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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
rum brrakmavmız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

At«~Ürk Bugün Istanbula Geliyor 
r~~·~·~___,.~~~~~~~~--~~~~~~~-

BUrsaDID Biiyük Günü 
Merinos Fabriltamızın Açılışı 
Tarihi Bir Hidtise Teş~il Etti 

Şefin Yüksek Huzurile Yapılan 
Dünkü Muazzam Tö nde Başve·· 
kiiimiz B. Celil Bayar Veciz Bif 

Hitabe İrat Ettiler; Fabrikanın 
Modern Hüviyetini Anlattılar; Şe
fimiz de Takdirlerini izhar Ettiler 

I • ., . l • • • l b" 1.. -..... .,,a•ını ı rl dl ef _, ıa ...... n ro.. can ' " tWlıra 

/FEı Ucuzluğu 
Kararının Milli 

Heyecanm 
ifadeleri 

-o--a-

Alameı Emin YALMAN 

B et yıllık planımızın bir 
parçası dah~ canlannııf, 

llursada ve Gemlikte iki yeni 
fabrikamız açılmıfbr. Milli. bir 
"-biyeti olan bu hadiselerin 
~tlanmasında Atatürk bizzat 
~ır bulunmuştur. istikbale 
clofru açılan iki yeni kapının 
~eti ve ehemmiyeti bu suret-
e tözler önünde bir kat daha a
~klıkla belirmi,tir. 

"i alovadan bathyarak yollar
:-ıti köylü halk ve Gemlik ve 

Uraa balkı bu münasebetle be
tecan1ı tezahürler yapmıtlar, 
~latürke k&111 olan candan sev
~ '9'e bağlı"ıklarmı, en cotkun 
lt tekilde ortaya koymutlardır. 

la lrısan bu tezahurleri gazete sütun-
1.11nda okuduğu zaman bile; damar
"4ll'lndaki kanın tatlı tatlı harekete 
t:1dıkini duvuyor Yiız binlerce Tür 
~Utı· kalbinden ayni saniyede taşan 
to ?rı.ız ve asil hislerde, sürükleyici, 

nurucu bir kudret var... I 

tı A.tatürk, bu milli t zahürler kar
~sında duyduğu•· '/. 
~le ifa.de .et • 
!irrn~ . : ' .:~•:-.· --... 

Atatirk yeni Gem?ik labıikamızdan ayrJu[,.,ken ••• 

Bursa, 2 (Hususi surette giden ar
kadaşımızdan) - Bursa bugün çok 
mesut günlerinden birini daha yaşa· 
dı. İki gündenberi. Büyük Şef Ata
türkü bağrına basmaktan mütevellit 
sonsuz bir sevinç ve heyecan 'duyan 
Bursa. bugün. Atamızın uğurlu hu
zurlarile Merinos fabrikasına da ka
vuştu. Bu modern fabrikamızın aÇJ
lışında Başvekil Celal Bayar, mühim 
bir nutuk soyledi. 

Bu yüksek hadieyi bütün tafsilati
le ve teferrüatile bildiriyorum: 

Bugiın bütün Bursa baştan başa do 
natılmıştı. Merinos fabrikasının açıl
ma :resmi saat 16 da yapılacaktı. Çok 

Atatürk Bugün 
Şehrimizde 

Bursa, 2 (Hususi surette giden 
arkadaşımızdan) - Büyük Şef, ya
rın (bugün) saat 14 te Ege vapurile 
Mudanyadan Istanbula hareket bu
yuracaklar, doğruca Dolmabahçe 
sarayını tepif edece~rdir. 

erkenden halk, akın akın fabrikamn 
bulunduğu sahaya doğru gidiyordu 
Yallar görülmemiş bir vaziyette ka
labalıktı. Atlı köylüler ve ellerinde 
bayrak taşıyan halk, önlerinde davul 
zurna olduğu halde. fabrikanın kar 

(Arkaaı 8 incide) 

Istanbulda 
Bir Fabrika 
Kurulacak 
Bursa, 2 (Hususi surette giden ar

kadaşımızdan) - Hükumet, memle

ketin belli başlı ihtiyaçlanndan biri 
olan bir seramik (porselen) fabrika-

sı kurmıya karar vermiştir. Kurula
cak bu fabrikaya yanyan iptidai 

maddelerin İstanbul civannda bulun 
duğu yapılan tetkiklerden anlaşılmış 
tır. Bu buyük fabrikanın İstanbulda 
kurulması takarrür etmiştir., İnşaat 

için l8zıın gelen projeler hazırlanmak 
tadır. Yakında filli çalıpnalar ba§h
vabilecektir. 

İlk Neticeleri 
1 - Et ucuzluğu mevzuunda 

hükümetitnız, ucuzluğu tahak
kuk ettinnek maksadıle bazı ka
rarlar almıştır: Kasaplık hay
vanLann nakliye fıyatLarı ucuz
lamıştar. Bu ucuzluk yuzde elli
den fazladır. (Tafsıliit ikinci sa
hifededır J. 

2 - Buğday fiyatı ytikselme
ge başlamıştır. Zıraat Bankası 
buğday piyasasını, elinde mev
cut stokla ıd.are etmektedir. 
fTaf sildt Ekonomi kısmımızda
dır ). 

3 - Hükumetimiz takas me
teleleri ıçin yenı bir kararname 
tanzim etmif ve bu. dünkü res
mi gazete ile neşrolunmuştur. 
fTafsilô.t ikinci sahited.edir J. 

Ege Ovalan 
Su Baskını 
Felaketine uğradı 

İzmir, 2 (Tan muhabirinslen) -
Son yağan şiddetli yağmurlar netice 
sinde Gediz mıntakasının Manisa o
vasında. büyük bir kısım arazi su
lar altında kalmı§tır. Menemen o-
vasında tahribat yoktur. Yağmurlar 
durmuştur. Bakır çayının taştığ'ı doğ 
ru değildir. Büyük Menderes taşmış. 
Nazillide büyük bir kısım arazi su
lar altında kalmıştır. Pamuk tarla 
lan sular altındadır. Bayındır kaza
sının yanından geçen Ulamış deresi 
de tapm§. Çıplak ve Haçlı köyleri 

(Arkut 8 :nct(fe) 

Atatürkten Bursaya 

Şefimiz Bursalılara 
Kıymetli Hediyelerle 

• 
lltif at Gösterdiler 

Ciimhurrelsimiz. Dün Gece Verilen Suvareyi 
Şereflendirdiler, Yüksek Bir Hitabede Bulunarak 
Bursahlara Çok Derin Muhabbetlerini Sundular 

Buna. Z (Hususi surette gi-
den arkadaşımızdan) - Bilyük 
şef AÜtClrk. bu gece belediye 
dairesi salonım•a verilen stiva
l'etf şettflenditdiler. Davetli
.er salona daha evvel "elmiş bu 
1u1"1)'orlardı. Herkes heyecan 
ve hasretle Atasını ht&klivnrdu. 
~t tam 10.30 da "8Yük Şef. 

• refakltlerind• Başvekil R. Ce
Jil Davar:. Dahilive Vekili Şük
rit &aya.. Pfalıa Vekili AH Çetin 
~ya. tk.t Vekili Şakir Ke
~ebir. ~eral Fahreddin Al
ta'' ,'ı.e blebuslar oldutu halde 
salonu t~rif ettiler. Biraz son

a leri çok muazzam tezahürata 
vesile oldu. Salon dakikalarca 
süren alkış tufanı ile çınladı. 

AtatUrkün teşriflerinden son 
ra. süvare bir kat daha heye
canlanmış ve coşmuştu. 

Bu aralık. Bursa belediye re 
isi Neşet Kiper. davetlilere hi
taben şu sözleri söyledi: 

"Savın Bayanlar. Baylar; 
Şimdi Ulu misafirimiz. se\•

gili Atatürkümiizün 8ursam1,7.ı 

ve Bunahlan çok sevindirecek 
yükselr tevttt'Uh ve iltifatları

nın canh hedivesi olarak kıv

metli bir lôtuflarını bildiren. 
rıı ll1n i\n.JPrin di"arf'vi t.-~rif. 9 (Arkası 8 incide ı 

ispanya Sularındaki Facia 

---ı ız Filosu Korsan 
Tahtelbahiri Ar-ıyor 

lngilterenin Akdeniz lilo•untlan: T orpito mularipleri 
[ En son haberler 1 O uncu aayf amızdadır ] 

Bir Sahtek Cirbk ihbarı 

Müddeiumumilik Bir 
Yazıhaneyi Arattı 

Otuzdan Fazla Nüfus Kağıdı Birçok 
Dosya Meydana Çıktı 

l•tanbul Mütltleiamıımüi 
B. Hikmet Onat 

Istanbul mUddeıumumiliği, muhte.. 
lif kımseler tarafından zıncileme şek 
tinde yapılmakta olan bir sahtekarlık 
hakkında bırkaç gündcnberı tahkıkat 

yaptyordu. Hadisede isımleri geçen 
bazı kimselerin muhtelif adli makam 
lara sahte nüfus tezkeresi, uydurma 
rapor vesaire verdikleri müddmnıu.. 
miliğe ihbar edilnuş, bu ıhbar üze
nne de müddiumumılik derhal .ıare
kete geÇmıştı. 

Bu sahte nüfus cüzdanları v('.::ika
ların, Dördüncü Vakıf hanında Asma 
ka.tta, şimdıye kadar bırçok karışık 
ışlerdt! adı geçen Edip Goncagül adı. 
na kiralanan 35 numaralı yazıhanede 
hazırlandığı ihbar edılmış, bunun il. 
zenne müddeiumumi B. Hikmet Ona 
tın verdiği emır üzerine dün bu yazı 
hanede araştırma yapılmış ve muhte 
lif kimselere ait otuzdan fazla ndtus 
tezkeresıle birçok do'Jyalar elde .. dlı 
JDlltir. 

MilddeiumumDik bu dosyalan ve 
(Arkul 8 incide) 
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Yazan: 

Ali Haydar Mithat 
[Tercüme ve iktibas 

hakkı mahfuzdurJ 

Rusya ile ittifak 
Likırdıları 

No. 65 

Eskiden beri bir adet vardı: 
Rusya Çarı yazı geçirmek 

için Yaltaya g~ldikçe Padişah na
mına Kırıma bir heyet giderdi. Bal-
kan Harbinder bir müddet sonra 
Çar Yaltaya gelince bu eski an'a
ne yerine getirildi. Aralarında Ta
lat Bey ve izzet Paşa da bulunan 
bir heyet Ertuğrul yatile Yaltaya 
gönderildi. 

Heyet yola çikmadan evvel Rus 
ya sefiri B. D. Giers Petersburga 
raporunu göndermişti. Bu raporda 
Rusya Hariciye Nezaretine Talat 
Beyin şahsı aleyhinde birçok ma
lumat verilmişti. 

Heyet Livadya sarayında Hari
ciye Nazırı Sazanof ve İstanbul se
firi Giers tarafından kabul edildi 
ve Çann yanına çıkarılaı. 

Çar ikinci Nikola hiç şüphesiz 

Rus hariciyesinin telkini ile şu 
sözleri söyledi: 

"Sultanın gösterdiği cemileden 
çok mütehassisim. Gerek kendine 
ve gerek milletine karşı sevgi besli 
yorum ve daima terakki ve muvaf
fakıyetlerini istiyorum. Türkiye
den yalnız bir şey bekliyorum ki, 
o da kendi hudutları dahilinde da
ima haricin hükmünden ve nüfu
zundan azade, müstakil ve hür o
larak yaşamasıdır. Ancak Türkiye 
bu şekilde yaşarsa iki memleket a
rasındaki dostluk kuvvet bulabi
lir.,, 

1 Ik kabulde Talat Bey cok 
mütevazi bir tavır takın-

mıştı. Çar, bu sözler haricinde 
kendisine hiçbir şey söylemedi. 

Çar ikinci Nikolanın haricin 
nüfuzundan,, bahsetmesindeki se
bep, Liman Fon Dersin riyasetin
deki bir Alman heyetinin ordumu
zun .ıslahına memur edilmesinden 
ibaretti. Bu hareket, Avrupada bü 
yük bir teliş ve gürültü uyandır
mıştı. Hatta bu mesele hakkında 
Ruslar AJman]an da tazyik etmiş 
lerdi Çar Nikola, heyetin geri a
lınmasını bizzat imparator ikinci 
Vflbehnden rica etmişti 

Hariciye Nazın Sazanof, Talat 
Bey ve izzet Paşa ile olan görü§
melerde gerek Liman Fon Sanders 
ve gerek prk viliyetleri meselele
rine dair bir §eyler söyletmiye çok 
uğraşmış, fakat bir neticeye vara
mamıştır. Her ikisi de, harici me
selelerle sadrazam Sait Halim Pa
şanın meşgul olduğunu ileri 1rii
rerek bu perde altında sükut et
mişlerdir. 

Y altadan hareket günü Er
tuğrul gemisinde bir .ziya

fet verilmişti Sazanof, Giers im
paratorun maiyeti erkim davetli 
bulunuyordu. Sazanof, Talat Be
yin yanında oturmuştu. Yemek bi
tip kalkılacağı sırada Talat Bey 
Sazanofun .kulağına eğilerek: "Si
ze mühim bir sözüm var.,, dedi ve 
fU .iÖzleri söyledi: 

- Acaba Rusya hükumeti bizim 
le ittifak aktedebilir mi? 

Sazanof şu cevabı verdi: 
- Bu mühim sualinizi münaka

şa için birçok boş vaktimiz vardı. 
Neden teklifinizi son dakikaya ka 
dar bıraktınız? 

- Maksadım sizin şahsi fikrini
zi anlamaktır. 

- Madem ki, öyledir, üç güne 
kadar sefirimiz İstanbula dönecek
tir. Bu mühim mesele hakkında 
bütün noktalar tespit edilsin. Be
raber kaldığımız noktalan sefir 
bana bildirsin. Ben de ona göre 
hareket ederim. Herhalde mesele
nin esasını reddetmiyorum. 

T alat Bey, Sazanofun bu fik
rine iştirak etti. Bunun ü

zerine Sazanof sefir de Gierse Ta
lat Beyin fikrini anlattı. O da bu
nu ehemm.iyetie karşıladı. Zira İ~ 
tihat ve Terakkinin bazı uzuvlan 
arasında Alman tahakkümünden 
korkarak Rusya ile ittifak imkAnı-

General Liman Von Sander• 

m yoklamak tarzında bir cereyan 
vardı. Hatta Enver Pasa, Rus as
keri ataşesine böyle bir ittüak tek-
lifinden bahsetmiş, o da bunun 
hakkında Hariciye Nezaretine ha
ber vermişti. 

Talat Beyle Enver Paşanın Rus 
ya ittüakı hakkında söyledikleri 
sözler ciddi bir arzu mu üade e
diyordu?. Yoksa maksat, Rusyanın 
ileri sürebileceği şartları anlamak 
mı idi? Bu suallerin cevabını an
cak Talat Beyle Enver Paşa vere
bilir. 

E dirne geri alındıktan son
ra memlekette para sıkın

tısı vardı. Mali işlerimizde müşkü
l.at çekiliyordu. Donanma Cemiyeti 
binasında memleketin tanınmış 

bazı adamlan, içtimai yardıma ait 
meseleleri konuşmak üzere topla
nıyorlardı. Heyetin verdiği karar
lardan biri, hasta düşen askerler i
çin Abdülhamit devrinde zengin 
olmuş adamlardan para toplamak
tı. Bu maksatla bir liste hazırlan
dı. Müşir Fuat Paşa, Talit Bey ve 
ben de kapı kapı dolaşmıya ve pa
ra toplamıya memur edildik. 

Evvela mabeyinci Ragıp Paşa
ya başvurduk. Altı bin lira verdi 
ve aynca Şişlide yüz yirmi yatak
lık iki hastane kurmayı taahhüt 
etti. Diğer birkaç kişi yüz, iki yüz 
liralık ianelerde bulundular. Ge
ri kalanlar, evde bulunmadıklannı 
söyleterek kaçamak yaptılar. 

Bu şekilde kapı kapı dolaşmak
tan fayda olmadığını gördük. Otu 
rup vaziyetin icabını konuştuk. Mü 
iir paşa şu tavsiyede bulundu: 

- Bir vakitler Midilliye nefye
dilenler arasında bir Cemil molla 
var. Gidip onunla konuşalım. Es
ki devir adamlannı ve devrin hal
lerini pek iyi bilir. Bize faydalı fi 
kirler verebilir. 

Bu tavsiye üzerine bir gün kalk 
tık, Cemil mollanın Beylerbeyin
deki köşküne gittik. 

(Arkası var) 

!MAARİFTE : 
laltalimanında Bir 

Lise Açılacak 
Maarif müdürü Tevfik Kut, Bo

ğazda açılması 18zım gelen yeni okul 
lar için dün tetkikler yapmıştır. 

Verilen karara göre, gelecek ted
ris yilı Balta limanında eski Damat 
Feridin yalısında bir lise açılacaktır. 

Emtrginda da bir orta mektep bu -
lunduğu için Sarıyerliler, lisenin ka
zaları içinde açılmasını istemişlerdir. 

ICöy Çocuklarma Kamp 

Çocuk kamplan bu yıl altıdan ona 
çıkanlacak, ilk defa olarak köy ço
cuklan da kampa alınacaklardır. 

* İlkokul öğretmenlerine veril -
mekte olan konferansların dördün
cüsü, dün ispektör Nurettin ve Ce
mal tarafından ~ul erkek . lisesi 
uJonımda w.ırihiıiftiı'. 
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Et Ucuzluğu için,, 
~~~~~~~~~~~~-

Hayvan Nakliye Ücreti 
Bütün Hatlarda O/o 65 
Nisbetinde indirildi 

Etin ucuzlatılması yolunda veri
len kararların tatbikine geçilmiş, ilk 
olarak canlı hayvan nakliye tarifele
ri esaslı surette değiştirilmiştir. De
nizyollan idaresinin tesbit ettiği altı 
mıntakanın her birinden İstanbula 
getirilecek hayvanların nakliye üc
retleri hayli indirilmiştir. Yapılan 

tenzilat, eski tarüeye nazıµ-an bazı 
mıntakalarda yüzde elli ve bazıla -
nnda da yüzde altmış beş kadardır. 
Yeni tarüe, şubatın on beşinden i~ 

tibaren tatbik olunacaktır. 
Denizyolları idaresi.yeni tarife ile 

hayvan başına şu ücretleri alacak ... 
tır. 

Malak, dana ve buzaiılardan bi
rinci mıntaka için hayvan başına 
yüz kUl"Uf, diür mmtablardan 
hayvan başına 150 kuruş, inek, 
manda ve öküzlerden bütün min
ta.kalardan hayvan başına 250 ku
ruş, koyun ve keçi, koçlardan ve 
tekelerden birinci mıntaka için Z5, 
ikinci mıntaka için 35ve diler mın 
takalar için 40 kuruş, kuzulardan 
birinci mmtaka için 15, ikinci mm 
ta.kadan geleceklerden ZO ve difer 
mmtakalardan aetirileeek olanlar 
için Z5 kuruş. 
Limanımıza getirilmiş olan hay -

vanlardan evvelce alınan liman üc
reti de kaldınlınıştır. 

BELEDİYEDE: 

Seçim Cetvelleri iç.in 

Yeni Bir. Usul 
Şehrimizde beledi~ ve mebua~ 

çimlen, yapıldığı zaman mahalle mü 
messilleri seçim hakkını haiz olanla
nn cetvellerini yapar, alakadarlara 
i+iraz müddeti ayırır, müntehip mik
tarının kati şekilde belli olması için 
birtakım kanunt merasim yapılırdı. 

Belediye, bundan sonra bu gibi 
merasime mahal vermemek için, şeh 
rimizde nümune mahiyetinde yeni 
bir sistem takip edecektir. Bu siste
me göre, mahalle mümessilleri her 
ailenin soyadı esasına göre birer 
kartonlarını yapacak, bunlarda nü
fus vaziyeti tesbit olunacaktır. D~ 
ğum, ölüm, evlenme vakalan bun
lara günü gününe behemehal kayde
dilecektir. Bu sistemden fayda görü
lürse bu şekil diğer viliıyetlerde de 
tatbik edilecektir. 
Otobüs Yolsuzluğu T ahkı1'atı 

Mülkiye müfettişleri otobüs tahki
katına dün de devam etmişler, bir ki
şiyi dinlemişlerdir. İşin tahkikat saf
hasının bu hafta sonuna kadar biti
rilmesine çalışılmaktadır. 

Denizyollan navlun ve yolcu tari
felerini tesbit edecek komisyon da 
yakında toplanacaktır. Bu toplantı
da, muhtelü maddelerin, navlun üc
retleri ha~li ucuzlatılacak, yolcu nak 
liye tarüelerinde de esaslı değişiklik 
ler olacaktır. 

DENİZ VE LİMAN : 

ikinci 1 O Milyonluk 

Vapur Siparişi 
Yeni posta vapurlarımız icin :va

pilacu: UUll\.1 vti mılyonluk sipariş 

üzerindeki müzakerelere yakında 

başlanacaktır. Müzakereleri Deniz
bank umumi müdürü, resen yapacak 

tır. Ancak bankanın teşkilat hazır
lıklan henüz bitirilemediği için bu 
İ.§ bir iki ay gecikecektir. 

Haber verildiğine göre, ilk sipa -
rişleri üstüne alan Alman Krup fir
masından başka iki İngiliz gemi mü
cehhizi tirmasI da müzakerelere gi
reckelerdir. 

Fırtına Devam Ediyor 

Bir müddettenberi lodos ve sıcak 
giden havalar iki gündenberi değiş
miş ve rüzgar karayele çevirmiştir. 

Hava, ilri gün evveline nazaran adam 
akılh soğumuştur. Karadenizden ge-

len haberlere nazaran, zaman zaman 
fırtınalar geçiştirilmektedir. Fırtına

dan Karadenize çıkamıyan ve hava
nın yatışmasını bekliyen Türk ve ec
nebi bandıralı altı gemi, Büyü.kde
re önünde demirlemişlerdir. 

VİLAYETTE: 

Bina Vergileri 
Tahsilatı Mühim 
Miktarda Arttı 
Bina ve arazi vergilerinin hususi 

idareye devrinden sonra, bütün ver
gi işlerinin bir şubede ve bir amirin 
mesuliyeti altında toplatılması, çok 
faydalı neticeler vermiştir. Bu va
ziyeti ve son altı aylık tahsilatı göz 
önünde bulunduran vilayet, yeni yıl 
bütçesine bina vergilerini geçen yıl
dan 108 bin lira fazlasile 3,445,000 
ve arazi vergilerini 50 bin lira fazla
sile 100 bin )ira olarak koymuştur. 
\Yol vergisi için yine 7 40 bin lira konul 
ınuştur. Bunun 100 bin lirası Nafıa 
hissesidir. Geri kalan miktar evvel
cıe kabul edilen programa göre, yol 
imşasına sarfedilecektir. Bu arada 
938 bütçesile behemehal yapılacak 
ol.sn Kartal - Maltepe yolu için 28 
blııı, Üsküdar - Şile yolunun tamiri 
içim 40 bin, Bebek - İstinye yolunun 
yeni.den inşası için 330 bin, Üskü -
dar - Beykoz yolunun ikmali için 33 
bin, Kemerburgaz yolunun tamiri i
çin beş bin, Kazlıçeşme - Bakırköy 
yolmıun bitirilmesi için 45 bin, Çek
mece- - Çatalca yolunun yeniden ya
pılması için 5 bin, Yalova - Bursa yo 
lunun vilayetimize düşen hissesi için 
50 bin lira aynlıriıştır. 
Bu $ene Y apıla.cak Y ardnnlar 

938 'Vilayet bütçesile yapılacak yar 
dunlar tesbit edilmiştir. Buna göre, 
Darüşşafakaya 150 bin, fakir talebe
nin iaşesine 5 bin, maarif cemiyetine 
2 bin, ekalliyet mekteplerine 10 bin, 
Şile sıhh iyesine 3 bin ve Kartala 750 
lira, Eminönü halkevine 30 bin, ye
ni paviyı>na 15 bin, diş tabipleri ce
miyetine 500, bakıcılara 500, idman 
ittüaklan:ı:ıa iki bin, köycülük büro
suna 12 bin, mülhakat kazalan e
lektriğine 600, çocuk kütüphaneleri
ne beş bin lira verilecektir. 

MÜTEFERRİK : 

lı Dairesi TeıkDt1f1 
Hayli Genişliyecek 
İktısat Ve:t.aleti, iş dairelerinin 

kadrolarını anümüzdeki hazirandan 
itibaren geniŞl.etmiye karar vermiş
tir. Bundan başka henüz bölge Amir
liği kurulınıya11 bazı mmtakalarda 
da haziranda yeni teşkilit yapılacak
tır. Bunlar 13 kadar olacaktır. 

Valide Hanının Odalan 
Eminönü kaymakamlığı tarafın -

dan bazı odalan.nın kapatılması is
tenen V alde hamnda vilayet 19lhhat 
meclisinin yaptığı tetkikler bitmiş
tir. Meclis ikinci defa toplanarak ka.. 
patılması icap den. od.alan tesbit ede
cek ve bunlan k~ya bildirecektir. 

POLİSTE: 

Arabanın Altında 

Kal• Y aralandt 

Kavak liman reisliği, ilci gecedir 

elektrikle fırtına işareti vermekte -

dir. Fırtına kuvvetli ve devamlı ol

madığından büyük posta vapurları 

yollarına devam edebiliyorlar. 

Türkkufuna Aza Yazılanlar 
Türk.kuşuna uçucu üye kaydolup 

ta şimdiye kadar muayene edilıniyen 
Ier ve henüz kayıtlannı yaptırım -
yanlar cumartesi günü öğleden son
ra, İstanbul Hava kurumu merke -
zinde muayene edileceklerdir. Cu
martesi günü bütün muayene ve ka
yıt muamelesi tamamlanmış olacak
tır. 

Muhtelif Maddelerin 

Piyasa Vaziyeti 
Mehmedin kullandığı öküz arabası 

Rıhtım caddesinden geçerken hay -
vanlar birdenbire ürkmüş, alabildi
ğine koşmıya başlamışlardır. Hay• 
darpaşa gar.ında hamallık eden H ü
seyin, bu sırada nasılsa arabanın ö
nüne düşmüş, altında kalarak muh
telif yerler.inden yaralanmıştır. A
rabacı Mehmet, yakalanmıştır. 

Jiletle Parmağım Kesti 

---co>---

ÜNİVERSİTEDE: 

Birkaç Talebe Kafilesi 

lstanbula Gelecek 

Aydın, (TAN) - Şehr.imizde son 
haftanın piyasası ~dur: Zeytinyağı 
29, zeytin 5, yerli pamuk 31, akala 
40, yerli pamuk çekirdeği 8, akala çe 
kirdeği 13, pamuk kozası 5, tuzsuz te 
reyağ 80, 'birinci nevi ekmek 10,5, i
kinci ekmek 8,5, koyuneti 45, dana 
eti 27 ,5 kuruş. 

Gençlerimizin Bü.kreş, Peşte Vi· l_~,~~:~-:~!~~l!'_I yana ve Atinaya yaptıklan ziyaret-

leri iade etmek üzere, Bükreş üni-
versitesinden kalabalık bir talebe ka Devlet Demıryolları umum müdü~ii 

Ali Rıza Edeuı, dün akpm trenile 
filesi, paskalya tatilinde İstanbula ge Ankaraya ıitmiştir, 

* 

1 A;k;;;d;.;-........ , 
L Tilefon ve Telgrafl• •••• _.l 

Yeni Bir Takas 
Kararnamesi 
Neşredildi 

Ankara, 2 (Tan muhabirinden) ....: 
Dış ticaretteki takas muamelelerini 
tanzim, kontrol ve takas mevzuatı
nı birleştirmek maksadile hazırla
nan şu kararnameyi hükume~ bu
ğünkü resmi gazete ile ilan etti: 

1 - Aramızda ticaret ve kliring anlaş 
ması olan memleketlerle yapılacak takas 
muamelatı Ilrtısat Veklletince hazırlana 
cak talimatname ve verilecek direktifler 
dahilinde Merkez Bankasınca tedvir edile 
cektir. 

2 - Aramızda yalnız takasa müstenit 
anlapnalan bıalunan memleketlerle yapı 
Jacak muameleler Iktuat Velı:lletince ha 
sırlanacak ayrı bir talimatname esasları 

dahilinde aşağıda S inci ve 6 ncı maddeler 
de mevzuubahis takas tetkik heyetleri tara 

fmdan cörülecektir. 
3 - Aramızda ticaret ve kliring anlq 

malan bubınm.ryan ve kendilerine karp 
pasif vaziyette olduiumuz memleketlerle 
yapılacak muameleler 2 inci fıkrada mev 
zuabahis muameleler misilli intaç edile 
cektir. 

4 - Türkiyede çalDJan yerli ve yabancı 
ıirketlerin hariçte bulunan hissedar ve 
tabvillt himillerine ödeyecekleri dividant 
ve faiz veya bu ıirketlerin mübayaaaı ha 
linde mübayaa bedelleri mukabilinde mer1 
hükümlere tevfikan yapılacak mal ihracatı 
na ait muameleler sevk ve istihllk meınle 
keti ber ne olana oı.un, 2 nci fdı:rada mev 
nubabia muameleler eaaa1an dahilinde in 
aç olunacaktır. 

5 - Merain. lmıir, lıtanbal ve Sam 
aunda Iktıaat V eklleti Tflrkofıa ıubeai mü 
dürünün reisiii altında qaiıda ya.zıh aza 
dan miiteklı:ep birer taba tetkilı: heyeti tet 
idi edilmittir. Kambi70 mildüril oJımyıuı 

7erlerde mahallin en büyük maliye lmiri 
Türkiye Cümburiyet Merkez Benlruı mü 
dtirii veya namına harekete aalibiyettar 
bir mümeuili, ticaret ve sanayi odası ııma 
mi veya bqkltılıi, Bu heyetlerin cöreceği 
muameleler eskiden olduia veçbile vazife 
bakımından Drtıaat Vekiletine baih bir 
kltiple tedvir edilecektir. 

6 - lktıaat V ekileti 5 inci fıkrada yan 
h tehirler haricinde kalan yerlerde mahal 
lin en büyük mWlriye &mirinin reialiii. af 
tmda apiıdaki azadan mürekkep birer ta 
lru tetkik heyeti teşkiline aalihiyettardır: 
Mahallin en bilyük maliye imiri, en büyük 
cümrllk lmiri, ticaret ve sanayi odası baş 
kltibi., Tlirkiye Ziraat Baııkaımm en bü 
yiilı: lmiri. ticaret ve sanayi odaamca oda 
dan seçilecek bir aza. 

l 

7 - Takas tetkik heyetlerine ve taku 
____ _ , .... _~ .. ı.. ı..:1A-··- ~ ...... ____ ,_ 
m'ülpdır. 

8 - Bu kararın mevkii tatbike tonduiu 
tarihe kadar talı:aa tetkik heyetlerine mii 
rac:aat aaretile batJ•mq olan maameleler 
teaçil tarihlerinde mer'i olan hllkiimler da 
halinde ikmal olunacaktD". 

9 - Bu karar birinci ve ikinci fıkralarda 
mevnabahia talimatnamelerin resmi caz• 
te ile neıri tarihinden muteberdir. 

.. Ad&ye Tayinleri 
Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -

İstanbul müddeiumumi muavini Re
şat, sulh hakimi Niyazi yerle-
rinde terfian, Abdurrahman Berga
ma ceza hakimliğine, Tevfik Afyon 
sulh hakimliğine, Gerededen Salın 

Kırşehir sulh hakimliğine, Gerzeden 
Hayri Bergama hukuk hakimliğine, 
teftiş heyeti mümeyyizi Kfı.zını An
kara sulh hikimliğine, İspirden Na
im Kemalpaşa müddeiumumiliğine, 

sorgu hakimlerinden Ekrem Seyhan 
kadastro hakimliğine, Dörtyoldan 
Sıtkı Adana icra hakim muavinliği
ne, Savurdan Halil Manisa h8kimJj. 
ğine, Kırşehirden Hilmi Araç ceza 
hikimliğine, Serikten Hamdi Gerze 
hAkimliğine, Bergamadan Ruşen hA
kim ,muavinliğine, Keskinden Hasaıı 
Kayseri aza muavinliğine, Yenişehrl 
den Celal Mudanya sorgu hakimliği
ne, Elmalıdan Kadri Buldan müddei 
umumiliğine, Emetten Abdüssamet 
Gemlik sorgu hakimliğine nakil ve 
tayin edilmişlerdir. 

ITAKVIM ve HAVA 1 
3 Şubat 1938 
PERŞEMBE 

2 inci ay Gün: 28 Kasım: 88 
Arabi: 1351 Rumi: 1354 
Zilhicce: a llı:inciklnun: 20 
Güneş: 7,10 Oile: 12.28 
ikindi: 15,10 - AJı:ıam: 17,28 

Evvelki gece Sirkecide bir sinema
da garip bir hadise olmuştur: Hüse
yin isminde biri eski metresi Adale
tin parmağını jiletle kesmiş, polis ta
rafınd~ yıakalamn.ıştır. Kadının fer 
yadı, sinemadakileri hayli heyecana 
düşürmüştiir. 

lecektir. Peşte ve Viyanah talebeler 

de yaz tatilinde rektör ve profesör
lerile beraber memleketimizi ziyaret 

edeceklerdir. Atina üniversite talebe 
!erinin Balkan festivali sırasında a:el 

meleri muhtemeldir. 

B akırköy civarında yapılan sıtma 
mücadelesi Silivri, Çatalca, Silıe n 

lrva civarlarına da teomil olwıacaktJr. 

Yatıı: 18,59 - lmatk: 5,20 

YURIT A HAVA V AZIYETI 

Hava Verirken Kolu Kmldı 
Ortaköy Nakliyat şirketi ~förle -

rinden Vlıeli, Cemilin garajında kam 
yonun l&stiğine hava verirken lAstik 
şiddetle patlamış ve zavallı şoförün 
kolu iki yerinden kırılmıftır. Veli, 
Beyoğlu_ hastanesine kaldınlmıstır. 

Memleketimize gelecek misafir ta
lebelerin iyi bir şekilde ağırlanması 

için üniversite gezi bürosunda şim
diden faaliyete geçilmiştir. 

• 

* M illi Emllk müdilrlüitl, bapinne bina 
smm yıkılma işini bir müteahhide 

vermiye karar vermiştir, ihalesi, bu a:ıan 

yirmi birinde yapılacaktır, 

* * Konservatuvar orkestrası, cumartwi 
günü saat 17 de Franau: tiyatrosunda bir 
konser verecektir, 

Dün J'lll'dun bütün mmtakalarında na~ 
kapalı ve umumiyetle ıimal istikametiJI 
den orta kunette. rüzgarlı olarak geçıııİ' 
ve mevzü yatışlar kaydedilmuıtir, 

Iatanbulda W.- kapalı geçmiş, rüı# 
timalden ...... e 5-6 metre hızla esıııift 
saat 14 &e bava tazyiki 761 milimetre, t11 
fazla ill:aklık f-4. en u 5,S santigrat ol> 
rak bydcdibaittir, 

t • • • 
ı 
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Mısırda 
arıamentonun 

Feshi 
Uzak Şark: 

Omer Rıza DOCRU L 

Mısır parlamentosunda ekse
riyete hakim olan Vefd par 

tisi lideri Nnhas Paşanın esas ka
nun ruhuna uygunsuz hareketi se 
zilmesi dolayısile Başvekillikte~ 
azli iizerine, Mısır liberallerinin li
deri Mehmet Mahmut Paşa iş ba
şına geçmiş ve Mısır parlamento
sunu bir ay müddetle tatil etmiş-

• 
japonya?an lngiltereye

1 

1500 lngiliz Lirası 
Tazminat Verilecek 

ti. Bu bir ay i~inde miihimce hadi
seler vukubuldu. Bunların birinci-
si veen miihimi kırk, elli mebu
sun Ve{d partisinden ayrılması ve 
muhalefet tarafına geçmesi idi. Bu l 
ayrılma hareketi genişliyecek olur
sa, Vefd partisi ile muhalefet parb- . 
leri arasında bir müvazene basıl 
olacak ve Vefdin hükfunete karşı 
itimatsızlık göstermesi, hükfune
tin düşmesine saik olamıyacaktır 
G~eo ay içiınde bükfunet partileri, 
bu maksadı gerçekleştirmek için 
çalışmış, hiikiımet te l\Iısır hallam 
hoşnut edecek bir program hazır
lamakla meşgul olmuştu. 

--------=-:==--=-:=.-·::;:::;::J 1 Londra, 2 (Hususi) - Uzak Şarkta 
- .=__ - - - Çin - Japon harbinin en n_ıühim saf-

u k S k 1 hası Tientsin - Pukov demıryo~ hat-za ar : ı tmın cenup kısmında cerey~n yor. 
Hankovdan, muharebenın bu 

' ' 

mıntakada azami şiddetle ve ngi teie ı ! 1 vam ettiği bildirilmekte, ~il - ı 
hassa topçu ve tayyare faaliye -

Londra, 2 ( A.A.) - 9000 
1 

1 tinin şiddetinden bahsedilmekte • ı 
tonilatoluk Birmingham a- dir. Çinliler Pengfu şehrin~ cen~- ! 

1 1 dındaki lngiliz. kruvazörü bundaki bir köprüyü tahrıp etmikış- \ 
' lerdir. Japonlar, bu şehri işgal e1y · , 

' Uzak Şarka gitmek üzere J }erini bildiriyor ve Çinliler de bunu 
hareket etmiştir. Bu kruva- ! itiraf ediyorlar. Japonlar bu şehri iş
zör Uzak Şark sularındaki ı gal etmekle demiryolu mıntakasınm ı 
Jng"liz lilosuna iltihak ede- ' yarısını ele geçirmişlerdir. Japonlar 

cektir. _\ 11 ayni demiryolu hattının civaik~l d~~ 
'•I ~~~·~- ~~:~----~=~-=~==! Fengyang şehrini de zaptett erını 
'?""" - haber veriyorlar. Bu iki şehrin zaptı 
'NGİLTERE : esnasında Çinlilerin ağır zayiat ver

Singapur 
Manevrası 
Dün Başladı 

dikleri anlaşılıyor. 
Hankov üzerine uçan dört Japon 

tayyaresini dokuz Çin tayyaresi kar
şılamış ve Japon tayyareleri gerile

mişlerdir. 
Mister Eden, Avam kamarasında 

sorulan bir suale cevaben Şanghay
da yaralanan İngiliz askerleri için J a 
ponya tarafından tazminat olarak 
1500 İngiliz lirası verilmesinin kabul 
olunduğunu bildirmiştir. 

Silahlanma 

3 ---

ClfK 
Bize Bir Memur 

Mektebi LCizım 
[Yazan: B. Felek] ARNAVUTLUK 

KRALiÇESi 

!Projesi 
-~~-·~-., \Münakaşa Edildi 

Fransız gazetelerinde okudum: O
rada hükumet memur yetiştirmek Ü· 

zere bir mektep açmış. Gerçi bu ha
reketi bütün matbuat teşci etmiyor. 
lliikfunete muarız olan sağ cenah ga 
zeteleri, dairelerde memurların za. 
ten mektebe ihtiyaç kalmıyacak de
recede iyi yetiştiklerini, fakat hüku
met makinesinin ıyı işlememesine 

memurların vukufsuzluktan değil, 
iltimas sebebile ileri sürülen naehil
lerin sebep olduklarını yazmaktad:ı.r

lar. 

Vaşington, 2 (TAN) - Reisicüm
hur Roosevelt'in silahları artırma 
hakkında verdiği muhtıra Amerika 
Ayan meclisinde birtakım tefsirlere 

\

ve itirazlara uğramıştır. ~ 

Memleketin harici siyaseti hak~ın 
da yapılan müzakere esnasında bu -
tün dünyanın, İngiltere ile Amerika 
arasında donanmalannı artırmak i
çin zımni bir ittifak yapmış oldukla
rı zannına kapılmasından korkan a
zadan Borah, İngiltere Hariciye Na
zırı Edenin Avam kamarasındaki be 
yanatının yersiz yapıldığı ve bunu 
cevapsız bırakmak lazım geldiğini 

1 söylemiştir. 
~ Ayan meclisindeki muhalifler. mil 

li müdafaa bütçesi ile birlikte Roose
velt'in gönderdiği mesajdan mem -
nun olmamışlar ve Amerika hüku
metinin elinde büyük bir askeri ku1-

I vet bulunduğu takdirde memleketi 
~ harbe sürükliyecek bir siyaset takip 
'' etmesinden korkmakta olduklarını 

beyan etmişlerdir. 
Hariciye encümeni reısı Mister 

Bitman Amerika hükumetinin diğer 
devletlerle bir ittifak aktetmediğini , 

Amerikanın ecnebi memleketlerin iş 
\erine müdahale etmemek siyasetini 
takip ettiğini tasrih ederek demiştir 

ki: 

Vaziyetin Fransada ne şekil oldu
ğu bizi pek alakadar etmez. Yalnız 
memur mektebi meselesi üzerinde 
durmak istiyoruz. 

Yeni hükumetimizin programında 
ehemmiyetle üstünde durduğu şe)'
lerdcn biri olan devlet işlerindeki 
kırtasiyecilik denilen gayritabii ağır
lık ile mücadele mevzuubahis iken 
bu meseleyi mütalea etmeyi faydalı 
buluyorum. 

Bizde gerçi maliye mektebi, müs-
tantik mektebi, kadastro mektebi gİ· 
bi biraz da ihtısasa bağlı şubelere 
memur yetiştirecek mektepler var
dır. Benim bahsettiğim ve Fransız
ların açtıkları mektep bu çeşit değil, 
yalnız kalem katibi yetiştirecek mek 

tep. 

"- Roosevelt iktidara geldiğin

denberi Amerikanın siyaseti hiç de
ğic:;memiştir. Diğer hükumetlerin is
lerine karışmamak siyasetini takip 

ediyoruz. Amerika ne tecavüz ve ne 
de müdafaa maksatlarile herhangi 
bir ittifaktan c:;ekinrnf'ktedir. 

Yeni hükumet, bütün Mısır hal
kına içecek su temin ederek bü -
yük hastalıkların önüne geçecek, 
bilhassa yeni Mısır ordusunu kur 
mak için büyük müspet adımlar a
tacaktı. Fakat alınan en son haber
lere göre, Mısır hükfunetinin, fır
kaların kuvvetleri arasında bir mü 
vazene vücude getirmek yolundaki 
teşebbüsleri boşa gitmiş, ve bu yüz 
den Mehmet Mahmu~ Paşa hüku
meti parlamento ile karşılaşmıya 

cesaret edememiştir. Çünkü hüku
met bu karşılaşma neticesinde hü
kiımet ekseriyetinin itimatsızlığı i
le karşılaşacak ve iş başından ay
rılmak mecburiyetiııde kalacaktı. 
Ayrıldığı takdirde Nahas Paşanın 
yeniden iktidar mevkiine gelme
sinden başka çare kalamazdı. Meh 
met Mahmut Paşa, hu vaziyeti ha· 
zırlamak istemediği için Mısır e
sas kanununun maddesinden isti----- ........ "',,. _.,. 
ha muvafık bulmuş ve Mısır kra· 
lından o yolda bir irade almıştır 

Mısır esas kanununa göre bu 
gibi vaziyetlerde iki ay zar 

fında yeniden umumi seçim yap
mak gerektir. Mısır Hükilmeti esaı!ı 
kanun hükümlerini tadil etmek fik 
rinde olmadığı için bu şekilde ha
reket edecektir. 

Singapur, 2 (A.A.) - Muhtelif kuv 
vetlerle kombine edilmiş o -
lan deniz manevraları bu -
gün başlamıştır. Bu ay için -
de küşat resmi yapılacak olan üssü 
bahrinin açılması münasebetiyle bu
raya gelecek olan üç Amerikan kru
vazörü hükumet makamatı ve halle 
tarafından alaka ile beklenilmekte -

dir. 
Yeni Bir Tayin 

Londra, 2 (A.A.) - Resmen bildi
rildiğine göre, ana vatan filosu ku-

..,Aoı» ~ A""l,.f.\\ Rı> ... lrhnuc~ .ijni1ft"l_ii'7 
ctekı e;0üıden mbaren Amiraı Chat-
field'nin yerine birinci deniz lordlu 

ğuna tayin edilmiştir. 

RUSYA: 

Donanmasını 
Takviyeye 
Devam Ediyor 

Japon Hariciye Nazın Hirota, Di
yette beyanatta bulunmuş ve Sovyet 
Rusya ile daha başka devletlerin Çi- ı 
ne, harbe devam etmesi için silah, 
mühimmat ve para verdiklerine dair 
neşriyatta bulunan bir gazeteden bah 
setmiş ve teminatsız yapılan ikraz
lara akıl erdiremediğini ilave etmiş-
tir. 

.0.4.-4-- -r O (..A-.....A. ) _ }fi1lrt',""""'.ot u . .a.u-

harip}ere gönderilen harp malzemesi 
kontrolünü takviye etmive matuf 
bir kanun layihasını parlamentoya 
tevdi etmiştir. 

Parlamento, Japonlann Çindeki fa 
aliyetine karşı büyük bir husumet 
beslemektedir. Mebuslar Japonyaya 
ihraç edilen madenlere derhal ambar 
go konmasını ve esasen pek azalmış 
olan Japon muhacertinin menedilme 
sini istemektedirler. 

1 
B. (Johnson, B. Borah)ın sözlerine 

müzaheret etmiş ve ecnebi devletler 
le anlaşmalar yapılması aleyhinde Amavutluft< Kmlı Jlirinci 7A>g'ı ı 

evlenmesi artık bir emrivakidi.r. ~laca 
ristaımn en eski ailelerinden biri olan 
Ap0ınyi ailesin·ın henüz 22 ya.şmdaki 
2'.ll'l:N kızı kontes Jeraldlını yalunıla 
Amavutluk tahtma krali~e olal".ı.'-: o 
turacaktr'r. Genç kontesin babas1 
Kont Aponyi Mncari!'ita.nda bliyii\< 
emlak sahibltlir. Bu aiJe 1392 sen~in 
demıberi Ma.carist.anda taınınmış bulu 
nuyor. Bu aile büyiikle.riin·deo Lazar 
Aponyi onsekizinci asrrda buJ;!iiukü 
Lcnin~rat şehrine (50) bin ciltlik bir 
kütüphn.ne hediye etmişti. Rur:ıcla 
müstakbel Arııavutluk Kraliçesinin 
en yeni resmini görüronız. 

bulunmuştur. 

Silahlanma projesını kongrenin 
bahriye encümeninde müdafaa eden 
Amiral Leaty, Japonya muahedeler
le tayin edilmiş olan tonajın haddini 
tecavÜ7 ettiği takdirde Amerikanın 
da 35 bin tonluk haddi tecavüz etmi
ye hazır bulunduğunu beyan etmiş-
tir. 

SURiYE: 

Suriye Dış Bakanl 

Bağdada Gidiyor 

Eskiden, menşei küttap, yani Otil-
tiplerin çıktığı yer) isminde bir mek· 
tep vardı. Bir çok eski hulefa orada 
yetişnışilerdi. O tedbirin lüzumlu 
bir şey olduğunu Fransa gibi mo
dern bir hükumetin de ayni şeyi kop 
ye etmesile anlıyoruz. Belki başlan
gıcında iyi neticeler veren bu müesse 
se sonradan idaresizlik yüzünden 
fayda vermez hale gelmiş olmalı ki, 
kapanıp gitti. Halbuki dairelerimiz
de bilhassa bu kırtasiye derdi bakı· 
mından göze çarpan eksikler arasm
da bir kısım memurlann çalıştıklan 
dairelerin işine ve alelilmum resmi 
dairelerin kalem muamelatına ya
bancı oldukları görii.lür. Şimdi biz 
bize ve samimi olarak görüşelim: 

Resmi dairelere bugüne kadar inti
sap etmiş olanların içinde ali mek· 
tep mezunu olanlar bu dairelerin a-
sıl işini gören küçük maaşlı ketebe 
sınıfına pek dahil değildirler. 

Bu sınıfa en ziyade orta mektep 
mezunu olanlar veya liseyi yarıda 

bırkanlar girer. 
Orta mektep ve lise programım 

düşününce de bu gençlerin o daire
lerde resmi muamelatı kavraması ve 
işe yarar bir hale gelmesi için birkaç 
sene çal~maları icap edeceği netice----o---Fakat acaba umumi seçim neti

cesinde Mehmet Mahmut Paşa hü
kumeti ekseriyet kazanacak ve ik
tidar mevkiinde kalacak mı? Ya
ni Vefd partisi seçimi kaybederek 
mevkiini muhaliflerine bırakacak 
mı? 

Moskova, 2 (A.A.) - Pravda gaze- Şimal Kutbunda: 
tesi bahriye komiseri Smirnof'un bir 

MISIR: Kudüs, 2 (A.A.) - Suriye harici
ye nezaretinin bir tebliğine göre, Su 
riye Irak hududu bundan böyle pasa 
port vizesi olmaksızın geçilebilecek
tir. Suriye Hariciye Nazrrı yakın.fa 

sine vrmak zaruridir.İşte kırtasiyeci
lik denilen şey ekseri acemilik devri 
geçiren bu memurların sorup soruş
turması, arayıp taraması ve bu yüz
den işi muhaberata dökmesi ile doğ
muş, sonradan artık muamelatın ta
bii sistemi halini almıştır. Bu suallere cevap vermek çok 

nıii~küldür. Fakat son günlerde vu 
kubulan bazı hadiseler, Nahas Pa
şanın Mısır halkı tarafından se • 
vildiğini ve halkın geniş miizahe
retini haiz bulunduğunu göster -
miştir. 

Nahas Paşa, Mısır kralının ev
lenme merasimi sırasında Kahire
den Potsaide gitmiş ve bütün yol 
boyunca tezahürat ile karşılanmış, 
Portsaitte bu tezahürler en geniş 
\Je en canlı mahiyeti almıştı. 

Vefd liderinin ve bütün parti teş 
kilatınm yeni seçim sırasında şid
detli bir mücadeleye girişeceği şüp 
he götiirmez. 

Belki de Vefdin birtakım zi
Ya1ara uğrıyacağı göriilecek, fakat 
ağlebi ihtimal Vefd Partisi yine 
kuvvetli bir netice alacaktır. 

SON HABER: 

Şimal Denizinde 
Bir Ada Halkı 
ç !ıt n Ölüyor! 

makalesini neşretmektedir. Smirnof R H 
diyor ki: us eyeti 

"Sovyetler Birliği büyük bir de 
niz devletidir. Deniz hudutlanmız Tehlike 
binlerce kilometre tutmaktadır. Bü 

tün dünya denizlerinde Sovyet tica- Geçiriyor 
ret gemileri işliyor. Sovyet ticaret 
filosunun tonajı da her sene artmak Moskova, 2 (A.A.) - Şimal deniz-
tadır. Vatanımızı aç gözlü faşist te- yolları idaresi (Şimali Kutup) istas

cavüzlerinden korumak ve Sovyezı~ yonundan aşağıdaki telgrafı almış -
bayrağı altında işliyen gemilerimi tır: 

himaye etmek vazifesi de harp filo- "1 Şubat sabahı saat 8 de, altı gün 
muza düşmektedir. 

Son seneler içinde pasüik ve şi- süren şiddetli bir fırtına neticesinde 
mal denizleri için yeni filolar yapıl- istasyonun bulunduğu buz kütlesi 
mış ve eski baltık ve Karadeniz filo parçalanmıştır. Şimdi 300 metre bo

ları da çok kuvvetlendirilmiştir. Ay- yunda ve 200 metre genişliğinde bir 

ni zamanda Amur ve Dinyeper nehir parça üzerinde bulunuyoruz. İki de
leri ile Hazer denizi filotillalarımız 
da takviye olunmuştur. Kendilerıni po ile teknik yedek edevat mağaza-
büyük deniz devleti addeden ve Sov- sından ayrıldık. Kıymetli olan her şe 
yetler birliğine de eski Rusya gözüy yi kurtarmıya muvaffak olduk. Şim
le bakan bir takım kapitalist devlet- di çadırımızın bulunduğu yerde de 
ter fena halde aldanıyorlar. Yeni Sov yarıklar hasıl olmıya baslamıştır. 
yet filosu komşularmı dikkatle taki- 74/16 derece arzı şimali ve 16/24 

bedı·yor ve onlann km~vetli ve zayü derece tulü garbideyiz.,, 
taraflarını tetkik eyliyor ·· Bugün heyet reisi Şmit, Murmans 

FİLiSTiN: ka hareket etmektedir. Taimur buz-

Yüz Kişwlik Bir Çete 
kıran gemisi de tayyareleri yükle -

miş, harekete hazır bulunmaktadır. 
Buz kütlesinin kırılmış olması, Papa 

Londra, 2 (A.A.) - lzlandanın ti· 

malinde bulunan Rathllne adası halkı 

ac kalmak tehllkeıslndedir. Üç hafta· 

danberl çok tlddetll fırtınalar yUzUn• 

den hiçbir gemi bu adanın kayalık O• 

lan ııahlllerlne yanapmamaktadır. Bu 

adadan gelen bir telsizde aon yiyecek 

atoklarının da tükenmek ü:ıere olduğu 

bildlrltlyor. 

Kudüs, 2 (Hususi) - Cenin civa
rmıi::ı vüı. kic:;iciE"r'l rnürPkkPp hiiviik 
bir Arap çetesi takip olunuyor. Şim
diye kadar çeteden on kişi maktul 
düşmüştür. Çete efradının her taraf 
tan abluka edilen bir mağaraya sı

ğmıi1 k lar1 anla!'ılıvor. 
Çete taarruzlarına karşı bir tedbir 

almak üzere bütün otobüslerin ayni 
renge boyanması kararlaştırılmıştır. 
Bu sayede otobüslere karşı taarruz
ların eksileceği umulmaktadır. 

nin ve arkadaşlarının kurtarılmasını 

biraz müşkül kılacaktır. Çünkü tay
yareler istasyonun bulunduğu parça 
üzerine inebilecek müsait bir yer bu

lamıyacaklardır. Eğer buzlar dağınık 
kalırlarsa Taimur buzkıran gemisi is
tasyona yanaşabilir. Fakat rüzgar 
değişir de buzlar tekrar sıkışırsa Pa
panin grupu tayyarelerin de inebile
ceği daha müsait bir kütleye geçe
bilirler. 

Mebusan 
Meclisi 
Feshedildi 
Kahire, 2 (Tan muhabirinden) 

hükıimet bugün, Kralın bir kararna
mesi ile parlamentoyu feshetmiştir. 

B~vekil Mehmet Mahmut Paşa par 
ıamentoya çıkıp programı okuv~"r k 
ve itimat reyi istiyçcekti. Fakat 
Mecliste ekseriyeti teşkil eden Vefd 
partisi mebuslarının gürültü etmele. 
ri ihtimalinden çekinerek Meclisi ilg.ı 
keyfiyetini tercih etmiştir. 

Nahas Paşa ile arkadaşları erken
den parlamentoya girerek yerlerin
de yerleşmişler, yiyecek ve içecekle
rini beraber getirmişlerdi. Maksatla
rı, her ne pahasına olursa olsun hü
kumetle karşılaşmaktı. Çünkü karşı
laşma neticesinde ht.ikumeti düşüre
ceklerine katiyetle inanıyorlardı. 

Hükumetin meclisle karşılaşmak 

niyetinde olmadığı anlaşıldıktan son
ra Vefd partisi mebusları krala tak
dim olunmak üzer bir istida imzala
mışlar ve Nahas Paşayı, istidayı tak
dime memur etmişlerdir. İstidada 

kralin yeni intihabat sırasında şim
diki hükumetten daha başka hüku
meti iş başına getirm~i rica edilmek
tedir. Nahas Paşa, bu istidaYJ saraya 
sunmuştur. Meclisin feshi üzeri. 
ne bütün fırkalar yeni umumi 
seçııne hazırlanmışlardır. Vefd par. 
tis1 ekseriyeti yeniden kazanrruya 

için faaliyete geçmiş bulunuyor. Ye
ni umumi seçim iki ay zarfında yapı
lacak ve yeni meclis kralın kararna
mesinde gösterildiği gibi gelecek ni
sanın 12 sinde toplanacaktır. 

Bağdada giderek iki memlf'keti ala -
kadar eden meseleler hakkında gö
rüşecektir. 

ÇEKOSLOVAKY A: 

Berlin ve Prag 

Anlaşma Gayret;nde 
Prag, 2 (A.A.) - Almanya ile Çe

koslovakya münasebatındaki gergin
liğin izalesi için sarfedilmekte olan 
gayretler artmıştır. Bundan böyle Al 
man tebaası, muhtelli Çek mahkeme 
lerinde ana lisanlarını kullanabile
cek !erdir. 

Idari formalitelerle adli usulde sü 

rat temin edilmiştir. Kültürel mı.iba
deleler inkişaf etmektedir. 

Prag ve Berlinin radyo istasyonla
rı bir teşriki mesai plaru vücude ge
tirmişlerdri. 

YUNANiSTAN 

General Metaksas 

Ankaraya Geliyor 
Atina, 2 rA.A.) - Başvekil Metak

sas ve Yunan heyetinin Balkan An
tantı konseyinin toplantısı için An
karaya 13 şubatta gitmesi muhte
meldir. 

Yunan heyeti orta elçi Papadakis 
ve siyasi birinci daire direktörü Kus 
taş ile Başvekilin hususi kalem di
rektörü ve yaverinden mürekkeptir. 

Değil liseden, yüksek mektepten 
de mezun olan bir adam ilk girdiği 
bir kalem odasındaki muamelatı öğ
renmek için muhakkak bir staj dev· 
resi geçirecektir. İşte bu devreyi 
mümkün olduğu kadar kısaltmak ve 
devlet memuru olmak istiyen orta 
mektep mezunu veya lise talebesi i
çin bir senelik bir mektep açarak dos 
ya nedir? l\liisvcdde nasıl yapılır? 

Derkenar, miizekkere ne demektir? 
Muhasehei umumiye kanunu, mak· 
buzu. pu] nizamnamesinin umumi hü 
kiimleri, vergiler hakkmda umumi 
mali'tmat, barem ve merci dereceleri, 
evrak kayıtları. kayıt defterleri gibi 
kalemlerimizin umumi avadanhğmı 
işJetmiye, yarıyacak malumat ile dev 
Jetin idari teşkilatına ait ilmi bilgileri 
öğretmek, bunu yalnız Ankarada de
ğil, İstanbul ve İzmir gibi memur 
kadrosu geniş yerlerde de açarak o-
raya girecekleri çoğaltmak ve ora
dan iyi derecede çıkanlara devlet 
dairelerinde iş 'ermek, böylece dok· 
tor, avukat. miihendis, baytar, ma
rangoz, hatta garson olmak ic:in mek 
tcpten çıkmak şart iken devlet nıe· 
mnru olacakların menşelerini tesa
diife bırakmamak. ileri mcsaimh i· 
çin çok fa:rdalı bir tedbir olacaktır, 
kanaatindeyim. 

Karilerıml:ıden ve mUtekaltlerden Bay 

Argun: 

Mektubunu:ıu aldım. lltlfatklr aözlerlnl· 

ze te9ekkllr ederim. iıaret buyurdı.ı~unuz 

it için (TAN)a bir mektup gönderirseniz 

derceder. Meseleyi kurcalamış oluruz. Hür 

metler. - B. F. 
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Nişan Yaparken Bütün 
Mahalle Ayaklanmış! 

"Alenen İcrayi Rezalet,, Suçluları, 
Mahkemede Hadiseyi inkar Ettiler 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah şişelerin sayısı arttıkça gürültü de ço 

kemesi, dün bir alenen icrayi rezalet 
iddiasını tetkik etmiştir. Suçlu, Me
lahat Zişanla dostu Memiştir. Mela
hat Zişan evlidir. Fakat, eski koca
sından aynlmıya ve Memişle evlen
miye karar vermiştir. 'Bunlar evvel
ki gün akşam üzeri Naciye isminde 
bir kadının evine gitmişler, içki sof 
raları kurmuşlardır. Burada hem eğ
lenmiye, hem de nişan merasimi yap 
mıya karar vermişlerdir. B<·kir is
minde bir arkadaşlarile Meliha adlı 
bir kadını da bu nişana şahit olarak 
getirmişlerdir. Onlar da içkiye ve 
saza, söze iştirak etmişlerdir Boşalan 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Noterlikteki 
Yolsuzluk 
Tahkikatı 
Müddeiumumilik birinci tetkik i.: Ü 

rosu şefi Sabri, lağvedilen İstanbul 
ikinci noterliği hakkındaki tahkika
ta devam etmektedir. 

Bu işe ait birçok vesikalar, dün de 
Sultanahmet sulh birinci ceza mal:.
kemesine getirtilerek haklın Reşitle 
beraber tetkik edilmiştir. 
Yeni Oıküdar Müddeiumumisi 

Müddeiumumilik muavinlerindeu 
Reşat Saka ile Beşiktaş sulh hakimi 
Niyazi birer derece terfi ettirilmiş
lerdir. Rize ceza hakimi Nuri de Üs
küdar müddeiumumiliğine tayin e
dilmiştir. Birkaç güne kadar İstaıı
bula gelerek vazüesine başlıyacak

tır. 

Bir Çocuk Cesedi Daha 
Polis, dün müddeiumumiliğe b, r 

kavanoz içinde küçük bir çocuk ce
sedi getirmiştir. İddiaya göre, Yeşil 
köyde oturan Şayeste isminde bir ka 
dın bu çocuğu düşürdükten sonra so
kağa atmıştır. Müddeiumumilik. c·~ 
sedi morga göndermiştir. Verilecek 
rapora göre, tahkikata devaın edile~ 
cektir. * Kahirede toplanan beynelmilc!l 
birinci ceza kongresinde hükumet _ 
mizi temsil eden profesör Bay Tabi
rin riyasetindeki heyet, dün şehri

mize dönmüştür. 

TAKAS DAVASI: 

Hadise, Af Kanunu 
Çerçevesine Girmiyo .. 

ğalm.ış, komşular polise şikayet ede
rek alenen icrayi rezalet edildiğini 

iddia etmişlerdir. 
Suçlu Melahat Zişan kendisini mü 

dafaa ederken şunları söylemiş!ir: 
- Ben şimdiye kadar bir baltaya 

sap olmadım. Kocam beni bıı·akıp 

gitti. Şimdi bir baltaya sap olmak İ· 

çin Memişle evlenmiye karar ver. 
dim. Fakat eski kocamdan henüz ay
rılrnamışıtm. Evvela nişan yapacak
tık. Biraz içtik. Fakat rezalet ç ı kar
madık. 

Hakim, şahitlerin çağınlması için 
muhakemeyi talik etmiştir. 

YANGIN: 

Manifatura 
Mağazası 
Nasıl Yanmış 
Dün ağır ceza mahkemesinde, bir 

kasten yangın çıkarına davasına de
vam edilmiştir.. Suçlu Beşiktaşta 

Köyiçinde dört numaralı dükkanda 
manüaturacılık yapan Ahmettir. Ge 
çen celsede müddeiumumi muavini 
Sadun Gazioğlu iddiasını söylemiş 

ve suç sabit olduğu için Ahmed.in ce
za kanununun 369 ve 381 inci mad
delerine göre cezalandırılmasını is
temişti. 

Yanan dükkandaki eşya Ahen ve 
Munih sigorta şirketlerine 12 bin li
raya sigorta ettirilmiştir. Bu suçlu, 
daha evvelce Beyoğlunda manifatu
racılık yaparken eşyasını iki şirkete 
26 bin liraya sigorta ettirmiştir. 

Resürans sigorta şirketi müfettişleri 
dük.kanında tetkikat yaparlarken, 
içinde ancak 5 bin liralık mal bulun 
duğunu tespit ettikleri için sigorta 
mukavelelerinin feshedilmesini is -
temişlerdir. Bundan sonra Ahmet, 
Beyoğlundaki mağazasını kapatmış 

ve Beşiktaşta açmıştır. 
İddiaya göre, itfaiye memurlan 

yangından sonra dükkana girdikleri 
zaman paravananın arkasından kesif 
bir gaz kokusu duymuşlardır. 

Dün suçlu mahkemeye gelmemiş
ti. Mahkeme, kendisinden bazı şey
ler sormıya karar verdiği için Ahme 
din zorla getirilmesini istemil-'.iir. 

MATBUAT: 

Telif Hakkı Davası 

Karara Kaldı 

n in Senelik 
Bir insan iskeleti 

On bin sene evveline ait olduğu 
iddia edilen şu iskeletin b.ılunuşu 
iki filim arasında şiddetli bir müna
kaşanID açılmasına sebep olmuştur. 
Biri bu adamın bir ok yaJ asile öl
müş olduğunu, diğeri gömülmeden 
evvel iplerle bağlandığım iddia et
mektedir. 

İkisinin de ittüak ettiği nokta is
kelet sahibinin on bin sene evvel ya
şamış insanlardan biri olduğudur. 

DEGIRMENCILIK SEBAT 
Türk Anonim ŞiTketi 

Hissedarlarına lli.n 
Ticaret Kanununun 361 nci ve ni

zamnamemizin 47 ve 48 nci maddele 
rine göre Değirmencilik Sebat Türk 
Anonim Şirketin hissedarlar umumi 
heyetini aşağıda yazılı maddeleri mU 
v.akere etmek üzere işbu şubatın 25 
nci cuma günü saat 14 te Şirketin 
Beşiktaştaki merkezinde ad.iyen top 
lantıya davet eyleriz. 

Ruzname 
1 - 1937 senesi bua.nço kar ve z&

rar hesabının tasdiki ile idare 
Meclisi azasının ibrası 

2 - Idare Meclisi azası intihabı. 
3 - 938 senesi için murakıp tayini 

ile ücretinin tesbiti. 
4 - ldare Meclisi azalarına hakkı 

huzur tayini. 
5 - Şirketi idare edecek aza ve mü 

dürlerin ücretlerinin tayini i.. 
çm idare Meclisine mezuniyet 
verilmesi . 

6 - Şirketle yapacakları muamelat 
hakkmda ticaret kanununun 
323 ncü maddesine göre idare 
meclisine müsaade verilmesi. 

Hissedarlar hisse senetlerini tica. 
ret kanununun 371 nci maddesine gö 
re toplant1 gününden en azı bir hafta 
evvel şirkete tevdi etmeleri lazımdır. 

idare Meclisi 

Büyük Fransız edibi 
/\LEXANDRE 

DUMAS'nın 

dünyanın her diline 
çevrilmiş olan şaheser: 

OÇ $1LAH$0RLAR ı 
TURKÇE SOZLU olarak, hayret ve heyecanla görmiye hazırlanınız. 

İPEK SİNEMASINDA 
Yarınki MATİNELERDEN iTiBAREN fevkalade bir program 

2 büyük ylldızan 2 büyük filmi birden 

MARTHA EGGERTH a Danielle DARRiEUX 
tarafındean tarafındean 

LA BOHEM ., SlliiSTiMIL BAY ASI 
Emsalsiz ve temap fıraah kaçırrhnryacak bir program 

METROPOL BAR 
Bügünden itibaren sayın müştelerini 

MELEK Sinemasında 
Kabule başlamıştır. Şık ve kibar alemin müli.ka.t mahallidir. 

A. Ş. LlTVINENKO tarafından terkip ve Profesör y. 1. BAZENOVA 
(Radyomayaki kitabı müellifi) tarafından telü olunmuş; lngilizce -

Almanca - Fransızca - Rusça 

RADYOTEKNIK ISTILAHAT Lugatı 
matbaadan çıkmış ve satışa arzedil miştir. 
Işbu lugatin önsöz ve hülasası dört lisanda (İngilizce - Almanca -

Fransızca - Rusça) yazılmıştır. 
559 sahüeden mürekkep olup fiyatı 4. - (Dört Amerikan dolan) 

V ·O MEJDUNARODNAYA KNIGA, 
Moskova, Kuznetskiy Most No 18 

S~pa~ş. için: ~eyoğlu HAŞET KIT AP EVf 'ne 
Istıklal cad desınde 

lm•••••••••müracaat. Tel. 49471. ••••••••• .. 

----•• 5,ooo,ooo dolara mal olan 4----llııı. 

NEYYORK DAMLARINDA 
Muhteşem .... Şayanı hayret ve pek zengin filminde 
c!a.no o..l:."'4"2'Id.C ••• ,;.cuiU ec>yJuyorıar ... ~VlfiYOrıar • ._ 

Bu hafta S Ü M E R Sinemasında 
BUGON T 0 R K SiNEMADA 

2 BOYOK FRANSIZCA FiLM BiRDEN 

FAKIR TALEBE aBAŞIASlllN KILIGIND.A 
Herkesi hayran eden Fransızca 2 saat kahkaha attıran fevkala-
muazzam operet MARIKA de neşeli komedi 
ROCK - JOHANNES HEES- ARMAND BERNARD -
TERS - IDA VUST ANDRE LEFAURE 

Seans: 2,30 - 6 - Suvare 9,15 ., Seans: 4 - 7,30 

Kultiir Bakanlığından: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk o

kulların dördüncü ve beşinci sınıfla n için iki ciltten müteşekkil bir Geo
metri kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

R.ady 'o 
Bu.günkü program: 
ISTANBUL RADYOSU: 
OGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 12,50 
Havadis, 13,0S Pllkla Türk musikisi. 
13,30 Muhtelif plik neşriyatı. 14,00 Son 
AKŞAM NEŞRlY ATI: 

Saat 18,30 Çocuk tiyatrosu (Elveda 
Tiltil ve Mitil), 19,00 Vedia Rr:ıa ve ar 
kadaşlan tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 19,30 Spor müsahabeleri: 
Eil'ef Şefik, 19,55 Borsa haberleri, 20,00 
Cemal Kamil ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30 
Hava raporu, 20,33 Omer Rı:ra tarafm 
dan arapça söylev, 20,45 Faad saz heye 
ti: okuyanlar: İbrahim, Ali, Küçük Sa 
fiye, kanun Muammer, klirinet Hamdi, 
tanbur Salahattin, ut Cevdet Kozan, ke 
kan Cevdet, (saat ayarı), 21,15 Mıızaf . 
fer ve arkada,ıan tarafından Türk ma 
sikisi ve halk şarlıcdan, 21,50 Bedriye 
Tiizün: Şan stüdyo orkeıtrası refakatile 
22,20 Orkestra: 1 - Lchar: Eva, Pot 
paurri, 2 - Moussorgsky: Danse per 
sanne, 3 - Micheli: Serenade, 4 - Rab 
ınaninoff: Nocttvne, 22,45 Ajans haber 
leri, 23,00 Plakla sololar, opera ve ope 
ret parçaları. 23,20 Son haberler ve erte 
si günün programı, 23,30 Son, 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,30-12,50 Muhtelif pllk llCf 
riYıt.tJ ... t2.S°Kı;Hı;15 'Plak: Türk m•-ilıM.& ve DaJJt ıatK.U .ıS,.&"1-•v·"'" ...,~~ 

harici haberler, 
AKŞAM NEŞRlYATI. 

Saat 18,30-18,35 Plik neşriyatı, UJ,35 
-19,00 Ingilizce ders: Azime ipek, 19,00 
-19,30 Türk muıilrisi ft halk ıarkılan 
(Servet Adnan ve arkadaılan), 19,30-
19,45 Saat ayan ve arapça ne1riyat. 
19,45-20,15 Türk musikisi ve halk şar 
kılan. (Hikmet Rıza ve arkada~arı). 
20,15-20,30 Konferans: Parazitolog Nev 
zat, 20,3~21,00 Saskofon solo: Nihat 
Esengin, 21,00-21,15 Ajana haberleri. 
21,15-21,55 Caz orkestrası, 21,55-22,00 
Yarmlı:i program ve Istiklfil Marşı, 

* Giioün Program OzU: 

SENFONİLER 
19.45 Peşte: Senfonik konser (Offen

bach, Siede, Lincke). 21.45 Bükreş: Sea 
fonik konser (Romen filharmonisl) 
HAFİF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: Küçük kon
ser (8.15: Devamı). 9,30 Paris Kolonyal: 

Dün asliye üçüncü ceza mahkeme
sinde suçlusunun sayısı a.ltmışı bu
lan takas suiistimali davasına devam 
edilmiştir. 

Asliye birinci ceza mahkemesinde 2 - Müsabaka müddeti 17 Şubat 1938 den başlamak ve 16 Haziran 
dün, bir sabah gazetesi tarafından ı -1------------ı 1938 Perşembe akşamı bitmek üzere dört aydır. 

PlAk. 9,30 Bertin kısa dalgası: Karnaval 
musikisi. 10,15: Paris Kolonyal : PJAk. 
11,30: PlAk. 12 Bertin kısa dalgası~ Ha
fif musiki. 13 Berı!n kısa dalgası:> Eğ-ı 
lenceli konser. (14.15: Devamı) 13 Pa
ris Kolonyal~ 13,10 Plik, Biikreı rad10 Geçen celsede suçlular ve avukllt

ları hadisede müruruzaman bulundu 
ğunu iddia ettikleri için mahl::eme 
tetkike karar vermişti. Dün, celse a
çılır açılmaz kararını bildirmiştir. 

Buna göre, suçun mahiyetine, ne
vine ve işlendiği tarihe göre, af ka
nununun çerçevesine dahil değildir. 
Mahkeme, azadan Suadin naipliği al 
tında dosyaları ehlivukufa tetkik et
tirecektir. Bunun için duruşma talik 
edilmiştir. 

DİLENCİLİK: 

Dört Çocuklu Gebe 
Kadın Beraet Etti 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah 
ıcemesi, dün, bir dilencilik davasını 

neticelendirmiştir. Suçlu, Fatma Ar
zu isminde dokuz aylık gebe bir ka
dındır. Bu kadın. iki gün önce mah
kemede sorguya çekildiği zaman ko
casının askerde olduğunu, kimsesiz 
bulunduğunu, söylemiş, dört çocuk 
ancısı olduğunu anlatmıştır. 

stanbul Komutanhğı 
Haber gazetesi aleyhine acılan hakkı . I 3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 16 Mart 1938 Çarşamba günü 
telü kanununa muhalü hareket da- ._ _____ ı_a_n_ı_a_r_ı_____ akşama kadar bir dilekçe ile Killtilr Bakanlığına müracaat ederek bu 
vasına devam edilmiştir. Mahkeme, müsabakaya girecekler defterlerine adlarını yazdıra.ra.k bir numara ala· 
Haber gazetesi muharrirlerinden Fet Selimiye kışlasında Haydarpaşa caklardır. 
hi ile İzzet Apakı şahit olarak dinle- hastanesinin işgal ettiği kovuşlardan 

bir tanesinin ve tavan kirişlerinin ta 
miştir. 

miri ihalesi açık eksiltme ile 21 şubat 
Şahitler bu mülakatın gazeteye 938 pazartesi günü saat 15,30 da ya 

bir mektupla gönderildiğini söylemiş pılacaktır. Muhammen keşif bedeli 

lerdir. 363 lira 60 kuruştur. Dk teminatı 28 
Davacı gazetenin avukatı: liradrt. Şartnamesi hergün öğleden 
- Ayni zamanda bin lira da taz- evvel komisyonda görülebilir. Istek

minat isteriz, demiştir. Haber gaze- lilerin ilk teminat makbuzu veya mek 
sinin avukatı Nazmi Nuri şöyle ce- tuplan ile beraber 2490 sayılı kanu
vap vermiştir: nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

- Dokuz liralık mevhum bir mül- vesikaları ile beraber ihale günü vak 
kiyet hakkı için bin lira gibi fazla ti muayyeninde Fındıklıda Komutan 
bir para isteniyor. Bu gazetenin böy lık Satmalma Komisyon'Ulla gelmele
le bir · şey iddiasına hakkı yoktur. · 
Bunu ancak mülakatın hakiki sahibi 
istiyebilir. Bu mülakat davacı gaze
teye gönderildiği gibi bize de gönde
rilmis olabilir. Beraetimizi isterim. 
Muhak~me, karar için başka bir 

güne bırakılmıştır. 

YARALAMA: 

Çifte "Mehmet" ler 
Mahkum Oldu 

n. "650,, 

lstanbv.l Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Saat 20,30 da. 

SÜRT-OK 
3 perde 

Yazan: Mahmut Yesari 
-0--

KOMEDİ KISMI 
Saat 20,30 da 

SÖZÜN KISASI 
4 Perde Komedi. Yazan: 
Vonschonthan. S. Doray 

Mehmet, 3 sene 6 ay hapis cezasına 

4 - Müsabakada birinciliği kaza nan kit.ap serisi üç yıl süre ile okul
larda oku~ulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hakkı veri
lecektir. lkinci çıkan kit.ap serisini yazana bir defaya mahsus olmak ü
zere birincinin müellifine verilenin bir yıllığı, ilçilncil, dördüncü ve be -
şinci çıkanlara da bir defaya mahsus olmak ii?,ere dörder yüz lira mük!
fat verilecektir. · 

5 - Müsabakaya gireceklerin ese rlerini üçer nüsha olmak üzere ma
kine ile ve kA.ğıtlann yalnız birer yil züne yazılmış olarak Kültür Bakan
lığı Yayın Direktörlyğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya gönder· 
meleri 18.znndır. Kitaba konulacak, resim, şekil, grafikler vesairenin a
sıllannm yalnız bu nüshalardan biri ne ve yerlerine konulmuş bulunma
sı lliidir. Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın Uç nüs -
hasmı verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser mfu;veddelerile birlikte, eserleri ka- • 
bul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve her 
türlü tasarruf hakkından vaz geçerek Kültür Bakanlığına Uç yıllık bir 
devre için terkettiklerini ve kitabın o devre içindeki her basılışmm son 
tashihlerinin kendileri veya kendi mesuliyetleri altmda tayin edecekle
ri diğer bir zat tarafından yapılaca ğmı gösterir Noterlikten tasdikli bir 
taahhüt senedi verilmesi 11zımdxr. 

7 - Kitaplarda bulunması 18.zım gelen pedagojik ve teknik vasıfları 
gösteren şartname ile noterliğe tas dik ettirilecek taahhüt senedinin for 
mülü Kültür Bakanlığı Yayın Direk törlüğünden alınabilir. Mektupla is
teyenlerin bir kuruşluk bir posta pu lunu da birlikte göndermeleri llzmı
dır. (130) (269) 

M. M. Vekaletinden: 

orkestrası, 14,15 Kolonyal: Konser nalı: 
ll, ıs Keza 18,20 Bükreş radyo orkestraa 

Sükreş: Orkestra konseri. 20 BUkreş: 
Mandolin :ılonseri. 21.20 Peşte: Sesli filni 
mwıikisi (plak) 21,55 Prag: Rady1> or 

kestrası. 22.20 Peste: Çigan orkestrası. 
23 Var§ova: Orkestra, sopran, keman. 
23,05 Peşte: Opera orkestrası. 23,15 Ha
fif muslk1 nakli. 23,30 Uıypzig: Hafif 
musiki. 
RESİTALLER 

15.45 Berlin kısa dalgası: Türk marşı 
aonatı (Mozart) 16,30 Berlin kısa dal
gası: Sopran şarkıları, 17,15 Varşova: 

Viyolonsel resitali. 19.20 L~ypzig: Piya
no konseri, 21: Bükreş ~arktlar, 

18,30 Pefte: 23,20 Viyana. 

= 

·ERTUÔRUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

Pazartesi (Kadıköy • 
Süreyya) sinemasında 
ÇİFTE KERAMET 

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER • 
BUGUN: 
• Türkolof, B, François Psalty bugüıı 

uat 18,30 da Unyon Fransezde bir konfe 
ranı verecektir, Mevzaa ''Marko Polo il• 
Türlı:clinde.. dir, Herkea sclebilir, 

Bunun üzerine mahkeme, gebeliği 
ilerliyen bir kadının amme işlerinde 
çalışıp çalışmıyacağını tabibi adiller 
den sormuş, tabibiadil Enver Karan 
da 9 aylık gebe bir kadının çalışarak 
nafakasını teminden aciz olduğu hak 
kında rapor vermiştir. Mahkeme, 
Fatma Arzuyu beraet ettirmiştir. 

Ağır ceza mahkemesi dün, iki ya
ralama ve uzvun tadiline sebep olma 
davasını neticelendirmiştir. Suçlula
nn ikisinin adı da Mehmettir. 

İsmail isminde bir genci tabanca 
ile yarahYan Salih oalu oohlivan 

mahktim olmuştur. Ahmetli yaralı- M. M. V. İnşaat şubesinde çalışmak üzere 300 lira ücretli bir mühen
yan Hüseyin oğlu Mehmet te 2 sene dis 200 lira ücretli iki mimar alınacaktır. İsteklilerin Ankarada M. M. V. 

HAFTA İÇİNDE: 
• Sanayi birliği amamf heyeti toplantısı 

ıubatm 11 inci rünü birlik merkezinde 
toplanacaktU' t 6 ay hapise mahkum edilmiştir, İnşaat şubesine müracaatları. (725) (647). 
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Gündelk Gazete 
~ 

TAN'ın hedefi: H•berde. fikirde. her• 
.. yde temiz, dDrUat, umımr olm•k. 
k•rlln gazeteal olmıy• çalıtm•ktır. 
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ABON E BEDELİ 
fUrklye Ecnebi 

HOO .Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
?50 • 6 .A7 1500 • 
too • a • aoo • 
150 • 1 • ıoo • 

MllleUerarası posta ittihadına dahil ol
mıyan memlekeUer için 30, 18, 9, 3,5 li
radır. Abone bedeli peeindir. Adreıı de
lıftirmek 25 kurultw'. Cevap için mek
tuplara 10 kuruşluk pul Dlvesl llzundır. 

1 Gt)Ntl'N MESELELERi 1 

Orta Avrupada 

ve Yakın Şarkta 
[Yazan: M. Zekeriya] 

Almanyanm Deutsche Wehr adlı 
askeri mecmuası son zamanlarda "Or 
ta A vrupada askeri saha" bqhiı al· 
tında bir seri makale neşretti. Bu ma 
kalelerin sonuncusu 13 İkinciklnun 
tarihinde çıktı. Bu makalede mahar· 
rir bütün yUlDID bir hülisasını ya· 
pıyor ve Orta Avrupada Almanya ile 
İtalyanın hlklmiyeti altında miifte
rek bir "askeri saha,, ihdas edllme
aini teklif ediyor ve diyor ki: 

"iliyle bir milşterek müdafaa ıfr
Bii Z,500,000 kilometrelik bir saha
da ZSO milyon insan toplıyacakbr 
ki, yenilmez bir kuvvet teşkil eder. 

Almanya ve İtalya bu makalede 
baıı.edllen hlldmyeti temin için son 
umenlanla faaliyetlerini artınmf

lardır •. Bitler yakında Romaya gide
rek bu programın teferrüatmı tespit 

edeceklerdir. Bu hedefe varmak için 
ıimdilik tatbik edilen siyaset şudur: 
Orta A vrapa devletlerinin bütün 
mahaulitmı satın almak ve karplık 

olarak onlara harp malzemesi sat
mak, Yqoslavya Bqveldlinin 80D 

Berlin ziyareti esnasında Yagoslav

yanın, hatti diler Balkan memleket
lerinin bütün istihsalltını Almanya
nm satın alabileceii hakkında te
m.inat verilmit ve geniı bir iktisadi 
ve siyasi anlapıa yapılması teklif e
dilmiştir. 

• • -- · ...... u~a uıc nuıc11rı!tana 
da ayni teklifi yapmıştır. Hatti İtal
yan hava kuvvetleri tefi General 
Valle yakında Viyana ve Budapeıte
ye ıiderek iki memleket erkfınibar
biyelerile temasa plecektir. Maksat 
Viyana ve Budapeıtede btiyiik birer 
tayyare karargllu ricada ptlrmek. 
tir. 

Ayni faaliyetin dlfer Balkan mem
leketlerinde de devam ettijine tllphe 
yoktur. 

Romada Bitler - Mussolini mUIA
kah bu faaliyeti daha ahenktar bir 
tekle sokmıya yardım edecektir. 

• •• 

TAN 

Mr. Lloyd Geort• ıet•n hafta izdivacının elllncl yıhnı liutladı. 

Yetmlı bet yaıına rağmen, hc11c1 cevval bir zeka taııyan Lloyd 
George ıon yazdığı bir makalede deniz silc1hlan meıeleılne 

ehemmiyeti• temas ediyor, birtakım neticeler sıkarıyor. 

a a 

Harbini Japon 
Durdurmak 
Nasıl Mümkündür 

•ı ngilteTe ile Amen"kaya 
ait deniz ve hava kuv-

vetlerinin Büyük Okyanusa 

doinı birlikte hareketlerin
den kati hükümler çıkarmak 

doinı olmamalda beraber bu 
hareketin ehemmiyeti de qi
kirdır. Siqapurcla aelecelc: 
ÇIU1&IDba aünü bqlıyac:ak 

nümayİfİn, ihtimal ki daha fİ· 

maide vuku bulan hadnelerle 
alikuı buJunmıyabilir. 

Fakat Japon bombalannm in 
fiWdni işitebilecek vazi

yette olan Hong Kongun hava kuv 
vetlerini artırmak, şüphe yok ki, 
Çin - Japon mücadelesi ile alika
dar bir hadisedir. 

Cebelüttank boğazına kuvvetli 
bir donanmanın gönderilmesi, Ak 
denizdeki hAdiseler bakımından e
hemmiyeti haiz olduktan başka Ce 
belüttank boğazının şarka giden 
yolların en mühimi olduğunu da 
isbata yardım eder. 

A mlral Sugetsugo'nun beyaz 
ırklara harp ilin etme

si aiır Jru1ftklerla lqereılonmpmH 
buftiiii.iyor. u zat tarafından söy-
lenen sözleri, alelide palavra ma
hiyetinde telikki etmek yanlıştır. 
Kendisi daima Japonyanın nüfuzlu 
adamları arasındadır. Timurlengin 
halefi olmıya özenen bu zatın söz
leri, Panay hldisesi ile tahakkuk 
etmi§ bulunuyor. Onun sözleri, Ja
ponların Avrupa ve Amerika dev
letlerinin protestolanna karşı gös
t.erdikleri kayıtsızlık ile birlikte 
na.zan dikkate alınına vaziyet bü
tün ciddiyeti ile gözönüne gelir. 

Umumi tellkldye göre, Ameri
ka tek başına Japonya ile meşgul 
olamaz. İngiltere ise bütün impa
ratorluk donanmasını Akdenlzde 
kullandığı için Amerikaya yardım 
edemiyor. Bütün İngiltere donan
mamnın Akdenizde, kendisinden 
çok geri olan birkaç İtalyan zırh
lısına karp toplandığını söylemek 
çok gülünç bir §eydir. Fakat ne
denle, bu herkese kanaat veril
miftlr. Ve bu yüzden, bütün mem
leket silAbJanma için ne istenirse 
veriyor. 

çin derlenip toplanacak olurlarsa, 
vaziyet ne olabilir? Bu üç devletin 
16 saffıharp zırhlısı vardır. Alınan 

yanın cep zırhlıları da bunlann i
çindedir. Halbuki üç demokrat 
devletin - Amerika, Fransa ve İn
gilterenin - 37 saffıharp zırhlısı bu 
lunuyor 

F akat, Hitler akıllı bir adam
dır ve dik kafalılığı ile be

raber ihtiyatlı da olduğu için mem 
leketinin gittikçe büyüyen kuvve

tini İngiltere, Amerika ve Fransa 

ile harbe girerek tehlikeye atmak 

istemiyor. Sonra onun prensipleri 

san ırkın, beyaz ırklara galebe çal 
masına manidir. O halde onun Ja
ponya ile birlikte harbe girmeai 
muhtemel değildir. 

dini g&ıterir. Bu böyle old~ 
ğu halde demokrat devletler 
ameU bir yo.ı tu1madıklan 

için gerek AkdenbıdeJd, gerek 

Büyük Okyanustaki failtiyetlerini 
tebarüz ettiremiyorlar. 

Buna karşı İtalya ile Japonya
nın yeni büyük zırhlılar yaptıkla-

n eöylenebillr. Fakat bu yeni zırh 

hlar yapılıp denize çıkanlıncaya 

kadar, İngiltere, Fransa ve Ameri-

kanın zırhlılan da yapılmış ola -
caktır. 

S ingapur üssünün llmıa1i ile, 
demokrat devletlerin üs • 

tünlüğünü artırmıştır. Burası dün-

yanm - kuvvetli ft - teahlr' .. 
c1ilmes bleBidir. Coğrafi mevkii 
ise fevkaUde mühimdir. En büyük 

zırhlılar, burada tamir edilebile -
eektir. Singapu.run inpsı, büyük 
Okyanusta bütün vaziyeti deği§tir
mif bulunuyor. 'Ossün inpsına 
1921 de, reisi bulunduğum hükU • 

met tarafından karar verilmif, tn
pat bafladıktan aonra bir müddet 
için tatil ediJmif, daha 80l1J'& Man-
çurinin Japonya tarafından ilha

kı merine bu üssün ikmali ıAzmı 
geldiği anl•plmıftı. Bu sayede İn
giltere, Amerika ve Fransa zırhh-

lan, Okyanusta büyük bir deniz 
üssüne sahip oldular. 

Bugün Japonlar, Amerikahlann 

hakikaten if yapmak ıstedilderini 

anlar ve İngilizler de Amerikalı

lara yardım ederlerse Uzak Şark
ta devam eden fütuhat harbine ka

ti ve şerefii bir nihayet vermek 

mümkün olur. 

A caba İngiliz donanmasının 
bir kısmı Uzak Şarka gi -

derse İtalya bu hrsattan istifade 
ederek Akdenize hikiın olmak ü
zere kati bir darbe indirmiye te -
şebbüs eder mi? Fakat böyle bir 
mezbuhane hareket karşısında da
hi, İngiltere ile Fransa kuvvetleri
nin İtalya ile meşgul olmıya kili 
geleceğini rakamla anlatmış bu
lunuyorum. ltaıyaya cüret veren 
amil, İngiliz ve Fransız hükiimet
lerinin zifıdır. Baldvin, prkta da, 
garpte de harpçi dilrtatörlillder i. 
çin en büyük talih eeeri idi. BaJd. 
vinin arkadaşlan da onun gıöi za.. 
yıf kimselerdi. 

Baldvinin halefi devrinde ise, İ
talyan ve Alınan tayyareleri İngi
liz gemilerine hücum ediyor, bom
balıyor, İngiliz gemileri tehdit o
lunuyor ve Chamberlain, bunlan 
gülümsiyerek karşılıyor. 

F ramas nazırlan da İngiliz ar 
bdaflarmı taklit ediyor ve 

Fransız köylerinin bombardımanı 

bile bu hattı hareket üzerinde te
sir etmiyor. 

Bu yol, eeretu ve lflreldi banşı 
temin edecek sulh değildir. Demok 
raaiye, htımy.ete, beynelmilel 

hukuka ihanetle sulbü temine im
kan yoktur. BilAkıs bu hattı ha -
re.ketle ancak blltlbı dUnyamıa ltL 

banm kaybederiz. Bunun bqla -
1D1f olduğunu dahi söylemek müm 
Jriindür. Nitekim, Avrupada bizim 
dostumuz olan devletlerin, birer 
birer diktatörlerin etrafında top. 
landıklanm görmiye bqladık. 

Şarkta Japonya, bize dost olan 
bir memleketi, bize zerre kadar al

dırmadan fethetmektedir. 

Her yerde, otokrasi, İngilterenin 
askeri ve bahri kuvvetini tammı
yara.k aiyaat zlfıınm istismar et
mektedJr. 

son amanlanla Almanya Yalan 
Şarkta da faaliyetini artırmıştır. Bil
hasaa Suriye, Filistin ve Mısırda Al
man propaıandası İngilizleri rahat
sız edecek bir dereceye varmqtır. Al
man paeteleri, Alman radyolan bu 
memleketler ha1'kında neşriyat yap
makla meguldilr. Alman ırençlik tef 
kilAtı nuıruun bu memleketleri }14-
yaretimlen ~nra buralarda Alman 
propapnAa hayli kavvetlenıniftir. 

hsDtere Yakın Şarkta ltaıya De 
mepl olurken, tfmdi bir de Alman 
propapndaaına karp faaliyete c~ • 
m.iye mecbur kalmqtır. 

F akat önilmüzdeki iki yıl zar 
tında yapılacak deniz in

patı ancak küçük gemiler bakı
mından vaziyette bir değişiklik ya 
pabilir, halbuki bu müddet zar-

Almanyanın uzak kalmasile 37 
saffıharp zırhlısının karplqacağı 

~ sayısı 13 e dÜ§el'. 
9 VE 10 UNCU iDMANLAR 

* Evkafın 

içtimai Yardımı 

fında Çin, Japon imparatorluğu -
nun içine girmiş olacaktır? 

Japonya ile İtalya ve Almanya 
demokrat devletlerle dövüşmek i-

Evkaf idaresinin muhtelif iflerl a- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

Uzak Şarktaki vaziyete biJdm ~ 
labilmek için, Akdenizde İtalyan

lara karşı gelebilecek kuvvetleri 
de ayırmak lazımdır. 

İtalya ile Almanyanın Akdeniz. 

de kullanabilecekleri zırhhlar 4 

büyük ve 3 cep zırhlısıdır. 
namda bhııee öserinde en siyade dar
makhlı••• lbımcelen lmnu, içtimai 
yardım ifidir. 

dir. Kendi tefkilltı olmadıiı için pa- İngiltere Uzak Şarka yedi bii -
ramu f1I veya bu yardım cemiyetle- yük zırbh gönderirse, İngiltere ile 
rine daiıtmaktır. 

E•bf idaresi içtiml yardım için • 
nede bir milyon liradan fada para 
aarfetmektedir. Bu paranın sarf ma
halli olarak evkaf idaresinin pter

Senede bir milyon Ura u para de

lildir. Sıhhat ve içtimai maaveaet ve 
Uleti evkafın bu kısım tahsisatını &

serine alarak, bana kendi btitçeaiıı-diği ifler f111llardır: 
ı _ Türk Maarf Cemiyetine, Ttirk den de bir miktar ilAve ederek mo-

ok K -1.;tlikleri ımar dem çtimal yardım tefldlAtı ricada 
mna urumuna, ,_... tireltilir. 

cemiyetine yardım. P 
z _Aksaray ve Csldldarda fakir Evkafın elinde 79paeak o kadar 

halka ncak çorba vermek. çok ve dağınık lfler vardu ki, bagtin 
3 _ Bazı yerlenle öbila çoeakla- ldl tefldlltı btitlln bu lfleri liyikı ile 

n konana yurtlanna yerleştirmek görmiye mllsait deiildir. İçtimai yar. 
ve yardıma muhta( mektep talebe- dım ve nhhat teşkilAtım elliulen al
lerine yardım etmek. mak, onan diler sabalanla daha fa-

4 _ Gareba ı...tana1ne ~ al bir ıurette ra•.......,na da yardım 
Gariililyor ki, 1f iyi organlse delil- edebllir. 

Franaanın Akdenizde bırakacakla

n kuvvetler, İtalya ile Almanya
nın hakkından gelmiye Wi gele -
cekttr. 

Fakat, buna mukabil lngiltere L 
le Amerika, büyük Okyanusa 22 
büyük zırhlı gönderir ve bunlar-
9 Japon zırhlısı ile karplapıcaktır. 

K ilçük zırhlılar bakımından 
demokrat devletler de her 

yerde üstündürler. Rusya da bu 
devletlere tahtelbahir ve tayyare 
temin edebilir. Rusyayı hesap ha
rici dahi bırakacak olUl'llak de.. 
mokrat devletlerlıı falkfyetleri ken 

Birçoklannm kon11f111"ken ayıd 
etimleyi miltemadiyen tekrar ede
riz. Meseli merhaı ömer Seyfed
din her cümlesinin başında "can
eatızım,, denli. Basısı "müthi1tt , 
bazısı "yani,, , bazısı "harikulade., 
tabirlerini sık sık ve Umunsm yer 
lenle. kullanır. Sizin de konuşma 
esDUUlda bu ıuretle kullanmakta 
oldaiunm lilnınsua tabirler ola
bilir. Bu tabirler konapnanm he
yecanım kaybeder, tesirini siler. 
Onan için buna dlHnialea sökilp 
atmak lizımdır. 

Banan basit yola da fUC)ur: En 
samimi arkadqlarumdan birine 
milraeaat eder, ve konUfQrken bu 
tabiri kallandıiına saman aktlntl 
d kesmesini söyleninb. tik tee
rtlbelenle ba hıra. rahatmbk .._ 
rld bir imtihan olur. Fakat ild tlç 
teertlbeden aonra hatam tuhU.. 
muvaffak olunana.. 

Onanca tecrü&e 

Glnln iki saati lpa Wr plb ,._ 
'DIDIZ ve o saatlenle evvelee tantrim 

ettiiinls plb dahllhlde J'&PYJDIL 
Eter btitiln ... çahpyonum, .. 
teerilbeyl puar ..... tatbik edi
niz. Meseli 7 ,30 da kahvaltı, sekiz
de psete okumak, 8,30 da yarım 
saat bir gezinti. Dokuzda kitap o
kumak, l,ZO de konapn•k 
Yalım bu tecrilbeyl 79parken 

dakika kaybetmiyecebiniL Sekiz 
buçuk oldu mu, paetenb bitme
mlpe bile bırakıp derhal kalb-
eak " •kala fırlqaeabum. 

Bu teertlbedea mabat evveli 
kendimid disipline tlW tatmak, 
ildneial de mantasam ve pllnh ça
bpnadılınm için ııaekadar vakit 
bybettifimlıd anlamaktır. Trene, 
tramvaya, vapura tam vaktinde git 
menaek ytlsilnden bybettiiimb 
amanı dfittinilnlb. Bandevtllerine 
•aktlnde plmiyen kiımelerin -
hep oldaklan vakit siyamı cWnti 
• ptirinb. Bayatunw munta
sam Ye plinb bir telde aobbllmek 
iki misli )'8famak demektir. İtte 
bu teerllbe bbe bana iinteeek· 
tir. 

Pailıolof 

s 
Kanan ""7Jgında: 

Alul Hastabğa 

Boıanma 

Sebebi midir ? 
Orta yaflı bir at denlini anlat.. 

yordu: "- Bundan on iki sene evvel 
Cemile ile evlendik. On sene mes'm 
yapdık. Fakat iki sene evvel kanma 
sinir buhranları celmiye ve bu buh· 
raıılar cfln seçtikçe artmaya başladı. 
Doktora çalardım. Muayene ettikteD 
80IU'8, kanmm çılclırdıjuu söyledL 

Cemilenin bizleri her an artıyor. 
da. Artık hastayı evde tedavi etme• 
imkinı da kalmadığı l§ikirdı. Kan
mı hastaneye koydum. O zamandan
beri oradadır. Beni bile tanımıyor. 

Bu halden pek müteessirim. Bence i· 
yi olabilmesine imkiıı yok. 

Hayatım berbat oldu. Akşamlan 
işten çıktıktan sonra ne yapacağımı 
bilemiyorum. Ben ise yorgun olarak 
evime dönünce istirahat etmesini pek 
severim. Bu vaziyet karşısında, ben 
de bir nevi serseri oldum. 

Cemileye muavenetten hiçbir za
man bç1DJD1yacağım. Onu daima te
davi ettireceğim. Fakat artık ondan 
bopnıp ben de başka biri ile evlen· 
mek istiyorum. Tabii bu dava gayet 
basit ve kolay olacaktır. 

- Bayır! dedim. Bu dava ne basit, 
ne de kolay. Daha doğrusu bopnma
nıu imkln yok. 

Orta yqh ut: - Aman efendim. 
Nasıl olur. Ben ölünciye kadar bir 
deli kadınla nasıl nikihb kalının. El 
1tette kanunda bu gibi kusurlar için 
bir madde var. 

- Var. Dem de madde gayet sarih 
tir. Okuyun, dedim. 

Türk kanunu medenisinin '133,,tin 
eti maddesini yüksek sesle şöyle o
kudu: 

"itan kocadan biri Qç 8elledenberi 
devam eden bir akıl haatalılına d(lçar 
olup ta bu hastalık müşterek hayabn 
devamını diğer taraf için çekilmez 
bale koymUf ve sifaaı kabil olmadılı 
dahi ehli blbre tarafından tasdik edil? 
mit bulununa o tara1 her zaman bo
IUUD• davuında bulunabilir_ 

Sonra kendisine f11 bahatı verdim: 
Görilyonunaz ki, sizin vuiyetiniııde 
boşanmak kabil değil. Çüııkii akıl 

haştalıiı sebebi ile bopnabilmek i· 
çin bpuna yapan, bazı şartlar koy
mUf. Evveli; alnl hastalığına dtlçar 
olan kan veya kocanın hastalığı tiç 
sene miiddetle devam etmeli. Sonra, • bu butabk mtişterek hayatın deva-
mım hasta olmıyan için çekilmez bir 
hale koymalı; ve nihayet ehli hibre 
de hastanın iyi olabilmesine tıbben 
imUn olmadıfuu tasdik etmelidir. 

itte bu tartlar mevcut olduğu tak
dinle ancak kan veya koca bopn•• 
talebinde bulunabilir. 

l•mail Kemal ELBIR 
Iatanbul Buosunda Avukat 

SIVASTA: 

Bir idam 
Kararı 

bnaa, (TAN) - tnaş köyQnde ttl 
tUn bayii San Artin ile kanamı ve • 
kf1çf1ğü altı aylık olan dört çocuğunu 
geoeJeyin balta ve kürekle öldilren 
Banpar ile Torik ve Ohannesin mu
hakemeleri bitmi§tir. Ağır Ceza mah 
kemesi, Banpar ile Ohamıeai idama, 
yqı ~llt olan Toriği 19 eene ağır 
hapee malık6m etmletir. Temyiz mah 
kemesi, usul noktasından bu karar
lan boaduğu için yeniden muhakeme 
ye ba§lanılınıştır. 

İZMİRDE: 

Makbuzlarda Tahrifat 

Yapanlar Tutuldu 
Izmir, (TAN) -lthallt gi1mıi1ğtbı 

de, sekiz sene evvel yapılml§ bir sah 
teklrlık ve suiistimal meydana çıka 
nlmıştır. 

Hldf8e 929 eenesinde, bir JromfL 
yonou De bir §irket arasında, gf1mrf1k 
ardiye makbuzunda tahrifat yapıl
mak ınıretile geçmiştir. işte bazı gilm 
rllk memurlannm da allkaın bulunn 
duğu iddia edilmektedir. GilmrlliUn 
75 kurueluk bir makbuzu tahrif olu 
ııarak 1850 liraya çevrilmif ve bu pa 
ra h&Jr:ibten gllmıi1ğtl vıerD.mJş gibi 
man.r ~. Tahkikata de.. 
vam olunu)'OI'. 



türk Bursada ( Resimler, Bursada Bulu· 
nan TAN Muhabirinden ) 

Büyük l11kılap ôud.:. imiz Gemlik fub, :kasından ayrılmadan önce 
Şef Atatürk yeni Gemlik lalnik-..mızın önünde 

Yeni Mer:noı lalnikamızın bir köıui Yeni modern fabrikamızda Türk ıkadını Yeni fabrikamızın içaçan köşelerinden biri 
Ji r • 1 ı 

r ' 

Atatüık çok sevdikleri lJ"'rıulıların alf...ışl.lrı arcuında Sevgili Şefimiz Burıada Cümhuriyet meycl.mın da halkın arasında 

MuJern maki,.elere ıailı ıolıi"lere meıiııoı yü,ıü sarıl.yor Burıadaki yen: Merinoı fabrikamızın faaliyet görünüş!erinden 
ilk Merinos fabrikasında ilk vazife alan 

Bursalı kadın işçilerden bir grup 

Modem Merinos fabrıkasının önden güzel bir görünüfil Ham yünlerin iplik olmcuı için ilk ameliye 
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~ -.::; Milli Heyecanın I 

s F a------...-rKa zın Açılışı Ifadel~ri 
Bir milletin, devamlı harplerin 

(Başı 1 incide) 
• 

B · .i e eşkil Etti ve isül~~1!!:!~~~~~:~.e;~iv~§~~ 
ze bir varlığa kavuşmasından duy

A 

ı 
(Bı?.şı 1 incide 

şısındaki sahaya gelerek yerlerini al 
dılar. Fakat daha öğle zamanında 
fabrikayı ana.caddeye bn.ğlıyan yolun 
iki tarafı ve fabrika arazisi hıncahınç 
dolmuştu. 

yetişmesine r men ydmadan sıı

lışılmnktachr. IB aytarlnrımız ''e 
ziraatçilerimiz ınemlekete ve en
düstrimize kaq.ı. bu münasebetle 
çok mühim bir l5.0azife deruhte et
nıi bulunuyo:Clmt. İ tc bu münn-

Büyük Şef Merinos fabrikasile çokı duğu heyecanı on dokuz senelik bir 
yakından ve büyük bir alaka ileı zamandan sonra ayni kuvvetle duy
meşgul olmakta idiler. Her tezgAh ~ası ve duyurması, tarihi bir alaka 
başında uzun müddet durarak, fab- ile tetkik edilmiye layik bir hiıdise
rikn müdüründen izahat alıyorlar, ir. 
makineleri, yünleri tetkki buyuru - Kendine bağlanan büyük ümitleri 

Atatürkten Bursaya 

fimiz Bursalıla a 
'? ymetli Hediye e 

• 
Ilti at Gösterdile 

Bu.rsanın irfan gençliği de munta
zam saflar halinde yer almıştı. Bu 
toplu heyecanı görmek ve bütun yurt 
taşlara duyurmak için, onların ara

b tle meml ı!lli Bursadıın Ça
nakkaJcye kader bir merinos mın
tak1m olarak 11ibul etmis ve bu 
yolda çalı m:uwv.a bıı§lamış bllhı

nuy ruz. 

yorlardı. ttahnkkuk ettiren, vaitlerini tutan, 1 

Bu tetkik gezisi bittikten sonra, A- !halkın sevgi ve emniyetini ilk bay- ı 

tatürk refakatlerindeki zevatla bir- :ram günlerinden sonra aynile ve 
liktc, fabrikanın müdüriyet dairesi- fazlasile muhafaza eden rejimler az
ne geçtiler. Burada mükellef bir bü dır. Milli felaketlerden sonra iş ba
fe hazırlanmıştı. Atatürk, müesse- §Una gelen rejimlerden çoğu, yaptık
se hakkındaki ihtisaslarını refakat - lan iyiliği çok pahalı bedellerle ö
lerinde bulunan Başvekil ve vekille- delmişler, ya sönmüşler veya yıktık
re üade buyuruyorlardı. Ia.rı rejimin izlerine hiç farkında ol

Cümhurreisimiz, Dün Gece Verilen Suvar yi 
Ş reflendirdiler, Yüksek Bir Hitabede Bulunarak 
Bursahlara Çok Derin Muhabbetlerini Sundular 

sında bulunuyordum. 
Atatürkün saat 16 da fabrikayı şe

reflendireceklerini öğrenmiştim. 
Saat şimdi 15,30 ... Atatürkün ika

met ettikleri Çelikpalasa koştum. O-

ihtiyacı.mu dlatı 'lcrinosun hep 
sini kendimiz isflhsal ettiğimiz zn
mnn iki milyon. litra memleketimiz
de kalacaktır. 

telin büyük salonunda, Büyük Şef, 

refakatlerinde kıymetli Başvekilimiz 
vekiller, mebuslar olduğu halde otu
ruyorlardı. Burada umumi memle -
ket işleri görüşülüyor, fabrikalara 

ilk Jt&iu.ımız Büyük Şef çok memnun görünü- madan dönmüşlerdir. 
yor, fabrikayı beğenmiş oldukları 

ait istifadeli hasbühallcr yapılıyor
du. Başvekil Celiıl Bayar, Atatürke, 
bazı meseleler hakkmdn izahat ver
di. 

Saat 16 ya beş dakika var Ata -
türk, salond:ın ayrılarak, otelin bah 
çesini ve banyo dairelerini gezdiler. 
Biraz sonra, otomobillerine Başve -
kil B. Celal Bayarı alarak Merinos 
fabn!:asına hareket buyurdular. Di 
ğer vekiller, mebuslar, otomobiller 
le Buyük Şefi takip ediyorlardı. 

Tam saat 16 da fabrikanın önüne 
vanldı. Burada, Sümerbnnk umum 
müdürü Nurullnh Esat Sümer ve fab 
rikn müdürü Oıncr Liıtfi büyük mi
safiri karşıladılar. Şef Atatürk 
ve refakatlerindeki zevat doğruca, 

fabrlknnm kantin dairesine geçti -
ler. Kısa bir müddet istirahatten 
sonra. Başvekil B. Celil Bayar, kan 
tin dairesinden çıkarak fubrikanın 
dış merdivenleri sahanlığına geldi. 

Öndeki saha mahşer gibi kalaba
lıktı. Ve bu anda etraftan bir alkış 
tufanı koptu. Başvekilin yanında 
Dahiliye, Nafıa ve İktısat V cltilleri 
vardı. 

Evvela, Bursa belediye reisi B. Ne 
şet Kiper bir nutuk söyiiyerck Bur 
sahlann Atatürke ve hükumete min 
net ve şükran borçlarını ifade etti, 
Atatürlrii bağrında gören Bursalıla 
rın en mesut günlerini yaşadıklan
nı söyledi. 

BapJekilimizin dünkü 

Bunun faydalaı:ım izaha lüzum yok 
tur. Çanakkaleye lradar bütün halkı
mızın dikkat na:zarllarını celbetmek 
v.e kendilerini dnft:ı n iyi neticeler al
mıya davet etmek :isterim. Birinci 5 
senelik programımıızdaki fabrikaları
mızı ynptık. 

Merinos f aln=Jkası, milli h~ 
yabmıza kar~ fabrikaların 
en bahtiyandır.. Çünkü onun 
adını bizzat Şefimiz Atatürk 
koymuştur. Ve açılması töre

nine de bizzttı ,eref vermiş
lerdir. Bu itibarla bu fabrika 
ötekilerinden çok daha hah-
tiyardır. 

AtatiiTkiin hatıriıl.an 
Vatandaşlarım, size takip etmekte 

olduğumuz prog:rn.mmıızdan bahset. 
mek isterdim ve b.undan şeref duya 
caktmı. Fakat ne yazık ki vaziyet mü 
sait değildir. Hava lütfunu bugün biz 
den imsak ediyor. (Nutuk, yağm•Jr 
lu ve çok soğuk bir havada açık ytt 
de söylenmiştir ) Bu önemli fabrika.. 
run açılışına. gelirken yolda d,µyduk
Jarımı ve gördüklerimi söyliyerek si 

zümü kesmek istiyorum. Otomobilde 
Atatürk'ün yanında mevki almak şe 
refini elde etmiş bulunuyordum. Yol 
da bahsimiz milli mücadelenin ilk ka 
ranlık günlerine ait bulunuyordu. Ba 
na dedi ki: 

"- Bak Bayar, şu güzel 
memlekete.. Bu temiz yü
rekli halk müstevlilerin a
yaklan altına bırakılabilir 

mi idi? 

an laşı lıyord u. 
Fabrikanın defterinde ilk 

kıymetli hatıra 

Ulu Önder, fabrikanın defterine 
şu kıymcili ve tarihl cümleleri kay
dettiler: 

" Sümerba.nk Merinos fab
rikası, çok kıyıDetli bir eser 
olarak milli sevinci artıracak
hr. Bu eser yurdun, hususile 
Bursa bölgesinin endüstri in
ki~f ma ve büyük milli ihti
yacın giderilmesine yardrm e
decektir. Eserin başarılmasın
dan Ekonomi Bakanlığını teb
rik ederim. Sü~rbank Di
rektörlüğüne teteJckür ve f ab
rikayı gördüğüm gibi yüksek 
bilgi ve tam düzenli idarede 
direktörüne bafarılar temenni 
ederim. 

K. ATATORK 

Bursa Tacirlerinin 
Dilekleri Dinlendi 

açış nutuklan 
Bundan sonra, Başvekil B. Celal Bunu söyliyen milletin ınu Şefi. 

Bayar, şu mühim nutku irticalen söy milleti refaha götUrmek için açılan 
ledi: bu müesseselerin birinin daha yolu ü 

.Bursa, 2 (Hususi surette giden ar 
kmdaşunızdan) - Iktısat Vekili Şa
kir Kcsebir, Bursa tüccarları ve fab 
rik.a.cılan ile yaptığı toplantıya bu
gUm Ticaret Odasında devam etti. 
Göı~mede, Bursanın iktısadi, ti
cari. ve endüstriyel vaziyetini alAkn.. 
dar eden çok mil im :meseleler rıır;v 
zubmhs oldu,ve bazı kararlar verildi. 
Tüccısrlar, fabrikacılar, lkbsat Veki 
line ;dileklerini söylediler. Tütüncü. 
Ier, jfuracat için kredi teminini istP.
dilen Vekil, bu hususta laf.llllgelen 
tedbirlerin alınacağını, bütün m'lfüı ... 
rm ·satılmasının temin olunacağım, 

yaklmda Bursa mıntakası için iyi müş 
teriler bulunacağını söyledi. "- Sayın Bursalılar, bayanlar, zerinde bulunuyordu. 

baylar; İlk geldiğimiz gün şehre vardım. 
Şefimiz Büyük Atatürk'ün emir ve Sizin çok candan ve çok samimi tc

müsaadelerile size hitap ediyorum. zahürntınıza şahit oldum. Sizi sadc
Çok yazıklır ki sesimi hepinize duyu ce uzaktan gözyaşlarımla scliınıln
ramıyacağıın. Ozür dilerim. Merinos dım. Ve şu neticeye vardım: Dedim 
fabrikası hükfunetimizin birinci beş ki, kalpler birleşmiştir. Millet Şe
senelik endüstri planında önemle yer fini seviyor v'e Şef milletini sevi
almt~ müesseselerden biridir. Bundım yor. Ben bu sevgililer için ezeli sa

Tı!>plantıda bulunan Ziraat bankası 
umwn müdürü Kemal Zaim. sanayi 
ummn müdürü Reşat ve Vekalet ka
lemi mahsus müdürü bazı notlar al-
dılar-. 

Vıc.kil, öğleden sonra, ziraat mek
tebini. ipekböcelti ve tohum ıslah is
tas,yonlarını gezdi. Bazı direktifler 

takriben iki sene evvel Atatiirk re.. adet dilerim.,, ve.rdl 
jiminin bliyük ve kıymetli evladı eski B. Bayarın ihtisaslan 

Rüştü Bekir Başvekil ismet lnönü'nün çok uğur- Başvekil B . Celiı.l Bayann bu t 

ıu eliyle temeli atılmıştır. Bugün bu nutku çok alkışlandı. B. Celiıl Ba- E ..., Q l 
törenle bu müessese açılıyor. yar, nutku söyledikten sonra, içeri ge va arı 

Bursalılar! ye girerek. fabrikanın kantin dairesin- (B 
1 

ı inrlc!e) 
Merinos fabrikaSl hükiımete 3,5 de Büyük Şefe mülfild oldular. ltehlike geçirmiştir. Köylü ve jandar 

milyon liraya mal olmuştur. Fahri- Başvekil B. Celfıl Bayarı, kantin • tarafından bu mıntakada setler 
kanın 1ptidai madde olarak kullan- dairesinde ziyaret ettim. Fabrika vücude getirilerek köyler su baskı
dığı yünun miktarı 2,750,000 kilo- hakkındaki tahassüslerini sordum. nından kurtarılmıştır. 
dur. Tiftik te 1,500,000 kiloluk bir Şu beyana.tta bulundu: Posta treni bu akşam teehhürle 
yer almıştır. Fabrika bir ekiple ça- -:: F~b.r~ada ç~lışan ve .. Alman gelmiştir. Salı günü fstanbuldan gc
lıştı[,rı zaman 550, üç ekiple çalıştığı endustnsını temsıl eden muessese-4 len İzmir vapuru şı·ddetli ğm 1 1 l · hh "" tl · · ak ya ur ar zaman 1,600 vatandaşa ekmek ve- erın, :aa u cr~ı yapm .. husu- neticesinde mal çıkarrunam.ış ve yük 
recektir. sundakı gayrctlerınden Sumerbank: liyememic: bunun için avd t • i _ 

· t • · b"ld" d. B d - Y e ın ge Fabrikamızın endüstri hayatımız- memnunıye ını 1 ır .. ı. .. en e ~u- ciktirmiştir. İzmir vapuru ancak bu 
daki kıymetini tebarüz ettirmek için merbankın bu teşekkurune takdırle gu .. n saat 13 te İstanbul h ek t 

·şı · ,, d. a ar e e-
bir noktaya ruızan dikkatinizi celbe- · 1 ıra...._ e ıyorum. debilıniştir. 
derim. Sanayi hayatında iyı· mal çı- Alman cndüstrisile çalışmak hu-. Mug~la 2 (A.A.) - 24 tt f _ 

d k . d .kk · · . . d • saa en az 
kartmak için iyi iptidaı madde kul- sus~u!1 a ı ı atımızın yerın c ol-· la devam eden sürekli ve şiddcili ynğ 
!anmak Jfızımdır. dugunu, bu münasebetle de görmiış murlar g d şt H taraf 

Şimdiye kadar memleketin tekstil 
hayatında bizi memnun etmiyecek 
kumaşlar yapılmıştır. Bunun sebebi, 
ipliklerin hariçten gelmesi olmuştur. 
Bu fabrika bu noksanı ikmal edecek
tir. 

Müstahsili himaye 
Merinos yününe sureti mahsusada 

işaret ediyorum: 
Bu fabrikayı kurmak için pUın

Iar üzerinde çnlıştığımız zamnn ip
tidai maddenin yan mı dışardan 

getirmeyi düşünü~ orduk. Faknt 
müstahsil bundan hayli ziyana ağ
rıyacaktı. Çünkü bizde merinos az 
yetişiyordu. Zirai istihsalatımızın 

inki afma yardım etmek için bu 
i e l.iızım olan üncrni verdik. 
l\'Icmleketimizde Merinos az 

b l M.1 • .. . . ece urmu ur. er 
u unuyorum. ı lı mutcahhıtlcrı - · · d k Imı.,+-s T d ı . . . ~ su ıçın e a y-r. aşan ere er 

mızden Bay Nurı Dcmırag fabrilcl- M ğl · · d b akını 
nın inşaatında yerinde bir dikkat u a ovasını su ~ e . ır ştır. 

_ . . . . Menderes, Dalmacme nehır ve çayla-
gostcrmıştır. Bu bızınetı takdir<m n tac:..,.ak A d c· al 

.. . . r- y ın ve ıne ov arma 
tcşekkur etmeyı bır zaruret bili - lm şt M ğla Ayd . 

yayı ı ır. u - ın şosesı de 
rim.,, l d k 1 su a tın a a dığından posta geçeme 
Şel Atatürk yeni fabrikayı miş ve gelmemiştir. Bu yağan yağ-

geziyorlar mur nadiren görülen yağışlardandır. 
Atatürk, kantin dairesinde bir 

müddet istirahatten sonra, Sümer- Bı·r sah teka""rlı k 
bank umumi müdürü Nurullah Sü-
mer ve fabrika direktörü Ömer Lut 
finin mihmandarlığı ile müessese
yi gezdiler. Otomobille fabrikanın 
makine dairesine gittiler. Yünün en 
iptidai vaziyetinden başlıyarak, in
cecik en güzel kumaşlan dokumıya 
yanyan iplik haline gelinciye kadar 
bütün saf aha tının sırasile makineye 
tatbik olundu2u yerleri gezdiler. 

(Başı 1 incide) 
nüfus kağrtlarmı tetkik için Sultanah 
met sulh birinci ceza hakimliğine ver 
rniştir. Tetkikat sonunda, §im.diye ka 
dar mahkcmeıere kadar intikal eden 
ve müddeiumumilik tarafından ehem 
miyetle üzerinde yürünen birçok sah 
tekarlıklarm nasıl hazırlandığı orta. 
ya çıkacaktır. 

Meşrutiyet günlerimizi hatırlıya

lım: 10 Temmuz 1908 ihtiliıli, mem
leket için yeni bir varlık açıyordu. 
ArJı:ada yalnız 33 yıllık Abdülhamit 
istibdadı değil, birkaç asırlık keyfi 
idm-e vardı. Tabii haklarına kavuşan 
mi:nJ.et coştu, bayram yaptı. Önüne 
dü~nlere, fedakarlıklar gösterenle
re derin bir minnet gösterdi. 

Thkat toplanan milli heyecan ve 
milli birlik sermayesini bir miras be
deli gibi yemek ve tüketmek için bir 
kaç aylık zaman kfıfi geldi. Çünkü 
mesı:ıliyet alanlarda her şeyi olduğu 
gibi görmek kabiliyeti, memeleketin 
mukadderatına sahip olmak ve bunu 
sevk ve idare etmek kudreti yoktu. 
Dümensiz bir gemi gibi, sarsıntıdan 

sarsıntıya, hayalden hayale sürük
lendik. 

G ünün birinde Atatürk başı
mıza geçti. İnsanlann ve ha

diseler.in içini ve sonunu görmek im
kanını yaratan bir (uzağı görüş) kud 
retile milli mukadderata istikamet 
verdL Kurduğu rejim memlekete 
vaitlerde bulundu ve bütün vaitle
rini fazilasile tuttu. On dokuz sene 
evvel, iç ve dış düşmanlan karşısın
da ölümlerden ölüm beğenmek mev
kiine düşen Türk milleti, bugün dün 
ya yüzünde en çok saygı ve itibar gö
ren milletlerden biridir. Bu kadar az 
bir zrunanda tarihin hiçbir devrinde, 
hiçbir millete müyesser ohnıvıın bir 
ölçüCle kt.T!Vvetlenmiş, inkişaf etmiş
tir. Hem de her türlü ifratlardan, her 
türlü hayal ve maceralardan uzak 
kalmayı bilmiş, muvazeneli, müspet, 
geniş yollardan ilerlemiştir. Tarihte 
bu kadar az: kuvvet ziyaile, bu kadar 
az hata ile .başarılmış bir inkılap gi
dişinin eşi ~ktur. 

Hiç şüphe yok ki, birçok sahalar
da mazi henıüz aramızda yaşıyor. 

Düne mahsus zihniyet ve itiyatla şu
rada, burnda yolsuzluklar da yapıl
dığı görülüyor. Fakat bunu da hesa
ba katmak şartile şu hakikati daima 
gözönünde tutmak lazımdır ki, bu
günkü hayatımıza ait her şey, dün
Je mukayeseyi hatıra getiremiyecek 
kadar iyidir. Hoşnutsuzluğa haklı 

bir sebep diye bugün ne görüyorsak 

dün de vardı ve fazlasile vardı . B ugün yalmz ölçüleriniz değiş-
miştir. IXin tabil ve olagan 

dediğimiz hadiscller bugün gözümü
ze batıyor. Atatürkün kurduğu 

rejim bize her şeyde en iyiyi iste
mek ve beklemek hakkını vermiştir. 
Bu ölçüye aykırı bir hareket görür 
görmez titizleniy~nız, hassasiyet 
gösteriyoruz. Çünkü ölçülerimiz ve 
ideallerimiz yüksel=tir. Daima daha 
iyiyi istiyen bu idealler karşısındn; 

hususi menfaat s~hipleri sisli bir 
hava yaratmıya uğ;raşırlar, milletin 
kalbinde yaşıyan ve her suretle ifa
de bulan (daha iyi) ihtiyacına "men
fi gidiş,, damgası vı:~ıya çnlışırlar. 

Hakikatte; gittikçe daha iyiyi, da

ha mükemmeli beklemek ihtiyacı, 
yine rejimin yarattığı bir muharrik 
kuvvetten başka bir ~ey değildir. A
sırlarca süren geriliğe karşı olnn mü 

cadelemizde nereye "anrsak vara
lım, bunu kafi görm<.!ınek, daha iyi

yi istemek Iazımdır. Türk milletin
de daha iyiye doğru böyle bir dina-

mik ihtiyaç uyanmış olması, umumi 
hayatımızın en ferahlı ve ümitli man 
zaralarından biridir. 

Bugün Türk milleti bir taraf-
tan maziyi tamfr ederken, 

bir taraftan da istikbale ait bir ide
ali vardır. O da yalruz normal bir 
seviyeye varmakla kaln:ıamak dün
yaya örnek olmaktır. Bu ideal, milli 
gururdan doğmuş bir hayal değildir. 
Türk rejimi, tarihte ilk odef a olarnk 
bir içtimai tecrübeye giı:.işmistir ki 

- :s ' 

(Başı 1 incide) A 

hepimizi minnettar bırakan bir 
buyruklarını okuyacağım. Bu 
hususta duyduğum sevinçli he
yecanı hakkilc ifadeye mükte-
dir olamıyacağım için Bursalı-
lar adına kendilerine arzı te
şekkür ve minncttari eylerim. 

Bundan sonrn, belediye reisi, 
Atntiirkiin Bursa belediyesine 
göndermiş olduktan mektubu 
okudu. Çok candan tezahürata 
ve alkışlara mesut bir vesile ve
ren hu kıymetli mektup aynen 
şöyle idi: 

Bay Nefet Kiper 

Bursa Belediye Reiai 

Bu defa Buruyı ziyaretim 
münasebetile Bursanın resmi ve 
huıuıT bDtUn teşekkülleri ve 
güzel ıehrinlzln bütün vatandaı· 
ları ta,.afındıın hakkımda lzhmr 
edilen ıcvgl ve saygıdan çot: 
duygulandım. Modern bir zihni
yetle ve temiz bir konforla vU • 
cude getirilen Çellkpalasta be
ni konuklıyan Burulıl.,.ın yOk· 
sek mlaaflrper-verllklerlnden çok 
mOtehasslı oldum. Bu,.ada TOrk 
mllletlnln ılyaaT ve medeni yDk· 
seklli:llnl g6ıteren parlak deliller 
g6rdUm. Bundan mOtevelllt ta· 
hassOs ve tetekkOrlerlmln sev· 
glll Bursalılara lblljiını rica ede
rim. 

Bur-u kaplıcalal"ının bDyOk ve 1 

medenf lhtlyaçl.,.ından birini 1 
karııtıyan Çellkpal ı otelinin 
Bursa beledlyeılnln himmet ve 
muavenetlle daha fazla ını<11af ı 
edebllmeslnl temin için bu ote· ı 

.ıın alt olduıiu ılrkettekl 34830 1 

Türk liralık hlneml belediyeye 1 
terkedlyo,.um. Ayni zamanda 
vaktlle Buran beledlyNlnlr 1923 
tal"lhlnde banıı hediye etmlı ol· 
duftu otel bahçeılne muttııaıl kÖ!I 
kU de bütün mUıtemllltı ile be· 
ledlyeye hibe ettim. Bu • 6tk o· 
tefin bir aneksl olarak kullanı· 
lacak ve Bursa beledlyecl bu 
k6tk0n bedellnl takdir ettlrel"ek 
ılrketten o miktar hisse aenedl 
mubayaa edecektir. 

K. Atatürk 

Atatürkfin Bursalılara bu 
çok yüksek teveccüh ve iltifat
ları, salonda coşkun hir tezahü
rat şeklinde şiddetle çınlıynn 

akisler yaph. Alkışlar devam e
diyordu. Salonda bulunan da
vetlilerden Bursalı avukat Bay 
Hulusi, Atatürkc hitnp ederek 
dedi ki: 

- Atam, teşrifinizi haber a
lan Bursalılar selleı· gibi nyak
lnrmızm altında akmak için so
kaklara taştı. Gönüller senin 
sevginle coştu. Diller, gece giin 
düz adını haykırıyor. Seni gö
ren gözler, Atam, senin izini bir 
hayli tal ipten sonra yckdiğerİ
nc: 'Atatiirkü gördün mii?.,, di-

yerek gözlerde de senin irtisa
mını arndılar. Bu hnkışlar, yurt-

ra Atatürkün sevgisidir. Sen ba
şımızdan eksik olma, Atam .. 

Tarihi bir cevap 
Avukat Huliisinin bu sözleri 

çok alkışlandı. Büyük Şef, bu 
vatandaşın samimi ifadelerine 
şu veciz cevabı lutuf buyurdu
lar: 

- Kıymetli hatip arkadnıımı· 
zın sözleri benim Ozel"lmde çok 
büyük hassasiyet uyandırdı. Bu· 
nun derecesini ifade etmek ben
ce mUmkün değildir. Fakat Bur 
ııı:ıyı ve Bursalıları seven ilk 
Tilrk ben deljlllm. Tarihte ve el· 
handa en bUyUk imparatorluk 
kurmuı olan TUl"klel" de evveli 
dikkat nazarlarını Bursaya, bu 
kıymetli ıehre tevcih etmlt· 
!erdir. Onun kıymetini anlamıt 1 
ve ifade etmlıı isem çok bahtlyo· 
rım. Buraa, lnkıllp hayatımızda 
nice mUıkDI anlar geçlrmlftlr. 
Fakat, Burulılar kıymet. kabl· 
llyet ve kudretlerlle bu mU9kUI ı 
zamanları ıUhuletle atlatmıftır. l 
Ve biz de kendllerlne kavuımak 
bahtlyal"lığına nail olduk. Bu· 
gUn o bahtlyarlıjiın safhaların

dan birini ldrAk etmekle me1ut 
olduğumu ifade edeblllrlm • ., 

Atatürkün bu iltifatları sa
londa: 

- Yaşa, var ol! Seslerile kar 
şılandı. Snlonda toplanmış o
lan Bursalılar, Büyiik Şefe na
sıl teşekkür edeceklerini bilmi
yorlardı. 

Suvare, çok neşeli bir şekilde 
gece yarısından sonraya kadar 
devam etti. Bursalılnr, Atatür
kün şeref verdikleri bir salon
da dansediyorlnrdı. 

Büyük Şef, gece yarısından 

sonraya kadar suvnrcde kaldı
lar. 

Bu saadetin sıcak ve coşkun 
havası Bursalılar için en kıy -
metli ve ebedi bir hatıra olarak 
kalplerde saklanacaktır. 

Atatürkün Bursalılara 
Derin Sevgi Duygulan 

Ankara, 2 ( A.A.) - BQ.§
bakan Celal Bayar tarafın

dan, ajans vasıtasile neşro

lunmak emrile atideki tebliğ 
gönderilm~c:tir: 

"Reisicümhur Atatürkiln 
Bursayı şereflendinneleri 

münasebetile resmi ve husu
si bütün teşekküller ve Bur
sanın bütün kıymetli vatan
daşları tarafından Ulu Onde
re yapılan minnet ve 
şükran, itaat ve inan 
gösterileri Büyük Şe-
fimizi pek ziyade mütehassis 
etmf§ ve Türk milletinin si
yasi yüksekliğinin parlak de
lili olan bu sevgi ve saygı 
gösterileri hükümeti de bil
hassa müteşekkir bırakmış- ı 

tır. 

Şefimiz Atatürk, derin seu
gi duygularının Bursalılara 

iblağına beni memur buyur
dular. Btı şerefli vazifeyi ifa ı 

ederken kendimin ve hükU
met arkadaşlanmın takdir ve 
teşekkürlerini de ilave ede
rim. 

taşların biribirinc karşı değil, 
iki kardeş bakıştan daha sami
mi idi. Senin adın birlii:>"in ifa
desi oldu. l\lüjdelcrin maddi kıy 
meti bnkınundan değil, ölçüye 
sığnnyan manevi kıymeti itiba
rile biiyiiktür. O da, Bursalıla- 9 Başvekil C elcil Bayar , 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o da milletin umumuna ait menfaat
leri yegane ölçü tutmak, sınıf ve 

zümre farkı tanımamnk, ahenkli bir 

milli birliğe dayanmak, mazi ile uz

laşma usullerini kabul etmeden bil
gi ve aklın hakimiyetini kurmak ve 
bu hızlı ve verimli gidişin arasın

da münakaşa ve vicdan hürriyetinin 
genişliğini ve ferahını yaşatmaktır. 

Bu tahlil neticesinde varacnğımız 
netice şudur ki, Bursa halkının A
tatürki.in Bursayı ziyareti vesilesile 
ortaya koyduğu milli heyecanın, "ilk 
inkılap günlerinin heyecanını,, yaşa
tacak bir samimiyette olması yalnız 
Bursaya ve Bursalılara ait bir hadi
se değildir. Bütün Türk milleti ve 
bilhassa bütün Türk gençliği, mem
leketin şeref ve itibarını günden gü-

ne yükselten, memleketi her sahada 
gittikçe iyi ve yüksek mukadderata 
doğru sevkeden, her vadini fazlasile 
tutan bir Önder ve onun kurduğu re
jim karşısında ayni heyecan ve min
neti duyuyor ve yanna tam bir em
niyet ve iftiharla bakıyor. 

[Ahmet Emin YALMAN] 

Dün Gece 

Fabr·ka Yandı 
Bu gece sabaha k~rşı saat 4.30 

sularında Yeşildirekte Çiftesarayıar
da bir yangın çıkmıştır. 
Yangının çıktığı bina Bay lsmailill 

bakır fabrikası tarafından işgal e-
dilmektedir. Gazetemizi makineye 
verirken yangın devam ediyordu. 
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No SO - iKiNCi KISIM - Yazan : Ziya Şakir 

o 

iz i içtimada Yeni Bir 
abine için Kararlar 

Kendisini e~alsiz bir alim zan
neden, ve sıyası kudretının deha 
derecesinde oldugunu iddia eyli
yen bu adani; çılgınca hareketleri
le, bastığı dalı kendi elile kesti
linin farkında değildi. 

(ittihatçılığı imha) bahanesile 
memleketin munevver ve cidden 
vatanperver zümresini lngilizlere 
teslim ederek Maltaya sürdürmek .. 
Bir kunnını da divanıharp zindan
lannda surundiırmek cinayetleri
ni irtikap eden bu adam, birkaç 
gün zarfında halkın nefretini cel 
betmişti... Henüz bu nefret zail 
olmadan, Paris konferansında vu
kubulan hezimet ise halkın hisle
rine büsbutun galeyan vermişti. 

Bunda, hiç kimse haksız de
jildi Çünkü, Damat Ferit 

Paşa Parise gitmekle memlekete 
en kiıçük bir hizmette bulunmak 
fU tarafa dursun; bilakis orada 
yaptığı işlerle Osmanlı hükfımeti

nin mukadderatını, ve Türk mille
tinin hürriyet ve istikülini büs
bütün tehlikeye düşürmek gafle
tini göstermişti. 

Ingiltere Kralı ile ıahsen dost ol 
dujundan ... Ve Paristeki diplomat 
lan (siyasi deha) sı karşısında maj 
lup edeceğinden emin bulundu
ğundan bahsederek mecnunane bir 
tafrafuruşlukla Parise giden Da
mat Ferit Paşa, - kendisi ile yoldaş 
hk etmemek için arkasından ge
len - Tevfik Paşayı beklemiye, ve 
onun getirdiği vesaike istinat et
llliye lüzum gormeden, bir nota 
yazmış, konferans heyetine gönder 
mıştt. 

GülOhç bir tarzda', ve bilhassa 
konferans hademelerinin bile istih 
zuını mucip derecede Adi bir li
aanla yazılmıı olan bu nota ceha
let ve beWıatin tam minasile bir 
"1ıeseri idi. 

- Sadık Beyin bu hususta hak
kı var. Artık, Damat ~rit Paşa
nın tutulacak yeri kalmamıştır ... 
Bu adamın yüzünden, fırkanın 

mevkii de sarsılmıştır. Halbuki 
bize; Damat Ferit Paşadan ziyade, 
fırka lizımdır. 

Diye, kuvvetli sesler yükselmif
ti. 

Bunun için fırka, Damat Ferit 
Paşanın İstanbula avdetinden iki 
gün sonra umumi bir içtima ak
demtişti. Ve bu içtimaa. fırkanın 
umumi katibi olan Ali Kemal Bey 
den başka, hiç bri nazır kabul e
dilmemişti. 

Çok hararetli nutuklar geçen bu 
içtimada, Damat Fent Paşa kabi
nesinin işten elçektirilmesine, ve 
tamamiyle fırka mensuplanndan 
yeni bir kabinenin teşkiline ka
rar verilmişti. 

Damat Ferit Paşa bunu haber 
alır almaz; g6ya, Sadrizamlıkta 

gözünün olmadılını göstermek is
temif. .. Bu karar her tarafa inti
pr etmeden. derhal istifanamesini 
yamuı; Padişah V ahdettine gön
dermişti. 

Vahdettin her tarafta başgöste
ren bu hopıutsuzluğun önüne geç
mek için bu istifayı kabul etmiye 
temayül göstermişti. Lakin, istifa
namenin saraya gönderilmesinden 
yanm saat sonra; evveli Damat Fe 
rit Paşanın zevcesi Mediha Sultan, 
ve sonra da üveyi oğlu (Prens Sa-

mi Bey), derhal saraya giderek 
Vahdettinin huzuruna glrmisler .. 
Vahdettinin fikrini çetainnişlerdi. 
BU ~ldfrme ~ftAmma, bTihassa 
Mediha Sultanın Vahdetttne söyle 
diji sözler, çok şayanı dikkatti ... 
Sultan, mutadı olan mağrur ve a
sabi tavur ile: 

Derhal, elaltırJan diğer fırkalara 
da haber gönderilmiş.. Hatta. Sa
dık Bey bile davet edilmiş .. Yapı
lan umumi bir içtimada, ıu karar 
verilmifti: 

ı - Dün teşekkül eden üçüncü 
Ferit Paşa kabinesi, me§?Utiyete 
muvafık bir kabine değildir. 

2 - MezkUr kabine, devletin si
yaseti hariciye ve umuru dahiliye
sini tedvir itibarile ehliyetsiz ve ki 
fayetsizdir. 

3 - Damat Ferti Paşa, şimdiye 
kadar hukuku mukaddesei milliye 
nin muhafaza ve müdafası husu
sunda gosterdiği aciz ve taksirden 
dolayı, katiyen itimada liyik değil 
dir. Binaenaleyh, böyle bir kabine 
nin iskatile, yerine ammenin iti
madına mazhar, ve menafii milli
yeyi müdafaaya kadir bir kabine-
nin teşkili vücubunda, umum fır
kalar müttehit ve müttefiktir. 

Bu kararname, gazetelerle ilin 
edilmekle beraber. ayni zamanda 
Padiıah Vahdettlne de gönderil. 

miştl. 

B u meselede dikkate şayan 

bir cihet vardı. O da, Hür
riyet ve İtilaf fırkasının. kendi 
mevcudiyetini, Damat Ferit Paşa
yı devirmeye kAfi görmiyerek di -
ğer fırkalardan yardım dilenmesi 
idi. Bu hldiseye kadar, tstanbul
da bulunan - ve adetleri yirmi be
şi aşan - fırkalara eheJllDliyet bile 
venniyen itilAfçılar, bu meselede 
ilk defa olarak acizlerini itiraf eL 
mlşler .. Aynı zamanda, Damat Fe-

-nt"Pftşaya eeptrfoden yaptlan bu hü 
cumda, kendilerini mazur göa. 
termek istemişlerdi. 

(Arkası var, 
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DIŞ TİCARET: 

Bir Hafta içinde 
232,940 Liralık 
ihracat Yapıldı 
lkincikanunun son haftası içinde Is 

tanbul gümrüklerinden muhtelif dış 
memleketlere ihraç edlimiş olan 
Türk mallarının yekunu 232940 lira-

•••••••••••••••••••••••••••• 
GUNLUK 
PiYASA 

Şark aımtabamm aert butdayla 
rmdan )'il& bin kiloluk bir parti kilo 
ıu 5,30 kuruttan ve Anadolu sertlerin 
den elli bin kiloluk diler b"r parti 
ıert butday kıloau 5,19 kuruıtan ih 
racat içm aatılmqur, 

• 
Karamandan piyasamıza ııetirilen 

sekiz b n kiloluk bir parti bulııur ki 
10111 11,50 kurııttan mııtten bulmuı 
tur, 

•• 
Bandırma mmtakaaı mahıuTier"nden, i 

on uç bin iiloluk bır parb kaplıca 
kiloıu 3,50 kuruıtan ve yine Bandır 
ına malı sarı mnırlardan çuvallı ola ı 
rak 120 bin kilo aif kiloau 4,30 satıl 
mqtD". 

• Buzh1neden çıkantarak p"nsan 
verilen beyu pe;rnirlerin dunkü satq 
fiyatı kiloıu 39,14-40 kurut araam 

BORSALARDA : 

Buğday Fiyatı 
Yükselmekte 
Devam Ediyor 
Buğday piyasasında yükselme baş

lamıştır. Sert buğdaylara dış mem
leketlerden istek artmıştır. Bir haf
ta evveline kadar 5,18 kuruşa diif. 
muş olan sert buğday fıyatı 2-3 gün
denberi 5 30 kuruşa yukselmiştir. 
Fiyatların daha artacağı tahmin edi
liyor. Fıyatl rın yuks lmesınde iki 
sebep gorulmektedir. Bırı ihracat i
çin taleplerın fazlalıgı dığeri piya
samıza mevrudatın azlığı ve Ziraat 
Bankasının piyasayı kendi istokla
rile idare etmek istemesidir Yumu. 
şak bpğdaylar da yükselmiştir. 5,25 
kuruşa kadar düşen yumuşaklar 5,34 
kuruşa çıkmıştır. Son bir hafta için-

yı bulmaktadır. Bunlar arasında Al
manyaya 39872 liralık ceviz kütüğü, 
22064 liralık portakal. 12511 liralık 

hah, 28670 liralık koyun derisi 1073 
liralık yün iplıgi, 3443 ham keten 
15061 liralık tiftik, Amerikaya 2400 
liralık tuzlu koyun barsağı, 3286 lira 
hk kitre, İngiltereye 4681 liralık tif- ı 
tik, 5033 liralık acı çekirdek ile 23475 
liralık razmol, İtalyaya 9620 liralık 
Afyon, koyun ve yerli, tiftik telası, 
Romanyaya 1257 liralık tuzlu balık 

ve 534 liralık zeytin ile diğer dış 

memleketler 60 bin liralık kadar 
muhtelif mallar satılmış ve ihraç o
lunmuştur. 

• de yumuşak buğdaylann fiyatı 7-8 

Zeytin mmtablarmdan ııetirlmit ı para kadar artmıştır. Ziraat Banka-

dadır, 

Bir Aylık Y umurla lhracab 

İstanbul gümriıklerinden ihraç mu 
amelesi yapılarak geçen ikinc k"nun 
ayı içinde Yun n· tana g nderilen 
yumurtalann y kim kıvm i 39972 
lira ve Italyaya ihraç olunanların 

kıymeti 26869 lira A '\ usı.uryaya ih
raç olun n ların 4107 lira ki. bütün 
bir aylık ihracat 70948 lirayı bul
muştur. 

Türk Pirinci isteniyor 

Romanya piyasalanndan Türk pi
rinci istenilmektedir. Fakat, tüccar
larımızın verdıkleri yerli piyasa fi
yatleri, Romanya fiyatlerine göre 
yüzde 25-35 daha vüksek olduğu gi
bi ihracat icin de fazla stokumuz bu
lunmadığından bu sene Romanyaya 
pirinç hracı miımk · olamıyacaktır 

Sert Buiday Sabtları 
Sert bu day m nt kalar.mız olan 

Mersin, Ant lya Kara .. ı a ve Ban

muhtelif 

·ın 4 5 çavclarlı bin 

beş yüz ton sert bu - ay satı.lmı tır. 
Satış fiyatları fop 5 20-5 28 kuruş 

arasındadır. Pıyasa isteklidir. 

96,500 kioluk bll)'tik bir partı zeytin sının buğdaylan, piyasaya getiril-
niı kiloıu cinıler ne ıöre 38-47 ku mekte olan dıger mallann da fiy• 
ruı araamda muıteri bulmuıtur, i tına tesir etmektedir. Tuccarlar, ban 

• • • • •• • • ••• • • • • • • • • •••••_. kanın yuks k fıyat aradığı buğday

Bigada Beyaz Lihana 
Bıga, <TAN) - Bura pazar yeri, 

küme küme beyaz li.hna yılmJarile 
doludur. Kilosu 20 paraya verildiği 
halde lahana satışlan yok denilecek 
k dar azdır. 

BORSA' 

PARALAR 

Frank 
Dolar 
Lıret 

Belçika Fr, 
O ah 
lav ç e Pr, 
Leva 
Flo n 
Kron Çek 
Ş 1 n Avu turya 
M rk 
Zlou 
Pe ıo 
Ley 
D nar. 
Kron laveç 
Sterlin 
Altaı 

Banknot 

Alıt 

77,-
123,-
98.-
80-

•18-
510.-
20.-
15.5.-
78.-
21.-
26-
20.-
2ı.-
12.-
41-
so -

1526.-

Satq 

82,-
126.-
106,-

84.-
22.-

575.-
23.-
70.-
82.-
23.-
29 50 
22.-
2S.-
14.-
52.-
32.-

632.-
Busun f yat J'Olı:tur 
Buıün fınt ,oktur 

ÇEJtLER 
Acılq Kaoanı 

Pari• 24 26 24,25 
Nevyork o 7952 0,7940 
M lano 15,1044 15.0984 
Brükıel 4.6963 4.6940 
Atina 86,78" 86,7460 
Cenevre 3,4332 3,4325 

lann cinsmden olan ve pıyasaya ge
tirilen bugdaylannı bankanın aradı
ğı fiyattan asağıya vermemektedir. 
Alıcıların ellerınd ki stok azaldığı i
çin yerli rfıyatını karşılıyabilmek 
ı ·n h r un hrimize 25 vagon buğ
dayın tır lm sı lazımdır Halbuki 
m vrudat az olduğundan Ziraat Ban
kası nazım roltinu yapmıya çalışı
yor. Fakat. aranılan fıyat ytiksek gö
rülmektedir Gerek bankanın gerek 
piyasaya getinlecek diğer ekmeklik 
buğdaylann fiyattan böyle alabildi
ğine yükselecek olursa ekmek fiyat
lanna dR tPSir edec'f"iti anlRonhvor. 

Dün Bor aya Gelen Mallar 
Dun zahire borsasına sekiz vagon 

bugday, altı vagon arpa bir vagon 
çavdar, on beş ton kuru fasulya. 18 
ton yap k 133 ton pamukyağ. 49,5 
ton pamuk 152 ton un 48,5 ton su
sam getirı m tir. Polatlı buğdaylan 
3-4 çavdarlı olarak 6,10 yumuşak 

buğdaylar 5,25-5 34 arpa Anadolu 
45 ton 4 06 uru tan ' mlik arpalar 
dan 25 ton kilo u 4 12,5 çuvallı ola-
r k satılmı tır Pivasava l{etirilen 
yüz yirmi kilosu dokme Ayvalık 

malı çavdar kilosu beş kuruştan müt 
teri bulmu~nr. 

Ersani Tahvilleri Yükseldi 
'Onıturk satışlan normal vaziyete 

girmiştir. Fiyatlar 19 lirada durmuş
tur. Ergani tahvilleri 98 50 liraya çık 
mış ve Anadolu tahvillerı 40 65 li
radan muamele gormiıştür. Gayrimü 
badil bonosu 19,25 liraya dtişmilf

tür. 

Osmanlı Sadrazamı, bu notada 
en kuçük bir ciddiyet eseri gös
termek fU tarafa dursun; bilikis 
mektep çocuklarının bile yapmı

yacatı cehalet ve ııınanklık eser
leri göetermiftL 

Meaell.. Osmanh hükfunetinln 
budutlannı, bir taraftan Hint de
nizlerine, dljer taraftan da; Bal
kanların flmal serhadlerlne kadar 
temdit etmişti. 

- Aslanım! .. Nedri bu maska
ralık .. Uç beş kişi, bir yere top
lanmışlar .. Kendilerine (fırka) di
ye bir ad takmışlar .. "Şunu isteriz, 
bunu istemeyiz" diye, bağırıp du
ruyorlar... Eler siz bu adamlann 
sözlerine uyanuuz, netice çok fe
na olur ... Hanfya, saltanata geçti

ğiniz zaman, "sakalımı ktJn-ntn 
eline vermemek için, sakal koyu
vermiyeceğim." demiştiniz?. Nere 
de kaldı o sözler? .. Düşününüz ki; 
bugün sizin canınız, ciğeriniz, ve 
üzerinize yegane kanat gereniniz o 
la!ı bir adamın lstemiyenler, yarın 
sizi de istemlyebilirler... Katiyen 
zaaf göstermeyin. Paf811llll istifa
sını kabul etmeyin. 

istifade ~isbe i 
Sofn 
Amaterdam 
Prac 

153,5175 
1,4240 

22 65615 

153,4920 
1,4234 

22,6475 

Dünkü muamelelerde aslan çimen 
tosunun 10 30 liradan 10,75 liraya 
yukselmesi goze çarpmaktadır. Bu
nun sebebi bu ayın on yedisinde çi
mento bissederlarının umumi bir top 
ltntısı olduğu ve bu sene yüksek fa
iz verilecegi yolundak_i haberlerdir. 
Bir sterline Merkez Bankası 627-630 
kuruş fiyat koymuştur. Londra bor
sasında frangın vaziyeti avru gibidir. 
ve kapanış fiyatı 152.78 dir. Bir ster
lin 5 007 dolardır. Paris borsaSlnda 
350 franga kadar yiıkselen Unitürk 
ler 333 franga dıişmuşttir. 

Sonra; Mısır ve Kıbns hakkın
da müzakereye girifmeyi teklif 
eylemifti. Daha sonra; Osmanhla
ruı. Cengiz Han ve Timurlenk sü
rüleri glbl vah§i olmadığını iddia 
edecek kadar (milliyet dÜflll8Jlhğı) 

IOetermifti. 
Ve daha 10nra; Hicaza surre gön 

dermek hakkını istemişti. 

Konferans heyeti, bu mecnuna
ile teklifler karpsında kısa bir hay 
ret geçirdikten sonra, Osmanlı Sad 
dzamının suratına bir tokat inc:U
l'erek aklını başına getirmek lü
ZUmunu hissetmişit. Konferansa 
l'lyueı eden Klemanso, bu vazife
)i deruhte ederek, bu matrur ve 
Jnecnun vezire indirdiği tedip sil
Jesue haddini bildirmekle beraber, 
~ariste 1'ulunduklan müddet zar
fında l'ransa hükumetinin yaptılı 
llıaaraflar:ı da ödeterek, ona ve ar
kadatıanna İstanbulun yolunu gös 
~ Bu hakaret, eski devir
lerde bile, duşman elçilerine yapı
lan. habretıer arasında ender sa
)l)abllen bir hldlse idi. Fakat ha
)atuı hiç bir hidiseslnden ibret 
•bnaya luzum görmiyen Damat Fe 
rlt Paşa böylece Paristen kovul
inak zilletini de hiçe sayarak, gü
ler YtiZle İstanbul& dönmilf.. Bu 
lkanctahn netıcesini dü§Ünmemif
tl 

S adık Beyin Damat Ferit 
Pqa aleyhinde yükselen 

feryadının fırka merkezinde hbau
le aetirdiii ilk buhran zail olduk· 
t.ıı IOIU'a orada da bir te1'f bq 
~Oradada: 

Demifti. 

Prens Sami Bey de aşalJ yu
kan bu suretle bazı §eyler 

söyledikten sonra : 

- Şayet bu istifayı kabul eder
seniz, diplomasi ilemlnde çok ni
hot akisler husule gelecek .. Bilhas 
sa İngillzlerle olan münasebetimiz, 
fena bir ~ girecektir. Biraz ev
vel, (Putör Fru) yalıya gelmiştL 

Papnın istifUlDI duyar dUYJ"'.JU. 
mn derecede hayret gösterdi. Hat
tA buna inanmak bile istemedi. Ve 

10nra, hakikat oldutunu öğrenince 
"Zatı p.hanenin bu iattfayı kabul 
edeceklerini zannetmiyorum. Der 
hal saraya gidiniz. Kendilerini i
lru ediniz. Ben de, yüzbap Benet'l 
kendilerine gondereylm." dedi. Bil 
mem, bu vaziyet karfısında. Pqa
nm lltlfa11nı nasıl kabul edebilir
siniz? 

Diye, dayısı Vahdettlni adeta 
tehdide glrlşmifti... Vahdettin, 
heıDflresi ile yeğeninin tesirlerin
den kurtlamamıJ.. Damat Ferit Pa 
pnuı istifasını kabul etmekle be
raber; kabinenin tepdlini yine o
na havale etmif; üçüncü defa o
larak sadaret mevkllne tekrar Da 
mat Ferit Pqayı geçlrmiftl. 

Vahdettinln bu hareketi. bütün 
memlekette olduiu pbl, fırkada da 
btıyük bir lnfial husule ıetlrmifti. 

Yemeklerin hamal daha alız. 
dayken bafladıtuu bWyonanm. 
Her birinin midede ne kadar ka
lacaiını da uçol hatınnazda tu
tuyonunus. Bununla it bltmes. Gı 
dalanmızdan bir kısmı da balsak
larda hazmedilir. Fakat humin b• 
kuımını biz duymadıiımu ;jçin pek 
te ehemmiyeti yoktur. 

Bilinmesi asıl lhım olan 19y, 
yemeklerin humi bittikten sonra 
hangi nisbetlerde kana karıştıiı· 
dır. Bir sflnde ne kadar kaliri sar· 
fettiiinizi blllyonunm. Ve ona gi
re kalörl verecek miktarda hesap
la yeınek yiyonunus. Fakat bu 
yemeklerin sise libamla oldata 
kadar lralörl temin etmeleri için 
hepsinin kana kanpnası, ricude 
:ra)'llmuı llmn. Acaba hepsi ta
mam tamam kana kanpyor mu?. 

Berkesin huim cihazı yolanda 
ltledilt, yedili yemeklerin hepsini 
iyice humettlll fanedibe bile, 
blnaldar tabii halde balandaldan 
aman da lıasmedilen pdalarua 
hepsini emerek kana kanftumu
lar. As pk Mytlk !tir kısmı mut
laka binaklarda kabr " llOUll dı
pnya çıkar. Kana ...,_ " dqan
ya pkan nbltetler planın hayvan 
dan ffya nebattan pldltine sire 
pir detltlr. 
liqatımna ltmanla olan 'V'lta

mlnleri " madealeri bir tarafa bı
ralunak riead8mtbtln ltlenaed i· 
çln tlç ttlrltl 11da. notla. :rath n 
karbon ldrath madde lhım oldu
tanu blllnbals. Bu maddelerin a
dını her çeflt :reaek lçba tekrar e. 
derek sihnlald )'erm•mak için a
sotlu maddeler 1, Plh maddeler 
z, hlrat brbona a ......... koya-
eaı-. 

Etten, yumurtadan ve siitten al
dağımız gıdalardan kana karışanla
nn nlsbeti: 1 numaradan yijzde 97, 
Z numaradan yüzde 95, 3 numara
dan 98. 

Ekmek: 1 numaradan yüzde 85, 
Z den 90, 3 ten 98. 

Kuru sebzeler: 1 den 78, Z den 
90, 3 ten 97. 

Taze sebzeler: 1 den 83, Z den 90, 
3 ten 95. 

Yemişler: 1 den 85, Z den 90, 3 
ten 90. 

Nişasta: 1 ve 2 numaradan hiç 
yok. 3 numaradan yüzde 98, 

Sade şeker: Yüzde 98. 
Yalnız et yemekleri, ortalama he 

sapla: 1 den 97, Z den 95, 3 ten 98. 
Yalnız sebze, ortalama hesapla: 1 

den 85, Z den 90, 3 ten 97. 
Et ve sebze kanşık olanca: 1 den 

iZ, Z den 95, 3 ten 97. 
Bu nisbetlere göre bizi en iyi 

besliyeeek yemeklerin et, süt ve 
yumurta olduiu görilUlyor. Vilcu
dilmilztl işletecek, bbe kalöri te
min edecek pdalan en büyük nis-

bette anlar temin ediyor. 
Zaten bunu, o sayılan netice o

larak veren derin teerilbelerden 
ince, bizim heqilnkil banla tec
rtlbelerimiz de gösterir. Sebzelerin 
imanı etten daha az beslediiini her 
kes bilir. 

Bununla beraber, bize etle bera 
ber sebze de llzımdır. Kana ka
npnadan barsaldarda kalan mad
delerin de faydası varda. Bunlar 
da banaklann temizlenmesine, in
sanı inkıbazdan kurtarmıya ya
rarlar. 

Onan için, kana kanpnak nisbe
tl, ayni derecede •alanmasa bile, 
hem et. hem aebu. hem de :vemla. 

Vınna 4,20115 4,20 
Madrıt 13 6582 13 65 
Beri in l,9720 1.9710 
Varşo~a 4,1920 4,19 
Budaı>eft• 3,9896 3,9880 
Buluet 105,9150 105,8730 
Belcrat 34,26 34.2460 
Yokohama 2,7280 2,7268 
Stokholm 3 08 3.0795 
Londra 629,75 630.-
llloakova 23,7450 23,7550 

\. ./ 

. 
T~DAVCLDtN ÇE:l(iLE:N PADANIZ l-liCQiQ 

Cl~[TL~ SiZi iLE:f2LE:TMEZ 

ONU BANk'AYA YATID.INIZ 
~;Q T"RL" IZAMATI GIŞ5LED.IMIZD[N ALiNiZ 



10 

İspanya 
Sularındaki 
Facia 
Londra, 2 (Hususi) - Bugün İn

giltere Hariciye Nazırı Mister Eden, 
İtalya ve Fransa sefirlerile görü§II\ÜŞ 
tur. Fransa ile İtalya garbi Akdeni
zin kontrolüne iştirak ettikleri için 
görüşmelerin son korsanlık hadisesi 
ile alakadar olduğu anlaşılıyor. 8 İn
giliz torpitosu Endimon adlı lngiliz 
vapurunu batıran meçhul tahtelba
hiri aramıya devam etmektedir. 

Bugün İngilterenin iki kruvazörü 
Valensiyaya hareket etmiştir. Bun
ların hareketi de batırılan İngiliz va 
puru ile alakadardır. 

Avam kamarası mahafili, İngiliz 
vapurunu batıran tahtelbahirin mil
liyetini son derece merak etmekte 
ve lngilterenin Akdenizdeki devriye 
gemilerinin artırılmasını memnuni -
yetle karşılamaktadır. Bugün Valen
siyaya giden iki İngiliz zırhlıSlnın bi
ri Kontramiral Calvert'in bulundu
ğu amiral gemisidir. 

Londra gazetelerinin hepsi de kor
sanlığa karşı §iddetli tedbirler alınma 
smı istemektedir. Birkaç haftadanbe 
ri tatil edilen hava devriyeleri de yeni 
den tesis olunacaktır. 

Fransa hükumeti, İspanya hüktl -
meti ile, İspanya asileri arasında ta
vassutta bulunarak açık şehirlerin 

bombardımanına mani olmak iste -
mektedir. Başvekil M. Chautemps, 
bugün gazetecilere beyanatta bulu
narak, hava muharebelerinin askeri 
hedeflere inhisar etmiyerek halkı da 
kırıp geçirdiğini, buna karşı gelmek 
üzere tavassutta bulunmanın doğru 
olacağını anlatmış ve M. Delbosun di 
ğer devletlerle bu işi konuşacağını 

ilave etmiştir. 

Bat. diş, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılannızı keser. icabında günde üç ka,e alıııabilir. 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 
Fatma 'Ümmüsüeda ve Emine Raziye tarafından Vakıf paralar idare

sinden 20666 ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil birinci dere
cede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına ka 1 
rar verilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 255 lira kıymet 
takdir edilmiş olan Mahmutpaşa"":mahallesinin ikinci Çifte Saraylar soka
ğında 323 ada, 7 parsel eski 22 yeni 12, 14 kapı numaralı cepheleri ahşap 
kcı)enkli Tonoz kemerli, üstlerinde birer odaları bulunan (odaların pen
cereleri demir parmaklıklıdır.) 25,5 metre murabbaı sathında kagir iki 
dükkanın tamamı açık artırmıya konmuş olup 7, 3, 938 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar Yenipostane binasındaki dairemiz
de açık artırma ile satılacaktır. 

Artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulduğu takdirde 
gayri menkul en çok artıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en 
son artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün müddetle 
temdit edilerek 22, 3, 938 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar yine dairemizde ikinci açık artırmaSl yapılacak ve bu ikinci artır
mada da artırma bedeli muhammen kıymetin %75 ni bulmazsa borç,2280 
numaralı kanun hükümlerine göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere 
tecil edilecektir. Satış peşindir. Taliplerin artırmıya girmezden evvel 
muhammen kıymetin yüzde 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri Iazımdır. Birikmiş 
vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzüiye ve tellfiliyc resimleri ve va
kıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aittir. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 
fıkraSlnca, bu gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alaka
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialannı, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün 
içinde cvrakl müsbitelerile bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları ta
pu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak
ları ve daha fazla mallımat almak istiyenlerin 7, 2, 938 tarihinden itiba
ren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan artırma şartname
sile 934/2445 numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur. (659) 

lngiltere, bu teşebbüsünde Fran- ~ 

saya kuvveUe müzaheret edecektir. F M h • ş k 
Bugün Ispanya milli meclisi top1an CA ER ÜS ıl e erı· 

mıştır. Başvekil Negrin söylediği nu 

tu.lrta, harbin bir iki sene daha de- Tesiri kat'i içimi kolay 
vam edeceğini tahmin ettiğini söyle • en iyi müshil şekeridir. 
miş, ve asilerin Cilmhuriyetçi Ispan- ı ·------" Biliimum eczanelerde bulunur. yayı açlıkla ram cdemiyecek~erinı an 
latmış ve Madrit. bizin neler yapab~ 
leceğimizi göstermiye kii.fidir,, dedik 
ten sonra "Cümhuriyetçi Ispanya ni 
hnt zafere iman ediyor, diycıek öz
lerlni bitirmiştir. Milli Meclis hükCi. 
mete ittifakla itimat etmiştir. 

Harp llaberleri 
Bugün hükumet kuvvetleri Madri 

tin cenubunda ilerlemiş ve asilerin 
mukabil taarruzlanru püskürtmüş. 

tür. Asiler dün Madridi şiddetle bom 
bardıman etmişlerdir. Cenubi Ispan 
yada 9.sllerin Kurtaba cephesine hü
kumet kuvvetleri tarafından bir ta.. 
a.rruz vulrubulmuş ise de asiler San 
Barbjl"tı madenlerini muhafaza ettik 
lcrini haber vermektedirler. 

Romanın bir haberi 
Roma, 2 (Radyo) - Fransızların 

Paris bankalarında Bnrselon hüku
metine 1,250,000 franklık bir kredi 
açtıkları son birkaç gun içinde de 
külliyetli miktarda cephane, top ve 
hücum otomobilleri gonderdiği ha
ber verilmektedir. 

Yeni sistem on tane bombardıman 
tayyaresi Cümhuriyetçi hükumete 
şubatın birinde teslim edilmiştir. 

B. Edenin özleri 
Londra, 2 (RADYO) - Mister E

den bugün Avam Kamarasında son 
korsanlık hadisesi hakkında söz söy
liyerek ve bu gibi hadiselerin önüne 
geçmek için tedbir almıyn ait izaha
tı şimdiden anlatamıyacağını bildir-
miş, birçok mebuslar İspanya asile
rine ait gemilerin müsaderesini tek
lif etmişlerdir. Muhalefet mebusla
nnın birçoğu İtalyan hükumetinin 
mesuliyetini ileri sürmüşler ve İtal
yanın Francoya bedava tahtelbahir
ler verdiğini anlatmışlardır. 

Aslan ve Eskihisar 
Müttehit Çimento ve Su 

Kirec~ Fabrikaları 

Anonim Şirketi : 
1 LAN 

Ticaret Kanununun 361 inci mad
desi ve şirket mukavelenamesi ahka 
kamına tevfikan Aslan ve Eskilıisar 
müttehit çimento ve su kireci fabrika 
lan anonim şirketi hissedarruıı 1938 
senesi şubatının 23 ncü çarşamba gü 
nü saat 15 te Galatada Agopyan ha
nında şirket 1nerkezinde inikat ede. 
cek adi hissedaran heyeti umumiyesi 
içtimama davet olunurlar. 

RUZNAMElMOZAKERAT 

1 - Meclisi Idare raporu ile mura 
kıp raporunun kıraati, 

2 - 1937 senesi muamelatına ait 
hesabatm kabulü ve Meclisi Idare a... 
zrumıın ibrası ve senei mezkilrc neta 
yici muamelatına dair Meclisi idare 
nin tekilifi, 

3 - Meclisi Idare aza.sına verilecek 
Ucreti huzurun tayini ile beraber u
muru şirketin idaresine sureti mah
susada memur edilecek aza aidatının 
tesbiti, 

4 - Meclisi idareden çıkan azanın 
yerlerine yenilerinin intihabı, 

Bu yüzümdeki taraveti ve gü
zelliği ancak 

Krem 

METAMORFOZ'la 
temin ettim. Acı Badem yağın
dan yapılmıt hakiki krem ME
T AMORFOZ'u tavsiye ederim. 

il! ' . .. . ~~ 

KAYIP - Ankara Ziraat Makinis 
ti Mektebinden aldığını şahadetname 
yi kaybettim. Yenisini alacağnndan 

hilkmü yoktur. KimiJ Klper 

5 - 1938 senesi için bir murakıp ıc======-==========
intihabı ile aidatının tesbiti ve mura 
kıbm mazereti halinde ifayı vazife ey 
lemek üzere diğer bir zatın intihabı, 

La.aka! 25 hisse senedine maITh 0-

lup ta içtimaı mezkurda hazır bulun 
ma.k .istiyen zevat Ticaret Kanununun 
371 nci maddesine tevfikan içtima ta 

rihinden bir hafta evvel hisselerini 
fJirket merkezine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse se. 
nedatı mukabilinde almacak makbuz 
!ar şirket merkezine tevdiat mahiye 
tinde olarak kabul edilecektir. 

Meclisa idare 

REStMLI ZABITA ROMANI: 27 

.... 
:lir" .... 

BANA 6Ak1 ŞISK..O ! BİR. SAA:'.l' ı 
ZAR.FJNDA BEN( 81Lt>fGiN YEROS 
GÖR. B\R HADİSE VUKU . 
.8U~K ÜZERE ) 

GRİP 

NEVRALJi 
. BAŞ ve 

ve bütün 

EO 
Şark ispençiyari 

LABORATUARI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 
Şirketimizin esas mukavelenamesi 

56 ci maddesi mucibince hissedarla_ 
rm heyeti umumiyesinin senelik adi 
toplantısı 7 mart 193~ tarihine mUsa 
dif pazartesi gilnil saat 14 te Şirke. 
tin merkezi olan Sirkeci Demirkapı 
10 numaralı La.boratuarda yapılaca.. 
ğından, esas mukavelenamesinin 67 
ci maddesine tevfikan, laakal 10 his
seye sahip olanlann bizzat gelmeleri 
veya vekil göndermeleri ilan olunur. 

RUZNAMEIMOZAKERAT 
1) 1937 senesi Idare Meclisi mura

lap raporları okunarak müzake
re ve karara bağlanması. 

2) 1937 senesi 31 birincikiı.nun tari. 
hinde katedilen senelik hesapla_ 
rm (Blanço, kar ve zarar ve mev 
cudat hesaplan) tasdikile, idare 
meclisinin ibrası. ı 

3) Bilanço mucibince hA.sıl olan sa 
fi kArm sureti tevzii hakkında 
meclisi idare teklifinin tasdiki. 

4) Teşrikimesaileri temin edilen dok 

DIŞ AGRILARI 
ARTRITiZM 

ROMATiZMA 

ağrılarını dindirir 

ALMIMA 

KUMRAL • SiY AH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz; tabii renk veren ta-

mnmıt yegane sıhhi saç 

boyalarıdır. 

lNGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOCLU - lSTANBUL 

tor Bay Süreyya Kadri Gür vejlı••••••••--•-•••••••••-•••••• 
istifa dolayısile müddeti dolmı-
yan Bay Ekrem Olçay'ın yerine 

muvakkaten intihap edilen Bey ~:lll•llfl•llll• lı•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•lll ; 
S. Bczer'in Meclisi !da.re azalığı • 
na tayinlerinin tasdiki. Bayramda yalnız 

5) Müddetleri munkazi Meclisi lda- • 
re z sile mUdllr ~e mu:rakıp:::.11c = 
retlerinin tayini hususuna Mec- B 
lisi idareye salahiyet verilmesi. _ 

6) Müddetleri münkazi Meclisi Ida 
re azasile murakıbın intihabı. 

7) idare Meclisi azalarına Şirketle 
ticari muamelede bulunmalarına 
salfıhiyet verilmesi. 

8) Şirketin tahtı işgalinde bulunan 

il 

• 
KIZl[AY GAZETESİ 

Çıkacaktır. 

- ilanlarınızı vermekle llem kendinize ve hem de 
• Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. 

binanın satm alınması ve tesçil • Jlan eayf a1arında sant. 40 Kr. Müracaat yeri : • 
muamelesinin yapılması için Mec = 1 tanbuld p tah k K h"" -
lisi ldareyc salahiyet verilmesi. • ~ a, os ane arşısmda ızılay ~tıf ur~ • 

Esas mukavelenamenin 67 ci mad = Tel· 22653 İstanbul da, Postahane arkasında ilancılık Şır- _ 

desi mucibince içtimaya ~tirak eL •:lllmllll•llll•lllllt keti. Tel: 20094 - 95 ~'.111•1111•1111•1111•• 
rn~~~~a~un~~~ed~,1----------------------------
sahip oldukları hisse scncdatmı veya 
bunun müspit vesaikini içtima günün 
den bir hafta evvel Şirkete tevdi ede 
rek birer duhuliye kartı almaları li.. 
zımdxr. Meclisi idare 

Denizyolları Kooperatifi 
idare Meclisi Riyasetinden: 
Kooperatifimizin senelik umumi he 

yeti 24 şubat 1938 perşembe günü sa 
at 14, 1/2 de Denizbank Denizyollan 
muhasebe salonunda sureti adiyede 
toplanacaktır. Hissedarlarm mezklır 
içtimada hazır bulunmaları reca olu 
nur. 

Müzakere ruznamesi: 
1 - ldare Meclisi ve mürakıp ra

porlarının okunması. 

2 - 1937 senesi bilançosunun tas. 
diki ve idare meclisinin ibrası. 

3 - Hissedarlara tevzi olunacak 
faiz ve istihlak hi~E\}eri hak_ 
kında karar itası. 

SARl . 
BiRDE 
~ŞIN6 

:rONUN-
9(>Ş 1 tJ 

SıR.cA-
DDesi ım 
oı: •. 

Sayanları ezici, üzücü birçoli zalimetlerClen liurta 
·an ve sağhklarını ebediyen koruyan en mükemmel, 
pratik sıhht ôclet bezleridir. Her ticarethaneden 

F E M i L ve B A G L A R 1 N 1 
isteyiniz. 

PATClON Oit<.KAT PSl(.ALl. ? 8eN 
f!T! Z.8ffA MENIUA.~ İ~K. S~ŞIMA.~.S 
E\İE Gi1l.lYOQ. MEŞ6lJ~ OWQ.LJallf 

w 
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D. No. 

İstanbul Gayri mübadiller Komisyonundan : 
Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve Hissesi Hisseye göre 

MuhammenK. . 

==============================================---::-:::= 11 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
29 - ikincikanun -1938 Vaziyeti 

:AKTiF. PASiF. 
KASA: Lira Sermaye Lira 

15,000,000,-

4395 Yeşilköy Köyiçi E: Ermeni kilisesi 

Y: lnci Çiçeği 

E: 32 Y: 17/1 

17/2 

Harap ahşap iki 
hane ve kulübe ve bahçe 
oin 66/72 his. 

220 Açık 

artırma 
I 1 Altın: Safi kilogram 19,646,527 

BANKNOT 
27,634,411,64 
20,912,809, 

1,242,274,15 

Dıtiyat Akçesi 

49 789 494 79 Adi ve fevkalJde UFAKLIK 2,105,172,40' 

12MU. 

10 

Arsa 350 
Dahildeki Muhabirler: 

' ' ' Husu.ı 4,516,007 ,70 6,621,180,1 o 

4482 
4601 

4630 

Usküdar Mecidiye 

Uskiidar Altunizru:le 

Bakırköy Kartaltepe 

Çifteçmar 

Küçük Çamlıca 

Incirll E: 3. 4 - 5 Mü. 
Harita: 345 

Tarla 770 

Müfrez arsa 300 

" 
it 

" 

Türk lirası 
Hariçteki Muhabirler~ 

Altın: Safi kilogram 6,482,909 
Altına tahvili kabil Serbest 

660,559,59 
158,748,563,-

Tedavüldeki Banknotlar: 
660,559,59 

9,118,729,56 

4639 

4766 

Bakırköy C-evizlik 
Bevoı?'lu Yeni.şehir 

Orta E: 49 Y: 55 

E: 27 Y:35 

Arsa 350 
1 dövizler 

Diğer dövizler ve Borçlu kli-
1 ring bakiyeleri 

25,225,84 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

viki tediyat 14,372,277,-

E: T~çılar 

Y: Akağalar 

Arsa 

,, 
430 " 23,857,161,50 

Razi.ne Tahvilleri: 

Deruhte celi, evrakı nakdiye 

Deruhde cdi. evrakı nakdiye 
33,001,116,90 bakiyesi 144,376,286,-

19,000,000,-
7793 P~abahçe Incirköy E: Sultaniye 

Y: Köy kahvesi ve 
Mahfi bey 

E: 93 Mü. Ahşap hane ve duvarla 2000 Kapalı 

mahallen çevrilmis arsanın 3/4 his. zarf 1 
karşılığı 

· Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafmdan 

158,748,563,-

Karşılığı tamamen altm olarak 
ilaveten tedavüle va.ıedile:o 
Reeskont mukabili iliveten ted, 
vazd, 13,000,000,- 176,376,285,-

7842 Edirnekapı Kefevi E: Arpacı bakkal 

Y:A:rı 

7 ve 4 

E: 4 Y: 6 Arsanın 1/3 his. 

8634 Taksim Büyük PangaltI Elmadağı E: 30 - 32 Arsanın 1/2 his, 

Y: 50 - 52 

20 Açık 

artırma 

1000 Kapalı 

zarf caddesi 

8672 Edirnekapı Çakırağa E: Papazzade E; 9 Y: 11 Ahşap hanenin 300 Açık 
y: Kazmacı 3/6 his. art.Irma 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 18-2-938 tarihi

ne düşen cuma günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

lstanbul Dördüncü icra memurlu. 
ğundan: 

Haralamboya 3315 lira mukabilin 
de birinci derecede ipotekli olup ta.. 
mamma 4376 lira 85 kuruş kıymet 

takdir olunan lstanbulda Sarrgüzelde 
tskenderpa.şa mahallesinin Kıztaşı sa 
kağında eski 54 yeni 1/3 numaralarla 
murakkam ve sağ tarafı bu kerre if. 
raz olunan 3 harita No. lı ve 1021 -
1004 çap No. lı mahaller arkası bele 
diye malı ile mahdut solu 2 harita 
No. lı mahal cephesi 15 metrelik yol 
ile mahduttur. 

Evsafı: Gayri menkul Sarıgüzelde 
lskenderpaşa mahallesinin Kızt~ı so 
kağında eski 45 yeni 1 _ 3 No. lı müf 
rez arsadır. Sahası 875 metre 37 desi 
metre murabbamdadır. Içinde moloz 
ve toprak yığınt.=.ı vardır. Cephe ci
hetindeki çeşme hazinesi bu arsa üze 
rindedir. 

Haklan tapu sicillerile sabit olmı
yan ipotekli alacaklılar ile diğer ala.. 
ka.darların ve irtifak hakkı sahipleri 
nin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair ol&n iddi.al.a.rmı ilin b. 

ri]linden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbite ile birlikte dairemize bildir. 
roeleri lilzırndır. Aksi takdirde hakla 
n tapu sicillerile sabit olmıyanlar sa 
tış bedelinin paylaşmasından hariç ka 
lırlar. 

Işbu hudut vesair evsafı yukarıya 
yazılan gayri menkul nan tarihinden 
itibaren otuz gün müddetle açık artır 
maya konmuş olup birinci açık artır 
ma 3-3-938 tarihine tesadüf eden 
per§embe günü saat 14 ila 16 arasın 
da dairede yapılacak ve kıymeti mu 
hammenı:...sinin % 75 yetmiş beşini bul 
madığı takdirde on beş gün daha uza 
tılarak ikinci açık artırması dahi 
21-3-938 tarihine tesadüf eden pa 
zartesi günü ayni mahalde ve saatte 
yapılacaktır. lsteklilerin kıymeti mu 
hammenenin yüzde yedi buçuğu nis. 
betinde pey akçası veya milli banka 

SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

Cafer tarafından Vakıf paralar idaresinden 24074 ikraz nu.marasile 
borç alınan paraya mukabli birinci derecede ipote~ gösterilmiş olup bor
cun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verılen ve tamamına ye
minli üç ehli vukuf tarafından 1403 lira kıymet takdir edilmiş olan Ba
kırköyünde Yeni mahalle Aralık sokakta 10 numaralı şarkan ve şimalen 
Baron vereseleri arsası, garben tarik ve cenuben kireççi Kegork veresesi 
hanesi ile mahdut bir bap hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 
Zemin kat: Üçü mozayık altı basamakla girilen zemini karosiman döşeli 
bir antre üzerinde solda bir oda (bu odanın altı bodrum). Antreden camlı 
bir kapı ile geçilen bir sofa üzerinde birinci kata çıkan bir merdiven, ar
kada zemini kırmızı çini döşeli ve maltız ocaklı, sabit dolaplı bir mutbak 
ile mutbağın içinde zemini karosiman döşeli bir gusulhane, tulumbalı bir 
kuyu ve bahçeye bir kapı ve arkada küçük bahçe (mutbağın altı sarnıçıtr.) 
Birinci kat: Bir sofa üzerinde karşılıklı iki oda. alaturka bir hela, sabit bir 
dolap. İkinci kat: Bir sofa üzerine karşılıklı iki oda, alaturka bir hela, iki 
sabit dolaptan ibarettir. Umumi evsafı: Bina ahşaptır. Yan cephesi ta
mamen saç kaplıdır. Bodrum ve zemin kat pencereleri demir parmaklık
lıdır. Arkada birinci kattan başlıyan bir çıkma olup ikinci katın üstü bal
kondur. Elektrik tesisatı mevcuttur. Mesahası: Umum mesahası 74,5 
metre murabbaı olup bunun 59,5 metre murabbaı bina, geri kalan bah
çedir. Yukarda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamamı 
açık artırmıya konmuş olup 7, 3, 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Yenipostane binasındaki dairemizde açık artırma 
ile satılacB'.ktır. 

Artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulduğu takdirde 
gayri menkul en çok artıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en 
son artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün müddetle 
temdit edilerek 22, 3, 938 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar yine dairemizde ikinci açık artırması yapılacak ve bu ikinci artır
mada da artırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ni bulmazsa borç,2280 
numaralı kanun hükümlerine göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere 
tecil edilecektir. Satış peşindir. Taliplerin artırmıya girmezden evvel 

· muhammen kıymetin yüzde 7 ,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. Birikmiş 
vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve tellaliye resimleri ve va
kıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aittir. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 
fıkrasınca, bu gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alaka
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları ta
pu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak 
lan ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 7, 2, 938 tarihinden itiba
ren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan artırma şartname
sile 936/2488 numralı dosyasına müracaatları ilan olunur. (662) 

mektubu i}Jraz etmeleri lazı:mdı:r. Da -----------------------------
ha fazla malumat almak istiyenler 

bu işe ait dairem.izin 934 - 4293 sa. 
yılı dosyası irae ve tafsilat verileceği 

gibi müddeti kanuniyesi zarfında di. 
vanhaneye asılacak olan açık artırma 
§artnamesini okuyabilecekleri ilan o
lun'lU'. 

!stanbul Birinci Ticaret Mehkeme. 
sinden: Evgeniya tarafından Balatta 
Hamamt Muhittin mahallesinde Drra 
man ve Hisardibi sokaklarında kain 
e.ski 13 ve 37 yeni 17, 1, 2, 7, 9 ve 11 
numaralı bir kıt'a bostan arsasında 
babası ölü Yorgi Karantino'nun his
sesi üzerine mevzu he.ezin 35 seneden 

beri takip edilmemek suretile kanuni 
kıymeti kalmadığından fekkine karar 
verilmesi hak.kında Sultanhamam A
§irefendi hanında 15 numarada Alek 
san Aleksanyan aleyhine açtığı dava 
ya ait arzuhal sureti mumaileyhin 
mezkfır dükkanı yirmi yedi sene ev
vel terki semtimeçhule gittiğinden 

tebliğ edilememiştir. 

Mahkeme işbu tebligatm ilAn yo-
1ile yapılmasına karar verilmiş ve mu 
hakeme 4-3-938 C'Uma günü saat 
14 te bırakılmıştır. Tebliği lazım ge. 
len arzuhal sureti ve davetiye mahke 
nıc divanhanesine asılmıştır. Müddeia 
leyhhin dava arzuhaline cevap verme 
si ve muayyen gün ve saatte mahlte 
meye gelmesi Jüzumu bu ilin ile tcb 
liğ olunur. 

SAT 1 Ş 1LAN1 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Zehra tarafından Vakıf paralar idaresinden 23669 ikraz numarasile 
borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup bor
cun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ye
minli üç ehli vukuf tarafından 900 lira kıymet takdir edilmiş olan Çarşı
yıkebirde Kalpakçılarda, Kalpakçılar caddesinde yeni ve eski 150 numa
ralı sağ tarafı 4, sol tarafı 6, arkası 8 parsel numaralı mahaller ve önü Kal 
pakçılar caddesile çevrili tavanı Tonoz kemerli, ze~ini t~ta ~~şeli'.. ce~
hesi kepenkli ve içinde elektrik tesisatı bulunan mufrez bır kagır dükka
nın tamamı açık artırmıya konmuş olup 7, 3, 938 tarihine rastlıyan pa
zartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar Yenipostane binasındaki dairemizde 
açık artırma ile satılacaktır. 

Artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulduğu takdirde 
gayri menkul en çok artıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en 
son artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün müddetle 
temdit edilerek 22, 3, 938 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar yine dairemizde ikinci açık artırması yapılacak ve bu ikinci artır
mada da artırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ni bulmazsa borç,2280 
numaralı kanun hükümlerine göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere 
tecil edilecektir. Satış peşindir. Taliplerin artırmıya girmezden evvel 
muhammen kıymetin yüzde 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. Birikmiş 
vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve tellaliye resimleri ve va
kıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aittir. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 
fıkrasınca, bu gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alaka
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları ta
pu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak
ları ve fazla malfımat almak istiyenlerin 7, 2, 938 tarihinden itiba
ren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan artırma şartname
sile 936/3510 numaralı dosyasına müracaatlan ilan olunur. (660). 

vaki tediyat 14,372.277,-
Türk Lirası Mevdu.atı: 

144,376,286,- Döviz taa.lıhiidatı: 
11,553, 755,63 

Senedat Cüzdanı: 
2,103,40 

HAZINE BONOLARI 
TICARI SENEDAT 

1,000,000,-

36,542,125,19 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kli-

37,542,125,19 ring bakiyeleri 29,022,084,63 29,024,188,03 
Esham ve TahviJAt Cüzdanı Muhtelif• 98, 703,910,0l 

(Deruhde edilen evrakı na.it 
A - (diyenin karşılığı Esham ve 

(Tahvılat(itibari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvillt 
38,821,436,02 

5,206,862,69 44, 028,298,71 

Avanslar: 

Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerme 

Hissedarlar t 
Huhtellf;o 

67,863,-
7,891,725,78 7,959,588,78 

4,500,000,-

15,421,849,81 

Yekfiıı I 337,279,319,77 Ytkfuı 1 337,279,319,77 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
İskonto haddi% Slf2 Altın üzerine avans o/o 4% 

Öksürenlere ve 

göğüs nezlelerine 
KATRAN HAKKI EKREM 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

Tümen Birlikleri için 19500 kilo sa 
deyağı kapalı zarfla 18-şubat-938 
saat 14,30 da alınacaktır. Teklif mek 
tuplan bir saat evveline kadar kabuJ 
olunur. Muhammen bedeli 19500 lira 
Uk teminatı 1462 lira 50 kuruştur. 

Şartnamesi 162 kuruş mukabilinde 
komisyondan alınabilir. Isteklilerin 
şartnamesini görmek üzere hergün 
ve eksiltmeye iştirak için belli gün 
ve saatte teklif mektupları ve kanu 
ni ves'kalarile Lüleburgazda Tümen 
Satınalma Komisyonunda bulunma
ları. "719,, "570,, 

• Ankara. garnizon müesseseleri ihti 
yacı için 90,000 kilo koyun etinin ka 
palı zarfla eksiltmesinde verilen fiyat 
pahalı görüldüğünden 7-2-938 sa 
at 14 te Ankara Levazım Amirliği sa 
tmalma kı::ımisyonunda pazarlığı ya_ 
pılacaktxr. Muhammen bedeli 40500 
lira ilk teminatı 3037 lira 50 kuruş_ 
tur. Şartnamesi 203 kuruş mukabilin 
de komisyondan alınır. Kanuni vesi. 
ka ve teminatla belli saatte komisyon 
da bulunmaları. "717,, "568,, 

lstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: Devlet Demiryolla. 
rı ve limanları lşletme Umum Müdür 
lilğü tarafından Galatada Perşembe 
pazarında Marikyan Hanını kanuni 
ikametgah irae eden ve Pangaltrda 
Süleyman Nazif sokağında 47 num.a 
ralı evde oturan Aret Agopyanm mez 
kür idareye vermeği teahhüt eyledi. 
ği demir ve galvanize tellerini verme 
diğinden dolayı ikinci defa müzayede 
ve mübayaasmdan hasıl olan 328 
Türk liralık farkın tahsili talebi ile 
mumaileyh Agopyan aleyhine 937 -
694 oosya numarasile açılan davada 
halen oturduğu yer belli olmıya.n müd 
deialeyhe tebligatın ilanen yapılması 
na karar verilerek dava arzuhali ve 

Muhammen bedeli 16417 .16 lira olan takriben 119 ton muhtelif de

mir ile 5,262 ton (65 adet) demir levha 16-2-1938 çarşamba günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alina

caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1231,29 liralık muvakkat teminat ile kanu 

nun tayin etiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 

ayni gUn saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri 18.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar .. 
paşana Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (536} 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden:. . . 
Evvelce münakasaya konularak 20-12-937 tarıhınde ıcra olunan mu. 

vakkat ihalesi Nafıa Vekfiletince tasdik buyrulmıyan 29225 lira 35 kuruş 
keşifli lslahiyede 5 adet gümrük memur evinin 14-1-938 tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle kapalı zarf usuliyle tekrar münakasaya kon. 
muştur. İhale 7-2-938 tarih.ine müsadif pazartesi günü saat 14 de An
tep Nafıa Dairesinde toplanacak komisyon marifetile yapılacaktır. Mu. 
vak.kat teminat 2192 liradır. Taliplerin teklif mektuplarına e.şağıdaki ev. 
rak ve vesaiki lef etmeleri şarttır. 

1 - Teminat akçesinin malsandığına yatırıldığına dair sandık makbu
zu veya hükfunetçe muteber bir bankadan alınacak teminat mektubu. 

2 - Teklif sahiplerine Nafıa Vekaletinden verilmiş ehliyetname veya 
musa.ddak sureti ile evsafı aşağıda. yazılı olan ehliyeti fenniye vesikası. 

3 - Teklif sahiplerinin meslekten veya yapı işlerile melüf vukuf ve 
iktidar erbabından ol.mamalan halinde inşaatın b~ından nihayetine ka
dar mesuliyeti fenniyesini deruhte ed~k ve ehliyeti Nafra Vekfiletince 
musaddak bir mühendis <;eya fen ıne murunun teahhüt senedi. 

4 - Teklif sahiplerinin veya gösterecekleri mühendis veya fen memu 
runun evvelce bir ihalede bedeli 12 bin liradan dun olmıyan bir iş yap
m1' olduklarına dair yedlerinde bulunması laznngelen vesika veya mu. 
saddak sureti. 

5 - Teklif sahiplerinin mensup oldukları ticaret oda.larmdan ala
ca.klan vesika veya musa.ddak sureti. 

Bunlardan başka: 
6 - Teklif sahiplerinin keşif ve projede vekaletçe yapılacak tamlat 

ve tashihat ile tayin edilecek inşaat müddetini berveçhi peşin kabul et-
meleri şarttır. 

7 - Taliplerin artırma ve eksiltme kanununun umumt hükümlerile 
kapalı zarf usulile eksiltmeye dair olan maddelerinden ve eksiltme şart 
namesi ahklmma ve yukarıda.ki 6 madde icabatma riayet etmeleri şart 
tır. Aksi halde hiçbir mazeret ve itiraz ka.bu1 edilmez. 

8 - Bu işe dair olan eksiltme şartnamesi ile keşif hulasası Ankara 
ve İstanbul nafta müdürlüklerine gönderilmiştir. Malfımat almak için 
mezkur müdürlüklere müracaat edilmesi. (456) 

davetiye mahkeme divanhanesine a.. •••••••••••• ... ••••••••1•••••••••1 
sılmıştır. Müddeialeyhin ilanın neşrin ı Deniz Levaz11".' Satınalma Komisyonu ilanları 
den itibaren 10 gün içinde mahkeme _ 
ye müracatla dava arzuhalini alıp ce 
vap layihası vermesi ve muhakeme i
çin tayin edilen 6-4-938 çarşamba 
günü saat 14 te mahkemeye gelmesi 
lüzumu ilin olunur. ( 4535) 

lstanbul 5 inci Icra Memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
yüz elli· liralık bir radyo ve bir yemek 
odası takımı ile kanape ve koltuk ve 
sandalyeleri ve bir yatak odası. takım 
lan açık artırma suretile 8-2-938 
tarihine müsadif salı günü saat 9 dan 
11 kadar BeyoğJunda Abanoz soka
ğında bir numaralı hanede satılacak 
tır. Almak istiyenlerin mezkU.r ma
halde gösterilen saatte hazır bulun.. 
malan ilin olunur. (4542) 

Marmara tlssübahri K.. Satınalına Komisyonundan: 
· ı - Gölcükte Deniz Fabrikalarına ait olmak üzere yekdiğerine biti

şik iki ambar yaptırılacaktır. 
Tahmin edilen keşif bedeli 4375 lira 96 kuruştur. 
2 - Şartnameleri ile keşüname ve projesi 1stanbu1da Kasunpaşada 

Deniz Levazım Satınalma komisyonunda lzmitte komisyonumuzda gös
terilir. 

3 - Eksiltme 10 şubat 938 perşembe günü saat 14 te İzmitte tlssü-
bahri K. Satınalına komisyonunda olacaktır. 

4 - Eksiltme, açık eksiltme usuliledir. 
5 - Muvakkat teminat 328 lira 20 kuruştur. 
6 - İsteklilerin en az 5000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair i

darelerinden almış oldukları vesikalara istinaden Nafıa Müdürlüklerin
den eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve Ticaret odası 
vesikalan ile gelmeleri. (436) 

• 
Sahibi: Ahmet EmJn YAI.MAN. Umum! Ne§riyatı İdare Eden: S. SAL1M 
Gazetecilik ve Neşriyat Tilrk Lfmitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 



HASA 
Türkiyede en çok muvaffak olan, satılan ve beğenilen·şayanı itimat markalardrr. Merkezi: lstanbul Bahçekapı, Şubeleri: Ankara, Beyoğlu, Karaköy ile Beşiktaş, Eskişehir.Acentaları: Konya: Ali Ulvi Erandaç, Erzurum; 
Kulaçlar Şevket oğullan, Malatya lbrahim Işık, Bursada Lofçah ve Hasan Tahsin ve Mehmet Kemal Duraner, Izmir; Kadri Töm ek ve sair bilcümle eczane!er, hakka liye ve ıtriyat ve hırdavat mağazala nnda satıımaktadır. 

Hasan Kolonya ve Losyonlan 
Kuruş 

Hasan Losyonfan kUçük ceb şişesi 1/24 litre 25 
" ., ceb şişesi 1/16 litre 40 
" ,. küçük 1/8 litre 70 
" ., orta 1/4 litre 130 
,. ., Düz büyük şişelerde 150 
,, ,, büyük 1/2 litre 250 
,, ,, biiyük 1 litre 500 
,, ,, fantazi kristal 300 
,. ,, fantazi kristal lüks kutu ile 400 
,, ,, fantazi top kristal 1/16 litre 50 
,. ,. fantazi top kristal 1/8 litre 80 
,. ,, fantazi top kristal 1/4 litre 150 

Hasan o dö lavant (eau de Lavante) 70 
Hasan o dö lavant (eau de Lavante) • 150 
Masan Buz-Ateş kolonyası 25 
Hasan Buz-Ateş kolonyası 70 

' 
Nesrin kolonya ve losyonlan 

Nesrin Kolonya ve Losyonları 1/24 litre 15 

,, " ,, 1/16 " 25 
,, " " 1/8 " 40 
,, ,. ,, Fantazi 1/4 ., 70 
., ,, ,, Lüks 1/4 ,, 100 
,, " ., adi ~elerde 1/4 ,. 60 
.. ,, ,. 1/3 litre 100 
" " ,, 112 litre 125 
,. ,, ., 1 litre 250 
,, .. ., litre ile açık 250 
,, ,. ,, cam kapaklı 1/8 litre 70 
"' ,, ., cam kapaklı 1/4 .Jitre 100 
" ,, ,, cam kapaklı 1/2 litre 150 

Traı kolonyalan 
Nesrin traş kolonyası 1/4 litre 30 

,, ,, ,, dliz büyiik şişeler 60 
• ,. ,, tam bir litre 150 

Lavanta 
Hasan Lavantaları 3 gr. şişe 25 

.. ,, 5 gr. şişe 50 

., ,, 10 gr. şişe 75 
,, ,. 20 gr. şişe lüks kutu 100 
,, ,. 50 gr. şişe lüks kutu 200 

Sabunlar, tuvalet sabunlan 
Hasan Tuvalet Sabunlan küçük yruvaTlak 

,. .. ,, yuvarlak orta 
,, ,, ,, yuvarlak büyük. 

" " " lüks 

" .. " 
" .. 

" lüks 
.. lilks 
.. büyük ve beyzi 

GDs rin s@un an 

10 
15 
25 

. 12v2 
20 
30 
30 

HMa.n Gliserin Sabunu gül ve liımon kokulu 30 
Ha.ı:ıan Gliserin Sabunu gül ve l)mon kokulu 20 

Toz sab.,nlan 
Hasan Toz sa:bunu 100 gr. 20 

ŞiŞLi OSMANBEY SATIŞ YERi . AÇILMIŞTIR. 

Tıbbi sallunlar 
Kuruş 

Godron. Sufr, Godron Panama, Süblime 
Basan Tıbbi Sabunlan 15 

Pudralar 
Hasan Tuvalet Pudrası kutu (Origan) 25 
Hasan Tuvalet Pudrası kutu (Origan) 40 
Hasan Tra;; 0udrası kutu (Origan) 15 
Hasan Traş Pudrası kut'U (Origan) 25 
Hasan Traş· Pudrası büyük kutu 40 
Hasan Çocuk Pudrası (leylak.gül.fujer.lavanta) 20 

., ,, ,, paket (leylak,gül.fujer,lavanta )10 
Hasan Talk ,, 500gr. (leylıik,gül,fujer,lavanta) 40 

Kremler 
Hasan Kremi vazo ve şişe 50 
Hasan Kremi tüp 20 
Hasan Deniz kremi büyük 50 

" " " küçük 35 

Briyantini r . 
Haı:ı~nı ~rivantinleri ufak şişe ve vazo 35 
Hasan Briyantinleri büyük şişe ve vazo 50 

Rujlar 
Hasan Ruj sabit renkli açık, orta ve koyu 50 

" " " " .. " " lüks 100 
" " .. " " .. •• küçük 30 

ADıklar 
Hasan Allık brünet, blöndinet ve mannarin 35 

Tırnak caıası ve sürmeler 

Hasan Tırnak Cilası beyaz ve renkli 
.. .. .. 
" .. 
" " ,. sedef küçük 

" •• tt ,, orta 

,. " " " büyük 
Diisulvan Aseton 
Hasan Riirmesi (Sürmedıınhğile] 

n ., Lüks büyük 
,, ,, Paket 

Kuruş 

10 
20 
25 
30 
40 
60 
121/z 

• 20 
30 
15 

Saçlara Ait Müstahzarat 
Hasan Şampuvan Tozu 5 

.. .. özü likit 30 
" " •• •• büyük 50 

Hasan TrihofiJ Saç suyu 75 
Hasan Saç Sabunu 25 
Hasan Saç Sabunu büyük 40 
Hasan o dö kinin (eau de quinin) 70 
Hasan o dö kinin (eau de quinin) büyük 150 

Koku 
Hasıın Maimukattar 1 kg. 
Hasan Maimukattar 2 kg. 

Sular 

,, ., büyük damacanalarda 
Hasan Gül ve Çiçek suyu 1/4 kg. 

.. " 1/ 2 .. 

" " 1 " 

25 
45 
10 
30 
50 
75 

Traş levazimah 
Aded Kr. Aded Kr. Adcd Kr. 

Hasan Traş Bıçağı 1-4 10-35 100-300 
., ., ,, paslanmaz 1-6 10-50 100-425 
.,Traş Sabunu 30 
,, · ,, Sabunu kutusuz 25 
,, ,, Sabunu Kremi 30 
,. ,, Makinesi 100 
,. ,, Makinesi kutulu lüks 150 
,, ,, Fırçası 100 

" 
,, halis blero 250 

" 
,, halis blero 550 

.. ,, halis blero 

Yaijlar ve esanslar 
Hasan Gülyağı ve neroli halis saf 1 Gr. 
Hasan Gi.ilyağı ve neroll halis saf 5 Gr. 
Hasan Gülyağı ve neroli halis saf 10 Gr. 

Tıbbi müstahzarat 
Hasan Kuvvet Şurubu küçük 

" .. " büyük 
" .. .. 1 kg. 
.. .. .. 2 kg. 

Hasan Öksürük Pastilleri 

Diş müstahzaratı 

Hasan Dantos Diş macunu tüp 
,, ., ,, ,, tüp iki misli 

1100 

40 
175 
300 

r 60 
100 
150 
250 
25 

Kuruş 

., ,, •• ,, tüp dört misli 

7V2 
121t2 
20 
30 
60 

.. Diş Suyu 

" .. ,, orta 

" " büyük 100 

Glüten mamulatı 
Kuruş 

Hasan Gluten Ekmeği 40 
,. .. Gevreği. Makarnası, Unu, Şehriyesi 60 
,, Diyabetik 'çikolatası 25 
,, ,, ., 6 lık kutu 125 
,, ,, ,, 12 lik kutu 240 
,, Brekfast Bisküvitleri kilosu 250 

" 
,, ,, 1;2 kilosu 130 

" " " kutusu 35 

Özlü unlar 
Pirinç. BuğdJy, Mıstr, Bezelya, Türlü. Yulaf, 
Çavdar, Patates, Arpa, Mercimek, İrmik Özü 

250 gramlık kutu 25 
500 graml'IK kutu 45 
Hasan Badem Özü 2!'i0 gr. 40 

" " " 500 .. 70 

Hasan Gazoz ve Meyva Özii 

Hasan Gazoz Ozü 1/16 litre 
Hasan Gazoz Ozü 1/ 8 litre 
Hasan Gazoz Ozil 1/ 4 litre 
Ha::ıan Ga 1.-0z Ozü 112 litre 
Hasan Meyva Özü 1/16 

" .. " 1/ 8 
" .. " 1/ 4 
" •• " 1/2 

Kuruş 

25 
40 
60 

100 
25 
40 
60 

100 

Beyoğlunda N Pasaiındc 
BÜYÜK REKLAM SATmŞI 

Reklôm fiyat.na satılmakta olan 
KADIN MUŞAMBALARI Pamuklu 

KADIN MUŞAMBALARI !pekli 

eşyanın bazıları : 
10. liradan 

KORK YAKALAR Renardin 

KORK YAKALAR Hakiki tilki 

lPEKLl EŞARPLAR Ş'.fon emprimeden 

SOYUK MENDiLLER ,, ., 

UÇ KöŞE ATKILAR !pekli kadife emperime 

YON ERKEK KAZAKLAR Elle işlenmiş 

KADIN BLUZLARI Son moda 

SRKEK ÇORAPLARI Safi yün 

ETEKLİKLER Safi yün Ingiliz kumaşı 

ERKEK ROB Dö ŞAMBR Kışlık , 

17.50 " 
7.50 

13.50 

1. 50 
2.25 
1. 75 

2. 10 

3.60 
0.50 
5.-

" 

" 
" 
" ,, 

" ,, 

" 
" 

Yağlar müstahzaratı 

Hasan Zeytinyağı tam 1lı litre şişe 
,, ,, ,, % litre şışe 
., ,, ,, 1 litre şışe 
,, ,, ,, 2 litre şişe 
,, ,, 1 ki1o tenekesile kutu 

" 
" .. 
.. 
•• 
" 
" 
" 
" .. .. 
" 
" 

" 
3 kilo tenekesile kutu 
5 kilo tenekesile kutu 

,, 7 kilo tenekesile kutu 

Fıstık Ozü yağı 
Tatlı Bademyağı kliçtik şişe 

,, ,, bü vü k şişe 
,, ,, 250 Gram. 

Acı Bademyağı kücilk şişe 
,, ,, büyük şişe 

Bahkyağı ~ ~g. 

Balrkyağı V2 kg. 
Balıkyağı 1 kg. 
Balıkyağı 2 kg. 

Kuruş 

40 
50 
·ao 

155 
75 

210 
350 
475 

150 
30 
50 

100 
40 
60 
40 
60 

100 
190 

Haıarah öldüren Fayda 

Fayda Hasan 1/8 litre 

Fayda Hasan 114 litre 

Fayda Hasan 1/ 2 litre 
Fayda Hasan 1 litre 
Fayda Hasan 5 litre 

" .. 
.. " 
n " 

" " 
Naftalin özü 

teneke 15 kilo safi 

fıçı ile kilo 

Pompa II 

Fareleri öldüren Far 

Kunış 

17112 
25 
45 
65 

300 

900 

50 

40 
45 
25 

KUl'll§ 

Far Hasan Fare Zehiri Buğday ve Macun küçük 10 
,, ,, ,, ,, macunu ,, 4 misli 25 

,, .. ,, ,, ikisi bir arada 30 

MuhteDf müstahzarı 

Hasan Çoçuk Donlan 1 numara 
Ha.san Çocuk Donları 2 numara 
Hasan Çocuk Donları 3 numara. 
Hasan Leke Suyu 
Hasan Çama§ır, Bulaşık. Cila To2Jll 
Hasan Çamaşır, Bulaşık, Cila Tozu büyük 
Hasan Vazelin 
Hasan Hasta dereceleri 
Hasan Hasta dereceleri 
Hasan Garanto Prezervatifleri 6 aded kutu 
Hasan Garanto Prezervatifleri 1 aded kutu 
Hasan Garanto Prezervatifleri ipekli 6 aded 
Hasan Garanto Prezervatifleri ipekli 1 aded 
Bikarbonat dö sut küçük paket 

" ,, 100 Gram 
,. ,, 250 G'ram 

" " 500 " 
•• ,, 1 kilog. 

L 

Kurna 
70 
80 
90 
10 
1() 
15 
1211::' . 
50 .. 

100 
40 

71h; 
50 
10 
5 

10 
20 
35 
60 ., 

Kırıkluk, baş, diş, 

ve adale ağrdarı 

en seri ve en kat'i 

şekilde yalnız kaşe 

ile geçer 
Havaların serinlediği bu

günlerde alaca ğmız ilk 
tedbir evinizde birkaç 

ZL • GRİP, B~Ş. DİŞ 
BOYOK EL ÇANTALARI Deriden, spor 

KOMPOSTO TAKIMI Porselen 7 parça 

10.75 

3.25 
1. 20 GRİPİN 

" 

ve bütün ağrlları derhal geçiren 

ismini herkes sevinçle okumaktadır. 
Siz de bu ismi unutmayınız. 

Eczanelerden 1 -12 lik ambalajlarını ısrarla arczyınız. 

Balo, suvare ve kibar aile toplantıları 
~ mevsimi münasebetile yünlü ve ipekli dantelalar, Payet garnitürleri 

renkli eldivenler ve ııLY Sıı marka Fransız çoraplarının 
zengin çe şit1eri gelmiştir. 

Bayramhk Elbise izi 
UCUZ ve iYi ALMAK iSTERSENiZ 

Mağazamıza uğramadan almayınız. Fiyatlarımız rckabctsizdir. 

B8.hçekapıda Orozdi - Bak kartısmda 

ULUS BÜYÜK ELBiSE DEPOSU 
Hususi ısmarlama dairemiz vardır. 

bulundurmak olmalıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 

yormc:d~n bütün ızhrapları dindirir. 
icabında günde 3 kafe alınabilir. 

Taklitlerinden Sakınınız ve her yerde 

ısrarla Gripini isteviniz. 
_ ............................. 111111 .. mım::zmlmillıı::m::ı .. ..; ................... um.:: ... rr.sz::l'.11'3iiasm:mm:ı:mı ....... ~ 


