kısım aza 
Nusrete müzaheret ettiğinden ve 
Meclis Reisinin teklüile müzakere 
gelecek celseye bırakılmıştlr. 

Otobüslerin ebadı me.elui 
Otobüslerin ebadına ait maddeler 

de yine çok şiddetli münakaşalara 
yol açım§tır. Çünkü, talimatnamede 
otobüslerin genişliği 2,30 metre ola
rak kabul edildiği halde Nusret, so
kaklanmızın vaziyeti itibarile bunun 
2,10 a indirilmesi için ısrar etmiş-
tir. 

Azadan bazıları bunun mevcut o
tobüslere de teşmtl edilip edilmiycce 
ğini sormuşlar, bu takdirde ortaya 
yeni bir otobüs meselesi çıkaca~ı" 
çilnkli otobiisçülcri hem bir müddet 
işten alıkoymak surctile, hem de ta
dilat için yeni masraflara mecbur bı
rakacaklarını söylemişlerdir. 

Makine müdürü, çok az bir mas-
rafla yapılabilecek olan bu değişik -
liğin emniyet bakımından çok lüzum 
lu olduğuna yeniden ısrar etmiş, bu-
nun üzerine vaziyetin bir kere de 
Muhtelit encümen tarafından tetld-

k•t nezarlırını çekmlftlr. 
Refik Ahmet, b6yle bir 

niçin ltızum glSrtlldUOOnU 
Hemdi R11lm "BiR KISIM 

ki' muvafık görülmüş ve cumaya top 
mıddeye 
aoruken !anılmak üzere içtimaa geç vakit ni-
VATAN- hayct verilmiştir. 

DENİZ ve LİMAN : 

Aksu Vapuru 
Kurtarıldı ve 
Sinoba Çekildi 
Sinop ci"annda karaya oturan De

nizyollan idaresinin Aksu vapuru, 
evvelki akşam yüzdürülebllmiştir. Ge 
mi, Hora tahlisiyesinin yedeğinde Si 
noba götürülmüştür. Yaralan orada 
kapatıldıktan sonra İstanbula getiri
lecek ve burada esash tamir göre
cektir. Vapura asgari 50 bin liralık 
tamir konncağı tahmin edilmektedir. 
Gemi ancak bir hafta sonra gelebile
cektir, 

Denizbank idare Meclisi . 

ilk Toplantısını Yapıyor 

Deniz Bank müdürü Yusuf Ziya 
Öniş, dün akşamki ekspresle Ankara 
ya gitmiştir. Orada, bir hafta kadar 
kalacak ve teşkilat işlerile meşgul 
olacaktır. Denizbank Meclisi idare-
si, bu hafta içinde Ankarada ilk top 
lantısını yapacak ve teşkilatın kuru 

POLİSTE: 

Bir Yanaşmayı 
At Ycı ıd~ıı 

Vurdular 
Evvelki akşam Yeniköyde Mehmet 

isminde bir mandıra yanaşması, iki 
sabıkalı tarafından ağır surette ya
ralanmıştır. Hadise şudur: 

Y enlköy tepelerinde İtalyan teba
asından Jozef isminde birine ait bir 
mandıra vardır. Bu mandırada yanaş 
ma olan Ali oğlu Mehmet, evvelce ay 
ni mandırada çalışmış olan Kasım oğ 
lu Ramiz ve Emin Ali isminde iki 
Lazla kavgalıdır. Aralarında bir pa
ra meselesi vardır. 

Evvelki akşam, hava karardıktan 

sonra, iki Laz mandıraya gelerek 

Mehmetle yine kavgaya tutuşmuşlar 
dır. Bu aralık kavga büyümüş, sabı-

kalılar, bıçaklarını çekerek Mchme

din üzerine çullanmışlardır. Vtlcudü 

nün muhtelif yerlerinden altı derin 

yara alan Mehmet, kanlar içinde ye-

Konuşulacak meşeleler arasında 

zirai kalkınmamızı icap cttirtın top
rak mahsullerimizin dış memleket
lerde stlrümunü kolaylaştıt'acak ka
litede olmasını temin işi de vardır. 
Bunun ıçin bazı mıntakatarda mah
sulün ekimi tevsi ve bazı mıntaka
lnrda ise tahdit edilecektir. Bu ara
da tütün, üzüm, incir palamut, fın
dık, portakal ve sairenin standardi-
zasyon tiplerine uygun olarak istih
saline itina edilecelttlr. Kongrede tu 
hususlar hakkında kararlar alına-

cak ve zirai teşekkiillerin ne suretle 
ida~e edileoeli hakkında ıraporlat' o
kunacaktır. Bundan başka memlek~ 
ti zirai gruplara ayırarak her ktsım 

üzerinde iklim şartlarına uygun ola
rak faaliyete geçihnesi de esas tutu
lacaktır. 

Mübadil Rumlar 

Ne Yapıyorlarmıı? 
Ankara, 15 (Tan Muhabirin· 

den) - Dahiliye Vekaleti, alAka

darlara gönderditi bir tamimde, 

mübadil Rumlar hakkında şun.lan 

bildirmektedir: 

İki ay müddetle ınemleketim1ze 

gelmelerine izin verilen miibadil 

Rumlardan bazılarının bu kısa r.a· 

man urfında tabiiyetimizi kabul 

etmiş bulunan Rumlardan alacak. 

larını tahsil gibi hukuki muame· 

lelere giriştikleri ~örülmektedir. 

l\Jübadele dolayısiyle karşılıklı o
larak Türk ve uuı ahalinin men-
uı ve gaynmenlfül cm\•alı c\·vcr. 

ce tasfiye edilmiş olduğundan mjl 

badeleden ev,•el vukua gelmiş ala

caklannı tahsil etmek istiyen mü

badil kimselerin tahsilatına mini 

olunması ve derhal geldikleri yere 

gönderlimeleri emredilmektedir. 

idari Değiımeler 
Ankara, 15 (Tan Muhabirinden)- Mut 

laya bağlı Bozöyiık nnhiycsinin adı Yata

ııan olarak değiş-tirilmiş, Malatyanın Be
hisni kazası dahilinde bulunan Kapıdere 
mevkii o kazadan alınarak Maraşın Elbis
tan kazasına bağlanmıştır. Bundan bagka 

Mardlnln Ceae kazasına ballı Hozat, Be
rik kazuına bağlı Şamrah ve Erzurumun 
Pasinler kazasuıa bağlı Karayazı nahlyele 

ri kaldu'ılmıştır. 

Bursanın Yenişehir kazuına ballı Atiye 

ve Derbent köyleri de bu kazadan alına• 

rak İznike verilmiştir. 

Bir Bakım Evi 
luşuna ait ilk kararları alacaktır. U- re yuvarlanınca, iki mütecaviz taba· 
mumi müdür, Ankarada, teşkilatın nı kaldınp kaçmışlardır. Mehmet te-
nihai projelerini Başvekile ve İktısat . . 

Ankara, 15 (Tan Muhabirinden)-: 
Ankarada Keçiören Çocuk Bakımevl 

V kili tek zed k t k•ıA davı altına alınmış, Ramız ve Emin 
e ne rar ar ece ve eş ı a-

tın kurulmasına derhal geçilecektir. Ali hadiseden beş saat sonra yakalan 

Bankanın İstanbul merkezinin kurul mıştır. 

yanında bulunan arsa dahiline yeni

den yüz yataklı bir çocuk bakımevi 

yapılması kararlaştınlmıştır. Bina-
muı 1§l ile umumi müdur muavini ölü Bulunan Kaptan 
Nihat meggul olacaktır. nın inşasına pek yakınhırda başlana

Fatihte Çarpmbada Cebecibll§l so caktır. 
Deniz Bank mileJSeselerine kıymet kağında 3 numaralı evde oturan A-

Burhaniye, CTAN) - Karaağaç 
köyünde deve güreşleri yapılmıştır. 
Güreılerl Ayvalık, Edremit, Burha
niye halkından 6 bin kadar seyirci 
takip etmiştir. Bu sayede idman )'\lr 
du epeyce hasılat temin eylemi§tlr. 

takdir edecek komisyon vazifesine kay idaresinin Sakarya motörü kap

başlamıştır. tam Haşim odasında ölü olarak bu

* Şehrimizde bulunan Gümrükler ulnmu§ görülen, lüzum üzerine cese
Umum Müdürü Mahmut Nedim, bu di Morga kaldınlmıştır. 
gün İzmire gidecek ve İzmir gümrük 
erini tefti§ edecektir. Mezar B&fında Bir lhtili.f 

Üniversite yabancı diller okulunda 
Şubat terfi imtihanlanna bugün baş 
!anacaktır. Bu imtihanlar fÖyle ola
caktır: Yabancı dilden terfi etmek ve 
ya meı;un olmak istiyen talebeler, lek 
törlerin sınıflardn açacaklan tahriri * Denizyollan hayvan nakUyatın-

Yedikulede Manav Ayvat sokağın

da 150 numaralı evde oturan ve ipek 

fabrikasında dülgerlik eden Aleko 

evvelki gün ölmüştür. Fakat, cena
zesi mezara gömülmek üzere iken, 

1 TAKViM ve HAVA 1 
16 Şubat 1938 
ÇARŞAMBA 

mwwwwtt 

Kaaun: 101 
Rumı 1S!ı4 

Subat: 3 
12,28 
17.43 

5,16 

*Burhaniye, (TAN) - Iki yıl ev 
vel kurulan ağa fidanlığından bu 
sene fili lstifadelere batlanılmıştır. * Burhaniye (TAN) - Yeni ya
pıhın aırl hükumet btnaısının ustü 
kppatılmak Uzeredir Bunun için ila 
veten be3 bin liralık tahsisat ıelmiş 
tiT. 

Gelecek sene hükOmet yenl bina
ya taıınacaktır. 

Radyo MerMcı Artıyor 
:BozöyUk, (TAN) - Burada çalı

~n 42 radyo maktneıl ve Uç acen
te vardır. Alaturka muıdld ne§ri~ 

yatı arttıkça radyo abonelerinin ço
ğalacaiı tahmin olunuyor. 

imtihanlara gireceklerdir. B}l imti- daki tenziliıtlı tarifenin tatbikına dün 
hanlar 22 Şubatta bitecek ve ka.za- den itibaren başlanmıştır. 
nanlann adları 26 Şubatta ilAn edi-
lecektir. Yazılı imtihanda kazana11lar· 
l Mart salı günUnden itibaren söılü 
imtihanlara alınacaklardır. Yazılı im 
tihanlardan her lektör talebesine ya
banc\ dille yazılmış bir rnetln vere-

Bir Tren Kazasında 

2 Ölü, 6 Yaralı 
cek ve talebelerden bunun tlirkçeye Adana, 14 (Tan muhabirinden) -
tercümesi istenecektir. Osmaniye ile Mamure arasında bir * Tuloz üniversitesi Medeni H:u- katar, bu gece tamirat amelelerlnl 
kuk profesörlerinden Gabrjyel Marti, tapyan derezine çarpmış, Ud kt§i e-
dün Hukuk F~ülteii birinci sınıf :;a- ilmi lt ki . ~ tt l n 
!onunda "yüksek mahl\cmelerln mah z ~. 8 1 şı agır sure e .yara a -
keme içtihatlannı tevhidi" nu:vzulu mıştır. Kazaya sebep derczınde Fe-
lton!orans vermiştir. uer olmamasıdır. 

ailesi, Alekonun henüz ölmediğini 

iddia etmiş, bunun üzerine, davet &

dilen hükumet tabibi ve diğer iki 
doktor tarafından muayene edilerek 

defnine ruhsat verilmiştir. 

* Dün Sirkecide Cemal ve orta
ğı Aımnın sinemasında bir yangın 

başlangıcı olmuş, tutuşan filmler a .. 

teş genişlemeden yetişilerek söndü • 

rtilmüştiır. 

2 ncl ay 
Ar•bi: l3Ş6 

Zilhicce: 16 

Olln: 28 

Giineş: 6,55 - Oğlc: 
ikindi: 15,22 - Akşam: 
Yatsı: 19,14 - imsak: 

YURTTA HAVA VAZiYETi 
Yurdun Ege mıntakasında hava kapalı 

ve mevzi yağıfilı, dtğer yerlerde bulutlu 

geçmiş, rüzgArlar umum\yctle imal isti· 

kametinde orta kuvvette esml§tlr. Dün. 
Jstanbulda hava kısmen buluUu geçmiş, 

rilzgflr garbi istikametten saniyede 3 ilA 4 

metre hızla esmiştir. 
Saat 14 te barometre 762,6 milimetre 

idi. Hararet en çok 14,4 vo en az 9 2 san• 
tıırnt olarak kııydedllmi Ur 
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Muvakkat Bir 
Tesviye 

ô mer Rıza DOCRU L 

A lmanya devlet ve hükfunet 
şefi B. llitler ile Avusturya 

Başvekili Doktor Şuşning arasın

da vuku bulan uzun mülakatın ilk 
neticesi, Avusturya kabinesini yer· 

1 • 
UZAK ŞARK: 

Yeni Bir Bombardıman 
1200 Çinli Öldürdü li milliyetçi sosyalist unsuru da 

kucaklıyacak şekilde değiştirmek

tir. Bu hareket Avusturyadaki Na 
zileri, hükumet tarafında:ı kova
lanır, her teşebbüsü bastınlır, mu- ' 
zır ve tehlikeli bir unsur olmak-

-·- \ Nevyork, 15 (Hususi) - Japonlar 
l'~~~~~~!!!!!~~~~~~~I fi Lunghai demiryolunu tehdit etmek 

Libya Manevrasının il te olduklarından bütün çin askerı 

Mısırda Akisleri 
şeflerinin iştirakile• Hankovda bir 
toplantı yapılmıştır. 

tan çıkararak diğer unsurlarla ba
rışık ve dost yaşar bir unsur hali
ne get irmiye yardım edecektir. 
Fakat Avusturyadaki Nazilerin 
prensipi ve hedefi Avusturyanm 
bir an evvel Almanyaya katışma
ııdır. Doktor Şuşning ile kendisi
ne miizaheret eden unsurlarsa, A
vusturyanın istiklalini herhalde 
korumak ve Avusturyanın haki
miyetini ve bütünlüğünü tanıt

maktır. 

Son anlaşma neticesinde bir 
kere Almanya Nazilerinin Avus
huya istiklaline karşı gayrimeşru 
hareket ve teşebbüslerde bulun· 
maları menedilmiş ve buna muka
bil Avusturyadaki yerli Nazilerin 
hürriyetleri temin olunmuştur. 

Bundan gerek Avusturya dahi
Hndeki, gerek haricindeki Nazile
rin aldıkları talimat dairesinde 
hareket ederek faaliyetlerini ya 
tahdit edecekler, yahut durdura
caklardır. Fakat bu tahdidin veya 
durgunluğun muvakkat olacağı ve 
meselenin belki de yalunda yeni
den ortaya çıkacağı şüphe götür
mez. O halde Avusturya meselesi, 
son mülikat ile yalnız yatışmış ve 
Almanya Avusturyaya bir nebze 
daha yaklaşmıı;ıtır, belki de mukad
deratım biraz daha Almanyanm 
eline vermiştir. Meselenin. yatış
ma devresi geçer geçmez, bütün 
buhranlarile yeniden başgösterece
ği beklenir. 

1ngiliz kabinesinde : 

L o?dra gazetelerinin bir kısmı 
lngilterc kabinesinde, bil

hassa Baş,•ckil Mister Çemberlain 
ile Mister Eden arasında İtalya ile 
anlaşma bahsi üzerinde ihtilaf baş 
göstermiş olduğu üzerinde ısrar e
diyor, hatta bir Londra gazetesi, 
Mister Jo;den 'in yakında kabineden 
çekilmek iztırarında kalacağını 

bildiriyor. Aradaki ihtilafın, haki
katen bir aslı varsa, İtalya ile an
laşmak esası üzerinde değil, fakat 
anlaşmanın nasıl ve ne zaman ba
§arılması lazım geldiği üzerinde 
vuku bulduğu ayrıca ilave olun· 
maktadır. Londra gazetelerinden 
laHy Ekspres'e göre Başvekil işi ça
buklaştırmak, Mister Eden ise a

cele etmemek lehindedir. Ayni ga

tete İtalyanın, Habeşistanı inkişaf 
ettirmek için bir istikraz temin et

tnek istediğini ve bunun da anlaş

lnıt şartı olarak ileri sürüldüğiinü 

llnlatıyorsa da böyle bir istikrazın 

lııgilizler tarafından iyi karşılan
llııyacağını , olsa olsa City maliye

tilerinin böyle bir istikrazı temin 

edeceklerini anlatıyor. 
İtalya ile anlaşmak bah~inde 

•ilrat ile teenni arasında başlı;\'·an 
hu nıücadelenin ne netice verece· 
tini şinıdiden kestirmek kolay de
l'ildir. Hadiselerin seyrini gözetle· 
blekten ba§ka çaremiz ;\''oktur. 

PORTEKiZ: 
'-:--__ 

lngHaz Gazete~eırine 
C~vc~ V cr:l)ror. 

J 
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tnıı~a~. İngiliz gazeteleri Portekiz 
l)l't ttnın mukadderatından mesul 
t-eı,.ada bir hükumet yokmuşcasına ha 
ltet~ e~:n~tedir. İttifak bir memle
tiıd. dıgerıne merbutiyeti demek de 

Lunghai hattının 100 kilometrl 
Kahire, 15 (A.A.) - Mısır - kadar şimalinde Peiping - Hankov 

Libya hududu istikametinde İ- demiryolu üzerinde Sinsiyan, Ceng 
talyan kıtalarının yaptığı söyle- çov ve Hayfeng mevkilerinin elde 

1 

nen harekete burada hususi bir tutulması, bu toplantıda kararlaştı-
mana atfedilmemekte ve bu hare rılmıştır. 

1 

ketin sevkiilccyşi bir gayesi ol- ı Çengçov mevkiinin Japon tayyare 
madan yapılan bir yürüyüş tali- leri tarafından bombardımanı esna-
minden ibaret olduğu söylenmek 1 ~ sında ölenlerin. miktarı. 500 ila 1200 

ı 1 tedi_r. 11 ı kişi tahmin edilmektedir. 
~~~~~~~~~~~- 1 Çetin bir harp 

iSPANYA: 
A 

Asi Askerler 
Hükfımetçilere 

İltihak Ettiler 

Reuter'in aldığı malfunata göre ; 
Çin ve Japon kıtaatı, Lung
hai, demir yolunu ele ge -
çirmek için Sarınehirin şiına· 

tinde çok çetin bir surette muharebe 
etmekt edirler. Yüzbin Çin askeri dü~ 

manın mütemadi topçu ateşine ve 
hava bombardımanına rağmen Uci
hei müstahkem mevkiini müdafaa i
çin kahramanca çarpışmaktadır. 

Nehrin şimal kıyısındaki Fenkkiu-
Paris, 15 (Londra) - En son al;.. de şiddetli diğer bir muharebe ce

nan haberlere göre, İspanyada muh- reyan ediyor. 
telif cephelerde yine şiddetli topçu Çin haberlerine göre, Yançeu ve 
ateşi olmuştur. Bilhassa Madridin Çufu arasındaki hücum, Japonlara 
cenubu şarkisinde Brunete ve Gara- ağır zayiata mal olmuştur ve ölen
ma'da Cürnhqriyetçi topçusu asile- l ler ara.st~da general ~akaski~e ~de 
rin Maramsa ve Endi demiryolu üze vardır. Çın tayyarelen Sannehir u -
tindeki mevzilerini bombardıman et zerinde Tsiman yakininde bulunan 
miştir. Cuesta rmntakasıiıda asiler ve Japonlar tarafından tamir edil • 
akim kalan bir ileri hareketine teves miş bulunan köprüyü bombardıman 
sül etmişlerdir. 

Madridc yakın yerlerde sükunet 
vardır. Asilerin cenup ordusu kıtala
n dün Oyan'm garbindeki hatları de 
ğiştirmiye tevessül etmişlerdir. 

Asiler Estra.madura cephesinde 
dün f;!ece saat 23 te nihavet bulan M .. 
muharebQdPn :.onra heaeflerine var-
mışlardır. Beş kat üzerinde tesis o
lunmuş hükumetçi siper lerinin dör
dünü kanlı bir muharebeden sonra 
zaptetrnişler, beşincisini de gecele
yin müşterek topçu ve piyade ateşi
nin müzaheretile ele geçirmişlerdir. 

Bawalea ~ecidinin en hakim nok
tası bomba hücumu ile işgal edilmiş 
tir. 

Bununla beraber muhtelif cephe
lerde bazı asi askerlerin tam techi-

zatlarile beraber Cümhuriyetçi kuv
vetlere iltica ettikleri görülmektedir. 

Londra, 15 (A.A. - Zannedildiği

ne göre, tali ademi müdahale komi
tesinin içtimaı, gelecek hafta nihaye 
tine kadar tehir edilmiştir. 

* İtalyoda Brezılya hıikumeti he
salmıa üç denizaltı ı;:emlsi inşa edıl
miştir. * Frıın~ada gazete fiyatları 50 santi
me çıkarılııcak tır. Fakat vilayet ga
zeteleri lıuna ınuhallftir. 

ederek tahrip etm:.{.erdir. 
!ki Çin fırkası Tsinningi tekrar 

işgale çalışmaktadır. 

Londrada Lordlar kamarasında 

vuku bulan bir müzakerede Lord 
Plymouth, Ingilterenin Çindeki men 
faatlerini korumak için her şeyi yap 
tığını söyledikten sonra misaller zik 
retmiş ve Y angtsi nehri üzerinde 
seyrüseferin temini, gümrükler me
selesinin halli için çalışıldığını anlat 
mış, daha sonra ~ansür meselesine 
ve Şanghay belediyesi işlerinden 
bahsetmiştir. 

Honghonk, 15 (A.A.) - Röyter 'A
jansı bildiriyor: Perleriver ağzında 
bulunan 7 vapura civardaki Japon 
harp gemileri tarafından bu sabah 
gönderilen subaylar, harp gemileri
nin bokatizrisi her dakikıı. bombardı
man edebileceklerini ihtar etmişler
dir. Altı vapur bunun üzerine Hong
kong'a gitmişlerse de yedincisi yolu 
na devam ederek arızasız ve hadise
siz nehre girmiştir. 

* Brczil:vada biltün ııiyast teşek
küllerle gençlik kurumlnrı ilga edi l
miştir. * Yugr:ıslavya h ükumeti nafıa işle
ri lçiıı 500 milyon dolar tahsis et
miştir. 

AVUSTURYAYA IJJR DAl!IŞ: 

Şimal Kutbunda : 

Haritaya dikkat: Buz adasiyle sürükle
nen Sovyet ilim heyeti, son haberlere gö
re, günde 55 kilometre kaymaktadır. Kur
tarma ameliyesinde güçlüklere tesadüf e
dileceği söyleniyor. Kalın siyah çizgi buz 
adasının kayma istikametini, noktalı çiz
gi de buz kıran vapurunun ilerleyiş hattı
nı gösteriyor. 

• 
Duzkıran 

Vapuru Yolda 
Moskova, 15 (A.A.) - Tass Ajan

sının bildirdiğine göre, Murman buz 
kıranı, dün 71 derece 22 arzı şimali 

ve 19 derece 49 tulü garbi mevküne 
varmıştır. Murman, Taymir ile bir

likte ilerilemektedir. Kaptan, Papa
nin grupunun üzerinde bulunduğu 

bank.ize yaklaşılmakta olduğu kana
atindedir. 

ALMANYA: 

Suçlu Papaz 
5000 den Fazla 
Mektup Aldı 

·· Bertin, 15 (A.A.) - Protestan 

papası Niemoeller'in muhakeme

sinin gizli cereyan edeceği haberi 

üzerine bütün Almanyada Niemo 

eller lehine o derece bir sempati 
nyannuştır ki kendisine muhake-

menin ba~langıcından beri 5,000 

den fazla mektup gelmiştir. 

Resmi makamlar mahkeme ile Ni-
emoeller'in müdafileri arasındaki 

güçlüklerin, 19 Şubat celsesinde or

tadan kalkacağını ümit etmektedir. 

IRLANDA: 

Cümhuriyet 
Rejimi İçin 
Bir Program 
Dublin, 15 (A.A.) - İrlanda işçi 

. >artisi, neşrettiği programında, ga
ıesinin Demorkatik müesseseler çer 
~evesi dahilinde bir çalışan halk cüm 
'lUriyeti tesisi olduğunu bildirmekte 
l ir. Parti, bankaların devletleştiril
mesi ve m emleketin ekonomik ve zi
rai inkişafını temin hususunda tat
bik edilecek müessir usullerin tetki 
k i için bir milli ekonomi konseyi ku
rulması taraftandır. 

Bir intihabın Neticesi 

Belfast, 15 (A.A.) - Gueen Uni
versity intihabatının neticeleri: İtti 
hatçılarm dördü de int ihap edilmiş 
lerdir. Bu suretle ittihatçılar parla 
mentoda 39 mebusluk kazanmışlar
dır. 8, müstakil ittihatçılar 2, sosya-
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listler 1, müstakil sosyalistler 1, me 
busluk almışladnr. 

ealkan Antantı : 

Konsey içtimaı için 

Muvafakat Cevapları 
Atina, 15 (A.A) - Atina Ajansı 

bildiriyor: 

Romanya, Türkiye, Yugoslavya 
Hariciye Nazırlkn, Balkan Antantı 
Konseyi Reisi B. Metaksas'ın Balkan 
Antantı Konseyi içtimaının 25 Şu

bata taliki hakkındaki teklifine mu
vaiakat cevabı vermiş oldukların

dan, Ba1kan Antanb Konseyi Anka
rada 25 Şubat tarihinde toplanacak
tır. 

• 
[TAN - B, Metaksaa 23 Şubatta, 

Dr. Stoyad lnovlç te 24 Şubatta ıehrl • 
mlze getecel<lerdlr.l 

IRUSYA: 

Hava Şefi 
Allcins 
Azledildi 
Moskova, 15 (A.A.) - Reuter bil

diriyor: Sovyet askeri tayyarecilik 
şefi Alknis'in azli, İzvestiya gazete
sinin dünkü nüshasında verdiği bir 
haber ile teeyyüt etmiştir. İzvesti
ya,Alknis'in ismini zikretmemekle be 

raber, Sovyet askeri tayyarecilik şef 
liğine General Likitinovun tayin o-

lunduğunu bildirmektedir. General 
Liktinov " V-6" balonu kurbanları
nın cenaze töreninde alayın başında 
gidenler arasında bulunuyordu. 

jJCi.EK 
Saygı Olmazsa ! 

[Yazan: B. Felek] 

Aramızdaki muaşeret rabıtalarını 

tanzim eden terbiye ve nezaket ka
idelerini mühimscmiyenler, ve bun
lara uymak istemiyenler mevcut ol· 
dokça, münasebetlerimize düzen ver
mek için, belediyeden, polisten, bek· 
çiden yardım istememiz pek semere 
verecek şey değildir. Bir arada otu
ran, hele şimdiki gibi muhtelif aile 
ve eşhası bir çatı altına toplıyan de
virlerde insanların biribirini rahat
sız etmemesi sade bir terbiye değil 

biraz da mütekabil hak ve vazife ica· 
bı olmak gerektir. 

Bu lüzum, ortada gürültü edilmi
yeceğine ve halkın şu saatten bu sa· 
ate kadar tedirgin edilmiyeceğine 

dair zabıta nizamj\tı olmasa bile yine 
tereddütsüz hürmet edilecek birşey
dir. Eskiden seyrek evli mahalleler
de bile bir evden ötekine gürültü 
gitmemesi düşünülür, hatta sokakta 
çocukların şamata etınemelerine dik 
kat edilirdi. O zamanlar gürültü ya
sağı da yoktu. 

Bugün yas~ var. Gürültü de be
raber. 

Her saygısız ve terbiyesizin peşine 
bir polis takılamaz. Gece saat on iki
ye, bire kadar radyo ve gramofon ça
lan saygısız komşusundan şikayet e
denler bir araya toplansa kocaman. 
bir miting olur. 

Sabah saat betşe kalktığı için baş
kalarının sekize, dokuza kadar uyu. 
masını bir türlü hazmedemiyen ka
pıcı ve uşakların o saatlerde hah 
silkmeleri sade terbiyesizlik değil 
küstahlıktır da. Likin dediğim gibi 
herkesin peşine bir zabıta memuna 
katılamaz. 

İçtiği rakı feryat haline inkılap e
den mayhane kaçkınlarının gece ya
rısından sonraki naralan ne terbiye
ye, ne zabıta yasağına uygundur. u. 
kin her bedmestin arkasına bir polis 
konulamaz. Gece -kimbilir kim 
içer?- Derin derin salep veya boza 
satan satıcının ticaretine mini ol· 
mak kimsenin aklına gelmez. O saat
te herkesin uyuduğu da bunların ak
lına gelmediği gibi. 

Sabahleyin alaca karanlıkta stip. 
rüntü tophyan çöpçünün tenekeler
le. araba kapakları ve tekerlekJerile 
giiriiltii etmesi bir nizamın müsaa
desine dayanmaz. La kin ifayı \'&zife 
halindeki bu belediye memuruna da 
ses çıkaran olmaz. Her çöp arabası· 
mn ardına bir tanzifat müfettişi ka
tacak değiliz ya! Ve bütün bunlar 
birleşir şehirde gürültü olur. Şehirli 
rahatsız olur. Belediye zabıtası meş
gul olur. Çünkü bir yerdeki düzeni 
sade nizam, polis, jandarma temin e
demez. Saygı olmalıdır, saygı! O da 
bizde hak getire! 

Onun için biz daha çok zaman bu 
gürültüleri dinleriz. 

Eti Türklerinin Mümessili 
---O-

Şef Atatürke 
Niemoeller, yalnız kendi avukatlan-

1 
tayin edilecek bir m üdafi 

nı tannpaktadır. D:evlet tarafından bul et miveccktir. 
almayı ka Tazimlerini 

Dün Arzetti 
Evvelki gün Şt!hrimize gelen Ha

taydaki Eti Türklerinin dini ve si
yasi mümessilleri olan meclisi umumi 
azasından Bay Abdülhamit Hayyat, 
Antalya saylavı Bay Tayfurla bera
ber dü n Dolmabahçe sarayına gide
rek defteri m ahsusa imza etmiş ve 
Reisicümhur Atatürke Yaver Bay Na 
şit vasıtasile tazimle rini arzetmistir. 

iNGILTERE: 

Harp Zam rr da 
lngiHeTe Kar -n·ık ! 

Londra 15 ıA A.ı - Dahılivf Ne
~areti t"-nfırrl"n ''a:J 'an l ır tam m 

1 1 
• /.. m'lrı ... ia ı •k · .. ır ,.. 

J t >'dı ·~u ({İbı vn'n•z t"tıı 
\'crildığı zaman değil daımı bı· ~u 
rette sondür ülmcsi liızımgelec2ğı bil
dirilmektedir. 

Tayyare Grevi 

ie 1r Portekiz siyaseti komünistli
li~ ~ e~htardır. Bu aleyhtarlık İngi
ltı-.ı~Şçı Partisinin hoşuna gitmiyebi-

Avusturyanın bugünkü rejimi, bazı mühim hadiseler karşıauı ela bulunmaktadır Son Hitler Şu,nı"g go·· ·· • A t J . ,. ... . . . . . · - ruşmesı, vus urya a 
bazı nyaaı degıfmelere meydan verıyor gıbıdır. Hatta, Almanya nın, bir hamle ile Avuaturyavı ilhak edebileceii bile bahis mev· 

Londra. 15 (A.A. ) - Haviland tay
yare fabrikasında bir işçiyi mütees
sir eden ücret meselesi üzerine baş
lamış ve on beş gündi.ir devam et
mekte olan grev nihayetlenmiştir. 
2000 işçi yarın tekrar ise baslıvacak-zuu oldu. Bu münaaebetle Avusturya ordunına ait fU reımi koy Juk. 



HIRSIZLIK: 

a n K şunların 
anlar· tevkif edildi 

TAN 

HAKARET; 

Üç Gün Hapse 

Mahkum Oldu 
Esma ISttılndc gcııç bir kadın, ev

velki gün Samatyada oturan tüc-
cardan Mchmedin kayin valdesinin 
bayram tiyaretine gitmiş, elini öp
müş, götürdüğü ~er ktilUSllhu da 
\'ermiştir. Tam bu sırada odaya Meh 
met, girmiş ve ağız dolusu küfürler 
savurduktan sonra: 

- Sen buraya kanını ayartmıya 
geldin, öyle mi? diye çikışmıştır. 

Yarın Akşam SARAY Sineması 
OriJinal mevzuu, eğlenceli ve hareketli sahneleri ve mizanseninin 

zarafeti ile sinema aleminde bit hMise teşkil edecek olan 

~~~ 
~ 

.1"1oclaclır 
Fransızca sözlü zengin ve muhteşem filmini takdim ediyor. 

Başrollerde: İki meşhur yıldız 
LORE'l'TA YOUNG ve TYRONE POWER 

.... Yarın akşamki suvare için yerlerinizi evvelden aldınnız. -

16- 2 - 938 

Bugünkü program: 
İSTANBUL nADYOSU 

ÖÖLE NEŞR1YATI: 
Stınt 12,30 Pltıkla Türk musiltis:I, 12,60 

Hnvaais, 13,05 PlAkln Türk musikisi, 13,30 
Muhtelif pl1'ık neşrlytıtı, lll,00 Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 Pldklıi dans musikisi, 19,30 

Sözstlz Türk musikisi, 19,30 Konferaruı: 
Doktor Salim Ahmet tarafından, 19,55 Bor 
sa haberleri, 20,00 Necmettin Rıza ve ar-

Dö t Kafadar, 300 Kilo Kurşunla 
Be aber .Yakayı Ele Verdiler 

Sultanahmet Sulh Birinci Ce2:8. 1 Biraı sonra altı ısoğUk el gırUa
H!lklnıi, dun bir kurşun hırsızı dava-i f,tıma sarılfü ve bana: 

Dün meşhut suçlar müddeiumumi
si davayı tetkik ettikten sonra suçu 
sabit görerek dosyayı Sultanalımet 
Sulh birinci ceza mahkemesine gön
dermiştir. ltlıkim Reşit, muhakeme
lerine bakmış. Bayan Esma: 

~Bu Hafta SAKARYA 

TiNO ROSSİ'nin 

s • d kndaşları tarafından Türk musıkist ve 
m em as 1 n a ., 1 halk farkılntı, 20,30 Hava nı:: ()rtı, 20 B3 !\

ıncr Rıza tarnfından ArtıPÇn soylev, 20,45 
l\'IİREİLLE BALLİN Nezihe ve nrkadnslan tarafından Türk 

sına başlamış, ve dort kişiyi tevkil - Eğer sesini çıkarırsan, seni bo
ctmlştir ... Hadisetı1n ttıfsilatı şudur: ğarız, dediler. Kurşunları komşumu-

VİVİANE ROMANCE musikisi ve halk şarkıları <Saat ayarı) 
l\1İCHEL Sİl\ION U,15 Fnsıl Sat HeyeU: Okuyanlar: lbrn

him Ali. KOçllk Safiye, Kc:ınun Muammer, 
lfamBi, KlarJnet, ut Cevdet Kozan, tanbur 
SalfilıatUn, keman Cevdet. 

İki aydanberı meçhul ~ller, Vnlde d d .. "b" "d 1 B 
Hanının kurşunlarına. musallat ol- zun o mana ag gı ı yıg ı ar. en 
muş, her giln bir :par~a kurşun ıışı.. korkumdan odama girdim. Sabahlc
nldığı görülüyor\ fakat hırsızlar yn· yin polise haber verecektim. Fakat, 
kalanamıyormuş. Nihayet tlün sabah polis daha erkenden vaziyeti tiğrcn
polis ayni handa oturan Ali ismind~ 
bir gençle Cemal, Hasan ve Muhsin 
adlı üç arkadaşını 300 kilo kurşunla 
beraber yakalamıya muvaffak olnıuş 
tur. Suçlu Ali hakinı Reşide hadise
yi ş5ylc anlatını tır: 

- Bay hiıkim, dün gece saat dört· 
te nbtlest bozmak için odamdan çtk
tım. Bir de baktım hanın damından 
aşağıya kurşun yağıyor. Bir müddet 
hayret ve korku içinde kaldım. He-
yccanım geçtikten sonra 6eslendim: 

- Heyt, o da kim?-

İHTİLAS: 
•• 
Olü Parasından 
Zimmetine 200 
Lira Geçirmiş 

Dün sabah Ağır Ceza mahkemesin· 
d~ beş sene evvel ihtilas suçiyle tev
kif <?dilen Ccrrahpaşa hasUıhanesi 
Debboy memuru Şevketin muhake-
mesine devam cXiilmiştlr. İddiaya gc;. 
re, Şevket hastiıhnnenin ölülerill teç
hit ve teklüine ait tahSisatından 200 

miş olncak ki beni yatığımda yaka
ladılar. Kurşunları ben çalmadım. Ça 
lanla.rla 6a orlnk değilim. 
Diğer üç suçlu, kurşunları hanın 

odasına istif ettikten sonra sıvışmış
lar, fnknt, polis onları adım adım ta
kip etmiş ve nihayet üçünü de yaka
lamıştır. Bunlar, hadiseyi taınam~n 
inkar etmişler ve Aliyi tanımadık-

larını da söylemişlerdır. Mahkeme, 
dördü hakkında da tevkif kararı ver
miş, şahitlerin dinlenmesi içuı muha
kemeyi talik etmiştir. 

MEMNU MINTAKADA~ 

Suçlu iki Gencin 
Davasına Ağır 
Cezada bakılacak 

Asliye Birinci Cem Mahkemesi 
dün bit memnu mıhtakaya girme ô.a
vasına b:ışlamıştır. Hadisenin Kasım 
oğlu Mehmet Ali ve Mustafa kızı Ze
kiye adlı iki suçlusu vardır. Polis, 
adresini değiştiren Zaklyeyi bulama
dığı için, Müddeiumumi, Zekiyenin 
davasının aynlmasını istemiş, mah
keme bu şekilde karar verdiketn son
ra Mehmet ('.linin sorgusunu yapmış 
tır. Mehmet Ali şunları söyl~: 

- Bay Reis; ben geçen Mayısın 

24 üncü günü Zekiye ile beraber Ye
şilköye gidiyordum. Şosenin dolam
baçlı bir yeri vardı. Yorulmuştuk. Şo 

seyi dolaşmaktansa, kestirme gide-

- Bay htıkim, ben Mehmedin zi
yaretine değil, kayinvaldesinin ziya
retine gittim. Hediye bile götürdüm. 
Mehmedin karısile hiç bir alftkam 
yok. Bu, ziyaret nezaketimin karşı
lığı ağız dolusu küfür oldu. Kendisine 
ceza verilmesini isterim, demiştir. 

Hakim şahitleri dinledikten sonra 
Mehmede 3 gün hapis ve 2 lira para 
cezası vermiştir. 

TEŞEKKÜR 
Aziz ve kıymetli karım ve müşrik 

anamızın Bayau Enise Dincelin acık
lı ölümü dolayısile cenazesine i~ti
rak ve bizi teselli buyuran sayın ak
raba ve dostlarımıza ayn ayn min
net ve §Ükranlnnmızı ana kudret• 
yap olamadığımızdan muhterem ga
zeteniz vasıtasiyle şükranlarımızın 

kabulünü rica ve hürmet eyleriz. 
Sabık l\Jiilkiye l\lüfcttişi 

Halil Rifat Dincel 
Güz.in ve Leman Dincel 

TEŞEKKÜR 
Ailemizin yegane istinatgahı, çok 

sevgili zevcim ve babamız ve karde
şimiz, İstanbul Zaman manifatura 
Liınited Şirketi sahiplerinden mc.r-
hum Bay Ahmet Sabri Oğanın cena
ze merasimine iştirak ve çelenk gön
dennek hususunda bizzat ve tahtl
ren bliyUk atılartmıza iştirak etmek 
!Qtfun<!a buluhan bllumum akraba 
ve nhbabımıza muhterem gazeteniz 
vasrtasjylc tgs~kkür ve minnettarlı
ğımızı erzederiz. 

Eşi 

Fitnat Oğan 

Oğlu 

Recep Oğan 

Oğlu 
Osman Senai Oğan 

Kızı 

Leman 

ile beraber büyük bir muvaffakıyetle temsil ettikleri 

YAKAN PUSELER 
filmi Meta bir ~afer kazanıyor. 
Bu bir film değil... Bir harikadır ... 
Dikkat: 'Bu film başka hiç Beyoğlu sınemasında gösterilmiyecektir. 

Suvateler içih yerlerinizi evvelden nldırmız. Tel: 41341 

Amortism n 
3322 numaralı kanun mucibince 

villerile dahili istikraz tahvillerinin 
rihinden itibaren başlanacaktır. 

Sandığından : 
% 7 1/2 faizli 1933 Türk bortu tnh
tleğiştirilmesi işine 18-2-l!l38 ta-

Sandığımız hesabına mübadele mu amelesi Türkiye Cümhuriyet ~er
kez nankasının İdare Merkezile Ista nbul Şubesl tarafından yapılacnlftır. 
İsteklilerin mezkur Bankanın Ankat n Merkezile Ist:ınbul Şubesi ii§ele
rlne müracaatları ilan olunur. "829,, 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden : 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye kon ulan 29225 lira 35 kuruş keşifli Js

lahiyede yapılacak memur evlerinin 7-2-938 tarihine müsadü pazartesi 
günü ihalesi yapılmak üzere evvele e ilan edilmiş ise de talip zuhur et
mediğinden 2490 sayılı kanunun 40 tncı maddesi mucibince ve evvelki 
şartlar dahilinde 7-2-!J38 den itib nren bir tıy müddetle pazarlık sure
tile eksiltmeye konmuştur. 

lhalesi 9-:-3-938 tarihine musad it çarşamba günü saat 14 te Gazian 
tep Nafıa Müdürlüğünde müteşckk il komisyon tarafından yapılacaktır. 
Daha fazla izahat almak istiyenlerin Gnzinııtep Nafıa Müdiirlüğüne mü
racaatları ilan olunur. (836) 

HALiÇ VAPURLARI 
T. A. ŞlRKETlNDEN: 

Şirketimiz hissedarlarının 17 Mart 
1938 Snlı günü saat 11 de Galatada 
Ovakiıhyan Hanında Dördüncü kat-

TOPLANTILAR 

e DAVETLER • 
taki dairede evvelıi adi ve müteakı- * boktor Asım Onur, yarın saat 17,30 
oon ıevkaJaae surette yapııacaıt: ıo-p- -;;ur~:ÇoR-inı':;t;a"~i"'eıı~=;ett,: ... ;;-~-
lantıda hazır bulunmalarını dileriz. ı.ulu bir konferans verecektir. 

Adi Toplantı Ruznamesi: 

1 - İdare Meclisi raporunun o
kunması; 

* Çocuk Esirgeme Kurumunun balosu, 
19 Şubat Cumartesi akşamı Tokatliyanda 
verilecektir. 

lira kadar zimmetine geçirmiştir. 
Dun miıhkemede ehli vukufun, suçlu 
ııun isteği uzerine ikinci defa hazırla 
dığı uzun rapor ~kunmuştur. Bu r-a
pora göre, teçhiz ve tekfin masrafla
rında ölUlerin isimleri kaydedilıne
diğt, yalnız adetlerine göre pnra ve
rildiği, mesela 16-9-936 yılında Top
kapı mezarcısı Hamdiye beher ölü
min gömülmesi için 160 kuruştan 15 
ölü parası verildiği anlaşılıyordu. Ra 
por okunduktan sonra suçlu, §Unları 
söylcmi§tir: 

lim, dedik. Burasının memnu mm- Hemşiresi 
tak:ı olduğunu bilmiyorduk. Zekiye- Hafıza Seynur 

2 - Murakıp raporunun okunma-
Katdeşl 

Recep Ali Oğan sı; 

Bcyoğlundn Notre Dam de Slon okulu 
tarnfınd;ın Haseki hastanesindeki fakir ve 
kimsesizlerin çocuklannn tevzi edilmek 
Uzcre elblso tcberrü edilmiştir. Hustnne 
ldıırcsı, teşckkütlcrini bildiriyor. 

- :Say Reis, hastahane idare heye
ti benim istediğim defterleri göster-
medi. Çünkü gösterseydi benim ye
rime bnşkalannın zan altına alınma
ları lazımgelirdi. Aradan beş sene 
geçmiştir. Başka bir diyeceğim yok. 
Yalnız rapor hakkındaki itirazlanmı 
hazırlamak için mühle! verilmesini 
isterim. 

Mahkeme bu talebi kabul etmiş, du 
ruşma başka bir güne bırakılmıştır. 

Bir Tabıildartn Muhakemesi 
Dün Ağır Ceza Mahkemesinde Te

lefon idaresinden mühim mikdarda 
ihtilas yaptığı iddiasile tevkif edilen 
tahsildar Muhsin oğlu Cemalin muha 
kem esine ba lanmıştır. Cel!e açılır a
çılmaz suçlu Cemal: 

- Bay Reis, beni eyni davadan do 
layı Asliye Üçüncü Ceza mahkemesin 
den de sorguya çektilre. Benden son
ra telef on idaresinde baın suçlar daha 
tesbit ve bir arkadaşım daha tevkif 
edilmiş, birisinin gayri mevkuf ola
rak muhakemesine karar verilmiş

tir. Üçumtizun muhakemesine orada 
başlo.nmıştır. Muhakemelerimizin tev 
hidini istermi, demiştir. 

Mahkeme Asliye Üçüncü Ceza 
Mahkemesinde açılan davanın mahi
yetini sormak için davayı talik et
miştir. 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

D?r Kavgaya Karı~an 
iki Genç K;z 

Evvelki gece Viyana birahanesinde 
bir kavga olmuş, bar sahibinin kızla 
n Yuhana ile Gretüriıt te bu kavga
ya iştirak etmişlerdir. Polis bu iki 

nin de şimdi nerede olduğunu bil

miyorum. Buradan gündüz saat 2,6 

ta geçmiştik. 
Müddeiumumilik bu davayı Ceza 

Kanununun 138 inci maddesine göre 
açmıştı. Halbuki bu madde sonradan 

tadil edildiği için Müddeiumumi İh
san şöyle bit iddiıı serdetti: 

- Suçlu mahkemenize Ceza Ka
nonunun 138 inci maddesile sevke -
dilmiş ise de 3089 numaralı kanun

la bu madde tadil edilmiş ve ayni 
kanunun 135 inci maddesinde mem
nu mıntakaya girenler hakkında ye
ni hüküm konulmuştur. Bu madde
ye göre, davanın ağır ceza mahkeme
sinde görülmesi lazımdır. İcabı ya
pılmak iizere dosvanın ı?eri verilme
sini isterim. 

Mahkeme, davaya ağır ceza mah
kemesinin bakabileceğini kararlaştı
:rarak dosyanın Müddeiumumtllğe ia
de edilmesine karar vermiştir. 

ZİNA: 

Papaz Hakknıdaki 
Karar Tasdik Edildi 
Bundan bir müddet evvel Balatta 

Tursina manastırında bir zina suçu 
işlerken cürmü meşhut halinde yaka 
lanan ve dört ay hapse mahkum olan 
papaz Dositos ile suç ortağı Eleni, 
haklarındaki karan temyiz etmişler
di. 

Temyiz mahkemesi. bu karan tas
dik etmiş ve evrakı İstanbula gön
dermiştir, 

~---------------------------Teıekkür " 

Hemşiremin İstanbulda vefatı üze 
rine dost ve tanıdıkların taziye için 
gönderdikleri telgraf ve mektuplara 
ayn ayn teşekkure fazla leessur do-
1nyısiyle imkan bulamatiı!tımdan, te
şekkür ve saygılarımın tblağına muh 
terem gazetenizin tavassutunu rica 
ederim. 
izmirde kağıtçı Nafiz Mustafa Delen 

MEVLÜT 
Müteahhitllerden Mehmet Murat 

oğlunun vefat eden eşi Bayan Hati
cenin istirahati ruhu için 

16 ŞUBAT BUGON 
Öğle namazından sonra Beşiktaşta 

Sinan Paşa camiinde mevludu şerü 
okutturulacaktır. Difi karoeşlermi.fi 
teşrifleri mercudur. 

MEVL-OT - Deniz Müsteşan Al
bay Saidin validesi Bn. Fahriyenin 
ruhuna 17 Şubat Perşembe günü öğ 
le namazından sonra Yenicamide 
mevlut okunacaktır. 

Hazin Bir Ölüm 
Maltepe piyade ve atış okulu l<o

mutan.· muavini Albay şevket Sar
racoğlunun 22 yaşındaki kızı Bayan 
Şadiye müptela olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak 15 Şubat 938 günü 
saat beş buçukta hayata veda ederek
ebediyete intikal eylediğini teessür
le haber aldık. Henüz pek genç ya
şında uful eden bu yavrunun allel 
kederdidesine sabırlar diler ve tazi
yetlerimizl bildiririz. 

3 - 31/12/931 tatihine ait biliüı
çonun okunması ve müzakeresi ile 
tasdiki ve idare Meclisi azalarının 
ibrası; 

4 - İdare Meclisinin yenilenme
liile huımr hlklannın tayini; 

5 - Yeniden Murakıp intihabı ve 
tahsisatının tayini; 

6 - Şirket işlerinin tedvirine su
reti mahsusada memur edilecekle
rin ücretini tesbit için İdare Meclisi
ne salahiyet verilmesi. 

Fevkalade Toplantı Ruznamesi: 

1 - Belediyenin yapabileceği icrai 
takibatı üzerine alınacak tedbir ve 
ledelhace Şirketin infisahı ile tasti-

---~--~------........... ---="---------~ 
DOÖUl\I - Ordu muhabirimiz 

Yekta Kara Mustafanın bir erkek ço 
cuğu dünyaya gelmiş ve Hasip adını 
almıştır. Ömürlü olsun. 

İstanbul Asliye ikinci Ticaret Mah 

kemcsinden: Topkapı haricinde Yı

lanlı Ayazma 85 No. da Sait vekili 

avukat Ömer Cemil tarafından Fatih 

Nişanca caddesi 26 No. da Yaşar ve 
ayni adreste Hüseyin aleyhlerine ika 

tne olunan alacak davasının cereyan 
eClen tahkikatı sırasında: Müddeaa-

1cyhlerden Yaşar vaki ilanın tebliga-

yesi hakkında karnr ittihazı. ta rağmen nıahkemeye gelıncdiğin-

Asaleten veya vekaleten iştirak c- tien hakkında H. U. M. K. nun 401 in 
debilmek için a~i to~lantıôa ~iSsp-1 ci maddesine tevfikan ittihaz olunan 
darlann en az yuz hısseye malik ol- gıyap kararının ilanen tebliğine tah
ması ve fevka1Bde toplantıda Ticaret kikatında 2213, 938 tarih Salı saat 
Kanununun 386 ıncı maddesinde ve 
Şirket nizamnamesinin 9 uncu faslın 14 de 1.Alikine karar verilmiş olmak
da yazıtı hususatin müzakere ve ka- la keyfiyet tebliğ makamına kaim ol-
rara raptı içm mezkur maddede gös- mak üzere ilan olunur. (5361) 
terilen miktarda hissedarların hazır 
bulunması icap eder. 385 inci madde-
! mucibince bir hissesi olanın dahi 

rey itasına hakkı vardır. 
Hissedarların hisse senetlerlni 16 

Mart 938 akşamına kadar Şirketimi
ze veya bir Bankaya tevdi ederek dü 
huliye ahzı iktiza eder. 

İDARE MECLtst 

\ tmTUC.RUL SADi 
l'EK TiYATROSU 

Bu gece 
(Üsküdar-Hale) 
Sinemasında 

CEHENNEM 
Piyes a perde 

'Üskiidar Hukuk Hflkimliğinden: 
Ulviye tarafından Dudulluda mukim 
Ömer aleyhine açılan ihtar davası
nın cari tlJhkikatında milddeaaley
hin ikametgahının meçhuliyetl ha
sebiyle dava arzuhali ile davetiyenin 
ilanen tebliğine karar verilmiş ve 
tahkikatın günü olarak 8/3/938 saat 
1 O tayin kılınmış ve bu baptaki da
veti) e varakası ile arzuhal sureti 
mahkeme divarlhanesine talik edil
miş olduğundan mezkur günde mah
kemeye gelmesi ve arzuhale de tari
hi ilandan itibaren 20 gün zarfında 

cevap vermesi lüzumu ilanen tebliğ 
olunur. 

ANKARA RADYOSU 

ÖÖLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 - 12,50 Muhtelif plllk neşri

yatı, 12160 - 18,16 Pllk! "T"Ork mualklıl 
ve halk prWılaf'ı, 18,16 - 13,SO Dahlll V'e 
harici haberler. 

AKŞAM NEŞRİYA'l'L 

Saat 18,30 - 10,00 Muhtelif plrık neşri
yatı, 19,00 - 19,30 Türk musikisi ve h ıll: 
ıarktlnrı ((Mnkbulc Çnkar \•e arkadaşla
rı), 19,30 .... 19,45 Saat ayan ve Aıarıçcı 

neşriyat, 19145 - 20,15 Türk rnuslklsl ve 
halk şarkıları (Hikmet Rıza , ~ Sesgör ve 
arkadaş1nn), 20,15 - 21,00 radyofonik 
temsil: (Ankara Şehir Tiyatrosu nrtisUcrl 
tarafından) 21,00 - 21,15 Ajans haberle
ri, 21,15 - 21,65 Stüdyo 'Salon orkestrası. 

1 - Helnz Mletaner in elner Rumlnl•· 
chen Tıclıirda. 

2 - Joa. Haydn Der 8turm &lnfonle Q. 

Clur No: 8. A. Allegro moıto. e. Andante. 
C. M enuetto. C. Preato. 

S - Havdn Fantalılc Mosalque. 
Sant 21,!>5 - 22,00 Yarınki program "

lıtıklAI Martı. 

* Günün Program Ozii: . 
SENFONİLER 

21 LlinJ.dg: Bily(lk senfonik halk kon 
seri. 23,30 Viyann: Graz: Senfonik kon. 
ser plfıkln). 

llAFJF KONSERLER 
6,45 Purl.S Kolonyal: Plak. '1,10 Ber

llh kısa dalgtı.!ıı: E~lenceli sabah konse
ri. 8,15 D;ı.-nmı. 10,30 P:ıris Kolonyal : 
PUık. 13 Berlin kısa dalgası: Hafif kon 
ser 14,15: Devamı. 14,15 Paris Kolon
ylil: Konser, 15: Keza, 17,lS Varşova: 
Karışık konser. 17,45 Berlnl kısa dalga· 
sı: Neşeli halk musikisi 18,05: BUkrcş : 
Stcfancsko orkcstrtısı. 18,30 Belgraa : 
Ra.A--. ,. .... _ .. ___ 1Jil ~n. 'R.Arli.n ...... .dal 
gası: Halk musikisi konseri 18,ti5 Pe,
t~: Çigan orl:testtası. 19,10 Varşova: Ha
m ptıiıt musikisi. 19.30 BC'lıtrad: Kon
ser nflkli, 20 Pc~tc: Raftyo orkestrası, 20, 
10 Ltiypzig: Akş:ım konseri. 20,20 Vatşo 
va: Halk şarkıları. 21135 Peşte: Öpcra 
orkestrası. 21,45 Stokholm: Askcrt ban
do. 22 Varşova: Chopinln eserlerind~ 
piyanb solo. 22,45 Bükreş: Hanı konser 
nakli. 23 Peşte: Çigan orkestrası. 23 :· 
Varııova: Şarkı resitali (Bııah, Mozart, 
Schubert) · 

ODA MUSiKiSİ 
22,45 Bcrlin kısa dalgası: Kanşı'k o

da · musikisi. 
RESİTALLER 

9,30 Bcrlin kısa dalgası: Solist kon• 
seri (Piyano). 10,15: Keman. 18,15 Var · 
şova: Unutulmuş şarkılar. 18,50 Viyana, 
Grnz, Piyano rclakntile şarkılar. 19,0S: 
Prağ: Avusturya şarkılntı. 20,10 Bllk
rcş: Şarkı resitali. 20,30 Stokholm: Pi
yano resitali. 20,30 Lfıypzlg: Max Reger 
in sarkılnnndan (Piyano rcfakntne) 
21.15 BUkres: Piyano (Chopln) 22,30 
Bclgrad: Karı!jık şarkılar. 22,40 Viyana, 
Grtız: Piyano retnkntile keman resitali. 

DANS l\11.J'SfKfSİ 
23,30 Varşove (Pl!\kla). 23,35 LAyp· 

zlg Sopran ve gitar rcfakntile dans. 

A .'J E. Ş_ • 
BOCEGI, 

n;ANETTE l\IAC DONALD 

TEMDID EDiLDİ 

ALEMDAR'da 
Seanslar 1,30 4. 6 gece 8,45 de 

lstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrola.,.. 

~~m:ı~llilll ~1 DRAM KISMI ıı Saat 20,30 da 

!111111 PER GUNT 
ııııııu!ll dram 5 nt>rdl' 

Saat 20,30 da ~Uf 
OPEHh"T KISMI ;mm nı~ 

SOZUN KISA~ I' 
1

11,

1

11

1 

mı 
komedi 4 perti 

Pazar günleri 15,30 da ı\t tıne 

Ç6CUK: Cumartesi Çarş:ımba 14 te 
MAVi BONCUK 

genç kızı dn suçlu olarak yakalamış ··------------···------····e O R A. . ve farik ve mümeyyiz olup olmadık- C H A R L E 5 
ıarının tcsbitı 1çın Müddeiumumiliğe tarafından şahane f ı'lmı'nı'n 
gondermi~lir. MUddeiumumUik Tabi O y E R bir surette 

MELEK kazandığı büyük rag
bet üzerine gösteril
mesi daha bir kaç 
gün u:zatılinıştır. bi Adli Enver Karana muayene eltlr- yaratılan 

miştir. Verilecek rapora ğöte tahltl- ilaveten: KüÇiik, hüyük herkesin alkışlarla kar~ladığı 
)lata devam edilecektir. 1-•••••••••••llil•llmilill••••llillliliıııİllıİlliııiııi•••••m•ıiiıiiiıiilllilliiıİii 

Sinemasında 

ISTANBUL SENFONiSi 



16 - 2 - 938 

TAN 
Gündelik Gazete 

-0--
TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
ıeyde temiz, dllrUst, aamlmt olmak, 
karlln gazeteal olmıya çalışmaktır, 

ABONE BEDELİ 
Türkiye 

1400 Kr. 1 Sene 
750 • 6 Ay 
400 • 8 • 

Ecnebi 
2800 Kr. 
1500 • 
800 • 

150 • 1 • 300 • 
Milletlerarası posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 li
radır. Abone bedeli peşindir. Adres de
ğljtirmek 25 kuruştur. Cevap için mek
tuolara 10 lmn.ısluk oul tlAvesl lAT.Jmdır. 

1 GONON MESELELERl-ı 
( 

lngiliz Kabinesi 
[Yazan: M. Zekeriya] 

İngilterenin İtalya ile başladığı 
anlapna müzakereleri, İngiliz kabi
nesindeki aynhğın meydana çıkma
sına sebep olmuştur. 

İngiliz kabinesi iki grupa aynl
mııtır. Birinci grup Başvekil Cham
berlin'in etrafında toplanan müfrit 
muhafazakarlardan mürekkeptir. 
Bunlar Başvekil, Dahiliye Nazın, 
Maliye Nazırı ve Harbiye Nazırıdır. 
Asıl kabineyi teşkil edenler bunlar
dır. Ekseriya kararlannı kendi ara· 
lannda verir ve· diğer azaya tebliğ 
ederler. Bu grup Almanya ve İtalya 
ile anlaıma taraftandır. Avrupa sul
hüııiin bu anlaşma ile temin edilece
iine kanidir. Onun için Almanya ve 
İtalya ile anlaşma imkanlarını araş
tırarak ilk fırsatta müzakereye giriş
miye amadedir. 

Kabinenin diğer azası, bilhassa 
Hariciye Nazırı Eden, bu fikirde de
ğildir. Onlar, İngilterenin silih
lanmasını bitirinceye kadar vazi
yetin idaresine taraftardırlar. O va
kit Almanya ve İtalyaya istedikleri
ni kabul ettirebileceklerine kanidir· 
ler. Bunun içindir kj Başvekil tara· 
fından Lord Halifaks'ın Almanyaya 
gönderilmesine muhalif kalmışlar

dır. Bu defa da İtalya ile müzakere
nin başlamasından hoşlanmamışlar
dır. 

İngiliz Başvekili kabinedeki bu ay
nhğa mini o1mak için; arkadaşlann
dan bir kısmını değiştirmek tasavvu
rundadır. Hatta haftalardanberi bu 

,,, ~· ... · · - .. .... ... _a·r• ...... J "" ... 

itilmektedir. Feda edilecekler ara
sında ve belki de başta Eden vardır. 
Çünkü Eden ile Mussolini şahsen bi
ribirine karşı pek teveccühkir değil
dirler. Habeş harbindenberi iki mem 
leket devlet adamının arası açıktır. 
Batti İtalyan gazeteleri, Eden Hari
ciye Vekili kaldıiı müddetçe bir an
laşmıya varmanın mümkün olnuya
cağını açıtknn açığa yazmaktan çe
kinmemişlerdir. 

İngiliz efkan umumiyesi bu hadi
seyi merakla takip etmektedir. Çiln· 
kü İtalyanın mali bir sıkıntı içinde 
olduğuna vakıftır. İngiliz bankaları
nın İtalyaya para vermesine muhalif 
tir. Çünkfl İtalyanın bu parayı ya si
llha, yahut ta Habeşistanm istiama
nna sarfedeceği muhakkaktır. Bu 
tartlar dahilinde İngiliz Bqvekilinin 
mttukereye devam etmesi ve İtalya-
78 para ikraz edilmesine razı olması 
eeunt utiyen bir hidisedir. Çünkü 
J'akında intihabat olmuı ihtimali 
vardır. Ve bu anlaıma müsbet netice 
vermezse, Başvekil intihabatta kay
betmek tehlikesiııe maruzdur. 

Bu sebeple İngiliz kabinesindeki 
gUrflş farkı, beynelmilel neticeler do
tprabilecek milhim bir hadisedir. 

* •• 
73 Yaıında Bir lıçi 

Dün idarehanemlze 73 yaşında bir 
ltçl müracaat etti. İstiklal harbine 
Kirmiş. Kalörifer ve su tesisatında 
tısta imiş. Hastaneden yeni çıkmış. 
lhtlyar olduğu için kimse ve hiç bir 
lbiiessese ona iş vermiyormuş. 

- Ne yaeayım, diyor. Dilencilik 
)'apamam. Yangın yerlerinde yatıyo
l'Uın. Çalışarak hayatımı kazanmak 
istiyorum. Fakat bana kimse İf ver
lbezae ne yapabilirim? 

'13 yaşına gelmiş bir işçinin hala ha 
)'at kaygwıile iş araması acıklı bir 
hadisedir. Düşündük, taşındık. Bu a
damın yarasına şifa olarak bir çare 
'hnlanıadık. Çünkü onu elinden tu
tup koruyacak bir müessese bilmiyo
l'Uz. 

Bu misal, buna benzer binlerce va
ltaııuı bir örnetldir. Memleket sana
~Reştlkçe bu dert daha büyüyecek
tiıo, 'büyümeden bunun önünü almak 
için içtimai sigorta teşkilatının bir 
aıı e\'Vel tesisini temin etmekten baş 
l. Çare yoktur. 

TAN 5 

Bazı mimari eserler, bir inci damlasına benzerler. Bediiyetleri, 
kendi öz hatlarındadır. Kesllen bir inct nasll kıymetten düıerse 

sonradan el karışmış mimari bjr eser de kıymetten düıer. O halde: 

yer, abidenin inkişafına değil. in
kişafına sebebiyet vermiş olur ki, 
haa tabirile: "Kaş yapalım derken 
göz çıkarmış,, oluruz! 
Aklımın ermediği bir şey da

ha var: Bugünkü davamız Türk
lük değil midir? Aslımızı, medeni
yetimizi ispata çalışmıyor muyuz? 
Dava lafla kazanılmaz. Delil ister, 
şuhut ister. Bizim de phitlerimiz 
bu eserlerdir. Bütün dünya millet 
!erine övünerek açık alınla göste
rebileceğimiz öz be öz Türk şahe-

1 BAŞMAKALEDEN MABA'r 

Gayri mübadil 
a a islerinin Tasfiyesi 

" 
Y enicami Abidesinin 

(Başı 1 incide) 

1 şin bu kısmı doğru, iğri bir res
fiye geçirmiştir. Artık geriye 

dönmek imkanı yoktur. Şimdi elde 
gayrimübadillere hiç tevzi edilmi • 
yen yüzde kırk beş istihkaka ve ma
la çevrilmiyen bonolara mukabil 63 
numaralı ocak dahil olduğu halde 
bir takım mallar, bir miktar da pa
ra vardır. 

Güzel Kasrını 
serini medeniyet üeminde hayi-
delşemlş meydan keyf"ıne nasıl fe
da edebiliriz? İsmail Hakkı Balta
cıoğlu, mimar Sedat Çetintq, mi
mar Zeki Sayar ne makul konu-

Yıkıp 
•ı ime, ıanata vurguna-

damlar için eskinin 
büyük kıymeti vardır. Hele 
Y enicami Kaan aibi temlin
den kapı mentefeaİne kadar 
asaleti fermanlarla, Takıfna

melerle müeyyet, tarihin silin
mez mühürile musaddak o
lursa.. 

Oz sanatkar ona "zerefşan" üs
tüne elle yazılmış bir (Kur'an) 
kudsiyetile bakar. Tanndan &e& a
lır gibi sanattan ilham alır. Bunun 
içindir ki, batı milletleri en büyük 
saraylarını eskilere tahsis etmiş -
ler, adına da: "Müze,, demişler
dir. Yine bunun içindir ki, alimler 
kazma kürek alır, tarihin iz bırak
tığı topraklan eşerler; kırık bir 
tuğla parçasından çürük bir insan 
kemiğine kadar zuhur eden her de 
lili ilmin otağına taşırlar "yeni 
bir hazine,, bulduk derler. Cüm
büş yaparlar. 

Yenicami kasrı da ilmin berrak 
menşurundan renk alanlar için 
bir güneş gibidir. Renk ve ziya 
sihrine meftun ressamlar; taş ör
güsüne vurgun mimarlar; mazi es 
rarına müptela müverrihler onu 
aziz bilirler; muttasıl tavaf eder
ler. Nitekim bu sadık ~ydalardan 
biri: "İbrahim Hakkı Konyalı,, son 
zamanlarda yanık bir bağır ve ha-
zin bir neva ile haf tal ardır bu sü-
• ..u.ı..._ .ı,.. J Ü r l.:ulJ u~, Lı.u u.ı.u ÇO· 

ğumuza kapalı kalmış bir yaprağı
nı açıyor. İcrası boynumuza borç 
vakıf .şartlarını okuduktan sonra: 

"Yeni mimar, camiye kasnn pli 
nım da eklemiş ve onun sol teme
lini "gömlekli kule., ve "peçeli hi
sar,, denilen Bizans surunun üs.. 
tüne dayamıştı,, diyor. 
Kaınn yıkılmasile tahakkuk e

decek vebali izah için de: "Gömlek 
li kule, Fatih ordusuna en son ta.
Hm olan kuledir. Fatih günü Is-
tanbulda Türk bayrağının en son 
çekildiği yer burası olmuştu. Bu 
kulenin önünden denize seller gi
bi Türk kanı akmıştı. Bu kuleyi 
alırken ölen iki Türk kumandanı
nın kabirlerini de yine buradaki 
Arpacı camiinin bodrumlarında 

buldum,. diye yanıp yakılıyor .. 

Bu izah~ 
- "Sakın ona dokunma

yınız, camiln temelini örselersi
niz. Fethin büyük şehitlerini inci
tirsiniz. Tarihin gazabine uğrar-
sınız.,, demektir. 

Ve haklıdır. Tarihi düşünmiye 
hacet yok. Ben bile tam manasile 
müseyyep, yani kadir ve kıymet 
bilmez bir asrın çocuğu olduğum 
halde bir kısım eslafa eclaf nazari-
le bakmaktan ve taşkı.n bir gönül 
gavzile lanet etmekten kendimi a-
lamıyorum. Mesela, Yenicami kırk 
sene evvel bugünkü halde değildi. 
Bütün musluklarından şakır şakır 
su akardı. Arkasındaki bahçe, mu
vakkithane, kapı, beri yandaki se
bil hepsi meydanda idi. "Yol aça
cağız, postane yapacP;ız,, dediler, 
kapılan yıktılar. Arap mıdır? A
cem midir? Frenk midir? Ne idü
gü belirsiz bir postane, yaptılar. Se 
bilin mahiyetini, manzarasını ber 
bat ettiler. Kasnn da bir köşesini 
yonttular. Şimdi her geçtikçe yo-· 
nuk köşe gözlerime diken gibi ba
tar: "seni Yonan el kınlsın!,, diye 
mutlaka beddua ederim. 

Bazı mimari eserler, bir inci 
damlasına benzerler. Onların bedi
iyetleri kendi öz hatlarındadır. Ke
silen bir inci nasıl kıymetten dÜ
şerse, sonradan el karışını§ mimari 
bir eser de kıymetten düşer "şeh
dane,, lik vasfını kaybeder. Hem 
şunu çok iyi bilmek lazımdır ki, 

işin kestirmesi, IıükUmetin bunla-

Atmıyalım! 
şuyorlar: Yapılmış ve bir daha mis 
lini yapmıya lmkAn kalmamış bir 
murassaı parçalamaktansa yapıla
cak meydanı ona göre bir ölçüde 
açmak daha makul değil midir? İ
şin akliseliın ile birleşik necip ta
rafı dururken fidanlan hiç rahmet 
yüzü görmemiş susuz gönüllere 
kızgın kül saçmakta ne mina var?! 

n bir karşılık diye kabul ederek ve 

ı kendisine ait birtakım hataları tamir 
ihtiyacını duyarak gayrimübadillerin 
hesabını, im.kanın müsaade ettiği a-

~ 

Tuhaftır .. ki .. b~ deniztecrüli~be-y~-
pan gorgusuz, sız 

bir delikanlı da değil. Yaşına kı
rağı, başına ak düşmüş her bakım 
dan hürmete liyik, kendi de 1 Yeni
cami gibi tarih sınıfına Wıik pro-
fesör bir paşamız! Bir paşamız ki, 
muhakkak Avrupayı öz vatanın
dan iyi tanır belki "Cathedrale" i 
yüz defa gezmiştir. En bayağı bir 
heykeline saatlerce ha'lnnıştır 

da "Süleymaniye,, ilin zaviyeleri
ni dolaşmıya Ü§enmif; bugün Aya
sofyanın kapılarından çıkarılamı

yan haşmetli yazı levhalanna bir 
kerecik olsun kafasını kaldırıp bak 
mamış, onların nasıl ulvi bir hiın 

Y enicami Kaarının hünkar sofa.ınJ/Jıi mozayikler 11e 

manzum kitabeden iki türkçe mura 

met ve ilihi bir muvaffakıyetle 

yazıldıklarını bir saniyecik olsun 
düşünmemiştir! Eminim ki, gar
bin tarihi bir eseri korumak veya 
elde etmek için harcadığı parala
nn yekununu da benden çok iyi 
bilir. Allah sizi inandırsın bu ihti
yar paşamızın yıkmak zihniyeti
ne Baltacıbaşı oluşunu bir türlü 

güzellik bilya gibi tostoparlak ol
mak ta değildir. Hatların tezat ve 
kesirlerinden husule gelen ahenk
te, imtizaçtadır. MeselA, bedün 
enmüzeci addettiğimiz insan vücu 
dünden iki kolu omuz başlanndan 
kesiniz; düpdüz kalacak esastan 
daha çirkin bir şey tasarlıyamaz
sınız. 

Y enicami de güzel bir insan 
vücudüne benzer. Kasrı ma

bede ayn bir haşmetle beraber dü 
şündürücü bir esrarengizlik ilave 
eder. Onun teknik bakımından mu 

kabil sikleti de (Mısır çarşı) sının havsalama sığdıramıyorum. Ger-
methal ve bünyesidir. Kasn kaldı- çi "Sayın Pqa,, mızın operatör ol-
nnca Mls~ çarşısı bir tarafı aiJ,r dutunu bilmez değilim. Ninemin 
basan terazi gözü gibi camii çirkin bir memesini kökünden kesip at-
bir bo§luja kaldırabilir. Y~ es- mıştı da ben o mübarek göğsü ya-
tetik müvazene bozulur. Kasrın dırgamıştım; sıcağında ruhu-
kaldırılması - meydan ilçıldıktan mu bir daha ısıtamımuştım. Fa-
sonra - ihtimal Mısır çarşısının da kat İstanbul mütevekkil bir fer-
ka1dırılmasını icap ettirecek'.tir. din anası değil, kafası kitap, gözü 
Halbuki, Mısır çarşısı da İstanbul bedi ile şenlenmiş ve şenlenecek 
denilen bergüzarlar ve tarihler bütün dünya insanlannın anası -
müzesinin bellibaşlı "dürdane,, le- dır. İrfanı betere maya verecek 
rinden biridir. Bu takdirde· camii · memesi kolay kolay kesilemez. 
meydana çıkarmak emelile açılan Kesenleri de bef81' ve tarih affetmez. 

zami hakkaniyetle kesmesidir. 

Böyle bir tasfiyede en evvel gay
rimübadiller bakımından hareket e
dilmesi ve henüz tamamile kendi.el
lerinde bulunan % 45 istihkakın 

gözönünde tutulması münasip olur. 
Henüz mala çevrilmiyen gayrimüba
dil bonoları bu tasfiye içinde muay
yen bir müddete ait vasati piyasa 
kıymetile itfa edilmelidir. Bu bono
ların bir kısmı henüz gayrimübadil
lerin elinde bulunuyor. Bir kısmı da 
tasarruf sahiplerinin ve ispekülatör
lerin eline geçmiştir. Eğer hükume
tin ayırabileceği tahsisatın geniş ola
cağı farzedilirse, tevzi edilmemiş is
tihkakla beraber gayrimübadil bono
larına da tam kıymet verilmesi te
menni olunabilir. Fakat im.kanın her 
halde dar olacağını farzedersek ve 
hayali bir tarafa bırakırsak spekü -
lAsyon yapanların umulmaz bir kara 
kavuşmasından evvel gayrimübadil
leri düşiinmek münasip olur. 

Eldeki açık ölçü, her şeyden evvel 
tevzi edilmemiş % 45 istihkaka tam 
karşılık hazırlamak ve bonoları va
sati piyasa kıymetine göre itfa yolu
na gitmektir. Bu suretle gayrimüba
dillerin hakkı en yüksek derecede 
korunmuş olur. Spekülasyon maksa
dile bono alanlar da ellerindeki ma
im piyasa kıymetine kavuşurlar. 

Şurasına hiç şüpphe etmiyoruz ki 
hükumetin hazırlamakta olduğu pro

jede, geçmiş senelerin bütün acı tec

rübelerinden istifade eailecek, gayri
mübadillerdeki yarayı azami hakka
niyetle kapamak ve sarmak yolları 

düşünülecek ve temin olunacaktır. 

:Ahmet Emin YALMAN 1 

Sigorta Sirketl·eri 
' 

için 1 

Diğer taraftan, sigortalılarm temina
tını teşkil eden kefalet akçelerinin de 
en emin suretlerle plase edilmeleri
ni ve kıymetlerinin sukutlardan mu-

Yeni Kanun Liyihasile 
Esbabı. Mucibesi 

hafazası başlıca emniyet tedbirleri 
arasına alınmak zarureti vardır. 

Teminatı artırmak 
Bu zaruretler gözönünde bulundu

rularak ve, yukanda da arzedildiği 
veçhile , sigortalının teminatını art
tırmak maksadiyle, layihada bazı hü 
kümlere yer verilmi~: Dk defa ola 
rak hayat sigortalarında ayrılan ri-

Ankara, 15 (A.A.) - Sigorta Şir- tına kredi tevziatının, nakliyat sa- gorta1uım teminatını arttırmak fik- yazi ihüyatlann - kefalet akçelerinde 
ketlerinin teftif ve mürakabesi hak- nayünin kuvvetli bir sigorta ve mü- ri, takdim olunan kanun layihasını olduğu gibi - nerelerde ve ne suret
kındaki kanunun bazı maddelerini de kerrer sigorta teşkilatı ile iş bera- ilham eden bqlıca dÜfÜncelerden bi- le istimal edilebileceği tayin edilmiş
ğiştiren ve mezkur kanuna bazı hü- ~erliğine ihtiyacı vardır. Bu gayeye ri olmuştur. Fakat, diğer taraftan, tir. ~bit ve müteha~il kefalet ~
kümler ilave eden kanun layihasının ıse ancak sigorta sanayiini memle- bu liyihada, sigortalının emniyeti dü çelenne mukabil temınat olarak goe
mucip sebepleri: k~t~e de sigorta ilim ve tekni- şünüldüğü kadar, sigorta müessese terilen gayri menkuller veya ~-e~ 

Memleketimizde sigortacılık faali· ğının beynelmilel mücerrep esaslan !erinin, inkişaf halinde olan sigorta- kıymetlerde zaman zaman gorülen 
yetlerinin mürakabesi sahasında ana üzerinde kuimak ve yürütmekle eri- cılığımızın teşebbüs kabiliyeüni fel- kıymet aukutları sigortalılann temi
kanunu 1927 senesinde yüksek mec- şebiliriz. Takdim kılınan liyiha ile ce uğratm:unu, rantabilitelerini da- natı üzerinde müessir olmakta ve bal 
lisin kabul buyurmuş olduğu 1149 nu 1927 kanununa nazaran bu yolda a- raltmamak ve bilakis, hayaüyet ve buki, 1149 numaralı kanun kıymet 
maralı kanun teşkil etmektedir. O va dımlar atılmak istenilmiştir. Sigorta inkişaflarını tarsin etmek gibi husus sukutlarından mütevellit noksanlann 
kittenberi geçen on sene içinde,, si- sanayii bankacılıktan daha çok geniş ıar da gözönünde bulundurulmuş-- mey~a çı~~mlması ve noksanın si
gorta muameleleri ve milli sigortacı mikyasta "itibar" mefhumuna dayan tur. Sigortablarm hukukunu koru- gorta ıırke~~e tam~la.ttın~ ~u
lık ehemmiyetli bir inkişaf kaydet- maktadır. Peşinen prim tahsil edip is manın en emin çaresinin sigortacıyı s~unda kifı ve muessır bük.mu ih
miş ve mevcut mevzuatımızın bu in· tikbalde tahakkuk etmesi muhtemel kuvvetlendirmek olduğunda şüphe tiva etmemekte olduğundan bu gibi 
kifafa artık dar gelmiye başladığı bir zarara karp tazminat vaadinde yoktur. Sigorta müesseselerinde, ser- ahvalde icap eden tedbirlerin alın
memnuniyetle görülmüştür. Diğer bulunan sigortacı hakkında, hasar mayenin tali bir ehemmiyeti haiz ol- masında büyük müşkülat çekilmek
tarafta, mevcut mevzuatımız bu on vuku bulmadan veya uzun vadeli ha dulu ve yüklendikleri taahhütler ve te idi. Bu sebeplerden dolayıdır ki, 
senenin tecrübesinden geçmif ve bu- yat poliçesi munkazi olmadan, sigor- maruz kaldıkları ritkler ile kıyas Jca. 1149 numaralı kanunun 10 uncu mad 
günkü ihtiy•çlara nazaran, tabiatiyle talının sarih ve müsbet bir kanaat bul etntlyecek nisbette mahdut bulun desi değiştirilerek, kefalet akçelerini 
bazı noksanlar ve Jdfayetsizlüµer göt hhıl etmesine maddi im.kin yoktur. duğu malumdur. · teşkil eden gayri menkullerin kıy-
termiftir, İtte bu ıuretledir ki, hükı1 Halbuki, son senelerin tecrübesi de Riya ihtiyati.,. m~tlerinin takdiri hususunda yeni 
met, 1149 numaralı kanun'un bazı göstermiştir ki: Bir sigorta müessese Verimli senelerde klrlanndan tef- kaıdeler konmuş, gerek bunlarca ve 
maddelerini deliştlren ve bu kanu- si "izhan acz" etmek devresine ge- rik ederek tesis ettikleri şirket hiti- gerek menkul kıymetlerde vukubu
na bazı yeni hükümler ilive eden !inceye kadar bozuk ve l8l'S11m1f va- yat akçelerinin maU bünyelerini tar- lacak kıymet noksanlarının süratle 
bir kanun liylh111nı yüksek tetkik ve ziyetini uzun ~ örtmeğe ve ida- sin ve tevzin bakımından büyük e- tamamlatılmasını .kolaylaştıracak ve 
taadikımza arzetmek ihtiyacını duy- meye muvaffak olabilmektedir. hemmiyeti olmaklı beraber, bunlarm ~yit edecek hükümler ilave edilmiş-
du. Taliye yola da riyul ihtiyatlar dbit ve müte- tir. 

lı 69N6erlifi ilatiyaa Müvazeneei boziıımUf bir 'ftZiyeti, havvil kefalet akçesi suretinde tem Gayrimenkul kıymetler 
Sigorta ve mükerrer ıtıortanm iç- kanuni tasfiyeye kadar sürüklemek olunan diğer lhtiyatlarla hiçbir mü

timal, iktıaadl ve malt aaha1ardald pek kolaydır. Fakat tasfiye yolu ile nasebet ve müpbeheti yoktur. Rtya
inld§afımızla müvul bir terakkiye hüarandan bqka bir t.errıinat istihsal zt ihtiyatlar d<>lrudan dolruy• mgor 
mazhar olmuı, bu aaha1ardald tefeb- olunum~ da muhtelif mlpJler- talıluuı miifterek hak w malıdır. St
büs ve hareketlerimizde müessir ve le tebeyyün etmiştir. Bundan dolayı gorta ve mükerrer aıiorta miiem .. 
kıymetli hizmetlerde bulunması hü- kanunf tasfiye sa1hasına intikal et- 1eri bu tuarnıf aermayesinl ifleten 
kiımetimizin takip ettiği bir g•yedir. ıneden zamanında tedbir almak ve mesul bir vekil rolündedirler. ~ 
iç ve dış ticaretimizin, sanayi faa- böylece sigortalmm hukukunu koru- lan diledDderi gibi istimale hiçbir 
liyetimizin ticaret ve istihsal haya- mak icap etmektedir. Bu suretle si- veçhile lial.Ahiyetll olmamahdırlar. 

Gayri menkul kıymetlerinin, bil
hassa yer yer inşa halinde bulunan 
şehirlerimizde, sık sık tahavvüller 
ıeçirmeğe maruz seyyaliyetin tem.i
ni maksadiyle, muaddel 10 uncu mad 
ded4f gayri menkul halinde tesis edi
lebilecek teminat mikdarı, kefalet 
akçeleri ve riy~ ihtiyatlarm en çok 

(Det1mm 7 ncide) 
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Daşpelılivan Tekirdağlı 
P ariste ilk Güreşinde 

Sanlı Bir Zafer Kazand1 
3 

'Pariste ilk müsabakasını Wagram 
S''1lonunda Letonya şampıyonu Pas
ınana karşı yapan Türkiye baş pehli
vanı Tekirdağb Hüseyin parlak bir 
galibiyet elde etti. Teknik rakibini 
müsab8ka müddetinin yansından ev
vel haklıyan Hüseyin pehlivanın şöh 
reti Parisliler arasına .hemen yayıl
dı. 

Müsabakanın talsilôtı 

.ı 

Atletİ%m: 

Sı:or Kurumu 
Bir Kupa 
Koyuyor 

1 A N 

.................................... ·-·-······· : 
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! 
! ~ Mektupları 

····-·· .. ·- ---
Radycd:.ki 

Konferanslar 
Elektrik şirketi kablo ferşlyat takımı 

şefi Ali Kad.ıoğulları imzasiyle yazılıyor: 
"11.2.1938 tarihll nüshanızda. üstat pro

fesör Salih Muradın radyodaki halle kon-
1\tletizm Federasyonu tarafmdan feranslarına karşı bazı kimselerin tenkit 

bütün mıntakalara gönderilen bir ta- kılıklı ve biraz da ilmi haysiyetten uzak 
mimle, 20 Şubat Pazar günü bütün sorular yaptıklarını havretle okudum. Kıy 
şehirlerde Türk Spor Kurumu kupa metli profe~örlerin muhtaç olmadığı avu-

katlığını yapacalt değilim. Yalnız sorular
sı namı altında bir kır koşusu tertip da bulunan ene alimlerin bilmesi lilz.ım
edildiği bildirilmiştir. Bu koşuya teş- dır ki, en basit bilgili vatanaaşa kadar bü
kilata mensup olan ve olmıyan her yük bir meharctle inen profesör Salih Mu 
sporcu iştirak edebilecektir. rad~n konferansları. radyonun en zevkli 

F t tak "t"b il t ·f t" 1 ve ı;;tlfadc!J zamanlarını teşkil eder. Genç er ve ım ı ı ar e asnı e a- . alimler, çızmeden yukarı çıkacakları yer-
bi olan bu kır koşusu için şehrimiz de. biraz dıı radyonun, tam dinleyip isti

Atletizm Ajanlığı Topkapı sahasını 1 fade edcceğııniı. saatlerini boşuna doldu
müsabaka için tesbit etmiştir. ren bıızı kon!erımsçıları tenkit etselerdi. 

4 kişilik takımlarla ve 7500 metre daha doğru ve insnnı hareket etmiş olmaz 

f d b 
. Jar mıydı.,, 

mesa e e yapılacak yarısın irincisı 

ne spot kurumu tarafından konan ku 
pa verilecektir. Hastaneye yatan yaralı Wagram salonunda tertip edilen 

güreşleri Parisın en büyük spor sa
rayının güreş organizatörü Paoli i
dare etmektedir. Paoli. Türkiye bac 
pehlh·anıru idmanlarında gördüğ 

zaman. çok kuvvetli olduğunu hem n 
anlamakta gecikmemı-;ti Fakat Te
kirdağlıya bir meseleden do lnyı bir 
az kızgın olduğundan onu doğrudan 
doğruya spor sarayında güreştirmek 
istemedi İdmanlarında çok iyi görıı
nen Türk aslanını evvela daha küc"•k 
bir salon olan Wagram salonunda de 
nemeği tercih etmişti. 

Beşiktaş lzmir da 
1 Milli Ki.ime müsabakalarının dep
lasman maçtan mucibince Besiktaş 
ldübünün bu hafta İzmire gitmesi ı
cap etmektedir. 

Bakırköyünde Yenlmahallede 10 'l'em
muz caddesinde bakal dükkanı üstündeki 
evde Meliha tmzasile yazılıyor: 

"Jandarma yüzbaşılığından malülen mü
tekait. elyevm Darpanede calışan zevcim 
Nüzhet, bir kaza neticesinde merdivenden 
düşerek yaralanmıştı. Cerrahpaşa hastane
sine kaldırıldı. Hastaneye kalktığının al
tıncı gecesi, zevcimin ııtırabat arıısında ba 
zı •taşkınlıkları dolayısile bir hademe ve 
hastabakıcı tarafından dövüldüğünü, ağzı

na portakal kabukları dolduruldu~unu duy 
dum. Sertabibe şikAyet ettim. MesuJleri 
hala tecziye edilmedi.,, 

Beşiktaşlılar tzmirde birinci maç-

ı larını geçen hafta Ücoka mağlıil' o
lan Alsancak ile, cumartesi günü ya

j nacaklar. ikinci olarak pazar günü 
tlC'ok ile karsıla<:acaklard1r Resiktaş 
takımı sehrimizden perşembe gü -

Fazla olarak W agram müsabaka· 
larmın bas güreşini Tekirdağhya ver 
mcmişti. Tckirdağlının güreştiği ak
şam baş güreşi. Avrupa şampiyonu 
ünvanile musabakalar yapan Karol
yi ile Kanadalı Fransız Perron ıcra e
decek lerdi Türk pf'hlivanının !!"iireşi 

baş güreşten bir güreş evvele kon-

muc:tu. 
O:ganizatörün bu gayri müsait va

ziyetine ragmen Türk baş pehlivanı 
hakiki kıymetini Letonya -:amn;vrınu 
nu on beş dakikada yere sermekle se 

yircilere ishat etti. 

Ezici bir hakimiyet! 

Hakemin ba:ılama işaretile. bera
ber rakibinin üstüne. atılan. yüz ki
loluk rakibile bir çocuk gibi oyna
mıya başlıyan kıymetli pehlivanımız 
ahali ustiınde fevkalade bir tesir bı
rakmıya baş!amıştı. 

Letonya şampiyonu Türk pehliva
nını her taraftan yokluyor. zayu bir 
noktasını bµlmak istiyordu Fakat Te 
kirdağlı bilhassa üstten budayıp. alt
tan tırpanlıyarak hasmını her ham
lede mindP.re vuruyordu. 

Onuncu dakikada 

Güreşin onuncu dakikasında min
der ortasında istediği gibi hareket 
eden bir pehlivan kalmıştı. O da Te
kirdağlı idi. Rakibi müdafaaya mec
bur kalmış. yanm saatlik maçta yal
nız sırtını yere getirtmekten kurtar 
mak istediği aşikar surette gözükü
yordu. 

Tekirdağlı on birinci dakikada sı
kı bir elense ve tırpanla hasmını bir 

Ilüseyin pelılivan 

Bizim verdiğimiz haber. Paristeki 
güreş merakhlan arasına yayılmış 

ve Bulgar pehlivanının sahte isimle 
Türk diye geçindiği şayi olmuştur. 

Organizatör o haberi bize ulaştıra
nın Tekirdağlının meneceri Bay A
sım olduğundan şüphelendiği için 
pehlivanımızrı lrın~ınmış. 

q eaaplafacaklaT 

Nitekim baş pehlıvanımıza verdiğı 
ikinci güreş Bulgar pehlivanı ıledir 

Müsabakanın spor sarayında olması 
takarrür etmiş gibidir Eğer baş peh 
livanımız Bulgann da hakkından ge
lirse. gazetelere onun Türk pehliva
nı olamdığını bildirerek hakiki Türk 
arslanının kendisi olduğunu bildir
mekte ğedkmiyeceği şüphesizdir. 

Mehmet Arif ismile iki senedir 
Fransada güreşmekte olan Bulgar, en 
namlı pehlivanlarla muhtelif müsaba 
kalar yapmış bir adamdır. Fransız 

pehlivanı Deglanla iki güreşi vardır. 
Bizmi Tekirdağlı Bulgan Letonyalı 
gibi kıskıvrak yenerse Cihan şampi
yonluğu namzetlerile çarpışma yolu
nu açmış olacaktır. 
Şu vaziyetlere bakılırsa. Tekirdağ

lının bundan sonraki her yeni güre
şi. ehemmiyet ve çetinlik itibarile, 
bir 'evvelkinden daha mühim olacak-
tır. 

daha bastırmış, hemen sarmayı do- Her karşılaşması biraz daha müş-
lamıştı Çevirmek üzere çalışıyordu. külleşcceği anlaşılan baş·pehlivanımı 
~n ikLintci cf:ıklikadb~n itibarednhher sa~- zı ilk muvaffakıyetinden dolayı can-
nıye e onya ıyı ır parça a a mag 1 d t brik d k ı k ·· 1 . .. .. .. an e e er en ge ece gures e-
lCıbı_yete yaklaştırıyordu On uçuncu ri için de galibiyetlerinin devamına 
dakıkada Tekridağlı kündeden aşır- d ed" ua ıyoruz. 
dığı hasmının iki sırtını yere getir-
ıniş.<;e de üç saniye zaptedememiştir. 
Hamlesini bir daha şiddetle yan a- Memlekette: 
yakta tekrarlıyan Tekirdağlı kaldı

np sırt üstüne vurduğu rakibini pes 
til gibi ezmiştir. Takati tamamile ke
silmiş, soluk soluğa bir halde kalan 
Letonyalı, mağlubiyeti itirazsız ka
bul etmiştir. 

Spiker Türk arslanının galibiye
tinin on dört dakikayi birkaç saniye 
geçe elde edildiğini ilan ettiği vakit 
salon Türk başpehlivanını alkıslıyan 
halkın uzun alkı<:larile inlemiştir. 

Cü. 1:ülm ·yen el!. 

Erzurumda Spor 

Hareketleri 
Erzurum ((TAN) - Yıllardanberi 

bir türlü nizamnameye uygun olarak 
çalışma imkanlarını elde edemiyen 
spor şubeleri nihavet valimizin bu işe 
de elini uzatması üzerine bu imkan
ları elde edf'bildi Simdi sporun her 
ı:ubesinde hümmalı bir faaliyet goze 
caroıyor .. 

nü Bandırma tarikile İzmire hareket 
edecektir. 

Muhafızgücü ~eliyor 
'filli kume deplasman madan i

çin bu hafta Ankaradan Muhafızgü
cü ~ehrimize gelecek ve cumartesi gü 
nü Fenerbahçc ile pazar günü Güneş 
ile karşılaşacaktır. Maçlar Taksim sta 
dında yapılacaktır. 

Voleybol için 
'l'. S. K. İstanbul Bölgesi Baş__kan

lıJ?ınrlan: 

1937 - 1938 seneleri Voleybol bi
rinciliğine istirak edecek klliplerimi
zin birer murahhasının 17-2-1938 

perşembe aksamı saat 18 de Bölge 
~erluız.ine 2elrneler.i teb~alunıır. 

T. S. K İstanbul Bölgesi Futbol A
jan lı~ıncfan · 

Hakem kursu 18-3-1938 cuma gü-

Hamalların bir şikayeti 

Topanede, İskele caddesınde 12 numa
ralı kahvede. Topane. Üsküdar bölültü 
hamalları namına Kadir imzasile yazılı-
yor: 

"Galatada bir tütün şirketinin tahmil ve 
tahliye işlerini ötedenberi pek kıymetsiz 
bir fiyatla yapmaktayız. Bu hususta ya
pılan şikayetlnimizi hiçbir makam nazarı 

itibara almadı. Hamal tarifesindeki fiyatın 
tatbik edilmesi lazım iken mezkür tarife
nin yarısını dahi aldığımız yoktur ve ay
larca para verilmemektedir. Bir balye tU· 
tünü mavnadan alarak araba ücretide da
hil olduğu halde depcılann beşinci katına 

kadar 3,5 kuruşa taşıyoruz. Cumartesi ırll
nü sant 13 te ticarethanelerle yazıhaneler 
kapandığı vakit bizler şirketin menfaati
ne gecenin yarılarına kadar çalışıyoruz. 

Hiçbir müessesenin böyle yapnğı görfilrne
ma lken dört bucuk. kurus bir a,\enf; .. ıt i
cın mezkur şirketin bu hareketi aUl.kadar 
makamların nazan dikkatini celbetmenizi 
dileriz ... 

nü saat 18 den itibaren her hafta Pa- AKSARAYDA: 
zartesi ve Cuma günleri toplanacağı 
tebliğ olunur. 

Hariçte: 

Boksör Tommi Far 

Ortadan Kayboldu 

Uluırmak Çayında 

Bir Barai Y apdacak 
Konya Aksarayı, (TAN) - 1926 A

dana sergisinde birinciliği kazanan 
Aksarayın hububatı her yerde artan 
bir rağbet görmektedir. 

ı 1 Martta eski dünya şampiyonu 500 bin lira sermayeli ve elektrik-
Maks Bir'le Amerikada dövüşmesi ta li un fabrikası durmadan çalışıyor. 
karrür eden İngiliz boksörü Tommi Fabrikanın bir senede verdiği vergi 
Far ortadan kaybolmuştur. İngilizin miktarı 200 bin liraya yakla.şmakta
birdenbire kaybolmasına sebep me- dır. Elektriği de komşu kazaların ih
neceri ile arasında çıkan bir ihtilaf- tiyacını görecek kadar boldur. 
tır. Buradan Balıkesire, Ankara, Kon-

Geçen gün 11 Mart maçı için id- ya, Ereğli, Niğde. Kayseri. Adana ve 
man salonunda ha

0

Zlrlanan İngiliz bok Urfaya geniş mikyasta un sevkolun
sörü mcneceri ile bir menfaat mese- maktadır, 
lesinden münakaşa etmiş ve araların Kasabamızın ortasından akan Ulu 
da bütün münasebatın kesildiğini bil ırmak çayından yazın daha geniş su
direrck meçhul bir semte hareket et- rette istifade edilmesi için bir baraj 
mistir. yapliacağı Nafıa Vekaleti tarafından 

11 Marttaki maçı tertip eden Ja- vadedilmiştir. Bu takdirde Aksaray
kop telaş içinde İngilizi her tarafta da mahsulün mübal5.ğasız birkaç mis 
arattırmaktadır. · · li artacağına şüphe yoktur. 

Sandıklı Köy~erinde Katipler 

("I ' t .r T( k rı:hırrlının <TÜ"ntj. 

or nı m,...<:nur darbı me 
,., m di[!! .-ı, sıkarak 

l"1 ve hemen ikıncı mıısa-

l ı ımz::ı'amıştL· 

!!lt ola .. ak modPrn vP huvük bir bi
na tutulaark tefns edilmis ve spor 1 
böl,gesı bıırava r:akledilmistir Cok 1 
büyük olan mıntaka bahcesi de spor 
bahçesı haline sokulmuştur. 

Parıstf'kı organızatorün Tekirdağ

lı) a hıddetı şu meseleden başlanıış
tr 

Fransnda Türk pehlivanı Mehmet 
Arif ismile güreşler yapan bir Bulgar 
pehlivanı vardı. Mehmet Arif in 
Türk pehlivanı olmadığını <TAN) da 
evvela biz haber veı;miştik. O malu
matı tahkikatla meydana çıka.nnı§
tık. 

Bu bahçe futbolden maada bütün 
spor şubelerinin ihtiyaçlarını karşı

lsvacak sekle S?irP<'ek ve kinrle At
letizm. Voleybol. Tenis ve bir de Pa-

ten havuzu yapılacaktır. 
Umumi merkezin ve federasyonun 

gösterdiği alaka neticesi kayak spo
runa çok ehemmiyet verilmiş ve bu 
spor etrafına yüzlerce heveskar top-

~ır. 

Sandıklı, (TAN) - Yıl başında evimizde açılmış olan köycülük 
kursundaki dersler bitmiş ve imtihan larda kazanan 29 kişiye köy katipli
ği ehliyetnamesi verilmiştir. 

Resimde, kaymakam, halkevi baş kanı ve imtihanı kazananlar bir ara
da görülmektedir. 
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Universal Mağazasının paket 

dairesi memurlan büyük 
bir faaliyetle çalışıyorlardı. Bu sı
rada paket dairesine, mağazanın si 
pariş şu besi şefi girdi. Sipariş şu
besi şefinin elinde uzunca bir kağıt 
vardı. Şef bir müddet gözlerile ka
ğıtta bir şeyler aradıktan sonra sor 
du: 

- Novoçerkask'ta tetkikat ens
titüsü doçentlerinden Sobolef'in o
turma adresine gönderilmek üzere 
7213 numaralı emaneti paketledi -
niz mi? Adamcağızın yeni bazı si
parişleri var; bunları da ilave ede-' 
lim. 

Memurlar biribirlerine seslenmi
ye başladılar: 

- Kızlar bu numara kimde?. 
Marusya sende mi?. Hayır bende 
değil. Katyada; Katya Çesovada. 
Hey Katya, Katya, bak bu numa
ra sende imiş .. 

- Hangi numaradan bahsedi
yorsunuz?. 7213 den mi?. Evet o 
bende idi.. Fakat ben onu paketle
yip göndereli çok oldu .. Galiba No
voçerkask'a gitmesi Iazımgelen bir 
paketti. 

- Doğru. İçinde kitaplar ola
caktı. 

Katya dikkatle başını yana çe
virdi: 

- Nasıl kitaplar?. Bu pakette 
kitaplar yoktu. 7213 numara bu ye 
ni doğacak bir çocuğa ait kundak 
takımları ve buna benzer şeylerdi. 

.;:>.a.pcu.,1..~ ijWU\;...,&. ~· "lı..a..~.a ._........._ ';rO~ 

tı: 

- Ne münasebet kundak takı
mı?. Emanet, filim bir adama, do
çente gidiyor. Adamcağız kendine 
kitap ısmarlamış; sen ise, kundak 
takımından çocuk bezlerinden hah 
sediyorsun!.. 

Katya sarardı: 
- Nikolay Koproviç, dedi, ben 

öyle zannediyorum ki, Novocer
kask'e gönderdiğim emanette ço
cuk bezleri falan vardı. 

Sipariş şubesi şefi dudaklarını 

ısırdı; biraz düşündü. Sonra bağır
mıya başladı: 

- Bu sizin yaptığımz iş mi? .• 
Koskoca bir Doçente çocuk bezle
ri gönderilir mi?. İş gazetelere ak 
sederse bütün memlekete rezil o
luruz. Bunu böyle yapmak nere
den hatırına geldi.. 

Katya gözlerini kırpıştırarak a
deta ağlar bir sesle: 

- Hatırıma nereden gelecek?. 
Ben bana verilen siparişi yaptım. 
Sipariş 76 ruble 40 kapiklikti. Ben 
de numarasına ve para miktarına 
bakarak paketledim 

Salonun bir köşesinde, sev
kedilen eşyanın cinslerini 

def terine kaydetmekle meşgul bu
lunan sevkiyat şefi başını kaldır
dı ve sordu: 

- Kaç paralık, kaç paralık di -
yorsun. 76 ruble 40 kapkilik mi? 

Katya boğuk bir sesle: 
- Evet, dedi. 
Sevkiyat şubesi şefi parmağım 

defterde gezdirerek: 
- Mesele anlaşıldı. dedi. İşte 

Docent Sobalefin Novoçerkask'tan 
yaptığı sipariş: Numara 7213: kıy 
meti 76 ruble 40 kapik. Diiter ta
raftan hemen bunun altında 7214 
numaralı ve avni kıvmette. yani 
76 ruble 40 kapik kıvmetinde bir 
başka sipariş var .. Bu Drezna kasa 
basından Potapova isminde bir ka
dının siparişi.. 

Katya, ıslık çalar gibi bir sesle 
haykırdı : 

- Ben de meseleyi şimdi anla
dım. Adreslerle numaralı markalar 
yere düşmüştü. Ben de bunları yer 
den alırken ... 

Sipariş şubesi şefi öfke ile kızın 
sözünü kesti: 

- Onlan biribirine karıştırdın, 

Çeviren : B. Tok 
4 .11111 UUlllJ lllU.WIL 

değil mi?. Mükemmel bir iş doğ
rusu. İnsan bu ihtimali düşünmez 
mi?. Bir defa gelip numaralarla 
adresleri kontrol etmez mi?. 

- Belki de karıştırmadım .. Bel 
ki doğru paketledim .. 

- Ben şunu bunu bilmem. Şa 
yet bir yanlışlık olursa. işine niha
yet verilmesi için yazacağım.. S 
nin yüzünden rezil olamayız!.. 

Drezna'daki mensucat fabri
kası işçilerinden Lüdmilla 

Potopova akşam gezintisinden evi 
ne dönmüştü.. Potapova'nın gebe-

liği sekizinci ayına bastığı için ona; 
iki aylık izin ve.rmiştiler ... Potap 
va her akşam yanın saat kadar 
parkta gezinir ve evine dönerdL. 

Potapova odasına girdiği zaman 
gözüne ilk çarpan şey masa üz 
rinde durmakta olan posta paketi 
oldu.. Genç kadın paketi görünce 
sevinçle gülümsedi: 

- Nihayet siparişlerimiz geldi, 
dedi. Anne, iyice baktın mı?. Hep 
si tamam mı?. 

Potapovanın ihtiyar annesi gö 
lerini yumarak ve ellerini kaldır 
rak alaycı bir tavırla: 

- Hiç merak etme kızım, dedi. 
hepsi tamam .. 

- Bezler de gelmiş mi? 
- Bezler de gelmiş. 
- Ya muşamma?. 
- Muşamma d~ gelmiş. 

- Oh ne ala!. Kuzum anneciğim 
gu.,1,.c.ı. uo.C.lc& 9...u.ı.1.ır..u...1. •• 

- İşte sana bezler... İşte sana 
muşamma, dedi. 

Potapova şaşırarak: 
- Bunlar ne biçim bez?. D 

Ve kitapların üzerini okudu: "ra 
kamlar ve diyağramlar halind 
memleket ekonomisi,, ; "İspany 
da vatandaş harbi,,. 

Anne alaylarına devam etti; f 
kat kızı hiçbir cevap vermedi. A 
laka ile iki kitabı tetkik etti. Ni 
hayet: 

- Anne. dedi. daha ne kitapl 
var?. 

- Hepsi ma5adalar .. Bir 
kitap. 76 ruble 40 kapiklik .. Gö 
derdiğimiz paralan kitapla tram 
pa etmişler.. Bak şurada koca b · 
kitap var. Onu çocuk için yorg 
gibi' kullanırız. Şu ciltlisini de mu 
şaınma diye koruz .. 

İhtiyar kadın bir müddet dah 
alay ettikten sonra bağırmıya ba 
1adı: 

- Bana bak kızım, dedi. heme 
şu Moskovadakı hınzırlara yaz, y 
istediklerimizi göndersinler ve y 
hut paralarımızı geri versinler .. 
Elli yedi yaşıma geldim böyle e 
depsizlik ı?örmedim .. 

Potapova bir müddet sesini çı 

karmadı: biraz düşündükterı -:onrı 
- Biliyor mu~un anne. dedi, bi 

bu kitapları alıkoyalım .. 
- Ne demC'k alıkoyalım'. 
- Basbayağı alıkoyalım .. Yar. 

biz alalım .. Zaten kit.aha ihtiyacır. 
vardı.. Fakat ne getirteceğimi bi 
türlü kestiremiyordum.. Ha!bu~ 

bunlar seçme kitaplar.. Hepsi b 
ribirinden güzel. Çocuk takımı · 
çin yeniden para gönderelim .. 

Doçent Sobolef işinden evin 

geldi. Paltosunu çıkard 
Çantasını yerine astı. Odanın b: 
köşesinde, yumuşak bir koltukt 

L Devamı 8 incide] 
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Başvekiliınizin Yeni Beyanatı 
• 

I-lükiimet,Kanunlar için 
Yeni Bir Çığır Açıyor 

(B~ı 1 incide] 

tidaclan o1gunlaşacak ve hakiki ha
yatla karşılaşınca derhal tadil ihti
yaçları da duyulınıyacakhr. 
Sigorta kanunu projesini • dikkatle 
takip ediniz. Bunun ameli tatbikat 
bakımından düşünceleriniz varsa 

ettiği bu kıymetli vesika ile birlikte 
evvelce yapmış bulundukları yuka -
rıda işaret eylediğimiz beyanatlarını 

da ehemmiyetine binaen bir defa da
ha aynen neşretmekle bahtiyardır. 

Başvekilimizin evvelce 
vuku bulan beyanat 'arı 

İktısnt Vekaletine bildiriniz. 
Şimdi Başvekilimiz B. Celil Ba- Ankara, 15 (A.A.) - B•şvekil si- ı 

yarın bu husustaki beyanatluını 0 • gortalar hakkında Anadolu ajansına 
kuyalım; • yapmış oldukları beyanatları her -

Ankara, 15 (A.A.) - Başvekil Ce- veçhiatidir: 
lal Bayar bugün Anadolu Ajansı "1 - Feniks dö Viyen ve Türki
muharrirlerinden birini kabul ede- ye Milli Sigorta şirketlerinin mua
rek aşağıdaki beyanatta bulunmuş- melelerini tatil ettikleri malfımdur. 
]ardır: . 1 ~on yaptırılan tefti::;. her ~i şirkete 
"- Feniks dö Viyen ve onunla 1 sıgortalı bulunanların tasfıye yoluy

beraber Türkiye milli sigorta şirke- ı la za:arda~ ko.runmasma imkan ol -
tinin muamelelerini tatil etmeleri madıgı netıcesıne varmış~ır. 
üzerine sigortalıların uğradıkları mü 1 . 2 -:--- Sigortal.arın hak!ki ve güve-
him zararlardan korunmaları için nılebilecek temınatı sabıt kefalet ak 
alınan tedbirleri ve ati için düşün- çelerinin tenezzüle uğramamış olan 
düklerimi ajans vasıtasile efkarı u- kısımlarile milli reassürans Türk A
nıurniyeye arzetmiştim. nonim şirketinin teşekküli.ınden son-

Bu meyanda altı numara ile neş- ra bu şirkete bırakılan yiizde 50 
retmiş oldu~uz bir fıkra vardır ki prim hissesine ait teknik ihtiyattır. 

TAN 

Kayak Modası Avusturgada· 
(Ba§ı 1 incide) 

memleketten çıkmış ve Almanyaya 
gitmi.§tir. Geçenlerde Başvekile ve 
hükumete karşı bir suikast tertibi yü 
zünden tevkif edilmiş olan Taos ta 

serbest bırakılmıştır. O da Avustur
yayı terkedecektir. Bununla beraber 
Viyana kaynaklan, bu iyi haberi de 
tekzip etmekte ve Yüzbaşı Leopol
dün Viyanada serbest yaşadığını ha 
ber vermektedir. 

Yein kabinenin teşekkülünde göze 
çarpan en mühim nokta Siess İngu
art'ın Dahiliye Nazırlığına getirilme 
sidir. Aşağı yukan bütün Paris ga
zeteleri, Hitlerin, İnguart'ın Dahili
yeye getirilmesi üzerinde ısrar etti
ğini söylüyorlar. Oeuvre gazetesi bu 
hadiseyi, Avrupa tarihinde yeni saf~ 
ha açacak mahiyette saymaktadır. 

Peuple ise Avusturyanın İtalyadan 
birşey beklemiyecek vaziyette oldu
ğunu ve İtalyanın bitaraf kaldığını 
ve ialacağını anlatıyor. 

Royterin aldığı bir habere göre, A
vusturya kabinesi erkanı sollarla an 
!aşmak ve bunlardan bir kaç kişiyi 

kabineye almak lehindedirler. Fakat 

tı.ynen şudur: 1 3 - Rüku.met memleketimizd•'? 
"Memleketimizdeki sigorta endüs- sigorta emniyetinin teessüsü ve bu • 

trlsi hakkında mevcut kanuni ve ni- iki sigorta şirketine sigortalı bu~u. - 1 K~yr ... çıu~ son za_rnanlarda bizde 

• Doktor Şuşning, B. Hitleri hoşnut 
etmek lazımgeldiğini ileri sürmekte
dir. Çünkü Avusturyanın ancak bu 
sayede bir müddet daha istiklalini 
muhafaza edebileceği anlaşılıyor. A
vusturya, Her Hitlerin arzusunu ye
rine getirdiği takdirde, Almanya na
zilerinin Avusturyaya karşı kullan
dık}~ bütün propaganda vasıtaları 
duracak ve Avusturya bir müddet 
daha nefes alacaktır. 

• bük' "ml lik tecru"be- nanlann zarardan korunması ıcın I de hır haylı ehcmmıyet kazanmış-
zamı u er on sene • 
ye göre yeniden gözden geçirilmiş-

1 
lazım gelen esaslı teşebbüslerde bu .. tır. ı~akat kayakçılığm kendine göre 

tir. Milli ihtiyaçların bize emrettiği lunmuştur. . _ modas.~ da .va~dır ve bu m~da ~ün
şekilde müzeyyel ve yeni bir kanun Başta milli rcassüran old~gu hal- d.~n gune ınkışa(. etmekte~. Kür~
projesi hazırlanmıştır. Proje Büyük de memleketi~de ~erleşmış b~~u- hı ~aşlıklar, ve çıçeklerle susle~ış 
Millet Meclisine arzolunmazdan ev- nan sigorta şırketlerı bu teşebbuse elbıseler bu modanın en son şekdle
vel umumı bir anket mevzuu teşkil 1 müzaheret gösterdiklerinden aşağı - l dir. 
etmesi için gazetelerle neşredilecek 1 daki şekil ve usulün tatbiki kararlaş =============== 
tir.,, 

Efkarı umum iyeye arzedilen 
iki vuika 

lşte sizi bu fıkra ile efkarı umu
miyeye karşı yapmış olduğum taah· 
hüdü yerine getirmek için çağırdım. 
Size iki vesika tevdi ediyorum. 
Bunlardan birisi sigorta şirketlerinin 
teftiş ve murakabesi hakkında 1928 
senesinde neşredilmiş olan 1149 sa
yılı kanuna bir ze'yl olarak neşrolu
nacak yeni bir kanun projesidir. 
Diğeri bu kanun hakkında yazılmış 
lan esbabı mucibe liı ihasıdır. 

En büyük d erı 
G "rüyorsunuz ki sigortalar hak· 

<ı neşredilmiş olan sonkanun 
a th ı ol una göre. ar...ı.Jan 

on s..,nelik bir müddet geçmiş ve bu 
muddet bir çok· tecrübelerin itmam 
edilmesine, bazı hakikatlerin ..>rta
ya çıkmasına hizmet etmiştır .3izim 
için en büyük ders, Feniks dö Vj
yen şirketile Milli Sigorta şirketinin 
mullemlerini tatil etmeleri olmuş
tur. O vakit gördük ki, bazı ecnebi 
kumpanyaları memleketimizde ca -
zip namlar altında halka emniyet tel 
kin etmek için şeklen kuvvetli mec 
lisi idareler ile sigorta müesseseleri 
kurmaktadırlar. Bunlara Şirket na
mı verilmektedir. Hakikatte bun!ar 
sadece kendilerinin acentas1dır. Re
zerveleri, hatta hesapları memleke
timiz haricindedir. Ana şirket, men'i 

tırılmıştır: 
a - Hayat, harik, kaza ve diğeı 

nevi sigorta branşlarına ait olan bu 
iki şirketin Türkiye ajanlıklarından 
alınmış ve Türkiyede kayıtlı poli
çeleri bulunanlar kendi mesuliyet
leri altında intihap edecekleri Tür
kiyede çalışan sigorta şirketlerin -
den birine ellerindeki eski poliçele
rini ayni fiyat ve ayni eşkal dahi
linde "yalnız iştira ve ikraz isteme 
hakları müracaatları tarihinden iti
baren iki sene müddetle tecile tabi 
tutulmak şartile" yeni poliçelerle 
tebdil edilecektir. 

Bu suretle sigortalılar bir zarar 
görmemiş olacaktır. 

b - Yapılacak muameleyi tafsila
tile öğrenmek isti yen lcrin yeni po ·
t• .ıe karşısımla Türkiye hanındıı bu 
maksatla tesis edilen büroya müra
caat etmeleri lazımdır. 

4 - Türkiye milli ve Feniks dö 
Viyen sigorta şirketleri hc-kkında 

adliyece lazım gelen muamele ve 

takibat yapılmaktadır. 

5 - Sigorta şirketlerinde yapılan 

umumi teftiş neticesi muamelelerin

de görülen noksanlar düzclitirilmek 

tedir. 

Şirketlerin Vekalete karşı kanu -
nen vermeğe mecbur bulundukları 

teminatlarının bir kısmını teşkil e -

den gayri menkul kıymetlerinde vu. 
ku bulan sukutlar sebebile bazı şir-

elimizde olmıyan herhangi bir arıza ketlerin eskiden teminat karşılıkları 
ya uğrar, tediyatı tatil eder veya tamamlattırılmaktadır. Müddeti zar 
lilas eylerse, memleketimizdeki bulu 

Su 
.. _ fında bu noksanları tamamla.mıyan 

nan şubesi onun tesirile silinip 
pürülmeğe mahklımdur. şirketler hakkında takibat yapıla · 

Milli garanti 
· Buna karşı vatandaşlarımız ara -
ınnda bizzat sigorta olan veya emval 
'Ve eşyasını sigorta ettirenlerin hak
larını muhafaza ettirebilmek için 
gördük ki ilk tedbir, yalnız bizim ka 
nunlara değil, ayni zamanda bey -
nelmilel kanunlara göre de tutul
Jnası mecburi olan rezerveleri ve 
saireyi emin şartlara bağlamak, türk 
çesi memleketimiz dahilinde teknik 
'7e milli garanti altında bırakmaktır. 

Yeni kanun projesinde 
Bu neticeye varabilmek için ge

rek bu meseleleri ve gerek bununla 
alakadar diğer mevaddı yeni kanun 
projesine ithal ettik. Fakat istiyo -
rum ki bu kanun millet vekillerinin 
tetkik gözlerine arzcdilmeden evveol 
bütlin memleket dahilinde alakadar 
Ve mfüehass~slar arasında bir anket 
nıevzuu teskil etsin. Gazeteler, bun
ları neşrettikten sonra kendi karıle. 
:ti arasında sigorta mütehassıslarının 
Ve sigorta işlerile alakadar olanların 
Jnulahazalarını da neşretmek sureti
le bu gayeye yardım edebilirler. Ar 
zu edenlerin vekaleti de tenvir etme 
len. kabildir.,, 

Anadolu Ajansı. Basvekilin tevdi 

caktır. 

6 - Memleketimizdeki sigortn 

endüstrisi hakkında mc\•cut kanu

ni ve nizami hükiimler on senelik 

tecrübeye göre yeniden gözden ge 

çiriJmiştir. Milli ihtiyaçların hize 
emrettiği şekilde müzeyyel ve ye
ni bir kanun projesi hazırlanmış
tır. Proje B. M. Meclisine arzohın
mazdan evvel umumi bir anket 
mevzuu teşkil etmesi için gazete
lerle neşrettirilccektir." 

HOLANDA: 

ltalya HükumetHe 

Anlaşmaya Doğru 

Lahaye, 15 (A.A.) - Haber alındı 
ğına göre, Holanda hükumeti İtalya 
ile olan diplomatik münasebetlerini 
tanzim hususundaki arzusunu yakm 
da tahakkuk ettirecektir. Roma el-
çiliğine doktor Hubrecht tayin olun
muştur. Elçi bu ay sonunda vazife
si başında gidecektir. Itimatnamesi 
"İtalya Kralı ve Habeşistan impara
tnnnuı" tHv@ va7thn1r 

• 
işlerimiz 

Ve Pahalılık 
Meseleleri 

(Ba§ı 1 incide) 

Hayat pahalıhğı ile mücadele en 
mlihim işlerimizden biridir. Bu 
noktaya göre faaliyetimizi hazırla· 
yabilınck için Avrupada tanınmış 
nıiitehassıslar da,•et ettik. Yakın· 

da bunlardan biri memleketimize 
gelecektir. elmik esas arın hazu
lanmasile alakadar dairelerin ça
lışmalarına i:ıtirak edecektir. Bu 
hazırlıklar yaınlchktan sonra. usul 
!eştirme surctilc miicatlcle tatbika 
tına b:ı c;lı~ acağız. 

Taze meyva için 
Meyve ihracatının artması için e

saslı tetkiklerimiz vardır. Yeni ted-
birler alınacaktır. Bunu temin için 
hcrşeyden önce frigorifik tesisatlı na 
kil vasıtaları tedarikine ehemmiyet 
verdik. Deniz Bank bugünlerde ü
çer yüz, beşer yüz tonluk küçük ha
cimde frigorifik tesisatlı vapurlar 
satın almak için müzakerededir. Por 
takı 1 standardı esasları tetkik edil
miştir . Hububat ve portakal kontrol 
nizamnameleri hazırlanmıştır. Bu se
ne tatbikatına başlanacaktır. Gerek 
incir, gerek üzüm satışlarını, teşki

latlanma sayesinde istikrara mazhar 
kılacağımızı görüyorum." 

Pamuk davamız 
İktısat Vekili, pamuk mevzuu üze 

rinde de şunlan söyledi: 
"- Bankaları bir araya getirerek 

üç milyon lira sermayeli bir teşekkül 
vücude getirmek ve bunu nazım bir 
kuvvet olarak icabında piyasaya mü 
dahale ettirmek kararındayız. Gele
cek sene kampanyasına kadar hazır
lanarak faaliyete geçecek olan bu te
şekkül Adanada ve Egede faaliyetini 
tanzim edecektir." 

İzmir fuarı hakkında da bazı ma
lumat veren İktısat Vekili bu akşam 
hususi trenle Manisaya hareket et
ti, Manisada üç saat kalarak tüccarla 
ve miitehassıslarla görüştü. Geç va
kit Ankaraya hareket etti. 

SURİYE: 

Harice Konso~os 

Tayin Edecek 
Şam, 15 (A.A.) - Suriye hiıl'C\1-

meti, Fransa - Suriye muahedena
mesi meriyete girer girmez Ankara 
ya1 Kahireye ve Bağdada konsoloslar 
tayin etmiye karar vermiştir. 

Yeni konsoloslar vazifelerine baş 
lamadan evvel bu şehirlerdeki Fran 
sız konsoloshanelerinde staj görecek 
1Prciir 

Çok ağır netice 
Viyana gazeteleri içinde ancak 

Neue Zireie Prens., Viyana ile Ber
tin arasındaki münasebetlerin son in 
kişafından bahsederken, bunun bü
tün Avrupa ve sulh için çok ağır ne 
ticeler vereceğini anlatıyor. 

Neue Weimer'e göre, Şuşning bu
gün bütün vatanperver şeflerini top 
lamış ve vaziyeti anlatmıştır. 

Mülakat nt18tl o'muş? 

Havasın Viyana istihbanna göre, 
Hitlerin yazlık ikametgfıhı Berhtes 
gaden'in Şuşning'in üzerinde tesir 
yapmak için mülakat esnasında Al
manyanın bütün müselliıh kuvvetler 
kumandanı Fon Reichnau, Erkanı -

harbiye reisi Kaytel ve Fon Sperlle 
müzakerelere iştirak etmemekle be
raber hazır bulunmuşlar ve böylece 
bütün Almanyanın Avusturya mese
lesi için seferber olduğu ihsas olun
muştur. 

Yine Havasa göre. Alman metali
bi evvelden hazırlanmış ve imza e
dilmek üzere Şuşninge takdim edil
miş ise de Şuşning bunu reddetmiş 
bulunuyor. Çünkü bu metalibin an
cak yüzde yirmisini kabul edecek va 
ziyette idi. 

Rayiştagın önümüzdeki, toplanışı 

esnasında Hitlerin Avusturyadan. ka 
binede yapılacak değişiklikler nisbe
tinde bahsedeceği temin olunuyor. 
Avusturya, Alman metalibi dairesin 
de hareket etmezse Hitler tehditli bir 
lisan kullanacaktır. 

T aymisin bir telmihi 
İngiliz gazetelerinden Taymis'e gö 

re, nazilerin Avusturya kabinesine 
girmeleri, kapının Truva önündeki 
tahtadan ata açılması demek 

olacak ve Avusturyanın ortadan ta 
mamile kalkması değilse de Almn-
yanın siyasetine inkıyat edilmesi ma 
hiyetinde sayılacaktır. 

İngiliz gazeteleri de dahiliye,ye 
İnguort'un getirilmesinden ehemmi
yetle bahsetmektedirler ve Almanya 
nm Avusturyayı bir tuzağ a düşür
düğünü anlat maktadırlar. 

Prag'da çıkan Prager Tageblatt ga 
zetesine göre, son mülakatı Duçe, 
İngiltere ile anlaşmadan evvel hazır 
laınış, Hitler üç nezaretin yani harbi 
ye, emniyet ve dahiliyenin nazilere 
verilmesini istemiş, Şuşning yalnız 

dahiliye nezaretini nazilere vermeyi 
kabul etmiş, fakat Hitlerin ısran ü
zerine yirmi şubat nutkundan evvel 
cevap göndermeyi muvafık görmüş
tür. 

. .--()--
FRANSA: 

Pasteur Vapuru 

Denize lnd~rildi 
:saint Nazaire, 15 (A.A.) - Pasteur 

vap!-1"1 bugün Bahriye Nazırının ö
nünde denize indirilmiştir. 30 bin 
ton hacminde olan ve saatte 25 ila 27 
mil süratle sefer edecek olan bu va
pur Fransa - Cenubi Amerika hat
lannda işliyecektir 

'1 

Mahcuz Eşyayı Kaçırmış! 

Avni Bayer Hakkında 
IddiaMakaniınınDa vası 

(Başı 1 incide) 
seyin Avni değil, Avni Bayer oldu-
ğunu ilave etti. 
Davanın mevzuu şudur: 
Avni Bayer şimdiki apartmana 

nakletmeden evvel Kasımpaşada Ti
rayko apartmanında oturmuş ve sa
hibine de tam 700 lira borçlanmış. 
Avni Bayerin İzmit sineması sahip
lerinden ve eski vapurculardan Lüt
fi Ulusoya 270 lira borcu varmış ve 

tekrar hakkında takibata başlaı;ımış 
ve rnal beyannamesi istenmiştir. Av
ni Bayer bir hafta e\·vel icra memur
luğuna gelerek menkul ve gayrimen
kul hiç bir malı bulunmadığını, ay
lık kazancının da otuz, kırk lirayı 

geçmediğini, ayrıca yedi nüfuslu bir 
aile geçindirdiği ve evi de kira oldu 
ğu için ayda ancak 6 ılira vermek su
retile borcunu ödeyeceğini söylemiş 
ve imza etmiştir. 

Dün Muhakemeden sonra alacak
lının avukatı Faruk Haznedar icra 
hAkimliğine müracaat ederek, Asli-

ye Birinci Ceza Mahkemesinde Baş
muharririmiz Ahmet .Emin Yalman 
tarafından Avni Bayer aleyhine açı-

bu parayı ödemediği için dördüncü 
icra memurluğu tarafından evindeki 
eşyası haczedilmiş ve yeddiemin sı
fatile de apartmanın sahibi Tirayko 
ya teslim edilmiştir. Avni Bayer ha· 
cizden biraz sonra bu apartmandan 
çıkmış ve mahcuz eşyayı da kaçır
mıştır. Tirayko ayni gün polise mü- lan ceza davasına bakılırken Avni 
racaat ederek kendisine yeddiemin Bayerin, seneJ* kazancının, 10. 12 
sıfatile tevdi edilen eşyanın Avni Ba bin lira olduğunu söylediğini ileri 
yer tarafından kaçırıldığını ihbar et sürmüş ve yalan beyanda bulundu
miş, icra dairesinin emrile yeni ta- ğunu söyliyerek hapis suretile tazyik 
şındığı evde araştırma yapılmış fakat edil~esini istemiştir. 
mahcuz eşya bulunamamıştır. Avni AvUkat Faruk Haznedar ceza ha
Bayer bu eşyanın başkasına ait ol- kimliğine bu dava safahatını neşre
duğunu iddia ederek açtığı istihkak den Tan ve Akşam gazetelerinin nüs
davasını da kaybetmiş ve nihayet halannı da vermiştir. Dördüncü ic
müddeiumumilik, haczedilen eşyayı ra hakimliğinin dosya numarası 
kaçırdığı ve sattığı iddiasile aleyhine 938 - ·442 dir. 
ceza davası açmıştır. ' Öğrel').diğimzie göre Kasımpaşa 

Dün mahkeme .ihzar müzekkere- malmüdürlüğü de Avni Bayerin mah 
sinin tekidine ve muhakemenin 24 kemede söylediği senelik kazanc 
mayısa talikine karar verdi. mikdannı esas tutarak buna göre 

Avni Bayer eşyayı kaçırdıktan vergi alınması hakkında tahkikata 
sonra icra memurluğu tarafından başlamıştır. 

Sigorta 
Şirl<et!eri iç; n 

(Başı 5 incide) 
yarısı ile tahdit edilmiştir. Ancak, 
gayri menkul olarak tesis dilmiş bu· 
luııan teminatlardan bu nisbeti ge
çenler bulunduğu takdirde, bunların 
derhal kanuni nisbete irca edilmesi 
şirketler için sıkıntıyı mucip olabile
ceği düşünüldüğünden, ilave edilen 
4 üncü madde ile, bu nevi gayri men· 
kullcr şirketin tasarrufu altında bu· 
lunduğu veya , muaddel 10 uncu mad 
denin B fıkrasında bahsolunan hal
lerde mevcut ipotek mukavelelerinin 
devamı müddetince bu hüküm cari ol 
mıyacağı tasrih edilmiştir. 

Kefalet akçesi 
1149 numaralı kanunun 9 uncu 

mnddcsinin son fırkasında şöyle bir 
hüküm vardır: "Her nevi sigortada 
mütehavvil kefaleti nakdiye sabit ke 
falet akçesine müsavi bir mikdara ba 
liğ olunca o nevi sigortaya mahsus 
sabit kefalet akçesi nısıf mikdanna 
indirilecektir." bu hüküm, birinci 
madde ile tadil edilen mezkıir 9 un
cu maddeden çıkarılmış ve böylece, 
şirketlerin temine mecbur oldukları 

kefalet akçeleri mikdarca da takviye 
edilmiştir. Zikre değer değişiklikler
den birisi de, 1149 numaralı kanu· 
nun 9 uncu maddesinden hayat bran
şı mütehavvil kefalet akçesine dair 
hükiimleri ihtiva eden bir fıkranın çı
karılmasıdır. Bu tadilin ehemmiyeti 
göründüğünden büyüktür: Mütehav
vil kefalet akçesi yerine badema, ha
yat bransında, riyazi ihtiyatlar ika
me edilmiş ve bunlara dair muhtelif 

Romanyada 
(Başı 1 incide) • 

sımdan mürekkeptir. Bir kısım na· 
zırlar, partik Miron'un riyasetinde 
Kral Karolün istişare meclisi vazi -
yetinde<f!r. Hariciye nazırı B. Tata
rescu ile diğer nazırlar ise, asıl ic
rai salahiyeti tedvir etmektedir. 

Kral Karol nazırlardan bir çoğu
nu kabul etmiş, kendilerile uzun 
müddet görüşmüştür. Diğer taraf -
tan Başvekil Partik Miron da sabık 
Başvekil B. Goga ile uzun bir müla
kat yapmıştır. * Kral Karol 'Fransa elçisi Thier
ry'yi bugün kaoul eoerek kendisiy
le uzun müddet görüşmüştür. 

Erzurumda imar işleri 
Erzurum, 15 (A.A.) - Bugün vi

layet ve belediye meclislerinin katı
miyle vali Haşim fcanın başkanlı
ğında "Erzurum İmar Birliği" ge
nel toplantısını yaptı. (Vali bir yıl
lık icraatı rakamlara müsteniden an 
lattı. Meclis başkana teşekkürle ic
raatı oy birliğiyle kabul etti. 

hükümler vazolunmuştur. Bu suretle 
1149 numaralı kanuna ilave edilen bulabilecek müracaatlarda, icabında. 
yeni hükümler meyanında, layihanın İktısat Vekaleti tarafından şirketin 
ikinci maddesile, Türkiyede çalışan muamelatı teftiş ettirilerek bu müra 
bütün sigorta şirketleri için "tahsil caatın haklı olup olmadığını tesbit 
ettikleri gayri safi primler üzerinden, etmek gibi sigortahlann emniyetini 
sigortalılarına karşı taahhüt eyledik- alakadar eden bir diğer tedbiri de 
leri müemmen sermayenin teminatı, l~ ih ı:ıy· anın 4 üncü maddesine koymuş 
olmak üzere, riyazi ihtiyat akçesi tef bulunmaktayız. Nihayet, 5 inci mad
rik ve tesis etmek'' mecburiyeti kon- d ede riyazi ihtiyatlar üzerinde sigor 
muştur ve böylelikle, riyazi ihtiyat tahlar lehine bir imtiyaz tesis edil
ayırmak memleketimizde. ilk defa, 

miştir. Hayat sigortalarında riyazi 
teyit edilmiş kanuni bir hüküm ha-

ihtiyatların maruz ehemmiyeti dola· 
line konmuş bulunmnktadır. 

yısile, layihada, hu bransta sigorta 
Faiz haddi portföründe devir muamelesi daha 

Riyazi ihtiyatlarm hesap tarzına 1 sıkı bir inzibat altına alınmakta ve 
dair formülün, buna esas olan teknik bu nevi devir muamelelerine ancak 
faiz haddi ve vefiyat cetvelinin inti- portföyün tazammun ettiği taahhü
habı hayat sigortasiyle meşgul şirke- data tekabül eden teminatın maddı 
ti.n bünyesinin ~ağlamlığmda mühim karşılıklannı da aynen devri şartiyle 
bır unsur oldugundan, bu hususlar- müsaade edilmektedir. "Madde 9" 
da İktısat Vekaletinin mürakabesi te- Ecnebi sigorta şirketlerinin memle
min edilmek istenmiştir. Bunun için ketimizde çalışmalarını hatta faali-
2 inci maddenin ikinci fıkrası ile bu yetlerini arttırmalarını.' memnuniyet 
maksadi temin edecek hüküm kon- le telakki etmekteyiz. Fakat bazı 

0

ec
muştur. Sigortacının riyazi ihtiyat ak nebi şirketlerin memleketimiz dahi
ç~.lerine el sürmemesi ve diğer taah- linde hiçbir aktif bulundurmadan fa 
ht!datını karşılamak için bunlardan aliyette bulunmalarına da müsaade 
mevzuatta bulunmaması beynelmilel ve müsamaha etmemize imkan tasav 
kabul edilmiş bir sigorta kaideslılin vur olunamaz. 
tabii zamanda, sone sonlarında vuku fATkası varı 
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H b • N ) d Değişiklikler ar ıye azırı o uyor um ..:.:~~ıı.::.: 
. l•pn•mmn buı pozlayonlannda de-

Şu adam mini oldu ~n:f:EE 
Abdüllıımit devrinde, memur ol

dqu vazife ve lfleri istilmar et
mek auretile, hem {yaveri harbi 
haznt1 fe)uiyari), ve hem de pek 
aenç yapnda (Pap) rOtbeslnl ih
raz etmif olan, Kiraz Hamdi Pa-

' .. ; Ittihatçılarm ezeU düpnanla
nndan olduju için kendialne tev
di eclllen bu vazifeyi büyük bir 
mnmuniyetle kabul eylemiftl. 

llal:Ddi Pap, esasen çoktanbe
d ba fınatı beklemekte kil. Çün
ldl Anlldoludaki MilU Mücadele 
erJr&nma brfl da derin bir huet 
"kin bialerile mOtebeaia olan bu 
(Seray Pafuı>, Damat Ferit Pa
llDID kendisine kartı beslediğl 
prip muhabbet ve teveccOh hJale. 
r1De, iyi bir hizmetle mukabele et
mK flla1nde leli. 

Khu Hamdi Pqa. o esnada 
VahdlıWnhı etrafında toplenenla
rm, w bllbam Hürriyet ve ItllU 
l'D'lrul erkAmnın arasında, bqlı 
bqma bir (tip) tl. 

Bmm izah edebilmek için bir 
nlra aakJ•dellm: 

Damat l'ertt Pap, ildnci kabl
Wlnl tefldl edecelf AIDllD1 bn
ıllaine unun bir Harbiye Namı 
Ul)cıirdu. 0 sırada, Şaban Bfendj 

de JUUDda bulunuyordu. 
Damat l'erit Pap IOl'du: 
- Hamdi Papyı Harbiye N• 

lar9tlne ptirmek iltiyonım. Ne 
derllnb? .. 
Şal»m ..., Damat Perlt Pa

... mabadını anladı. Fakat, an

._..mıt gibi davrandı ... Araların
cfa, §tı muhavere geçti: 

- Bfendim! .. Orduda, Dd Ham
ıli Pata vardır... !Hrlııe; (Cakacı 
fiaad), diterine de (Kiraz Hanı
ti) ct.rler. Acaba efendimiz, ban
llatnl bmt ~ommuz? .. 

- Kiraz Hamdi ~ 
Şaban Efendi, ifl alaya bmıdla. 
- Bfendimiz! .• Kiraz, vAlda -ı. 

llz bir meyvedir. Fakat bendenbe 
lrahna; fimdl, mevslmi delfldir. 

-Niçin? .. 
- Efendim.. Hamdi Pap. iyi bir 

edtııncbr .. Hot adamdır .. Gü-1dir. 
~üıpkhdır .. bofa gider .. fakat bun 
ı.r. mukabil, orduda, çok fena bir 
IBbnti vardır. Eler bndlıdni Har 
~ Nezaretine getirlnenlı, or
dunun isyanına sebebiyet velini -_.._ 

Saban Efendi, bu kadarla ik 
tlfa etmemifti. Kiraz Ham

di Papnın hususi hayatına ait, ba 
=-~lar de nakleylem.i§ti ••• Damat 
.... 1111'111 Pap bunlan dinledJkten 8011 

~ derhal bu fikrinden vazgeçmlf 
ti. 

Andan bet on ıün aeçttkteD 
lanra. Hürriyet ve ıwu FırUa :*''Dil bir ymde, bir münwbet 

bir yemek ziyafeti verilmlftL 
... ZiJdette Mentade, O'ryaniza
• de bulımmekl• beraber, Kim 

::: ..::: Şaban Efendi de 

y.._ aruınd8 •• kabhıe m. 
~ intikal etm1ftl. ~ Ham 
• Pata. öfkeli bir tavurla: 
~ Ben. Hu-biye NUll'I oı.cat
...__!'üat fU adamı görüyor mu
~?·· İfte, o mAnl oldu. 
U. Dl7e, Şaban Efendiyi göetendlf 

OJaı. olmaz şeylerden korkmak 
~ oeidnmeJr Adeti olmıyan Şaban 

büyük biJ' pervasızlıkla: 
..;_. het. Ben mA"t n1rfu"" w. 
41e iyonım ki m·n; olmakla 
.._:ya buyük ba 1.) 1Wıı.ı... .. "'. 

~ cevap verdı 
~ Pata. derhal yerllldea 

Slilqman ŞJi/ı P"f" 
Diye bajırdı. 
Bu sözler, orada bulunanlardan 

bir kısmının yüzünü kızartmıştı. 
Bir kısmı da, katıla katıla gülmiye 
ı,.,ıamıfb. K lru Hamdi Pafayı, Anado-

decellz. Şimdilik 111 blıt lira)'I al. m bbal eclilmiftlr. Anlepnedeld B. 
Gilzıel bir beyenD8me müaveddesl Uate.t J8rlne yeni bir B 'ı·tesl ko 
yaz. Bana ,.ur. nulm~. Bu listeye dahil maUiann 

Demlftl. Gtimrilk tutfe nmmralanna ıöre 
Manavollu Nevnıe Bey, ertem" cins ve mik~lan ayn}nuftır. 

gün,, fU maide bir beyan•me ma. Praada Bır P&11QV Açıl.,. 
veddesint ptirmlftl: Çekoslovekpnuı merkezl olan 

(Zabit ve uker kenleflerl.. Pnıda Mart aymda açılacü beynel-
Ordu. bir tereddi ve tnbOlle mUel panayiJ'e Türk tGccarlarmın da 

dolnı yflri1yor... Zahiren (Amali mal göndermek auret1le iftlrakleri 
milliye) ye blsmet etmek; fakat ha kanrlepnıptr. Türk meh8ullertnden 
kikatt.e, memlekette yine (İttihat _ muhtelif nümunelertn g6nderllmeal i 
çılık> ı ihya eylemek makMdile, çin bulrlıldar baflanHftır. 
b-. ldımeler, Anadoluchdd ordu * Yumurta ftyatlanndakl yüksel 
memuplannı dalllete dolru sürük- me durmuştur. Son hafta içinde pek 
lüyorlar. Devletin ve askerlilin ka u mtkdarda biracat mab yumurta 
n\111 ve nizamlannı, ayaklar altın atılmıftır. Son •tıf fiyatı 1440 ta
da çiiniyorlar. Orduyu, alyasete a- nelik l8Ddılı 29 llredlr. 
Jet ediyorlar. Bütün bunlarla da. 
§8hst menfaatlertnt temin etmek 
·,tiyorlar. 

Zinhar, bunlann desl8elerlne 
kapılmayınız. Söılertne kanlDl!yı
nız. Hükfunetin nizam ve kanwı
lanndan, muhterem bafkmnanda
nımızın emir ve fennanlanndan 
aynlmayımz. Böylece hareket e
denler, sırası gelince 1'yik olduk
lan müWatı görecetler .. Ablne 
hareket edenler ı.., acı llC1 eezala.. 
nm~.) 

M anavollu Nevree Beyin ~ 
rar cfalp.U- aeneuılemif o

lan bey.nind-.ı. ve böyle bir bey
nin. llb•mtle aOrOklenen kalemin 
deli çllwı l>u beyanname, mühim
ce bir ücret mukabilinde (İkdmn) 
guetesile DefNdlldlii glbl. binler
ce nÜlb8 ela bubnlank latenbul 
ve dvanndald uterf latalara 
teni edtımtı . lç villyetlerdeld bel 
U bqb ümer8 ve labıtana da posta 
ile~ 

lAt'lcan flflr] 

ludald mllll kuvvetlere düş 
mu eden bir sebep daha vardı. 
Son ı.amanlarda l'ıakipbirde bulu 
DllD bir kolordunun kum•ndenhll 
na tayin ecHlmlf olan bu pap, va- r-, ----·-----:-----------------=s =:. :a:~ ~O l<MAN-1 
buı:;n~~~b=:u-a: - NEKIM IN 
eli Pap, fırka ve padişah nlmma it~ G 1111 T L C R e -:-:-: ... ~:·. • :~: ~ 'J 1 .. ················-~·-· .. ~~-
kendisine o vazife gösterilir .,.göste-
rilmez, lfl derhal üzerine almış; 
ertesi günden itibaren ffe bq1a -
mıftı. 

Kilo Oze rlnden ... 
Kiraz 'llamdi Pap, baflıyacatı 

ifl muvaffakıyetle başarmak için 
refakatine fU arlradaf)annı almıf
ıı: 

SulWtpltımi ~ vakti • 
1e r~ tarafındq orc1~ 
tudedllen, BrUmharp İniraJayla -
nndan Refik Bey, 

ır.ki HaliakAren gıııpu memup
larmdan binbqı Kemal Bey, 
Sabık Bandırma ıevktyat reisi, 

topçubinbaplanndan(Çöp~)Hak 

in Bey, 
Erkinlharplik gibi mümtaz ve 
~ bİr ufatı batı oldulU halde 
esrvkeflill ve askerlik tereftnl lh 
w eden ıım.ır..+1-t a..a-• attinmis 
olan ManavoiJu Nevres Bey ... 

Kiraz Hamdi Papıwı .ı.-. uruoauaa 
niye clvanndakl konağında topla
nan bu matrutlar ,ebekesi. kısa 
bir milzatereden sonra. ( askııari 
ııigehben temlyetO namlle btr f• 
at komitesi tedaine karar verm~ 
ler; ~buk bir nlamneme bJıe. 
me alank Damat Ferit P ... ,a u-
ntrn't1erdl. 

Demet l'ertt Pqa. bu nlDIDD• 
-.,l ...... ....,. pderek ~ 
p1ı v~ ptermlf; 

- ~r .. Ordu aramda 
ki wbk ....... nuuz, ife bafla
cb. İfte, Dk fiili nlmunest. 

Demlftl. 
Vaııcıetıtn, ntamnameyi p -

deri ~ ..... bu (18dıka 
ne) hizmetinden dolayı Kiraz Ham 
dl Paf8)'8181'm göndermif, Damat 
1"erit Pepp da: 

- Bu lfbi ifler. parasız olmaz. 
Kendilerine bir miktar para verin. 

Diye. irade etmqıt. 

lat.nbul llMIJMh-•• keallea 
haJVanlu ~ba ..._...,......_ne 
mbala, .... -.. -- ........ ... ........... ~ ...... -·- ......... bıar........., .... 
teler ._ kilo .._...._ ....... 
nwla mlktanm .. ,....__ ..................... ..,..... 
• ••• .,.._,,.. .. tar tlee•...,. 
....... riılml ........... ... 
lumkp ........ ~ .. ,.... ................. .., .... 
......... ha ... ~ ... ,........... ................. .._ 
leee ............... .atan .. 
taeaJmut.- Ba mltalea, taMft 4e
rba bir tetkib 41apm1.-.. ,... 
nl tahnl uaulllnb iteklenen fayda 
h aetlee,.t verecelbd mn••k il · 
mmm. 

Aaeü, her '87'n hem ~ •
tle feaa tareflan oldUfa pı,ı. '8f-
lseriadea mezbaha Nami .. ........ 
... ,. bir tanlı ............. .... 
.. etwliJis. o .... ..,.. ,.. 
raleıl llllai...... lrt ..,.. ,.... 
...,. .... s•ıeei~ 
dl. Kopa ~tlplıealer Jdlclk ... 
~ lataahllı ......... 
Afla .................. sWlkse 
~ ....... blbl,,.tlf-
tlnnl~ ~ ... WI. .. 
pJT9t Wld ...wm .... ...... 
IDlftl ...._ 

Çlnkl, ........... .... ••llffl-
rilml~ .... ,.... mlalt ---
clmlerbul• biri .. .,.. .... 

dlr. KQaa. wll, •-• •-• 
.... tan, .......... ..,,..., ... 
ha tlolı'•a ekonomik llıtl~lua 
rltt Onr. Bizim Anadolunan iri 
ku-vn kht k11 ... m11., 1c .. ..-..11tr .fa. 

' ... . . Damat ll'erft Pa$8 "kentli mt1vaf
f akıv,.tlnP hl-r"'~t ~k flla" 'ı•ı ' . frıı: ı ~,,h •· cınn ta" tı m · ·; 1 
~ '"" "'"'•"'"'' "'''O•te"' ,,..ı,.. __ , 1 "' .. ' \ 1 t • uıda11 çak· 
eli bin altın Ural ıre~ Bu ~ mış bir neticedir 

D1D banka qektnı eeblne yer .. - "°7m• lltalltllll ..... .... 
na Kira Hfmdt ..... Damat .... 
rit ..... ~ .. ..... 
1**~ .... ~ 
.............. ll1111tet ~ 
lllncle beldiJen ~u M8'91'9 

7111.,. ............... riG1flıl-
Wı1111ı.... ............ ••il• 
.......... 'b ........... .. 
~ ..... ll ... n1•llt _ .. ...... ~ ...... ..,, ........ 

Be;Jin ,.mu aeJenk: 
- llaJdl blıblnn ' Antk "' cid 

..... ,......... ..... .... 

.nw .............. ~ .. 
-- biDdL Şimdi, JreDdlnt p ,......,....... .... ? .... 

...._ ...... *. typssvz _. m' ·-~ll~d 

.................... -~

........ ~~P.hP''f" 
~ _._._..,..,.. ....... ... 
ta. -~ .............. fq ...... 
•laldı: &illi ............ ... 
mtlıia ,.,.... ._ ......... . 
0 ....... .., .............. ,.. 
.. ..... Gtilr., ...... eri .. faı1a 
........... ..,..... qalda ........................ ..., .. 
....... nllıilf• oalan mlmktba 
M-" ............ ~ ... .......... ,..........,,...t 
-· ....... bar ldlçllttUe-
lılllr, ..,.... ....... ......... 
..,... kapak ,. ....... terdJa 
ettiklerbulen o .. - ... dereeeai· 
De .... IHlrillr-
~·- ko)'UDetl h da.ttDee71e 

...... t ederek koyan)uuulu ..a 
fl ,. .. 7apa ltlr~ neeil IOIU'll 

lıstedlii ....... e birer •t falarib-

.. -· .. ,....., ,etq~. 0--..,._ ~ .. ,...... ..... kec•• ...... •1rt IMe .. 
,.. ... ,. • • ..,... 111 ..,......... 
tin ...... ,_..,., .. ..,..._ ZI, .................. _ ... 
,......_ .. ltlıl .... ,. ... 
..,.. ............... Y•elll 
..................... Mrl-
............. 1 .... .. 
....... adu ....... ,.... ... k•• 
........ ki, iwa .. ette. ki 
......... Wr lıdlas...;ı ı.111._ .... ..,... __ .. ~ 
....... pllr .......... .... .--. ................ ,....~ 
.. ıo.ktar. ......................... ,.. ..... 
m•• '""'" -ıd ..-.ff,..~,. •,., •m t. 

" hı
••• , da lnıri•tto-

•••••••••• 
GUNLUK 
PiYASA ~ 

.. yn111 9lnlerlnde ply .. l•l'lrnm
d• to~n utltl•r ol111•rnıttır. Vem
ilk •rp•l•rd.n bQyQk bir p•rtl kilo· 
.., 4,17,a kurutun ve AHdolu •rpa· 
l•rınden bir p•rtl de 4,0I - 4,0I k•· 
ruttan utılrnıttır. Ply ... y• .. ıon ar
pa rnlktal'I 141 bin kilodur. 

* Tnılcya malı yapalıl•nnd•n bir 
,..rtı klloeu altrnıt b.. kuruttan va 
Anadolu m•lı tlftlklerlndon bir par· 
ti klloeu 117 - 121 kuruı af'Ulnda 
•tllmıttır. 

* Zeytin mınbk•larımısd•n 9etlrll· 
ınekte ol•n blrtnol obtnı yemekllk 
nytlnlerdon dllft bir parti •ttlrnıt· 

t t1r. Ply .. ınısde bol mlktarde •ytln 
J ınevout olm•kl• b•r•bor fly•tlard• 

dOtCJklQk olrnaınıttır. DOn •tıl•n bl· 
rlnol yomekllk ııoytlnlorln klloeu ....._ 
41 kurutun vorllrnlttlr. lklnel uy. 
tlnler il - 17, Q90noUler 11 - il 
kul'Ufblr. 

* Ad•paan ve B•ndırm•d•n tetl· 
rllmotct. ol•ft mı .. rl•rın •t•tl•rı nor 
m•I ol•rak devem etmektedir. DUn 
.. 1011 kırk bet bl11 kiloluk bir parti 
.......... iri .... 4, 11 - 4,11 kul'Uf .,.. 
oand• atıllnıfttr. 

••••• ••••• 

BORSALARDA : 

Borsanın Nakli 
için Merkezde 
Hazırlık Başladı 
ı.tubul bonuuım Anbraya nak 

u taran ÜRl'iJ)8 boru .centeled it
lerini tuftyeye baflamıılanilr. Mar
tın orta1anna doAru hona acemeıe
rtnin bepei Ankara)'8 naldetınif ola
caklardır. Ankara bonua için yapa • 
lan kadro tamamlanm1'br Ankarada 
buluıwı bone komiseri Ihsan Rtfat 
ıehrbnh.e dönmil,ftiir Bonanın An
kare)'8 tamamen nü)edjl!DMi için 
Merkezde bazırlıtlara bafl•nımk ü
zeredir. 

Tilrkhorcu, Def!paed"ı 
Dün bora muameleleri bUu can

lı olank geçmiftlr. Birlnci ve IJdn.. 
el tertip Unitürk a1ıt ve ·•Öf fiya
tı dejifnıebtzln 19 lirada kelm•p. 
Anadolu Demlryollan taııvlİterl 
40,'10 liraduı. Slvu. Erzurum tôvil
leri es 1inıdan mn•ınele ~· 
Aslan Çimento bl-lerl yaftf ,.... 
clüpnektedir. Bayramdan ene) 13.85 
liraya kadar fırbyan bu bt...ıer 12,88 

TUZLALARDA: liraya diifmüftOr. 

K h. d T Londra bonamd8 bir 1ster1tn bl'-oç ısar a uz plılı 5,02'12 c:lolar ve 152.U fnnk-

G .. ı .. d p k tır. PU'l8 bonuında O'nit6rk 8'0 o un en e frank olarak mu.mele &6rmilft0r. 1 
• iaterUn Merkez Benkemnca 830 lm-

Jst i f ad e Edilmıyor l'8f olank IDJmetlendiriJmlftlr. 
Zahire ~ dün normal ft-

KoçblMr, (TAN) - Buradaki Tuz zlyette Atıflar olmuftur. l'lJ'atlar 
göffinden 1'yfkile istifade edilemiyor. kendini mnb•hı• etımf ve pi,.a de 
B&lbukl, Koçhlearda tua ttlkenmek ~· Şebrlmbı:ıe aetlrlJm bul 
bilmiyen bir bazin.e b•lindedir ve hiç daylar, 960 bin klloclur. sanı.na bir 
biJ' yerde, burada oldutu gibi tuzun kmm yumupldar 1,03 • 1,08 kmut
elle ve avuçla toplanmam mümkün tan ve aertler 5,28 - 5,35 kurupu ... 
detlJdlr. Senenin altı ayında Plde tılmlftır. 
bir dmlla blı. m JOktur. Buna ral- Gelen 115 bin kilo c;ndarda 1* 
mm edUen istifa ı..m m8bllut. kmm kilosu b8' kuruftuı. kUfY9IDo 
hem de .ook p)'ri mhhlcltr. Tm '610- Jeri 8.08 kurufta. b&illce 8,10 b
nun içerüinde deve. araba ve man- nqtan atılmlftır. Plyuemıa aeıtrl
da izJeıi doladur. Çünkü tuzun latih- len mallar 8l'UIDda 180 bin kllo a. 
salinde lmanlardan zl~e bu hay- pek, 30 bin kiloluk btr puti Bor ve 
vanlar ~ vasıtalar 1' ı10rmettedri. Niğde mahsu1lertn4en turu ~ 

Koçhısar tuzlarından hakkile isti- yüz on bin kilo un. 23 tıQ .Jdlo ...,:
fade etmek ve P8ft keunm.tk için tinyaiı. 81 bin kilo pamukyala. kırk 
yapıbnua 1'zml ..W ti mr ve pek bni kilo JUı.f vaNlr. 
mundJı da dejlldk ...,,.... frtfbtt 
1ltl mbhf t*llde temhD ....... 
ZllDlb:r. 8aera da. Keçh&er &618 De ZİRAAT: 
Bor laı...._.m 130 ktlometreUk bir 
clemlryolu ile blribirlne belJam.tk il 
mnmr. Hattl. bu mOmkün oı.., ... 
bile lJi bir ... yapmü, tuzlenn 
Bor latuyonuna indirilip her tarafa 
MYktni mümldin kılwktır. Bu eenentn kıp. hep 1ocloslu .... 

B tak.:u....a_ lerle ıhldatmütadır. Bundan c1o1aJ1 
~ ~ ce:.:. ve..== fidan dikllmesl lflerl erken blıflMDJt 
bile tuz ihraç etmek kabil ol tır. Amdolunun yayll iklimi aun-
-~ ......... takalannda .. tar ,,. bJm oldalD-
Pt-V yoktur. dan buralarda 8PÇ dlJdhneel aDCÜ 

BO R S A 
15-Z 931 

PARALA& 

NlMnda mümkün olabilewktlr. ljeh
rimlı.de Jodosl•nn tmlrOe mej+ah, 
meyvuız elaçlucla blıçoklanDm 
tomurcuklan ~ blıfle!D1p. 

Frank 
Dolar 
Uret 
Liret 

Abt 
'18.-

128,-
98.-

100.-

Fid•ncder, Anacloludüi .taç cUk
me faa1lyetlnl &6rerek oralara ltP; 
göndermek için işlerini ıenifletmiye 
koyulmuşlar. fakat Oc aenedenberi bu 

Saut işte muvaffak olamamışlardır Bu-
ı::: nun sebebi burad• havalar asınarak 
ıoe.- fidanlar lilnntye ve battl çlceklenml 
ıoo.- ye bqladıtJ baki• Anadolucb kana 

8o!Qb Pr, 
Drabau 
inlere Pr, ...... 
ırıona 
ltroa ~ 
8Dia Awıatar,. 
llarlr 
Zloti 
Pm8D 
Le7 
DillU' 
Kroa Jnec 

94---.,,_ 
aa.-
70.
a--ll.50 -... 
ı•-
52-
12,-

sıer11n m__. --ÇBKLB8 

Pw 
NOYJOrk 
lliladD 
Br.iUr d 

Vi:rona 
lbdrtt ..... ...... ....... .... 
Belllnt 
y ...... 
ltııılıbolm 
l.otJdra ...... 

Acdıt ıca.... 
24.JI 14.11 
0,711140 1.79575 
u 1"'17 ıs.ı~ 

4 9"'S 
it 16 

3 22 
6 u 
1$ "245 
z:.- 6767 

4.21 
IZ.39 
1,1741 . .... 
ı.ttıa 

lOl,175 
14.nat 
2.7• .... ..... 

21.115 

4 69' 
16 460 

3.429\ 

63 Q~O 

1.4233 
ZZ.6587 

4.2063 
12.3110 
l,İ7lJ 
4.1• .... 

181.19 ....... ..,.. 
SMM 

clenm etme8i ve fidan c:ltkme mn'
ahntntn ... kehnMldır. 

Ziraat ~ Doira 
Martta Ankuada toplan.U o1ua 

ba,tik Zlnat an..- için Ttcaret 
odam De TGrkotla. blrw rapor mar
ı.matt.dlrlar. Ziraat odam hmilz, 
kement için hamrbk yapm811Dfbr. Bu 
balta toplanacak olan oda meclisinde 
bu m•ele etrafmda ~. 

* Kıt kirizme1eri b1tirDmlt oJdu
tundan havaJarm m6Hecleat niabet.tD 
de bütün köşklerde. vilWarda bah
ce lertn tanzim ediım.m. ba$1anmıf 
tı~ lstanbulun hf"' taraf1Nf111 meyvah 
Vf' mE'VV8S17 •tadan" dikilmesine 

Londre 
NeYJ'Ol'lı 
8orUa 
8rux9De 
Amsall':dmd ..... 
Usbon 

. 
151.IO 
.... 44) 

dl"50 
117-
17•.~ 
Ul.IO .... 
M.80 
HIU 
&•i 

111.7.1. 
UU.1 
-..Ulf 
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e e 
Dem bi~ti, takat bitti, vakit yet

ti. Gazeteyi altıma serdim, çuvalı
mı üstume çektim, uzandım. 

E rtesi gün akşam üstü 
(TAN) idarehanesinin mcr 

divcnlcr~ çıkarken harici her ha 
diseye duygusuzluk hasıl etmiş, la 
kalydiyi şiar edinmiş saydığım gön 
lüm hissedilir derecede çarpıntı
larla, üzuntiılerle doluydu. Acaba 
bu müracaatım nasıl karşılanacak? 
Gassallik teklifinden, sebilde ge
çen ömrüme kadar anlatacakları
ma ne denecekti? Zeka ve hassas:i 
yetine emin olduğum otuz senelik 
arkadaşım Bürhan Feleğin bu feci 
ve garabetine sıfat bulunmaz ser
güzeştim karşısında dudak bükilp, 
omuz silkmesine imkan görmüyor 
dum. Kapısını vurup içeri girdim. 
Mutat samimiyetle beni karşılayıp 
oturttu. Gözyaşları içinde yegane 
hikayeme başladım. Hele otopsi 
memurluğuna,. sonraki gassallik 
tekliflerine gelince inanmıyanla

rın tavırlarını gösteriyordu. Sebil
de yatmak, hava müsait oldukça 
kabristanda gecelemek sözlerim 
zavallıyı altüst etti. Netice benim 
için birşey yaz. Kimin nazarı dik
kati çekilmek lfızımsa ona şu leci
ayı bildir. Bana hiç değilse bir kü
tüphpane memurluğu olsun versin
ler diye yalvardım. 

Aziz çocuk, bana elinden geleni 
yapacağını vadettikten ve lüzumu 
kadar da harçlık verdikten sonra 
nyrdıldım .. Benden her ihtimale 
kar~ı adres istedi. Sebili mi, Kay
gusuz Ibrahim Babayı mı diğerleri 
ni mi, alemi ahiretten nereyi bildi 
rebilirdim ki postacılar beni orada 
bulup mektubu ulaştırsuılar. Ha
tırıma Usküdar iskelesindeki Sela
nikli berber Süleyman geldi.. Bu 
adam çok günler bana imdada eriş 
miş, hele tesellilerile yanık gön
lüme su serpmişti. Bürhan Feleğe 
oraya yazarsınız, ben çok zaman 
oraya uğrar11Il, dedim. Uskildara 
gelip berberi cereyanı halden ha-

berdar ettim ve sık sık uğrıyaca
ğırnı söyledim. 

Bugün cebimde her işe kafi pa
ra vardı. Sıcak bir yerde yatmayı 
kararlaştırdım fakat bir çuval, bu 
kıyafet, bu postallarla hiçbir otele 
gidemezdim, gitsem de otel beni 
kabul etmezdi. Usküdnr (Atpazarı) 
nda (Hacı Ahdinin hanı) diye ma-

ruf bir han vardı ki bunun sahi
bi Abdullah benim en eski tnle-

beındendi. Rahat bir yemek yedim 
hat~ dem de almadım bir de temiz 
kahve içtikten sonra hana gittim. 
Hanın kahve peykesinde 5 - 10 ku
ruş gibi ehemmiyetsiz bir ücret 
mukabilinde yatacaktım. 

Abdullaha işi anlatınca: 

- Hay hny hocam! Dur sana bir 
de yorgan vereyim, dedi. Ince bir 
yatak cesametinde, kırk, elli ye
rinden yamalı bir yorgan getirdi. 
Dar peykede bunu örtünmek ih
timali yoktu. Yarısuıı altıma ser
dim yarısını üstüme aldım. Pos
talları çuvala sarıp yastık ynptırn. 
Kabristana ve sebile nisbetle bu 
gece ralıat uyku cnn ve gönülden 

rı 
• 

çı 

şl 
de 

bir (Elhamdülillfıh) çekmiye de
ğerdi 

Ertesi gün asude hal ve bal 
Paşalimanında eski bir mek 

tep arkadaşımın kahvesinde uzun 
müddet oturdum, güldüm, şaka
laştım elhasıl eğlendim. Oradan 
Kuzguncuğa uzandım. Doğancılar 
yangınında 8 odalı evim eşyam 
yandıktan sonra (Kcf çe mahallesi) 
nde bir buçuk odalı bir evceğize 
sığınmıştım. Doğancılar yangının
dan altı ay sonra da biz ailece mi
safirlikte iken bu sığındığımız ev 
de yanıp çırılçıplak ipibilliıh siv
ri küllah kalmca Kuzguncukta bir 
Musevi terzi ailesi yanına çoluk 
çocuk hep birden pansiyoner ol
muş iki seneye yakın oturmuştuk. 
O zamandan edindiğim dostlardan 
hazır bulunanları ziyaret ettim. 
Eski mcyhanecim Rafael ile şakalaş 
tım. Elhasıl rahat rahat akşamı 
ettim. Param müsaitti. Bu geceyi 
de (Hacı Ahdinin hanı) nda geçir
miye karnr verdim. 

Bu hanın gece alemi de bir ö
mürdü. Civar köylerden tavuk, pi
liç, yumurta getirenler bu hana i
niyor, benim gibi bunlar da kah
ve peykesinde yatıyorlardı. Horul 
tuya karışan uzviyet kazaları, tah
takurusu, pire, bit gibi muziyn
tm azabı nrasında uyumak zaten 
mümkün değilken tam kaşına kaşı
na bunala bunnla bitap kalıp içi· 
niz gcçmiye yüz tutarken dehşetli 
bir gürültü ile hımın araba kapısı 
vuruluyor, bizimle beraber orada 
yatan ve hancıya yamaklık eden 
çenebaz, oldukça sağır bir ayakka
bı eskiclsl küfürler içinde kısık fe
neri nı;ıp fırlıyor. Tiz perdeden ku 
!akları tırmahyan bir muhavere 
başlıyor: 

- illan bu vakit gelinir mi be 
herü! 
• - Herif sensin! Ağzını bozma! 
Han değil mi? istediğim saatte 
gelirim. Senin vazif cn açmak, yer 
Q:Östcrip hazırlamaktır. 

- Çok söyleme haydi çabuk gir! 
- Çattık be! Hancı mısın baş-

.,elası mısın! Hoş geldin, salalar 
getirdin diyeceğine herif elinden 
gelse bize bir de odun çekecek. 

Sağır eskici yarım yamalak an
ladığı bu laflardan sinirlenerek: 

- Gir be! 
Diye handakileri değil, mahal

leliyi uyandıracak bir nara atıyor. 
Atlara (Dah!) deniyor, araba av 

luyn giriyor. Avludaki hassas kaz
lar bu gürültüden kuşkulanarak 
hep birden bağrışmıya, ben de ge
ri kalmış olmıyayım diye tünek
teki baba hindiler de feryada işti
rak ediyor, vaktini şaşıran horoz 
ötüyor, saatlarca sepet içinde buna 
lan tavuklar bağrışıyorlar, elhasıl 
bir insan, bir hayvan çığlığı kıya
metidir kopuyor. 
Karşımdaki peykelerde uyuyan 

köylülerin bu gürültüye aldırdık
ları yok. Yalnız bir taraftan öbür 
tarafa dönüyorlar. 

Ben hem yatak, hem yorgan o
lan yamalı örtümün üstüne oturu
yor, sigaramı tellendirerek gürül
tünün pes olmasını bekliyorum. 

• 
1938 
Cari Hes •• ti 

uçu pia~ 
1 

1 

4adet1000 liralık-4000 ı·ra 
8 '' 500 '' -4000 " 

16 " 250 ,, -4000 
76 " 100 " - 7600 
80 " 50 '' -4000 '' 

200 " 25 '' - 5000 " 
384 

" 
28600 1" 

• • 
{uralar: 1 Mart, 1 aziran, 1 Eylul, 1 

BirinciluSnun tarihlerinde çekilecektir, 

'•• 
En Az 50 Lira Mev
duatı ·Bulunan Hesaplar 
Kuralara Dahil Edilecektir. 

Al-• Annelere müjde E::IZ::llll. 

S. M. A. geldi 
Fazla istek karşısında piyasada 

mevcudu kalrnıyan büyük kutu 
S.M.A. 

net - net 450 Gr. 
Amerikadan geldi. 
Sayın çocuk dok
torlarımız ana sü
tünün eşi olan ve 

A ve D vitaminlerini muhtevi 
1 bulunan S. M. A. yı annelere 
• ehemmiyetle tavsiye etmektc

dir ler. Her eczanede bulunur. 

Tafsilat için: 

Galata P. K. 1097 ye müracaat. 

Çocuk büyütmekte tecrübeli 1 
2 Viyanalı Genç Bayan 
ty1 ve kibar bir aile nezdinde 

dadı veya Fam döşambr vazifesi 
arıyorlar. Alfıkadnrlann şu ad
rese yazmaları: Eva Preiss, Ster-

i neckplatz 20 (Tür l a) Wien 11. 

Sabahleyin de gün doğmadan 

kalkmıya mecbursunuz. Akşamki 
harıltı ve patırtının beş misli de 
o zaman kopuyor. Pazara yetişecek 

arabalar çıkıyor, hancı para tahsi

linde müşki16.ta uğramışsa var kuv 
· vetile bangır bangır gürlüyor. 

[Arkası var] 

10. 2. 938 tarihli bulmacanın halle
dilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

5 

6 

BUOUNKU BUl..J\IAOA 

7 ,_.,__-4-~:ı--..P 

8 

9 

10 

* SOLDAN SAGA: 
1 - Eşek anası. 

10 

2 - Kaba kumaş - Bir nevi pantolon. 
s - Lfıkırdı. 

4 - Kus ağzı - Birlblrlnc çok yakın. 
5 - Bir vllılyet merkez.i - Genç kadın. 

S I M L 1 ZABITA ROMANI: 35 

~- 2 7 ~ ~URAOA 
iŞiNiZ. .NE? 

ıc 

lAMAClltJ GİZLE 
Di~i YERi GÖSTE_ 

REN BİR İZ 6ULOO 

ONl,...~R1N SeNTON SO-
K.AGINDAN BAHSE f. , ACABA. 
Tf KLE~İNI İŞiTTi M. .-oRA CA f3ULA 

B\L\RMtYİZ? 

Şu B/,CA DA.N 
DUMAN ·--_.,q 
ÇIK.lYOR. 

Bayramın 2 inci günü sabah 
saat 5 te Tokatliyan Otcııııuen 

çıkarken bir bilezik kaybolmuş
tur. ManeYi kıymetinin büyüklü 
ğü dolayısiyle getiren fazlasile 
memnun edilecektir. 

M~hmct Kazım Eczanesi 
lll:z:JCili?l Eminönü 

16 - 2 - 938 

Türk Anonim Şmcetinden : 
Kağıtçılık ve Matbaacılık Türk A· 

nonim Şirketi Hissedaranı 1938 yılı 

Martının 19 uncu Cumartesi günü 

saat (10,30 da, Galatada Tünel cad

desinde 12 numaralı mahald~ kain 

Şirketin Merkezinde sureti adiycde 

1 
Jstanbul {omutanhğı 1 içtima eyliyecektir. 

Uanları 25 Hisse Senedine malik olup içti· ·=---------------:: mada hazır bulunmak istiyen Hisse-
Istanbul Komutruılığuıa bağlı olan 

ve olmıyan Birlikler namına binek 
koşum mckkari hayvanı pazarlıkla 
satın alınacaktır Hayvan sahipleri. . .. 
nin hayvanlan ile Fınd!klıda Komu-
tanlık satın alma komisyonuna mil-
racaatları. "684,, 

6 - Yemiş - Zart edatı - Bir tane. 
7 - İp.ret - Maçanın y~ 
8 - Genişlik - Zirnat. 
9 - Endnht - AdeL 
10 - RczaleUcr (Arapça). * YUKARDAN AŞAGl.:

0 

l - Bir nevi hamur tntlısı - Beyaz. 
2 - Su (Farisi) - Hakkıınlyet. 

S - Kuru gUrOltü - Ses (Musiki). 
4 - Kısa znmnn - Kilçük çocukların 

aradıkları. 
5 - Hastnlığa kar(iı yapılır. - Şap de

nizinde bir liman. 
6 - İşte (kaba) - Gıda. 
7 - Yüze sürülOr - Bir bankamwn 

adı. 

8 - Zaman - Emlr slgası. 
9 - Bağışlamak - Yer. 
10 - Yumru - Ay (Arapça). 

daranın Ticaret Kanununun 371 inci 

maddesine göre hisse sencdatmın iç· 
timadan bir haf ta evvel şirketin mcr 
kezine teslim etmeleri liızım gelir. 

Konuşulacak İşler 
1 - 1937 hesap yılına ait Meclisi 

İdare ve Murakıp raporlannin okun

ması; 

2 - 1937 yılı hesabatının tasdiki, 
Meclisi İdare Azasının ibrası temet
tüatın tevzii hakkında Meclisi İdare
nin teklifi; 

3 - Meclisi İdarenin seçimi; 

4 - Meclisi İdare azasına verile

cek hakkı huzurun tayini miktarı; 

5 - Şirketin !darei umumiyesini 
ifa etmekte olan azaya verilecek üc
ret miktarının tayini saHüıiyetinill 
Meclisi İdareye verilmesi; 

6 - 1938 yılı için murakıp tayini· 

MECLİSİ İDARE: 

=-
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ADAPAZARI 
EMNiYET BANKASI 

··ı ISTANBUL LEVAZIM 

Türk Anonim Şirketinden: j 
Adapazan Emnjyet Bankası İda

re Meclisi, Banka Umumi Heyetini 
alelade ı:renellk içtim~ı 1çln 18 Mart l 
1938 tarihine müsadif Cuma günü 
saat 14 de Adapazannda Belediye o
teli ittisalindeki salonda içtimaa da
vet etmiye karar vermiştir. 

1 AMlRLlGl iLANLARI a LV. Amirliğine bağlı müessesat 

omarızma, 

bago, siyatik, • • 
sınır 

ve soğuk algınlıijan

dan ileri gelen şid· 

detli ağrıları teskin 

ve b~a~e ·eder. 

.ıçin 15 ton pirinç 17 - Şubat - 938 
Perşembe günü saat 15 te Tophane
de LV. A. Satın ı:ı.lma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Jha1e günü teslim şartile As. Evsaf

ta alınacak olan pirinç için isteklile
ırin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(421) (805) 

Üsküdar İcra Dairesinden: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu

Esas mukavelenamemizin 56 - 57 
ve 58 inci maddeleri hükümlerine gö 
re iştirake salahiyettar olan hisse
dar lann 67 inci maddeye tevfikan iç 
tima gününden bir hafta evvel dühu 
liye varakası almalan lazımdır. Ve
killerin de hlss-edarlardan olması 

meşruttur. Gil:llU!i!!!Zl!!iilllEll•l!!!'l!l••••llii karrer bulunan Kadıköyünde İbra
:A.tsseaarlaruı dühuliye varakası 

almak üzere Banka Merkez veya şu
belerihe müracaatları mercudur. 

lstanbul Küçük 
tSTIKRAZAT SANDIGI 

Alelade toplantıda görüşülecek iş- Türk Anonim Şirketinden : 
ler aşağıya yazılmıştır: İstanbul Küçük istikrazat Sandı-

1 - 1937 yılı İdare Meclisi ve Mu- ğı Türk Anonim Şirketi Hissedarlar 
rakıp raporlarının okunması; Umumi Heyetinin senelik adi içtimaı 

2 - 1937 yılı Bilanço, kar ve za- 22 Mart 1938 Salı günü saat 15 te 
rar hesaplannın tetkik ve tasdiki ve Galatada Sen Piyer hanında 12 No. 
İdare Meclisi raporunun tasvibi ile da şirketin merkezinde akdedilece
azasının ibrası; ğinden Dahili Nizam.namenin :24 ün-

3 - Sati ka'rm gösterilen şekilde cü maddesi mucibince gerek asaıe:. 
paylaşılması ve dağıtılması gününün ı ten ve gerek vekaleten laakal 50 his
tesbiti; se~ malik olup iştirak etmek uzu 

hiın Ağa mahallesinô.e Seyit Ahmet 

deresinde bahçıvan Tevfikin ahırın

daki ineklerin 2272/ 38 tarihine mü
sadrl Salı gününde saat 10 dan 12 ye 

kadar satılmasına karar verilmiş ol

duğundan mahalline gelecek memu

runa ve 37 / 2960 dosya numarasına 

müracaat etmeleri ilan olunur. 

diki ve İdare Meclisinin tebriyesi; 
4 - Hissedarlara bir temettü tev

!:Ü; 

5 - Müddetleri hltal:n bulan üç 
İdare Meclisi azasının inithabı; 

6 - 3 sene için iki murakıbın in-

............... lllİlll ................. _ _ illliiiilil ........... liliiıiıiı ......... .. 

İSTANBUL GA.YRİMÜBADİLLER KOMİSYONUNDAN: 
D. No. 

926 

927 

2481 

2629 

2677 

2929 

?.936 

Semti ve mahallesi 

Kutnkapı MUhsine 
Hatun 

Kumkapı Muhsine 
Hatun 

Edirnekapı Kariyei 
Atik Alipaşa 

Orta.köy 

Sllivrikapı 

Fatih S. Mehmet 
Arnavutköy ~. Etem 
Ağa bağı veya vakıf 

Galata Kemankeş 
Kara l\'Iustafa 

Paşa 

3152 Beyoğlu K~tuluş 

3193 Paşabahçe 

Sokağı Emlik No. 

Müsteşar E. 8 Y. 6 

E. ve Y. 2 Kilise Mahallen 
Telli Odalar 
Camii Şerit E. 21 Y. 25 - 27 

E. Karabaş E. ve Y. 
Y. Sarı 5 
E. Seyit Nizam E. 4 Y. 3 - 311 
Y. Veli Ef. caddesi 
Büyük ayazma· 
dan Fenerli . 
Hristoya ·giden ;yol 
Leblebici 
ve Kahveci 
ÇıkmaZl 

E. Papas, Kasap 
Y. Felesof ve 
:Kasap Hurşit 

E. 11 

E. n Y. 3 
ve No: taj 

• 32/2 

37 - ~ -14 

Citısi ve Hissesi 

Arsa 

Arsa 

Hisseye göre 
l\:luhemmen K. 

1340 Kapalı 
Za:tf 

1350 " 

Arsanın 3/16 500 Açık 
His. 

içinde teneke 
barakası olan irsa 
Bostanın 45/120 

( 
attırma 

300 " 

His. 
Tarla 

3 No. lu dükkartııı 
sırf mulk Ş~rbethane 
ve berber gediklerin
den yalnız sırf mUlk 
berber gMlğm.den mo.n 
kallp nWıillih 1 728 
sehim itibarile · 346 se
hirtı ile bedele inkıllp 
etlen \'akıf mabaJUrun 
17/30 His. 
At.sa 

1000 kapalı 
Zarf 

370 Açık 
artırma 

1000 kapalı 
Zarf 

910 Açık 
Artınna 

Sultaniye E. 4 Gübre Iskeiesf ' 900 ; 
Caddesi ve Atılanın 19124 His. 

34 71 Feriköy Talim- Talimhane E. 2 - 4 1ki kıta müfrez 410 ; 
hane Caddesi ArSa 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Ilıaleleri 28-2-938 tarlbJne 
düşen Pazartesi gilnü saat 14 tedir. Satış mUnhasıraıt gayı-lmubadll bönosiledir. 

4 - Müddetleri biten İdare Mecli- eden hissedarların içtima gününden 
si azalanrun yerlerine munasipleri- 10 gün evvel usulü dal.resinde hisse 
nin seçilmesi; senetlerini şirketin merkezine tevdi 

5 - 1937 yılı Murakıp ücretinin etmele\'i ilan olunur. 
tihabı. .. ........ --...... _ .... _____ ........ - ............ --.......... __ ~ 

tayini; Müzakere RU%namesi 
6 - Henüz satılmıyan hisseler 1 - İdare Meclisi raporu; 

hakkın<la hiSscdarlanm121n teklifle- · 2 - Murakıp raporu~ 

rL 3 - 1937 senesi Bilançosunun tas-

&IAYRE1Tı'N 
CİZER 

Umumi heyette gerek asaleten ge
rek vekaleten bulunacak her bir his
sedarın 50 hisse için. bir reyi olaealt 
ve şu kadar ki bir hissedarın 10 dan 
ziyade reyi olamıyacaktır. 

Bir Çiçek Ser4Jisi ! 
Gala.ta Voyvoda caddesi 30 ~o. yu 
ıtlyaret edenler, orada 'blnbiI' çeşlt 

renkli 

JUNiOR. 
yelek cebi fenerleri 1erıilerlni 

göreceklerdir. 
Galata, Voyvoda caddesi No. 30 

ISMAIL ÖMER IŞÇEN 

Oevleb· Oemiryolları ve· Limanları işletme U. idaresi ilanları 
.. _. ...... - ~ . - ' . -

Ankara garı içindeki büfe, büvet, gazete satış yeti ve gaııino binasının 
bundan evvelki ilan şeraiti clahiliııde ve pa'tarlıkla kiraya verilmesi 
28/ 2/ 938 pazartesi gününe bırakılnltştır. Talep edilen•ı ehliyet, mali kud
ret, nüfus ve hüviyet cüzdanı vesaiki 23(2(938 akşamına kadar Ankarada 
2 inci işletme komisyonuna; liaydarpaşada 1 inci işletme müdürlüğüne 
verilmelidir. Şartnameler ayni makamlarca parasız olarak istiyenlere ve
rilecektir. (727) 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Ticaret Kaleminden: 
3 ton Rôle kaat "Penbe'' : 
6 

" " " 
Mavi 

1 Kırmızı . 10 - Mart - 938 Perşembe tt ., ,, . 
5 ıt .. ,, Beyaz 

500 Kg. il " 
Sarı 

500 Kg. Sarı pamtık i);)liği 

12/2 Nr. 
6000 

" Beyaz pamuk ipliği : 

10/ 2 Nr. 14 - Mart - 938 Pazartesi 
3 ton Yuta ipliği 2,5 Nr. 

17 il t> .. 3 " 
16 - Mart - 938 Çarşamba 

10 il .. " 8 .. : 
11 ton Glikol 
30 il Nitrat Amonyak 18 ... Mart - 938 Cuma 
25 .. Odun sellillozu 
2 il Dini tritolool 

135 ton Gıliserin : 21 - Mart - 938 Pazartesi 
450 ,, Hamızı Azot 23 - Mart .. 938 Çarşamba 
Yukarıda mikdar ve cinsi yazılı malzeme satın alınacağından hizala

rında yazılı tarih ve günlerde istekli !erin fiatlı teklülerini saat 14 de ka
dar vermeleri. 

Bu :malzemenin şartnameleri her gtin sailt 13130 d.art 15,30 kadar An
karada Ticaret kaleminden ve Istan bulda Fındıklıda Askeri Fabrikalar 
Satınalına komisyonunda görülebilir. (403) (834) 

lstanbul Nafıa Müdürlii4ünd•n : 
5, 1t> Şubat 938 tarihlerinde ilan edilen "38378.13,, lira keşH bedelli 

Fatih 'Zincirlikuytıda inşa edilecek orta okul binası yapısının lstanbul 
Nafıa Müdürlüğünde kapalı zarfı ek silt:m.esi 2~. 2. \l38 Pazartesi ~ü sa
at 15 te yapılB.cağı yazılacak iken sehven 28. 2. 938 Cuma günü saat 
15 te yapılacağının yahldığı götiilin üştür. 

l3u işin kapalı 'Zarf eksiltmesinin 28. 2. 938 Pazartesi gÜnü saat 15 te 
Istanbul Nafıa Müdürlüğünde yapıla cağı tashihen ilan olunur. "811,, 

Türk· Maadin 

Şirketiınizin hissedarlar umumt 
heyeti Martın 23 üncü Çarşamba gü

nü saat 15 de şirketimizin idare mer

kezi olan Galatada, Kürekçilerde, A

hen ve Münih Hanının 4: üncü katın

da 1 ve 2 nu:inİ:iralı yaz.ıhanede adi su 

rette toplanacaktır. 

V ekAleten veya asaleten eiı ıız 100 
hisseye sahip olanların hisse senetle
rini içtima gününden bir hafta ewel 
şirketin idare merkezine teslim ile 
mu.kabilinde makbuz almaları rica 
olunur. 

Mü•akerat Ruznamesi: 

1 - İdare Meclisinin ve murakıp 

. raporlarının okunması; . 
2 - Şirketin mevcudat defteri ile 

1937 senesi bilançosunun ve kar ve 
zarar hesaplarının kabulü ile iiiare 
meclisinin ibrası; 

3 - İdare Meclisi azalarına verile 
cek aidat miktarının tesbiti; 

4 - 1938 senesi için bir. murakıp 

tayini ile tahsisatının tesb.t~: 

5 - Şirket namına teferruğ edile
cek maden ruhsatnamelerinin, imti
yazlarının, gayri menkul mallarının 
takrirlerini kabule mezun Hiare mec 
llsi Azl\latınıh tayini; 

6 - Ti~ar@t Kanununun 323 ve 
324 üncü maddeleri ahkamına tevfi
kan idare meclisi azasına mezuni-
yet ve müsaade itası. 

GOLDŞ1\1İD FUKARAPERVER 

Kafünlar Cemiyeti ltayriyesinin 
senelik içtiınaı umumisi, Pazartesi 
28 Şubat 1938 günü saat 15 raddele
rinde, Cemiyet merkezi olan Galata
da, 11.'utsak sokağında 21 numarada 
yapılacağınaan. sayın azaların teş
rüleri rica olunur. 



NERViN 
SWr ~ .... lllslrilder; uyD 

PALUZE MI TEN 
YOK GOMOŞ AYiNE MI &ERDEN 

Dnlyacla ınevcucl lliitiin kr81nlerln en mi
ken1111elicrr. Tlrldyede ancak eczacı Hasan 
torofllicla• ~ Hasan Kar Kremi bey
nelıldW töhr•tl hcdz ... ecnebi ve ldbcr sos
y.+e kaclm'- mm clal111a raibetlnl kC1ZC111111ıt
tr. Kar t11a1 lleyaz olup cR• kar tllllaey ..... 
ttrr ve CJiinlettlrlr. 
Cinsi c_..yl zlyadeleftlrlr. ihtiyarlan ıenc
leftll lr. Slvlcelerl. •rtenlkleri. ldrlerti .... 
lerl kat,yYetle izale acler. Hasan Kar Kremle
ri ınenekte ve acd.adent clnslerl varchr. Av· 
rupacltm blrlncllğl kazanmıtftr. Ve mutlaka bl
rincDlil dalma ihzar etınelctedlr. Yalchzh ve 
süslü ecnebi kelmelerllı ve marka• etlketle
rlht y..,_. kremlere alclanmavan Bayanlar 
artık ha .. t ve nefis HasCln kremini bayda ba
Jlla kulla11111aldachrlar. 

Hasan ac-.clern yağl kremle, ıece pembe 
HalClll kr..r.rlnl ve tül. yasemin yaih Hasan 
Jıreınlerl aynca birer saheserdlr. Tiip 20, va
w 50 ......... 
· HASAN markwna dildrat. HASAN 0..,.... 

TARAGA iSYAN EDEN SAÇLAR 
Eberiya lnılmıduklan '9ri terketmek arzuamıcla 

· olanlardır. BimMAle,b 

R· A D Y O L I N ile 
Diılerinizi Hergün Fırçalayınu. 

pra bir veya iki defa ya. 
pala• .. r it •lltklka ya• 
n• cle111elctlr ve bu kacl .. 

rll• cllılerln ••hatlal .............. , .... ,. 
yemeklerin lurmtılan, salJUUD 
ifraz eltili mikroplar dqandaa 
alman muzır mnacl lmqıaaMla 
difler Ye dit etleri eler ... ..._. 
di1en tmnizlenmeue bOsa)..,. 

la, çürllmefe mahkGmclur. Çtt
riik difler, Dakle 'Ye banak ilıti
itlarmdan zatürrieye lcadaı- ber 

nevi baetelıh. vol acabilir. 

Bat ve Dit Ağrılarma 
._P_E R .. T ... E..,~ ~!!:' :.\_N_T_l_N ... I Karşı Muafiyet demektir 

SaçlarınıZI itaate Alııtırınız 
Bunun en iyi çareM 

HIMGEUDI 
lir tek qıe 

{;RIBIN 
lca1J111da t,il•cle 3 kaı• alıaablllr. 

T.wttleıırinden •lunm• ve her ,_. wla GrtpiD hteJlnl& 

A. T 
IDf llOfJ VB ftlB 11n'Y&JA:ı. 

BiN UIARD~BN .,BUi 
BDIUOŞ T.&MI 818 llBYVA 'ftl. 


