
Herkesin Ağzında 
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BAS MU HAR R I R I: AHMET EM 1 N YALMAN 
Siaarası 

Hatay Davanıız 
Dun Bunu Görustu , Konsey 

Murahhasımız, Hataydaki 
Haksızlıkları Kuvvetli 

Delillerle Ortaya Koydu 
V.. Zeelandın 
Gösterdiği 
Çareler 

-0.-

~hmel Emin YALMAN 

E aki Belçika Bqvekili B. 
Van Zeeland'a aylarca 

~el İngiltere ile Franaa tara
fından bir doktor rolü verilmit
ti: Eaki Bqvekil dünya hutah
inıa bir tethiı koyacak ve tedavi 
$&relerini gösterecekti .•. 

B. Van Zeeland Amerikayı zi
hretle ite bqladı, diier birta
ltıın memleketlerde temaslarda 
h.dundu, aylarca müddet ortalı
iı &raf brdı, nihayet ortaya bir 
~koydu. 

Raporda · en tcşl:rlsin pek 
'I...••• A • '"A"U& • ıyuı.ı.a.u ""' ...... 
l'anın iktısadi bünyesindeki hastalık
lar gözle gorülecek şekildedir. Bir · 
~~- memleketler kendi kendilerine 
!;'° olmak gayretine düşmüşlerdir. 

unun için gümrük setleri arkasında 
kendi kendilerine çalışıyorlar. Bu 
)ÜZden serbest ticari mübadele hem 
&ıal:rnış, hem de kayıtlara tabi bir 
haıe gelmiştir. Bir çok memleketlerin 
latınaıma ve ödeme kabiliyetleri de 
daral:rnıştır. Ticari inkişafta büyük 
l'olü olan para ortadan kalkmış, ipti
dai takas usullerine dönülmüştür. 
lı)'ni zamanda kredi ve emniyetin 
teıneııen sarsılmıştır. Bunlara ihti
)lç gösteren birtakım iktısadi inki
laflar durmuştur. 

N eüce şu olmuştur ki bir takım 
memleketler ham veya ma

~CU mallarını satamıyarak sıkıntı çe
kerken ve işsizlikle pençeleşirken, 
diter memleketler yokluk ve mah
l'Uıniyet içinde .harp zamanlarına 
~bir iktısadi hayat geç~yor: 
~. Dışarıdan tedarik edemediklen 
hanı tnaddelerin yerine bin zahmetle 
8\ın'i tnaddeler icadına ve ikamesi-
ile Çalışıyorlar. • 

Sonra para birtakım memleketle
tin kasalarında tembel tembel uyur
ken, diğer memleketler en lüzuınlu, 
1-ydalı ve karlı inkişaflara ait para
)ı bulamıyorlar. Bu yüzden de iki 
taranı sıkıntı vardır. Irat sahibi 
~ernıeketler için paralarının hare
l e~iz kalması bir felakettir. Mesel~ 
~gıltere ticaret müvazenesi menfı 

en harice eskiden yatırılan lngiliz 
ler:rnayelerinin getirdiği irat tediye 
llıuvazenesinin açığını kapatmakta 
"e laı rne:rnıeketin muhtaç olduğu faz-
ıa:.ğı lemin etmektedir. Diğer taraf· 

Verimli ve faydalı işler için ihti
~aç duydukları sermayeyi kolayca 
it.Ulla~yan memleketler de eksik de
&• dır. 

Cl1 Dunyanın bugünkü hali, bir vu
~ta kanın serbestçe cereyan ede
be tnesınden hasıl olan neticelere 
~zıyor. Kan hücumuna u~ayan 
la 

1
"1.ar da fena haldedir, kansız ka-

n ar da ... 

Bize Sorulmadıkça 
Hatayda Hiçbir Tedbir 

Tatbik Edilemez ! 

Uluslar Kurumunun yeni binası 
'-An:ıevn!, "3'1 A.A., -.... ADaOOJU A- ~A"llUC llK BOZU aJ.8rak ŞU neyanatta 

jansının hususi muhabiri bildiriyor: bulundu: 
Konsey: bugün i>ğleden sonra top- "- Sancak rejimini tayin eden 2!1 

landı. Ruznamenin ilk maddesinde mayıs kararının mevkü tatbika ko. 
Iskenderun meselesi vardL Reis Tür nulmasında takip edilen usulün hem 
kiye murahhasını konsey masasına şekil, ve hem esasına ait olarak hü-
~vet etti. Murahhasımız Necmettin <Arkası 6 ıncıda) 

1, 700,000 Liramız 
Nafıa Vekaletinin Kurtardığı Bu 
Parayı Tramvay Şirketi Ödüyor 

Ankara, 28 (Tan muhabirinden) - dan Cümhuriyet Merkez Bankasına 
İstanbul tramvay şirketinin İstanbul yatınlmış bulunmaktadır Geriye ka 
halkından haksız yere aldığı iki mil- lan kısmın da kısa bir zaman zarfın
yon liraya yakın paranın lstanbulun da şirket tarafından eksiksiz olarak 
iman için harcanması bir kanun ile ödenmesi için Nafıa Vekaleti ile !ir
kabul edilmişti. 1.700.000 lira mik- ket arasında bir anlaşma yapılmıştır. 
darında olan bu paraya ait kanun bu Kanuna göre, Nafıa Vekiletimizin 1 

günden (dünden) itibaren meriyet ve kurtarmış olduğu bu para. fstanbu- l 
tatbik mevkiine girmiştir. Öğrendiği- lun iman işinde Yenicami . Eminönü 
me göre, bu mühim paranın bir kıs- meydanının açılmasına sarfedilecek· 
mı, İstanbul tramvay şirketi tarafın tir. 

İngiltereden Japonyaya 
Bir Protesto Daha .• 

Rusyadan Çine Hücum Tanklan 
ve 200 Tayyare Gönderilmiş 

Nıınkin yoluntla lngiliz ve Japon a.akerleri lrarfl lıarflya 
[ Yazıaı 6 ncı aayfadadD'] 

"Milli Korunma,, Komisyonu 

Kömür ve Şeker 
Ucuzlatılacak 

Ankara, 28 (TAN muhabirinden) - lk- ! 
tıaat Vekaletinde "Müli Korunma,, adıyla 5 -yeni bir komiayon vücude getirilmiftİT. Ko- : 
mi.yanda bütün V ektiletlerden birer müme.- 5 -.U ve lktııat Vekaletinin Umum Müdürle- 5 
rile mütehauulan vardır. 

Ba.,vekil Celal Bayar, Milli Korunma Ko
muyonuna çok mühim ifler vermiftir. Bun
lartlan belliba,lıccuı hayah ucuzlatma dava
n üzerinde lktuat Vekaletine düfen ana me
•elelerin ilk projelerini hazırlamakhr. 

Öğrenildiğine göre komi.yon yiyecek ve 
giyecekten aonra fimdi zaruri ihtiy~lardan 
iki mühim madde üzerinde etütler yapmak
tadır. Bunlar: Kömür ve fekerdir. HülrUmet 

---------.. .. -------.. -= ---... 
i • 

.umumiyetle kömürün ve fekerin daha ucuz 
Fiyatla &atılabilmesi için çareler ara1tırmak
tadır. Yapılan ilk heaaplar, bazı ledakarlık
lar yapmak auretüe bu çarelerin kolayca bu
lunabileceği netice.ini vermiftir. 

Bu ve buna benzer diğer maddeleri ucuz
latmak için çallfılırken gözönünde tutulan 
diğer bir nokta daha vardır: Hariçten ithal 
için kolaylıklar arafhrmak ve icap ederae 
kanunlanmızı bu yolda değiftirmektir. 

Milli ekonomiyi teıvik muelui daima ön 
planda gelmektedir. Ancak halkın zaruri ih
tiyaçlannı ucuzca temin edebilmesi ve me
•ela felıeri daha ucuz yiyebilmui için genİf 
milryaata ithalat ta yapılabilecektir . 

Atatürk Bir 
Gezinti Yaptılar 

Sulama işleri için 

Yalova, 28 (Huıuıt ıurette giden 
arkadaıımızdan) - BUyUk Önder A· 
tatUrk. bu akf8m otomobllle kaplıca· 
!ardan hareket buyurmuılar, Yalova· 
ya gltmlılerdlr. AtatUrk. Yalova sahil· 
!erinde Acar mot!Srlle bir deniz gezin· 
tlıl yaptıktan ıonra, tekrar kaplıeala· 
ra d!Snmuııerdlr. 

• 
Ordu MUfettltlerinden Orgeneral 

Fahrettln Altay, bugOn buraya geldi. 
BUyUk Şef AtatDrke tazimatını arzet· 
t ikten ıonra, yarın l ıtanbula gidecek· 

Yunanistanda 
Tahrikat 
Yapılıyormuş 

Atına, 28 (A. 
A.) - Atina A
Jansı, bazı sabık 

ı ıyasilerın son za 
manlarda ortaya 
çıkarılan hareket 
lerı ile Kralın ha 
yatına suikast ha 
zırlamakta olduk 
larına dair bazı 

yabancı gazete
lerde çıkan neşri 
yatı kati surette 
yalanlamak 
Ladır. 

Atina. 28 (A. 
!!.:ışve"R:~ ::J. A. Atina Ajansı) 
Metaksas Gazeteler, mem-

leketi isyana teşvik eden beyanna
meler dağıtmak suretile memleketin 
sükunetini ihlale teşebbüs eden ba
zı sabık siyasiler hakkında hükume
tin aldığı kararları tasvip eylemek
tedir. Gueteler, başmakalelerinde, 
bu temizleme işine devam olunınası
IU istemekte ve bu eski siyaset müf
lislerinin. hiç bir esasa dayanmıyan 
boş tenkitlerde bulunmak suretile 

(Arkası 6 mcıda) 

Balkan Antantı 
Mümessilleri 

Dün Toplandılar 
--<>--

Bütün Meselelerde 
Görüı Blrllği 

Cenevre, 28 (A.A.) - Balkan An
tantı hası olan devletlerin Cenevre
deki mümessilleri. umumi bir noktai 
nazar teatisinde bulunmak üzere top 
lanmışlardır. Bu sabahki görüşmeler. 
Balkan Antantı Azası hükCımetler a
rasında bütün sahalarda ve Milletler 
Cemiyeti çerçevesi içinde pasifik teş-
riki mesaileri hakkında gorüş birli
ğini müşahede ve tespite imkan ver
mistir. 

Nafıa V ekileti, Asri 
Tesisat Yaptırıyor 

Bu İşe Tahsis Edilen 31 Milyonun 
Bir Kısmı Bu Sene Harcanacak 

Konya mıntakaaında bugünkü teaiaatlan bir görünÜf 

[ Y azııı 6 ncı ıayf adadır ] 

Kahiredeki Miras Davası 

Prens Sey~ettinin 
Milyarları Kime Kaldı? 

Prensin Zevcesi Bayan Ulviye 
Kahirede Mühim Bir Dava Açtı 

Prenain kardefi 

Prerua Şivekar 

Geçende Şişlide validesi Prensetı 

Nevclvanın yanında oturduğu sıra

larda vefat eden Mısırlı Prens Seyfet 
tinin bir milyar frank miras bırak
tığını, Fransız gazeteleri Kahireden 
aldıkları malumata nazaran yazıyor
lar. 

Prens Seyfettinin bıraktığı muaz
zam servet, Kahirede, evvelce tayin 
edilmiş olan vasilerin elindedir ve 
Mısır kanunları mucibince mirasçıla
rına su suretle taksim edilecektir· 

Vakle81 Prenses Nevch•ana 300 
nıilyon frank. iki yeğenine. behe
rine 200 milyon frank. Hemşiresi 
Prenses Şivekira 500 milyon 
frank. 
Mısır kral ailesine alt kanunlara 

g~re. şu yukardaki şekilde taksime 
ugnyacağı beklenen bu bUyUk servet 
ten 7.evcelik hakkını talep etmek üze 
re Prens Seyfettinin zevcesi Bayan 
Ulviyenin, avukat Ismail Isa ve bıra.. 
deri ile Kahireye gittiği malumdur. 

..,. Prens Seyf ettinfn zevcesi Kahire-
de davasını açmış ve ilk celsede ta

(Arkası 6 ıncıda) 
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Yazan: 
Ali Haydar Mithat 

(TcrcUme ve iktibas 

hakkı mahfuzdur,] 

BELEDİYEDE : 

Ekmek İşi 

T A N 

Göz Kliniği 
Pavyonunun 
Temeli Atıldı 

POLİSTE: 

29.1.938 
·-······-···--···n-e•aa•H••••••••••••••••••••e 1 • 

1 Ankaradan 1 
i_ ... .:r elefan ve Telgrafla ...... ..1 

Bin Mahkum 
iş Yerlerine 

Gönderilecek 

Çok Küçük Olan 
Ma şhur Büyük Kabine 

İçin Tetkikler 
Tamamlanıyor 
Ekmeğin ucuzlatılması hakkında 

İktısat Veklleti tarafından yapılan 
tetkiklerin bir haftaya kadar bitirile 
ceği anlaşıhnaktadır. Varılan netice-

Cerrahpaşa hastanesinde Tıp fakül 
tesi göz kliniği için kurulacak bina
nın temeli dün sabah atılmıştır. Me
rasimde, Üniversite Rektörü, profe
sörler ve talebe bulunmuştur. 

Rektör Cemil Bilsel, temele ilk 
harcı koyarken enstitünün tıp tarihi
mizde bir hususi ehemmiyeti oldu
ğunu tebarüz ettirmiş ve henüz hiç
bir hastanemizde göz için ayn bir bi
na kurulmamış olduğunu söylemiş
tir. 

Cinayet ihbarını 
Yapan Kadın 
Tevkif Edildi 

10 yaşlarında Mandei isminde bir 
kız çocuğunun, babasının dört sene 
evvel bir adam öldürdüğü hakkında 
zabıtaya yaptığı ihbar yeni bir saf
haya girmiştir. 

Ankara, 28 (TAN muhabirin
den) - Imrali ve Edirnede bulunan 
yeni hapishanelere bu sene gönderi
lecek mahkumların seçilmesine baş
lanmıştır. Adliye Vekaleti bu iş için 
Kayseri Müddeiumumisi Abdülka
diri Karadeniz havalisine, Zongul
dak Müddeiumumi muavini Fahriyi 
Gaziantep ve Adana havalisine, Bur
sa Müddeiumumi muavini Edibi de 
Garbi Anadolu mıntakasına gönder
mek üzere tefrik memuru olarak 
merkeze çağırmıştır. Memurlar mın
takalarına hareket etmişlerdir. Git
ükleri yerlerde bütün hapishaneleri 
dolaşarak güçlü vatandaşları seçecek 
ve isimlerini V ekAlete bildirecekler
dir. Bu sene bin kadar mahkiimun 
iş yerlerine götürüleceği anlaf!lmak
tadır. 

No. 60 

Balkan Harbi bir tarafta il fe
laketli neticeler verirken, 

Hürriyet ve İtillf Fırkasının mem 
leketin idaresine ait hataları bit
mek tükenmek bilmiyordu. Devle
tin şeref ve haysiyeti her gün bi
rer suretle ayaklar altına alınıyor
du. Abdülaziz Çavişin Mısır hüku
metine teslim olunması tahammü
lümü taşırdı. Büyük denilen, haki
katte çok küçük olan kabineye 22 
ağustos 328 te (1912) şu telgrafı 
çektim: 

Sadrazam Muhtar Pa,a 
Hazretlerine 

"Bir aydır hükumetin biribi
rini takip eden hatalan, vatan 
evlitlannı ağlatacak kadar acı
dır. Bunlardan sizin de teessür 
duyduğunuzu fanediyorum. Ne 
çare ki, kabineniz balarından 
bazıları şahsi hislere mağlup 
olarak devlet işlerini intizam 
şirazesinden çıkanyorlar. Bu 
yolda en son hareketleri olan 
Abdülaziz Çavi~ meselesi; dev
letin altı yüa senelik namusnu 
berbat etmiştir .. Bu hallere kar· 
p cetlerimisin ruhlan bile İs· 

yan ediyor? Bu devlet kuruldu 
kurulalı bize iltica eden hangi 
ferdi düşmanlarına teslim ettik? 
Abdülhamit hilkbıeti bile bunu 
yapmadı. Bunun için bu hareke
te sebep olanlan · vatandaşlık 
hakkım ve memlekete bağlılı

ğım dolayisile şiddetle tenkit e
der ve buna karşı bütün varlı
ğımla protestoda bulunurum.,, 

Ali Baydar Mithat 

N Azını Paf& telgrafımı 1U 
derkenarla Divanıharbe 

h!'tıW, etmi§tir: 
~ kanuni mOracaatım 

reddetmek ve Mısır mahkemelerl
nbı kanuni bir isteğini yerine getir 
memek, Mısın, devletin eczasın

dan saymamak demek olurdu. Hü 
kiimet bunu yapamazdı. Hiçbir sı
fatı ve resmi sallhiyeti olmadılJ. 
halde hükıl.metl tahkire cüret ettl
linden dolayı celbile hakkında ka
nuni muamele yapılmak üzere bi
rinci kolonlu kumandanlılma,, 

Z7 Atustos Nbun 
Birinci kolordu kumandanı Ö

mer Yaver Paşa bunu Divanıharp 
reisine havale etti. Divanıharp 

müddeiumumisi "Hulusi,, imzasi
le yazılan derkenarda telgrafın 
divanıharple allkası görülemediği 
yazıldı. Telgraf döne dolaşa 4 Ey
lulde Beyoğlu bidayet müddeiumu 
misine gitti. 

Büyük kabine burada bana 
karşı dava açtı. Hapis ola- • 

ea~ aşikardı. Kaçmaktan başka 
çarem yokt\l. O zaman seyahat as
keri kayıtlara tabi olduğundan Ko 
lordu kumandanı ömer Yaver Pa 
p.ya başvurdum ve aileye ait se
bepler dolayısile hemen İzmire 
hareketim l&zım olduğunu anlat
tım. Hiç itiraz etmeden müsaadeyi 
verdi. Beni uğurlarken dedi ki: 

- Müşkül bir zamanda size yar 
cbm ediyorum. Ümit ederim ki, 
icabında siz de bunu mukabelesiz 
bırakmazsınız. 

Kumandanlıktan çıkinca İran 
sefareti önünde Talat Beyle karp
laştım. Hayretle bana bakarak ku
mandanlıkta ne işim olduğunu sor 
du. Hikayeyi anlattım ve seyahat 

. müsaadesini gösterdim. Dimağı ça 
buk işliyen Talat Bey derhal hük
münü verdi: 

- Görüyorum ki, ellerinde kuv 
vet ve iktidar kalmamış. 

1 zmirde Hürriyet ve İtilaf
çılar hiç yakamı bırakmadı 

lar. Fakat gün geçtikçe hadiseler 
kendi aleyhlerine dönüyordu. Muh 
tar Paşa istiskale uğnyarak Sada
retten çekilmiş, yerine K8mil Pa
ta geçmişti. İstanbula dönmekte 
tereddüt etmedim. Fakat avdetim
ten birkaç gün sonra Kiınil Paşa 
kabinesi birçok kabahatsiz adam
lan tevkife basladı. Buna dair En-

ye göre, şehirde büyük ve modem 
ekmek fabrikalan kurulacak, fakat, 
mevcut fınnlar kapatılmıyacaktır. 

Taksim ve Halkalı Sulan 
Suların ıslah edilmesi ve ucuzlatıl

ması işlerile Sıhhat Vekaleti yakın -
dan meşgul olmıya başlamıştır. 

Vekllet, hem umumt 8Ularm, hem 
• de memba sulannm ıslahı için iki cep 

heden çalışmaktadır. Umumi sular -
dan Taksim ve Halkalı sulan da 

Rekt!SrUn izahatına nazaran, enstl· 
tü 118 blh llraya ihale edllmlftlr. Dl· 
§er ekalklerl için haro11nacak para ile 
beraber 1150 bin liraya mal olacaktır. 

Bu heaaba göre, yatak baıına 2500 11-
ra aarfedllccek demektir. Bundan ev
vel yapılan tedavi kllnlOlnde de vaaatt 
maeraf aynidir ve heaapça memleket· 
te kurulan her hasta yataOı 21500 lira 
ya mal olmaktadır. Enatltü, 1 eylOlde 
tamamlanacak ve gelecek ders Hne
alnden itibaren çalıımıya baılıyacak· 
tır. 

Dün de kaydettiğimiz gibi, orta
da işlenmiş bir cinayet yoktur. Man
deinin, bir müddettenberi yanında 

bulunduğu Marika ismindeki ka.dm, 
kızın babası Panayotla metres hayatı 
yaşamaktadır. Fakat, nedense, Pa
nayot, son zamanlarda Marikayı ih
mal etmiye başlamıştır. Marika, tek
rar Panayota kavuşmak arzusile, 
böyle bir cinayet hikayesi uydurmuş 
ve küçük Mandeiyi zabıtaya gönde
rerek bu yalan ihbarı yaptırmıştır. 

Kadın, bu suretle Panayotu müşkül 
vaziyette bırakmak, dolayısile eve 
bağlanmasıw temin etmek emelinde 
imiş. 

Büyük kabinede Bahriye Nazın 
olan Mahmut MuhtaT PClfll 

ver Beye yazdığım mektuba şu 

cevabı oldım: 

"Yeni tevkifleri söyledikleri 
zaman ciddet müteessir oldum. 
Bugün Nanın Paşaya rastgelip 
söyliyemedim. Fakat yarın as

kerin siyasetle uğraşmaması hu
susundaki kararınıa rağmen söy 
liyeceğim. Kendisinin de esasen 
bu işlerden hoşlanmadıtına kai
lim. Bakalım netice ne olur? 
Hürmetler. 

Z İldnclklnun 328 (1113) 
Muhlbbhıhr 

Enver 

S ait Halim Paşa dahil, Ta
lat, Enver, Cemal ve daha 

birkaç kişi hariç olmak üzere İt
tihatçılann ileri gelenleri tevkif 
edilenler arasında idi. Kendilerini 
Bekirağa bölüjünde ziyarete git
tim. İçlerinde Hüseyin Tosun Bey 
gibi eski çalışma arkadaşlarım var 
dı. 

Kışın şiddeti, Bulgarların aylar

ca Çatalca hattında kalması, Bal
kanlı müttefikler arasında gani -
met taksiminde çıkan kavgalar bir 
mütareke aktine yol açmıştı. Bul

gar hükfuneti, Çatalca hattı hudut 

ohnak ve o zamana kadar düşmemiş 
olan Edirneyi teslim etmek şarti
le sulh masası başına geçebileceği
ni bildirmifti. 

L ondrada bir konferans top
landı. Müzakereler oldu. 

Neticede Midye - İnoz hattı hudut 
olmak ve Edirne Bulgarlara veril
mek şartlan üzerine Büyük kabi
ne ile muhabereye girişti. Böyle 
bir karann tarihi mesuliyetini da
ğıtmak için eski ve yeni vezirler 
saraya çağınlarak büyült bir top
lantı yapıldı. 

Kırkçeşme sulan gibi tehir dışından 
kesilecektir. Yalnız bu suların, ter. 
kos şebekesi İstanbulun bütün ihti
yaçlarına cevap verecek bir hale geti 
rildiği güne kadar akıtılması karar
laşmıştır. 

T alimatn•me Değifecek 
Margarin yağı yapılması için ev

i velce hazırlanan talimatnamenin, şe-
1 hir meclisinin geçen i:iefaki toplantı
. sında ileri sürülen itirazlara göre de
.. ğiştirilmesi için mütehassıslardan 

mürekkep bir komisyon kurulmuştur 
Fırınlarda Gece Çalıtdacak 
Fırınlarda geceleri ekmek yapılma 

sının yasak edilmesi kararlaştırılmış 
tı. Bu takdirde şehir balkının sabahla 
n öğleye kadar ekmeksiz kalarak şe
hirde yeni bir buhran çıkacağı dü
şüncesile bu usul kabul edilmemiştir. 
Fırınlarda yine eskisi gibi daha ziya
de geceleri çalışılacaktır. 

Şoförler itiraz Ettiler 
Belediye, otomobillere kırılmaz 

cam konulmasını karar altına almış
tır. Bu karar, salıdan itibm-en tatbik 
edilecektir. Fakat, şehrimizde ancak 
350 otomobilde bu çeşit cam vardır. 
Geri kalan 500 il ldi camlıdll'. Araba 
sahipleri bu işin kendilerine 90 lira
ya mal olduğunu ileri ~rek kara
rın tehırını ıateınişlerdir. 

MAARİFTE: 

Talebe Kamplan 
llkmektep talebesi için açılan 

kamplardan iyi neticeler alındığı i
çin bu sene bunların sayılan çoğal
tılacaktır. Ayni azmanda bu sene ilk 
defa olmak üzere, Erenköy Kız Liae
sinde erkek ve Kandilli Kız lisesin
de Kız orta mektepp talebeleri için 
birer kamp açılacaktır. Bu ka.mp. 
lar tecrübe mahiyetinde olacak, iyi 
netice alınırsa gelecek yıllarda de
vam edilecektir. 

Rektör, temele ilk harcı attıktan 
sonra, Profesör İgers Heimer de türk 
çe birkaç söz söyliyerek bu enstitü
nün ehemmiyetinden bahsetmiştir. 

Küçült Mandei, mürettep ihbarın 
Marika tarafından nasıl kendisine 
telkin edildiğini itiraf etmiştir. Pa,. 
nayot serbest bırakılmış, bu sefer 

MÜTEFERRİK : Marika yakalanarak Adliyeye veril
miştir. Uydurma ihbar yaptırarak 

Mevsimin ilk Seyyah ::1~:~~~~r~en Marika muhake-

K fil 1 G il Bir Kız Çocuiu Yandı 
a 1 81 8 yor Halıcıoğlunda, Bayan Atinanın 

Mevs1min ilk seyyah kafilesi bu- 6 yaşlarındaki kızı Satenik, mangal
gün öğleden sonra üç yüz Alman, in- dan sıçrayan kıvılcımlarla vücudü
giliz ve Amerikan seyyahı taşıyan nün muhtelif yerlerinden yanml§ ve 
Rellance vapurile limamrnıza gele- ağır surette yaralanmıştır. Küçük 

Memlekette Kış 
Ankara, 28 (Tan muhabirinden)_.: 

Meteoroloji umum müdürlüğünün al
,dığı maltimata göre, yurdumuz k!şın 
en soğuk günlerini geçirmektedir. 
Orta ve Şarki Anadoluda çok şiddet
li soğuklar hüküm sürmekte ve bir
çok yerlerde sürekli kar yağmakta
dır. Erzurum ve Karsta kann irtüaı 
yarını metreden aşağı düşmemekte
dir. Bugün Karsta sühunet sıfınn al
tında 29 dereceye inmiştir. Erzurum, 
Konya, Ankara ve diğer bir çok vi
lAyetlerde derece nakıs ondan apğı· 
dadır. 

Bir Kayıp 
cektir. kız tedavi altına alınmıştır. 

llk defa olmak ilzere Kızılay ta- • Vatman Mustafanm idareafn- Ankara, 28 (Tan muhabirinden)..:: 
rafından bu gemide seyyahlara mu- deki tramvay Eminönünde 60 yaş- Senelerdenberi Ankara emniyet mü
vakkat bir sergi açılacaktır. Sergi larında Nuriye isminde bir kadma dürlüğünde birinci komiser olarak va 
vapurun pazar akşamı limanımızdan çarpmı§, sağ ayağının yaralanması- züe gören Bay Hasip dün Nümune 
hareketinden iki saat önceye kadar na sebep olmuştur. hastanesinde vefat etmiştir. Bütün 
devam edecek, bu usul bundan son- Ankaranın tanıdığı ve sevdiği bu za-
ra limanımıza gelecek bütün seyyah ÜNİVERSİTEDE : bıta memurunun ölümü büyük bir 
gemilerine tatbik edilecektir. teessür uyandırmıştır. 

Bundan bqka, seyyahların gece. Yunanistana Yakalanan Kaçakçllar 
leri şehre çıkma.1.a.rma d& _mı verile- Ah'Kara, ~8 1a.A.) _ Geçen bir haf 
cekttr. Gl•n y ...... ~ \ 

Şehr;lııilzde seyyan oı...; ·~rtuğu seks~rı be~ ltaçftÇı, fedl ~~ 
müddetçe geceleri Garden Barda Döndüler di kilo gümrük kaçağı, yetmiş dört ki 
Zeybek, Laz oyunu gibi milli oyun- Atina ve Pirede bir tetkik seyaha- lo inhisar kaçağı, iki yüz seksen bet 
larımız oynatılacak, milli müsikimiz tine çıkan İktısat ve Hukuk Fakülte- Türk lirası, bir tabanca ile on kaçak· 
çaldırılacaktır. Bu usul de yine ilk 1 lrmi tir 
olarak bu gece tatbik edilecektir. si talebeleri Regele Karol vapuru ile çı hayvanı e e geç § • 

Şubatın 24 ünde "Roma" ve 27 sinde dün şehrimize dönmüşlerdir. Genç- y ALOVA 
"Zitita" vapurları ile de iki seyyah lerin Atina seyahati çok istüadeli ol- : 
kafilesi daha gelecektir. muş, Türk - Yunan gençliği arasında 

Hük&net Doktorlan Kurau muhtelif dostluk etzahürlerine vesile 
vermiştir. Talebelerimiz şerefine ti

Ankarada açılan hükumet doktor-
larına mahsus olan kursun bundan niversite klübünde, sefarette birer 

çay ziyafeti verilmiştir. 
sonraki devrelerinde şehirlerin ima-
rında kanalizasyon ve su membaian Talebeler Akropolu, stadyomu gez 

mişler, konservatuvar tarafından ve
hakkında da bir ders gösterilecektir. 
4 Şubatta başlıyacak olan ikinci dev- rilen bir konserde bulunmuşlardır. 

Banka Müdürlerl 
Yalova, 28 (Hususi) - Dün buraya 

gelen ve Başvekil tarafından kabul 
edilen millt bankalar umum müdürle 
ri İstanbula döndüler. Yalnız tı Ban
kası umum müdürü Muammer Erit 
Bursaya gitti. reye Istanbuldan bu defa Sarıyer Gençler, Yunanistanda bulunduk

hükillnet doktoru Necdet iştirak ede lan müddet zarfında bazı fabrikalan, 
Dit Tabipleri iktisadi müesseseleri, Pire limanı te-

cektir. . kik 1 
Konore•i Toplandı T be hh sısatını da tet · etmiş erdir. Atina 1 BiRKAÇ 1 • ale nin Sı ati valisi de talebemiz şerefine bir ziya-

Diş Tabipleri Cemiyeti kongresi K ı Ed'l ek ontro ı ec fet vermiştir. Ziyafette samimi ve he 
clün akşam saat 18 de Etibba oduı M arif kA, be 

SATIRLA 
a Ve ~eti tale nin sıhhati- yecanlı nutuklar söylenmiştir. Atina 

salonunda toplandı. Kongre saat ne çok ehemmiyet vermektedir. Git- üniversitesi, kütüphanesi de gezilmi§ M Qlldye mQfetttılert otobO. meeeled 
21 e kadar sürdü. idare heyeti, mil- tik arta al be k hakkmdaki tahkikata dün de a.. 

çe sıurısı n t e nin me tep- talebeye izahat verilmi§tir. Gençler, vam etınlller, iki otobüsçüyü dinlemlfl~ 
rakıpler, vezne raporu okundu. Bu lerde daha sıkı bir sıhht kontrol altın Falerde bir gezinti yapmışlardır. Mil dir, 

raporlar üzerinde bazı dilekler din- da bulundurulması kararlaştırılmış- li Yunan tiyatrosunda bir piyes sey- e 
lendi. idare heyeti, bir yılda yapılan tı.r. Her orta mektebe bir mütchas- redilmiştir. K 5y ebesi ::veti&tirmek tızere her vtlA-t 
işler hakkında azaya izahat verdi. sıs doktor tayin edilmiştir Mektep- Talebelerimizin gezdikleri yerler- yette bir kurs açılacaktır. 
Bundan sonra, yeni idare beyetl ln· lerln doktor kadrosu tamamlanıl'lş- de Yunanlı dost ve müttefiklerimiz • 
tihabll}a geçilerek Profesör Kbım tır. Son olarak Cerrahpaşa hastaha- çok büyült misafirperverlik göster. Q" •len muallimlere yardım cemiyetinin 

;rı1lık kongresi, bUIÜJl saat 1ıl te 
Esat, Ziya Cemal, Ferit Ramlz, Fey- nesi doktorlarından Salih Haşim mişler, Türk talebesi şerefine müte- tl'niversite konferana salonunda toplana-
zullah Kadri, Nihat, Halil, .Muam- Sönmez, Davutpaşa ortamektebi ta- addit toplantı ve eğlenceler tertip et caktır. 

j HADi SEL_· E_'AR_rk-~N-var_> __ R-;-;-· ;-~-~-~-~-di._I :----bi-pli-ğin_e _tay_in_edi-·lmi_·ı_tir_. ___ mi-şle-rdir_. ----- l.,..T_A_K-Vl-M-ve_H_A_V_A ... , 

1 

29 lklnclkanun 1938 

Dün Yunanistandan dönen "Onivenitelilerimiz, Atlnada Meçhul 
asker abidesine ~enk koyarlarke11 

Cerrahpaşa hqstanesine ilave edilecek olan göz kliniği pavyonu
nun temel atma merasimi yapılıyor. 

CUMARTESi 

1 inci ay Gün: 31 Kasım: 88 
Arabi 11157 Rumt: 18&4 
Zilkade: 27 lklnolkAnun: 11 
Güne,: 7,18 - Ö61e: 12,27 
ikindi: 16,04 - Akpm: 17,20 
Yataı: 18,153 - im.ık: 15,82 

YURTI'A HAVA VAZiYETi 
Yurdun Ege ve Orta Anadolu mıntaka

ları fazla, Trakya, Kocaeli, Karadeniz la
;yıları kısmen bulutlu geçmiı, diğer yerler 
az bulutlu, Konya, Sıvas ve Erzincan ha
vallsl sisli geçmiştir. RüzgArlar, Cenubi 
Anadoludan şimalden hafif, Trakya. Koca 
eli ve Egede cenuptan orta, Karadeniz kı
yılarında ayni iatikametten kuvvetlice es
miştir. 

İstanbulda havıt, sabahleyin az bulutlu, 
geçmiş, öğleyin kısmen kapanmış bulunu
yordu. R(lzgAr, cenubu arbiden saniyede 
4 metre hızla etre 760,1 
milimetre idi. H 12,9 ve en 

ecijlmi~tir. 
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Konsey 
Toplantısında 

TAN 

Bulgaristan Buhranı : 1 Bir Romen Diplomatı . '"-'- Bütün Dünyada: 

3 --~ 

fi.EK 
iş Sahibinin Rolü 

Kalmamah 
Ömer Rıza DO(;RU L 

M illetler Cemiyeti müessese· 
sinin mühim bir buhran 

ile karşılaştığının en büyük delili, 
cemiyette kalan azanın sadakat
lerini ve cemiyet prensiplerine İ· 
nançlannı teyide lüzum görmele
l'İdir. Evvelki günkü Konsey top
lantısında İngiltere, Fransa Hari· 
c:iye N azırlan başta olmak üzere 
diğer devletlerin murahhasları hep 
bu mevzu ile meşgul olmuşlar ve 
l\Ulletler Cemiyetinin mühim aza
sından birkaçmı kaybetmesinden 
sonra alınacak vaziyet hakkında 

söz söylemişlerdir. 

Yeni Seçimden Sonra 
Köse ·Ivanof Kabinesi 
Yerini Bırakacak mı ? 

[Ya.zan: 8. Felek] 
Kırtasiye denilen büyük dertle uğ• Van Zeeland'ın 

Y • R raşacakların Allah yardımcısı olsun 
enı aporu ve ydlardanberi nasırlaşmış olan bu 

N 1 K ı d ? derdi söküp atacak eller nurdan ol· 
aSJ arşJ an ) • 1 

sun. Bence aklı başında her vatanda-
şın bu mesaiyi takviye etmesi mem· 
leketin selameti ve milletin rahatı 
namına farzdır. 

1 

Brüksel, 28 - Van Zeelandm rapo 
ru dünya efkanumumiyesinde tesirli 
akisler yapmaktan hali kalmamıştır. 
Resmi mahfeller her nekadar fikirle 

1 
Sofya, 28 (A.A.) - Başvekil Köse

••••••••••••••••••••••••••••""'•""'•~•~•·,. ivanof, bu sabah Kral tarafından ka rini sarahaten izhar etmemekte ise
ler de gazeteler muhtelif mütalealar 
da bulunuyorlar. 

Ötedenberi kırtasiyecilik derdinin 
bir avcısı sıfatile bugün de bu mese
le ile alakalı bir mevzu üzerinde yü
rümek istiyorum. 

İngiltere, Fransa ve Sovyet Rus 
Ya Hariciye N azırla.rı, Milletler Ce
ıniyetinin vazifesini yapmıya de· 
"anı edebileceği kanaatindedirler. 
Çünkü cemiyeti ilham eden ve do
ğuran düşünceler ve ülküler hiçbir 
sarsıntıya uğramamıştır. Sonra ar· 
sıulusal sulbü koruyacak bir oto· 
rite ihtiyacmı her millet hisset- . 
nıektedir. Gerçi Milletler Cemiye· 
tinin kendisinden beklenen bütün 
'7azifeleri yaptığı iddia olunamaz, 
bununla beraber, milletlerara· 
sı iş beraberliğini sağlamlamıya 

Yarıyacak başka bir vasıta da yok
tur. 

O halde Milletler Cemiyetini 
kuvvetlendirmek gerektir. Mister 
'Eden, İngilterenin Cemiyette lza 
olmıyan milletlerle de dostluk m ü 
nasebetlerine ehemmiyet verece
ğini fakat bu münasebetlerin Mil
letler Cemiyeti prensiplerin e uy· 
gu.n olmasına dikkat edeceğini an
latmıştır. 

Fransa Dış Bakanı, M. Delbos 
ise beynelmilel münasebetler in a· 
ııarşi tehlikesine karşı müdafaası 
lüzumunu ileri sürerek Mille tler 
Cemiyetine tutunmak gerekleşti· 
ğini izah etmiş bulunuyor. 

B. Litvinof Milletler Cemiyeti· 
nin bugünkü. halile de tecavüzü 
durdurmak, hiç olmazsa tahdit et
mek kudretini haiz olduğuna ina
nıyor. 

..,. Lıtvınottan sonra soz 
söyliyen Lehistan Dış Bakanı Al-

, hay Bek'in beyanatı daha başka 
bir mahiyette idi. Ona göre "müs
takil hükumetler tarafından h a
yati kararlann, ferdi bir suret te 
ve mesuliyeti müdrik olarak itti
haz edilmesi icap eder .. ., 

Lehistan Dış Bakanının bu söz
leri miihim tevillere müsaittir. 
Çünkü Milletler Cemiyetine dahil 
o~an devletler tarafından verile
cek rniişterek kararların Lehistan 
tarafından tanınrnıyacağını ve Le
histanm bu kararlara iştirak veya 
ademi iştirak hususunda kendi ba
şına vereceği kararlara bağlı ola
cağını his::;ettirmektedir. 

K üçük Antant namına söz 
söyliyen Romanya Harici

ye Nazırı B. IUicesco bilhassa üç 
noktaya temas etmiştir: Beynelmi 
lel iş beraberliğinin organize edil
mesi, devletler arasında mutlak 
müsavatın gözetilmesi ve bütün 
ba devletlerin arazi biitünlüğü
nün ve siyasi istiklallerinin kol· 
lektif teminata bağlanması! 

Halbuki bugiin Milletler Cemi
yetinin ıslahı için uğraşanların ile· 
ri sürdükleri en mühim teklif "Si
~·asi istiklal ve arazi bütünlüğü ba 

Arnavutluk 
Krall 
Evleniyor 
Tiran, 28 ( A .A .) - Kral 

Zog~un Kont A pponyi'nin 
kızı 22 yaşında Kontes J e
raldin A pponyi ile nişan

lanması merasiminin pek 
yakında yapılacağı resm en 
teyit olunmaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••• 

iSPANYA: 

Hükiimetçiler 
Yeni Taarruzlara 
Başladılar 

Saragose, 28 (A.A.) - Havas bil
diriyor: Cümhuriyet kıtaatı kuman
danlığının, her ne pahasına olursa ol 
sun, Teruel yolunu ele geçrimek iste
diği anlaşılıyor. Bu kıtaat, hücum 
ceph esini cenuba doğru genişletmiş
tir. Cenuptaki cümhuriyet hatlan 
bu yola daha yakın bulunmaktadır 

Cümhuriyetçiler şiddetle hücum için, 
Celadas köyünün cenup doğusunda 

Alfanbre nehrinin iki kolu arasındaki 
bölgeyi seçmişlerdir. İcraat, Teruel 
yolu üzerinde gelip geçmenin yasak 
edilmesile başl~ş. bunu Celadasın 
cenubunda ve cenup doğusundaki 
••~J"• .. --....ı .. ..':tt .. .ll.le1'V ... .L.L-.A..l ---11..uJ.C l.V.tJ~U 

ateşi takip etmiştir. Milisler mütea
kiben, yirmi kadar tankın müzahere
tile, Nasyonalistlerin mevzilerine hü
cum etmişlerdir. Tanklardan beşi 
tank müdafaa toplarile durdurulmuş 
tur .N asyonalistlerin otomatik maki
nalan milisleri iki yandan ateş altına 
al~ıklarından milisler üç çeyrek sa~ 
at muharebeden sonra ağır zayiat 
vererek çekilmiye mecbur kalmış • 
la.rdır. Saat 12 ye doğru, hükılmetçi
ler tekrar hücum etmişler ise de bu 
sefer de tardedilmişlerdir. 
Diğer taraftan, Singara bölgesinde 

de bir Cumhuriyetçi hücumu tarde
dilmiştir. 

İki gündenberi, havanın müsait ol
mamasına rağmen, nasyonalist tayya 
reler büyük bir faaliyet göstermişler 
dir. 

-0--

Küçük Antant: 

Cenevrede 
Bir Taplantı 
Yapılacak 

Cenevre, 28 (A.A.) -Romanya Ha 
riciye Nazırı ve Küçük antant reisi 
Micesco bu sabah biribirini müteakip 

Çekoslovakya mümessili B. Osusky 
ve Yugoslavya mümessili B. Soboto
viç ile görüşmüştür, 

kunından miitekabil teminatın,, 
kaldırılmasına aittir. Yalnız Mil· 
letler Cemiyetinde kalan büyük 
devletlerin Cemiyete bağlılıkları· 
nı teyit yolundaki beyanatı bu çe· 
şit tekliflerin önünü alacak, h iç 
olmazsa bunların gelecek eylülde 
toplanacak Asamble toplantısı
na kadar geri bırakılmasını temin 
edecek mahiyettedir. 

Bu görüşmeler, Küçük Antantın 

yakında bir toplantı yapacağına dela
let addedilmiştir. 

Diğer taraftan İtalyan İmpara· 
torluğunun, yani Habeşistanın İtal 
~·a tarafından ilhakı meselesinin 
hu defa toplantıda mevzuu babsol
U:ııvacağı anlaşılmaktadır. 

lli.iJasa Milletler Cemiyeti her 
Şeye rağmen ) aşı~or ve yaşıyacak· 
tır. 

~======================-
Windsor Dükası 

Versay, 28 (A.A.) - Dük ve Vü· 
~s de Windsor, 6 şubatta buraya ge 
!!"ek altı ay için burada La Maye şa 
l>autıda oturacaklardır. 

Halbuki böyle bir şey yoktur. Bu 
görüşmeler, alelade temaslardan iba
rettir. 

MJSJR: 

Yeni Kabine Tesliha~a 

Kuvvet Verecek 
Kahire, 28 (A.A.) - Sözüne inam 

lır bir menbadan öğrenildiğine gör~. 
yeni Başvekil Mahmut Paşa. 3 şubat 
ta parlamento huzuruna çıkarak ıtı. 

mat reyi istiyecektir. Hilkiımet pnıg 
ramnıda, miktarı 40 bine çıkarılac~ k 
olan nizami ordunun geniş takviyesi 
bilhassa mühim bir yer alacaktır, 

l bul edilmiştir. B. Köseivanof, bir sa-

l 
at kadar kralın nezdinde kaldıktan 

sonra, saraydan çıkarken gazetecile
re demiştir ki: 

"-İstifa etmiş olan Maliye Na

zın B. Baroru, Plevne mıntakası 

direktörü B. Nikeforof istihlaf ede

cektir. 
Hükumetteki kısmi değişme, ni

hayete ermiş gibi gözükmektedir. 
Maamafih siyasi mahafilin fikri, 
dü~-ünce farklarının hala devam ey 
!em ek te olduğu merkezindedir. Ye 
ni hükfunet sanıldığına göre, mart
ta seçimleri yapacak ve ondan 
sonra yeni bir hükıiınet teşekküJ 
edecektir.,, 

Sofya, 28 (A.A.) - Adliye Nazırı 
B. Oznianof, istüa etmiştir. Gerek 

Romanyanın yeni hariciye siyasi 
müsteşarı B. Lucien Blaga, Roman
yanın maruf ediplerinden biridir. 
Henüz kırk ~aşında olmasına rağmen 
Romanya Akademisinde azadır. Bil
hassa şiirleri, çok beğenilmektedir. 

Londrada çıkan News Chronicle ga 
zetesi: "Herhangi bir mucize bekli-

l yenler bu rapor karşısında inkisar 
hissedebilirler fakat bu raporun iyi 
bir ciheti de vardır ki, hüsnüniyetle 
pratik bir siyaset unsurlan olabile
cek tekliflerden mürekkep bir kül teş 

I kil etmesidir.,, diyor. 

l Amerikaya Göre 
1 Amerika Hariciye Nazın raporda 
teklü edilen hal suretleri hakkında 

gazetecilere fikrini bildirmekten imti 
na etmişse de raporun ihtiva ettiği fi 
kirlere karşı sempatisini izhar etmiş 
tir. 

Bizim kalem odalarında menuır.. 
ta· Jan, mukayyitlerden başka bir de 
(esbabı mesalih) yani iş sahipleri de
nilen bir unsur daha vardır ki, kır
tasiyeciliğin icaplarından olarak "mu 
amelat,. çarhlannm arasına kan§· 
mıştır. 

Bu esbabı mesalih kimdir?. 
Kim olacak? Siz, ben, şu, bu. Hü· 

lasa elinde numarası veya evrakı, 

kalem kalem dolaşan adam. 

B. Oznianof'un halefi gerek Maliye ROMANYA .· 
Nazırı B. Barof'un halefi muhtemel 

Amerika gazetelerinden baZ11an 
Van Zeeland raporunun memleketler 
arasındaki ideolojik derin ihtilaflan 
pek sathi geçmekte olduğu mütalea
sında bulunmaktadırlar. 

Gerçi bazı dairelerde bu adamı iş 
yerlerine, kalem odalarına artık hı· 
rakmıyorlar amma doğrusu bundan 
ne fayda hasıl olduğunu anlıyanu. 

yorum. Çünkü mashalat sahiplerinin 
yalnız bir iki daire veya kalem oda· 
sına girmemeleri işlerin daha çabuk 
görülmesini temin edecek bir tedbir 
değildir. Eğer imkan olursa bu adamı 
bütün iş çarhlarının dışında bırak· 

malıdır ki, fayda hasıl olabilsin. olarak bugün öğleden sonra resmen 

taayyün edecektir. Bu istüaların se- B k•} G 
bebi, bu iki nazır ile sabık Harbiye aşve ) OgaDJll 

Fransızlar şimdilik hiçbir tefsirde 
bulunmamaktadırlar. Filhakika bu 
mühim vesika çok az zamandanberi 
elde bulunmaktadır. Bu zaman her
hangi bir fikir beyan edebilmek için 
hiç te kafi değildir. 

Neden?. 
Çünkü: 

Nazırı General Lukof arasında mev- d v 

cut bulunan tesanüttür. Sabık Harbi- 1 Ara 1 gı 
Bir dairede bir işiniz var. Ya k a· 

yıt bulunacak, ya suret çıkarılacak, 
ya hesap tetkik edilecek. ye Nazın General Lu.kof tekaüde y • D } 

sevkedilmiştir. enı ost ar Umumi Akisleı 
Kağıdı kovalamaktasınız. Memur· 

lar sıkışmasın diye bir haf ta, on gün 
sonra gidersiniz. Evl'akınızı a.ram.ı
ya başlarsmız. İşinizi görecek &lan 
memurla bir fırsat bulup görüştüiü· 
nüz zaman size sorar: 

RUSYA: 

Tevkifat Şayiaları 

Tekzip Ediliyor 
Moskova, 28 (A.A.) - Havas mu

habiri bildiriyor: 
~aıaıııyettar makamlar, Moskova-

da birçok zabit tevkif olunduğu ve 
Mareşal Bluher'in bir gösteriş sefer
berliği ilanı için Uzak Şarka hare
ket ettiği hakkında yabancı memle
ketlerde neşredilen haberleri yalan
lamaka tdır. 

Bazı haberlerin yeni vücuda geti
rilmiş olarak gösterdikleri devlet em 
niyeti genel direktörlüğü de yeni bir 
idare değildir ve 1934 te G P. U. nun 
lağvı ve Dahiliye komiserliğinin ih
dasındanberi mevcuttur. Gudozbez 
ismini taşıyan bu idare, Fransadaki 
milli emniyet idaresinin aynidır. 

AMERiKA: 

Meşhur Niyagara 

Köprüsü Uçtu 
Niagara, 28 (A.A.) - Yıkılacağı 

24 saattenberi tahmin edilmekte bu
lunan Niyagara şelfilesinin üstündeki 

köprü, dün akşam, birdenbire buzla
rın sürüklenmesi tesirile yıkılmıştır. 

Köprü üzerinde çalışmakta olan ve 
bir müddet hayatları hakkında endi
şeye düşülen 10 işçi, köprünün yıkıl
masından birkaç dakika evvel, tehli
keyi hissederek kaçmışlardır. Köprü, 
iki saniye içinde mahvolmuştur. 

Ni~ıa!Jara Köprüsü 

Bil.kreş, 28 (A.A.) .- Romanya 
gazeteleri, B. Virginio Gayda'nın 

Popolo d' Italia gazetesinde Başvekil 
B. Goga'ya atfettiği "Romanya, ha. 
len mevcut ittifaklarını derin su -
rette değiştirmeksizn yeni dostluklar 
aramaktadır. ,, tarzındaki beyanatı 
yalanlıyan bir Başvekalet tebliğini 

neşretmektedir, Başvekil Goga, B. 
Gayda'ya, hak;katte aşağıdaki tarz.. 
Jw 1.,,~J "*".a ..... '4ı.tı.- l·uwh•-_.,11,ıJ 11'r • •rRl'\nı.A..n 

ya, bugünkü dostlruklarrna ve ittifak 
' larına katiyen hiçbir halel getirmek 

sizin yeni dostluklar aramaktadır.,. 

LEHiSTAN : 

Leh Yahudileri 
Mussoliniden 
Yardım Bekliyor 
Varşova, 28 (A.A.) - Vilno şeh

rinde Dr. Levinin riyasetinde faşist 
temayüllü bir Yahudi sionist briliği 
teşekkül etmiştir. "Yahudi Nasyonal
Radikal Partisi,, ismini taşıyan bu 
yeni teşekkül, Filistinin Yahudilere 
mal edilmesinin, İngilterenin yardı
mile değil, fakat İtalyanın ve B. Mus 
solininin yardımile tahakkuk ettiril-

Hulasa, bütün dünya, raporun de
rin bir tetkike layik ve dünyanın 

böyle bir teşebbüse muhtaç olduğu 
kanaatinde müttehit bulunmaktadır
lar. 

Yalnız, Amerika hükumeti varıla
cak netice hakkında açıkça izhar et
tiği fikirler arasında Avrupa memle
ketlerile hiçbir ekonomik müzakere
ye girişmek istemediğini söylemek -
+0 "1ir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin iş 
birliği yapabilmesi aşağıdaki husus
larla takyit edilmiş bulunmaktadır: 

! -Amerika Birleşik devletleri ka 
nunları arasında harp borçlarını ver
miyen devletlere karşı kredi açılma
sını meneden bir kanun mevcut ol
duğu gibi bu devlete karşı hususi 
gümrük tedbirleri alan memleketle
re mukabelebilmisil yapılmasını mec 
buri kılan bir kanun vardır. 

2 - Mister Hulün harid ticaret si
yaseti prensipleri Van Zeeland'ın 
dünya ekonomisinin yeniden tanzi
mi için lüzumlu gördüğü istihale dev 
resinde çok değişmek mecburiyetin
de kalacaktır. 

3 - Amerika efkarı umumiyesi, 
hükCunetin diktatörlüklere karşı ya
pacağı her nevi ekonomik ve ticari fe 
dakarlıklara aleyhtar bulunmaktadır. 

- Ne kağıdı bu? 
- Efendim! Kaşkaval sokağındı 

bir arsa kaydı bulunacak ta.? 
- Ne zaman geldi? 
- On gün kadar oluyor. 
- Neredeydin mübarek adam, on 

gündUr? 
Siz işinizin ~ecikmesinden şikayet 

etmeden evvel o sizin kendi i,inizi 
takip etmemenizden dolayı size çıkı
şır. Ve ondan sonta siz kabahatli bir 
tavırla beklersiniz. O da sıra sizin işe 
gelince. muğber bir tavırla evrakını
zı, işinizi araştırır. İşinizin bulunması 
ekseriya bir hatıra mese]ec;idir. Ya o 
memur, ya arkadaşlarından birisi işi 
hatırlarsa kağıt tomar ve destelerin 
arasından sizinki çıkar, bulunur ve 
mümkün olan çabuklukla birka!i 
gün sonra tekemmül eder. 

mesini istihdaf eylemektedir. , •••• • ••• •• •• • •••••• ••• • • •• 

Onun içindir ki, iş sahipleri müm
kiin olduğu kadar işin yakınından ko 
şarlar. Zira pek uzaklaşırlarsa kağı
dm memurlar tarafından hatırlanma
sı güçleşir. Ve yakından koşanlar, 

işlerini kurcalayıp çıkartırlarken işi
ni kovalamamış olanlarınki de tabii 
ister istemez geri kalır. Nekad ar geri 
kalır? Artık orası memurun insafına 
ve işler üzerine tatbik edilen kon tro
liin sıklığına bağlıdır. Şurası kayde şayandır ki, Dr. Le- .: KISA 

vinin muavini mühendis Turov, giz- ı 
li tutulan sebeplerden dolayı, polis

HABERLER 

çe şimdiden tevkü edilmiş bulun
maktadır. 

Bir Y ahudinin İdamı 
Hayfa, 28 (A.A.l - Bir Yahudi po

lis memuru. geçen eylulde meslekda
şı bulunan bir Arabı öldürdüğü için 
mahkeme bugün idamına karar ver
miştir. 

* Sovyet Rusya'll!l rn37 b l'.ı;esi~ 
nlıı 1936 ya nazaran bir mikdar art
bğı tesbit edilmiştir. * İsviçre ile Fransa arasındaki 
hudut konuşmaları bir anlaşma ile 
neticelenmiştir. •• * Belçika Meclisindeki ~·umruk- t 

• lu gı.irülti.ıden sonra tecavıize uğra- t 
yan Faşist Mebusu mahkemeye mü- ı 
racaat etmiştir. 

........................ . . ...... 

Nlyagara ıelateslnln bUtün t!Shretl, dtln· 
yanın en yUkıek bir çaglıyanı olmasıcıır. 
YUkıekliljl 48 metre kadar bulunan bu 
felale, bağlı bulundugu nehirle blrllktc 
kııın 'iddeti yüzünden donmaktadır. Re· 
almde şeliılneln donmuş vaziyeti ile yıkı· 
lan köprüyü ııörOyorsunuz. 

İşte kırtasiye ile mücadele edilir· 
ken şu iki nokta gözönünde tutulma
lıdır: 

1 - İşler, eshabi mesalihin takibi· 
ne hacet kalmadan otomatik kontrol 
usullerile muayyen ve kısa zamanda 
kalemden mutlaka çıkmış bulunma· 
lıdır. 

2 - Memurların hafıza ve hatıra 
yolile kağıt bulmaları sistemini yı
kıp rasyonel evrak ve defter sistem. 
leri temin etmelidir, ta ki. bir daire
nin büti.in işi şunun bunun hafızası· 
na hağh knlınasın. 

Sağhk 
Propagandas·ı 

Yapllacak 
Ankara, 28 (TAN muhabirin

den) - Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti, yurtta geniş mikyasta bir 
sağlık propagandası vapmıya karar 
vermiştir. Vekalet, halka hastalığa 
tutulmamak ve mevsime gör salgın 
halini alması muhtemel bulunan has 
talıklardan korunmak yollarını ve 
çarelerini muhtelif vasıtalarla öğ
retmek için tedbirler almaktadır. Bu 
korunma çareleri daha ziyade pro
paganda filmleri ile ve sokaklara a
fişler yapıstırılmak surctilc temin e
dilecektir. 
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HAKARET: 

·ısı·z Ku··fu··r Ettı•gvı• 

TAN 

Herkes koşuyor, me\'sİmin en güzel filmi ·----,ı 
~ Sinemasında l\lillöker'in MÜZiK 

AŞK 
RAKS 
ZEVK 

•• 'T" U R 

FAKİR 
·~ meşhur fran.sı%Ca opereti 

TALEBE 
Görülmemiş dorecede muazzam sahneler, binlerce figiiran, em!'lalsiz miizik ve fe,•kala-

de nrkılnr. İlaveten Dünyanın en küçük piyanistinin konseri ve Ekler Jurnal. 

ahkemeye verildi----- Bugün saat 1 de matine-----

Suc u, Hususi işaretlerle Sövmüş 
· ve Tehdide Kalkışmış 

Bu hafta SONE sınemasının 

göstermekte olduğu haftanın en büyük ve en güzel 

' I Harict Askert Kıtaat 
tıanıarı 

Pmarhisarda bulunann top alayına 
ait 4150 kilo sadeyağına talip zuhur 
etmediğinden 8-}.ı..._93g salı gtinil sa 
at 15 te pazarlıkla mübayan olunacak 
tır. Tnlip olanların tayin kılınan gün 
ve santte V.ir.ede Satınnlma Komisyo 
nnuna müracaatleri. "715,, "566., 

Meshut suçlar müddeiumumBiğl, 
dün şikayetçisi, suçlusu, şahtlleri dil 
siz olan bir sövme davasını tetkik et
miştir. Davanı mevzuu şudur: 

Hikmet ve Perihan, kan koca 
gibi beraber yaşıyan iki dilsbdir. 
Bunlnrln dilsiz Haçador iyi geçin· 
miyorlnr. Blribirlerl aleyhine 
muhtelif mahkemelere da\'B aç
mışlar. Dün de Sultanahmct Sulh 
Üçüncü Ceza tahkemesinde Hik
me~ ve Perihan tarafından Haça
dor aleyhine açılan bir davaya 
devam edilmiş, muhakemeden 
sonra Haçador hususi işnretlcrile 
her ikisine de sövmüş \'e Periha-

"- Senin gırtlağını sıkarak öl· 
düreceğim,, demiştir. 1 1 

Mahkemede dinleyici olarak bu • lunan üç dilsiz de bu sövmeye ve f.l • •dd d k ı mı, cı en şim iye adar gördüaümüz a•k ... Heyecan ... De-
korkutmıya ~ahit olmuşlardır. • ,. 

µizcilik ..• v kahramanlık filmlerinin en mükemmeli ve en ha
Milddeiumumi Hikmet Sonel, oku-

rikuladesidir. 
yup yazma bilen bir dilsiz vasıtasile Tümen birlikleri ihtiyacı için 55300 

d Ba roll rde: şahitleri dinlemiş, hepsi de Haça o- kilo Bulgur kapalı zarfla 18-2-938 
run ikisine de sövdüğünü söylemişler YICTOR FRANCEN • EDW GE FEUILLERE saat 15,30 da alınacaktır. Teklif mek 
dir. Müddeiumumilik, işaret suretile tuplan belli saatten bir saat evveline 
ve medllılünü karşısındaki anlıyacak •••• Bugün mutlak bu tahcıeri gidip görünüz. • kadar kabul olunur. Muhammen be-
ve diğer dilsiderin de husumetine ------------------------== deli 7189 lira, ilk teminatı 539 lira 
mMm~~~~~~~~çum~~·•••••••••••••••••••••••~~, 1~5~ru~~w~ın~~şu~a~ 
lan bulunduğu neticesine varmış, Ha ı• p E K 1 

sini görmek üzere hergün ve eksilt_ 
çadoru sulh ceza mahkemesine gön- Bugün s in em a s 1 meye iştirak ıi.çin belli gün ve saatte 
dermiştir. teklif mektuplan ve kanuni vesikala 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= Konanlıkhayahna ait en ~eLlli~filgurum~Sa~~Ko 
HIRSIZLIK·. YARALAMA· ·· • ··+h· misyonunda bulunmaları. "716,,"567,, 

na ayrıca: 

Bir teneke Yağı 
Aralarında 
Paylaştılar 

Bandırmalı Ahmet dün vapurdan 
çıkmış, getirdiği bir teneke tereyağı
nı hamal Rifata vermiştir. Hamal, 
istenilen yere tenekeyi götilrmUş ve 
parasını da aldıktan sonra ayrılmış
tır. Ahmet te eşyayı refikasının ya
nında bırakar~ çarşıya çıkmıştır. 

Ahmedin oradan uzaklaştığını gören 
hamal Rifat, kadmm yanma gitmiş: 

- Bayan, demiş, kocanız: tenekeyi 
istiyor, götüreceğim. 

Kadıncağız bunu sahih sanmış ve 
tenekeyi vermiştir. Rüat çaldığı te
nekeyi satmıya götilrUrken yolda 
işsizlerden Serope ile Şaban kendisi
ne musallat olmuşlar: 

- Rifat, sen bu tenek yl mutlaka 
çaldın. Biz de para isteriz. Yoksa po
lise yakalatırız, demişlerdir. Rifat 
beraberce satmıya ı azı olmuş ve bir 
teneke yağı 545 kuruşa satarak he
men meyhanede eğlenmiye başlamış 
lardır. Fakat biraz sonra poli.s bun
ları yakalamış ve Milddciumumtliğc 
vermi tir. Birinci sorgu hfıklmi üçü
nü de tevkif etmiştir. 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Bir Çocuk Cesedi 
Küçükpaznr karakolu, aün müd

deiumumiliğe yeni doğmuş bir çocuk 
cesedi göndermiştir. Olüm sebebinin 
tesbiti için Tıbbı adli Enver Karan 

ı muessır, en mu 1§ ve 

Ö dürmek E S "ı b(f luE R 
.. 

Diyanbakır garnizonu için alına

cak 430 ton unun 7-2:--938 tarihin 
deki eksiltıneFinden sarfınazar edil
diği. "720,, "571,, Kasdile 

Yaralamış GEM 1S1 
DUn ağır ceza mahkemesinde, bir 

ölilm kasdiyle yMalama davasına 
devam edilmiş, şahitler dinlenmiştir. 

iddia şudur: Ali Osman, bir gün Tah 
takaleden geçen arkadaşı Cemali ya
ka la mış ve sonra da üstü'1e taban
ca ile üç el ateş ederek yaralamıştır. 

Dinlenen kunduracı şahit hadiseyi 
şöyle anlatmıştır: 

- Ben Tahtakaleden y1.1karıyn çı
kıyordum. Cemal elinde bir pantalon 
la geçiyordu. Ali Osman onu çağır
dı. işitemediğim bir ağız kavgası 

başladı. !ki genç birlbirlerlne girdi
ler. Biraz sonra Ali Osman bütün çe-
vikliğlyle geri ç kildi, Yolcu genç 
bir kndmı kalk n lbl önUn tuto.rıık 

tabancasını çekti ve Cemalin üstüne 
üç defa boşalttı. Cemal: 

- Ay vuruldum, diyerek yere 
düştükten sonra o kaçtı. 

Suçlu buna şöyle itiraz etmiştir: 
- Doğru söylemiyor, Bay Reis, 

Cemal bunun hemşerisi, hatta hazan 
da evinde yatıyor. Onun için Cemali 
iltizam ediyor. 

Gclmiyen şahitler olduğundan 
muhakeme, bunların çağırılmnsı i
çin başka bir güne bırakılmıştır. 

cesedi muayene etmiş ve Morga gön~ 
derilmesinc lüzum göstermiştir. Ve
rilecek rapora göre tahkikata devam 
edilecektir. 

Aşk, macera ve sergü
zeştlerle dolu Fransızca 

sözlü şaheser 
Baş rolde: WARNER BAXTER ugün Saat 1 de Matine 

Tümen Birlikleri için 19500 kilo l!la 
, deyağı kapalı zarfla 18-şubat-938 

saat 14,30 da nlmacaktır. Teklif mek 
Q tuplan bir saat evveline kadar kabul 

olunur. Muhammen bedeli 19500 lira 

Eyüp icrasından: Zeynelli.bidinin ~--•-ım:a:z&••-•ma ilk teminatı 1462 lira 50 kuruştur. 
Satiri, Hrristaki, Yorgi Kosta.ntin, uu~'"'\ Şartnamesi 162 kuruş mukabilinde 
Ahmet, Muammer, AyiGC Asalaten B E L İ T Z komisyondan alınabilir. İsteklilerin 
ve çocuklan Murat ve Ozdcmire vela şartnamesini görmek üzere hergün 
yeten, ve Emilyadis, Papolis, Kasabi 373 İstikliıl caddesi ve eksiltmeye :i§tira.k için belli gün 

Akcam Lı·san Kurları ve saatte teklif mektuplan ve kano 
dis, Kiryako, Osnıan, Hafize, Gülizar :f Fransızca_ İngilizce v. s. ni vesikalarile Lüleburgazda Tümen 
ile şayian mutasnmf oldukları Eyüp j Satınnlma Komisyonunda bulunma-Haftnda 3 ders 
camiikebir ke.rşısınndaki yeni (69 _ Ayda 4 liradır. le.rı. "719,, "570,, 
71) eski (73 - 75) rakamile murak- 11-
kam sağ tarafı Muharrem, sol tarafı 
Fatma. ve saire, arknsı R.Meo va ~ • 
Eyüp dükkanları, önü tarik ile mah. rakılır. Aksi halde en çok artıra.

dut iki dükkanından muhterak arsa nm tcahhüdil yerinde kalmak şarti
şuyuunun izalesi için açık arttırmaya le artırma (1~) gün daha ıuzatılarak 
çıkarılmıştır. Kıymeti muhammenesi 15-3- 938 tarihine müsadif salı gü 

(560) liradrr. Şartnamesi 15 - 2.938 nü ayni snntte ikinci artırması yapı 
tarihinden itib~en Divanhaneye ası ıarak ihalei katiyesi icra edileceğin. 
lacaktır. Birinci arttırması 1..3-938 den ipotek sahibi alacaklılarla irtifak 
tarihine mUsadif salı gtinU saat (14) 
ten (16) ya kadar yapılacaktır. Art 

tırmaya girmek için konan kıymetin 
% (7,20) nisbetinde teminat akçesi 

hakkı sahiplerinin gayrimenkul üze
rindeki haklarını (20) gün içinde da 

iremize bildirmeleri aksi takdirde hak 
lan tapu sicillcrile snbit olmad§kçn 
paylaşma.dan hariç kn.lacaklnn ve dn 

Liyanbakırda üç hangarın gösterilt. 
'-""' ... ••4'41 ~.... .. '""' c:..ı.: -- • 

mucibince yapılmam kapalı zarf usu 
lile eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 27431 lira olup ilk teminatı 

2057 lira 33 kuruştur. !halesi 21 şu
bat 938 pazartesi günü saat 15 te Di 
yarıbaktrda Levazım fı.mirliği satma! 
ma komiı;;yonunda yapılacaktır. Fen 
ni şartname ve keşifleri görmek isti 
yenler bir fua 38 kuruş bedel muka
bilinde 'J;'ayya.rc Alay K. Inşaat Ayni 
yat Muhasipliğinden alabilirler. Iha.
leye gireceklerin mezkur gün ve sa. 
.ntten bir saat evvel teminatlarile ve 
Nafıa Vekaletinin müteahhitlik vesi-

alınır. Birikmiş vergi, vakıf icaresi 

hissedarlara, rüsum, dellaliye müşte 
riye aittir. 

Birinci arttırma kıymetinin CO (75) 
ini bulursa müşterinin uhdesine bı-

ha fazla ma!Qmat istiyenlcr.in daire kalarile birlikte Diyarbakır Levazım 
mizin 938/ 22 No. lu dosyasına müra amirliği satınalma komisyonuna mü. 
caatlan ilan olunur. racaatleri. "718,, "569., 

Bugünkü program: 
ISTANBUL RADYOSU: 
Öğle Netrlyatı: 
Saat 12,30: Plakla Türk muslldsl, 12, 

Havadis, 13,05: Plakla Türk m usi 
13,30: Muhtelif plAk neşriyaU, 14: Son. 

Ak5am Negrlyatı: 
Saat: 18,30: Pltıkla dnns musikisl, 

Bayan Nlhnl. Piyano ve keman refakati 
19,30: Konferans: Sellin Sırrı Tnrcan (C 
cuk tcrbl.y ), 19,55: Borsa haberleri, 
Sadi Hoşscs ve arkadaşları tarn!ınd 

Türk musikisi ve halk (iarkılan, 20,30: H 
va raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafınd 
arapça söylev, 20,45: Semahat Özde.-ıscs 
arkndaşlan tarafından Türk musikisi 
halk (iarkılan, saat ayarı, 21,15: Ork 
1 - Vngncr: Lohcngrin Prcludc, 2- Rlm 
Korsakofl: Schehrczadc, 3 - Morcnn: S 
aub!cdcrn, 4 - Slbcllus: Valse triste, 5 
Glinknle doute, 22,15: Ajans haberi 
22,30: PlQkla sololar, opern ve operet p 
talan, 22,50: Son haberler ve ertesi gün 
programı, 23: Son. 

ANKARA RADYOSU 
Ö!ile Netrlyatı: 
Saat: 13,30 - 13,50: Muhtelif plAk n 

yatı, 13,50 - 14,15: PlAk: Türk musikisi 
halk şarkıları, 14,15 - 14,30: Dahili ve h 
ricl haberler, 15,SO dan ltlbnren müzik 15 
rctmcn mektebinden nnklcn Cümhurba 
kanlığı filllrmonik orkcst.rc heyetinin k 
seri; Şef Praetorius. 

Aktam Neırlyatı: 

· Saat: 18,30 - 18,35: Pltık neşriyatı, 18,3 
19,10: Çocuklara Karagöz (Küçük Ali 
19,10 - 19,35: Türk musikisi ve hllllt 
kılan (M. Kanndaş ı.>e nrkadnşları), 19,3 
19,50: Saat ayarı ve arapça neşriyat, lD,5 
20,15: Türk musikisi ve halk şarkıları, ( 
Muzaffer ve arkadaşları). 20,15 - 20,SO: H 
kukt konuşma: Hukuk İlmini Yaymn K 
rumu tarafından, 20,30 - 21: Türk mus 
kisi ve halk Sorkıları (Snltthııddin ve 
kada(iları) , 21,00 - 21,15: Ajans haberi 
21,15 J 21,55 Stüdyo orkestrası: 1 - Mi 
ebeli: Sercnndc de balser, 2 - Fetras: D 
Kcusche Snusnnne, 3 - Audrnn: Mascott 
4 - Haberi: Oryanttıllsch intermezz 
5 - Urbach: Pcr Aspcnı ad nstra, 21,55 
22: Yarınki progrnm ve İstiklAl m~ 

• 
Günün Progmm Ozü: 

HAFJF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgaaı: Haftasonu 

konseri, 8,15 Devami, 9,30 Berlin kısa da 
ıası: Sabah balosu dans 10,15 Sen pllk 
lar, U Berlln kısa dalgası: Hafif muıi 
ki 14,15: Devamı 17,5 Prııg, Brüno ve 
saire: Hafif musiki 19,15 Varıova: Opo.. 
ret ve sesli film musikisi, 20,30 Graz, 
Viyaan: Eğlcnccll konser, 21 Varşova: 
Kanşık konser Salon orkestrası 21,10 
Llyp,zlg: Karrsık !iatkıh konser Sopran, 
Tenor, 21 Bclgrlit: Bohemyn süvarcııI. 

~!~0.SA~f~'fıi j;?6gf>.r}ff8tıf, ':, 21,45 Viya 
kestra Vallacc, Youfferoff, Fiumao,a,,.;,;: 
22,4S Bükrcş: Lokantadan hafif konser 
nakli, 23,SO Pra : Gece konseri, 

OPERALAR, OPERETLER 
13,ıO Biıkreş: Operet musikisi pUlkla· 

n, 
ODA MUSIKIS .. 

17,15: Varşov : Şrammct kuarteti. 

RESİTALI .. ER 
10,30 Bertin kısa dalgası: Moı:artm pr 

kılarmdan 14,25 BükrC$: Romen musiki 
si pllkları 18,15 Varşova: Solo şarkı kon 
•eri, 22,SO Viyana, Gtazı Johanttcs Br&h 
mıtan piyano 

DANS MUSİKİSİ 
18,02: BUlcroı: 16,30 Bertin kısa dalga 

sı 18.30: Pqte. 13,15: Belgrad 21,15: Biin 
reş, 22: Varşova, 23,lS Bel~rad Plakla 
23,30: U.ypziıt 24: Viyana Plik. 

Şakağımın kenanndan ynsbğa birkaç damla yap 
döküldü; doktorun elini sıkarak gözlerimi knpadım. .. .. 

Sabah ... Saat sekizde beni nmeliyat odasına götnr
diller; beyaz muşambalı masaya uzattılar. Karşım
da bir yığın makas, bıçak, ince, sivri bir yı!;"In Cılet 
panl parıl yanıyor. Doktor Semihle iki genç kız bi· 
rcr hayal gibi etrafımda dolaşıyorlar. İçimde ne kor· 
ku, . ne heyecan var; taş gibi sessiz ve duyğusuzum. 

ma, bıı:ı:ı acı bir gülümseme, bazı da hıçkırma istekle
ri verir ... Uzaktan, bu ılık bahar sabahına uygun bir 
melodi geliyor; güneşi knrşılnyan kuşlnnn sesine ka
rışıyor; tatlı bir rüyaya benziyen bu ağır musikiyle 
gözlerimi açr~en bunların hepsini birden duydum. 

Ellerimi, dizlerimi bağladılar; yüzüme bir maske 
kapadılar. Keskin bir klorform kokusu .•. 

Birdenbire tıknnır gibi oldum; sonra güzel bir 
kendinden geçme... Tatlı bir sarhoşluk; boşluklara 
doğru bir havalanma ... Sonu gelmiycn, başdöndüren 
bir UÇU§ ••• 

Göklerin hangi köşesinde kayboldum; zcrrelerim 
hangi bulutlara karışarak dağıldı; nasıl eridim, kc11-
dimden uzaklaştım, birşey bilmiyorum. .. 

• • 
Yine akşamki beyaz odada~m. 
Hasan, tozlu smokiniyle, terden erimiş yakasile, 

omuzlarında kalan konfeti taneleril başucumda, 

gözleri nemli, dimdik duruyor... Yüzil kirli, nçlnn 
karmakarışık! 

Doktor Semih ııabz.ımı avur.lannıı almuı dl!rln dn
rin düşünüyor. 

Su! .. diye yanıyorum; dudaklarıma ılık btrşcy n· 
kltıyorlar. Ağlamak, hıçkırmak istiyorum; Dr. Semih 
yüziıme eğiliyor; şefakat dolu gözlerle gözlerime hn
kıyor : 

- Sakin olun, çok yalvarırım, sakin olunl-
Sonra başucumda ellerini kavuşturnrak pcrl nn 

haliyle, dağınık saçlarlle, yaşlı gözledle halA ayakta 
duran Hasana dönüyor; ciddi, dargın bir sesle : 

- Gidiniz, Hasan Bey, diyor; elbisenizi değişiniz; 
istirahat ediniz, sonra gelirsiniz .. Hastanın sükıinete 
ihtiyacı vardır. 

•• 
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Hasan, içimde kopan, artık ses vermiyen ince teli 

bağlamıya uğraşıyor; sabahlan sütümü ellerile içiri
yor; arasıra dolnn gözlerini göreyim diye karşıma ge
çip dakikalarca gözlerime bakıyor; böylelikle içim
de taşlaşan §eyi eritmiye çalışıyor: 

Ben yattığım yerde bin türlü proje hazırlıyorum. 
Elimde Yüksek Muallim Mektebinden alınmış iyi bir 
diploma var .. Zaten çalışmak en büyük idealimdi. Ev 
lcnincc, Hasan çalışmamı istem mişti; ben de bir za
man için buna razı olmuştum. Şimdi pckfill bu dip
loma benim işim yarayabilirdi. 

Hn.ea.n çok kırgındım; lkl yıl evvel o kadar inan. 
dığım bu adama artık ne olsa. sa.mimi bir dostiuk gös
terebileceğimi sruunıyordum. 

Hasan, knfnmdan geçen dilşilncclcrl, projeleri, an
lamış gibi, beni bunlardan vaz:geçirmiye uğra ıyor, 
sanki ... 

- Düşün, Yıldız, diyor, blriblrlmlzi nasıl tanıdık; 
ane yüksek ideallerimiz vardı... Dünyanın hiç bir 
çifti bizim kad r sevişmemiş, anlaşmamıştır. Şimdi
den sonra snna dah çok esir olacağım; en kUçük 
bir çrlkniliğiml görmiyecckslnl. Seni kırmamak için 
elimden geleni yapcnağun. Blliyorum. Birçok müna• 
scbetsizliklerim oldui bana hakaret et, bana ne ya
parsan yap, amma, sonra yine affet. İstırabımı bil· 
~ bana acırsın! 

Ve diılcrirne kapanarak hıckınyor, altlıyor:: 

Sonra evleneceğmiiz sıralarda Hasanla beni ya
kından tanıyan bir arkadaşın bir cümlesini hatırlı
yorum; bu arkadaş, bana: 

- "İyi dilşününtiz, Yıldız Hannn, dem.işti. Hasan 
çok ciddi, sözünde durur ir gençtir. Başladığı işe bi
lerek başlar; attığı adımdan geri dönmez. Sizin için 
bunun aksini iddia etmiyorum, amma, ne yalan söy
liycyim, size onun kadar inanmıyorum. Siz çok in· 
cesiniz; çabuk kırlır, çabuk soğursunuz; Hasan daha 
basittir; hayattan çokşey beklemez; o, düpedüz bir 
köy çocuğudur.,, 
Şimdi Hasnndan nynlmıya kalkarsam, onu ve be

ni iyi tnnıdığını snnan bu arkadaş ne diyecek? Ben 
onun önünde hak kazanmak için, bir mahalle kızı gi
bi: "Hasnn bana şöyle yaptı; Hasan beni hastalığım
da ynlnız bırnktıi Hasan benim ölümle karşılaştığım 
bir gece barlarda dolaştı!" diye şikayet mi edeceğim? 

Hnsnnla ilk kınlısta ayQlamnvısım bövle olmustu-
• • * 

Bu sabah, çocukluğumun belirsiz üzüntülerle dolu, 
fnkat mesut, pürüzsüz: sabahlanndan birinin rüyasile 
gözlerimi açtım. Bu belirsiz üzgilnlüklerin bazı insan 
ruhunu incelten, yükselten bir karakteri vardır; göz· 
ler cbcp iz bulutlanır, dudaklar sbeepsiz bir nciylo 
bükülür; kalp yerinden :fırlayacak gibi çarpar; ruh, 
ha.va ko.da.r hafif, bir anda bir klinat dolaşır .• Bu da 
kikalar insana bazı sessizlik. bazı carom1p narcalan-

Yeşil yapraklarm arasından siltlllerek kafir blr kud 
retle ruhumun dinmeyen nağmelerine karışan bu sa.. 
bah melodisi, beni en yüksek göklere kadar uçurdu . .: 
Anladım ki kiünata. o ilahi tepelerden bakmayı bilen.. 
ler, mesuttur. 

Balkonumu saran yeşil yaprakların uçlan yaldız
landı; gökler bir hayat başlangıcının pembeliklerile 
gülümsüyor \Te beni, kainatı altüst eden büyük kud
retlerden biri, bir sabah musikisi çağırıyor. 

Demir karyolamın beyaz örtülerinden süzüldüm, 
odamın içine yayılan sesi ürkütmemek ister gibi, yer
lere basamıyarak pencereye ynklnştım. Neredeyim? 
İnsan bir dakika içinde hayatın bu kadar gerisine, 
bu kadar ilk günlere dönebilir mi? İşte ben şimdi 
tam sekiz yaşındayım; bu pencere, şu bnlkon, şu a· 
ğaçlar, şu yeşil kırlara hemen bu gece kuruluvermiş 
beyaz çadırlar... Kahra.manca bir romantizmle co-
şan bu ağır musiki çadırın arasında birer efsanevi 
kahraman gibi dolaşan şu beyazlı, siyahlı insan göl
geleri benim sekiz yaşındaki hayatımın ölmez deko
rundan bir parça değil mi? 

Birer birer hatırlıyorum; gözlerimde neler canla
nıyor: 

Makedonya... unasınaan xocanıan Dır aere geçen 
bir büyücek şehir ... Bir yanda bir erimek bil
miyen karlnrilc buultlara karışmış kara, sivri bir 
dağ ... Kışlalara hastaneye giden büyük caddenin 
üstünde yerli tip, kerpiç evlere benzeyen Uç katlı, 
pembe boyalı, balkonlu, bahçeli büyük bir ev ... Bizim 
evimiz ... 

f Arkası var\ 
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Hatay Davamız lngiltereden BAŞMAKALEDEN MABAA'I 

V. Zeelandın 
M hh H ]aponyaya 

ura asımız, alay- Protesto Gösterdiği 
Çareler daki Haksızlıkları 

Ortaya Koydu 
(Başı 1 incide) anlaşması, ne tarzı telakkisinde, ne 

kıietim tarafından dermeyan edilen de tarzı tatbikinda bu esas şarta hiç 
kati ihtirazi kayitler konseyin malü bir suretle mugayir olmaz. 
mudur. Htiklımetim, Milletler Cemi Türkiye hükumeti bu ihtilafın de
yeti umumi katibine• ve konsey reis vamı müddetince izhar etmiş oldu
llğine yaptıgı tebligatında bu ihtirazi gu hairhane hareketinden dolayı 
kayitlerin sebeplerini kısaca bildir- katibi umumiye teşekkür eder. Da
miştir. Ht.ikumetim tarafından ileri ha umumi bir mevzuu dahilinde Mil 
surulen esbap ve avamil hakkında Jetler Cemiyeti müessesesinin iyi iş
her türlü mufassal malumat ve iza- lemesi bakımından şunu da tebarüz 
batı vermek üzere konseyin emrine ettirmekten kendimi alamam ki, 
nmadeyim. Fakat, şimdiden konsey Milletler Cemiyetinin herhangi bir 
huzurunda derhal beyan etmek iste uzvunun muayyen bir meselede ala
rim ki, 29 mayıs kararlan bu husus kadar bütiın taraflarla temastan iç
ta ittihaz edilmiş olan tedbirlerle tat tinap etmesi bitaraflığın yanlış bir 
bikatta tahrif edilmiş bulunuyorlar.,, telakkisidir. 

Bav Necmettin Sadık bundan son Türk - Fransız dostluğuna büyük 
ra Hataya gönderilen komisyonun bir kıymet veren Tiırkiye hüküümeti 
vaziyetlerinin yanlış anlaşıldığı, bu bizi meşgul eden mesele hakkında 
komsiyonun iki ayn vazifesi olduıtu, dostane bir teşriki mesai ve Sancak 
biri Hatayda bütün cemaatler mü- havalisinde hayati menfaatlerimizin 
messillerinin bu komisyona ilhak e- tam surette anlaşılması sayesinde me 
dilmesi anayasa iktizasından olduğu sut bir netice bulunacağı ümidini ha 
halde yapılmadığı, ikincisi ise, bu ih- li muhafaza etmektedir. 
zari devrede bu komisyona bir Türk Türk - Fransız. Doatluğu 
ve bir Fransız mt.imessilinin iltihakı Hükumetim şunu da umit etmek 
şart olduğu halde bunun da yapıl- ister ki, burada açık ve dürüst bir ni
madığını uzun uzadıya anlatmıf ve yetle alakadar tarafeynin gayretleri
bu yanlışlığın Türkiyenin protesto- ni ayni hedefe tevcih etmeleri sure
lanna sebep olan vaziyeti tevlit etti- tile 29 Mayıs anlaşmasının mesut 
ğini söyledikten sonra demiştir ki: 1 bir şekli tatbikı temin olunabilecek
Komiayon aalah:yetini tecat•iU tir. 

etmiıtir ! . ~undan sonra söz alan Fransa ha 
" M'll tl c · t' · ·· d rıcıye nazın Delbos beyanatta bulu-- ı e er emıye ının gon er- . _ . . . 

dl'ğı' k · h ik' t kk''l hal' narak, sancağın tabı olacagı re1ımın omısyon er ı eşe u ın- . . . 
de dah. b" · tih k ak 29 mayıs anlaşması ıle sarıh bır su-

ı ır ın ap anunu yapm . 
gibı' tec:r" b' l:.ı. · t lik d ğil rette malum olduğunu ve şimdı bu rll ır sa •snıye e ma e - • . .. 
di 1ntih k San ,. ahkamın tatbikı lazımgeldığinı ve · ap anunu ca&ın anaya- . 
sasınd tt B k ,,, kı Fransanın hem Sancağın tamamıye-a mevcu ur. u anun e&er . 
sa ise b t d"fi d ğ.ldir Muhta- tini temin eden muahedeyı nazan , u, esa u e ı . 1. · · "d 
sar olm kasded'lm'c:t' E 1 dikkate alarak ve mesu ıyetını mu 

ası ı ı~~ır. vve ce . . 
te"k"l ed'l i 1 -t h 1 k rik olarak buna gayret edeccğını or-

ı ı m ş o an mu e assıs ar o . . .. • 
mitesı· ta af d edded'l · b 1 tada ır suıtefehhum !kalmaması la-r ın an r ı mış u u- . . 
nan bu"t" tedb' ı · k d' 1 t- zım geldiğini ve Fransanın Parıstekı un ır erı en ıne ma e 
mek ve bilh irm' h k Türkiye elçisine verdiği mektupta 

dar Var asğ sa Y 
1 

ı sekne aakpsef a bu sistem makanizması hakkındaki 
an a ır ceza ar oyar er- • . . . . _. . 

di hü · t t .. ed ahk. telikkısıni ızahettıgmı ve bu mesele-
rrıye e ecavuz en amı 1 le C . · · takdir' . . .. den Mil et r emıyetının me 

havı hır kanun y~pmak hakkı böy~ itimat ettiğini, lnthlabatın l&zımge -
bir kontrol komısyonuna bahşedil- 1 b' t " t'l · t m haı'z en u un garan ı erı ama en 
memic;tir. 

olması lazımgeldiğini ve bütün anası 
intihabat ni.zamnamai ra bilatefrik kanaatlerini serbestçe 
kararlara muhaliftir! samimi surette korkusuzca ifade et-

Londra, 28 (TAN) - Uzak Şarkta 
.Japon sansörünün telgrafları alıkoy
ması İngilterenin Şanghay konsolo
su tarafından üç defa protesto edil
miştir. Çin gazetelerini kontrol eden 
Japon sansör memurlarının bulun -
dukları büroya bir bomba atılmak is 
tenilmiştir. 

CBaer 1 incide) 
kabilir. Mesela harp zamanlarının 
tabü olarak yarattığı iktısadi şartlar, 
bir memlekette suni olarak kurulur
sa ve hele bu memleket Alman;ya 
gibi kudretli, canlı ve çalışkan bir 
memleket olursa. bugün alametleri 
görüldüğü gibi, bütün dürva bu irı
zalar yüzünden harp hastalığının 

tehditlerine maruz kalabilir. 
B. Van Zeelandın bu hallere kar

§'l gösterdiği çare, temas ve münaka
şadır. Bir tarafta bir büro kurulsun, 

Dün haber verdiğimiz tokat hadi- muhtelif memleketlere sualler sor-
sesi şu vaziyettedir: Japonlar, John sun: Rapordaki fikirlerde beraber 
Allison isminde bir Amerikalıya bir 

Bomba, binanın ahşap kısmına isa
bet ederek geri tepmiş ve kapının ö
nünde patlamıştır. Telefat yoktur. 
Şanghayın Fransız mıntakasındaki 

belediye reisinin evi önünde de bir 
bomba patlamıştır. 

Tokat hcitliaai 

misiniz? Hastalığın ortadan kalkma-
J apon neferi tarafından tokat vurul- sı için baslıa fikirleriniz var mı? Ce-
muş olmasını gayet tabii ~orliyor. Ja vaplara göre temaslar, müzakereler 
ponya nilınına söz söylemiye salihi-

kendi kendine açılsın. yettar bir zat: "Japon nöbetçilerine 
Bu gösterilen tedavi çaresinin te-

itaat etmiyenler kurşunda yiyebilir- H 
ler" demiş, bu hadise hakkında veri- ~ırli olduğuna inanmak güçtür.. er 

•.es hasta \ı~ ortadan kalkmuma 
len tarziyenin sadece bir nezaket ese ten 
ri addolunması lüzumunu ilave et- ayni derecede alaka gösterse za 

mesele yoktur. Hastalık suni oldu
miştir. Ayni Amerikalı yüzünden una göre derhal düzelebilir. 
dün yeni bir hadise çıkmıştır. John Fakat işin içinde ağır ihtilAtlar 
Allison otomobille giderken, bir Ja-

var: Bazı memleketler için yaramaz pon polisi kendisine refakat etmek • d 
üzere otomobile atlamak istemiş, A- bir çocuk gibi: "isterim! . .' emeye 

devam etmek hoşnutsuz görünmek 
merikalı buna karşı yumruğunu gös-

dahili siyaset ve şahsi hAkimiyet ba-
termiş ve "aptal .. demiştir. kurundan adeta bir ihtiyaçtır. Sonra 

Yüksek rütbeli iki Japon zabiti 
· · · · d iştiha genişliği ve pazar-

Tokyodan tayyare ile Nankine gitmiş ışın ~çın e . . 
1 

ar Bazı 
ler, Japon askerlerinin şikayeti mu- lık zihniyetı gibı unsur ar ~ · 

. . - memleketler barış ve emnıyet bti-
cip olan hareketlerının neler oldugu· ı .ğ b ml k tler bu-

• 1 rd yorlar. Dı er azı me e e 
nu tahkıke başlamıs a ~r. nu ancak bir bedel mukabilinde sat-

Harp cephelerıntle mıya taraftar bulunuyorlar. Bedel 
Pukow - Tiensin demriyolu hattı ağırdır. iki llem arasında vakit va

üzerinde sükunet vardır. Japonlar kit apılan temaslar, anlaşmanın de
Çinlilerin çete muharebelerile meş- ğil ~lığa girişmenin bile imki.n
gul oldukları için yeni bir ileri 'ıare- sızhğmı göstermiştir. 
kete teşebbüs etmemektedirler. 

Mebusan Meclisinde bir mebusun 
süaline cevap veren Hariciye N&zın 
B. Hirota demiştir ki: 

"Japonyanın Çinden istiyeceği taz-
minat. yalnız bir harp galibine adet 
olarak verilecek tazminat değildir. 
Ayni zamanda Japon tebaalarının za 
rar ve ziyanlarına mukabil tavizatı 
da ihtiva eylivf"Cektir." 

Ru farın Çinlilere yardunı 
Lond.ra, 28 l A. A. ) - Reuteriri 

Pekinden haber aldığına göre, Sov
yetler Birliğinden Çine 600 hücum 
arabası ve 200 Sovyet tayyaresi gön 
derilmiştir. Birçok işçi ekipleri, Sov 
yetler Birliği ile Çin arasındaki mü 
nakalatı kolaylilştırmak üzere Sinki
ang yollannı tamir etmektedir. 

Çine laaTp ilan 
ediltl ği takclirtle 

Bu vaziyete göre gün kazan
maktan ve ıstırabı azaltacak 

çarelere ba§vurmaktan başka çare 
yoktur. Mesela Amerikanın açtığı 
karşılıklı ticari kolaylıklar sistemi 
bu yolda çarelerden biridir. Ameri
ka bu suretle milletler arasında iyi 
komşuluğu yaymak ve ticari kayıt
ları azaltmıya razı olan memleketle
... ~•1)6 .. 1,.,.; ... ı- -rararma olar"'~ mü
kafatlar vermek iddiasındadır. Niıe; 
kim Amerikaya Italyanın ihraç mad
deleri yolunda maddeler ihraç eden 
Fransa; Amerikalılarla yeni usulde 
bir ticaret muahedesi yapmış ve da-

a ilk senede Amerikaya olan ibra-
catı, en ziyade ltalyanın zararına o
larak, yüzde 50 - 60 derecesinde art
mıştır. 

Fakat bu bile teskin edici bir illç
tan başka birşey değildir. Dünya yü
zünde umumi bir hüsnü niyet ve ba
rış sevgisi uyanmcaya kadar başvu-
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Sulama işleri için 

Nafıa V ek3leti Asri 
Tesisat Yaptırıyor 

Ankara, 28 (Tan muhabirinden)-ı mmtakalarda modern tesıse.t vücu 
Haber aldığıma göre, Nafıa Vekille. getirilecektir. Sulama işlerinin m 
timiz, memleketin, zaman zaman ku him bir kısmı Garbi Anadoluda te 
raklık sıkıntısı görülen mmtakalarm sü edilecektir. 
da sulama işlerini büyük bir silratle Bu sahadaki birçok nehirlerde 
inkişaf ettirmek ve bu mnıtaitalan fenni istifade usulleri üzerinde çalı 
kuraklık tehlikesinden tan ıamer. kur maktadır. Verilen malumata gö 
tarmak için girişmiş olduğu çalışma Susırlık havzasında vücude getirile 
lan genişletmekted1r. cek su inşaatının ilk kısmına ait 
Nafta Veki.Jetinin geçen sene Bü;}iik tüt bitrilmiş, sık sık taşan Kemal 
Millet Meclisinden almış oldıı;u 31 paşa deresiyle Abolyond gölü içi 
milyon liralık tahsisatın bir kısmı bu birer sed yapılması .kararlaştırl 
eene içinde, icap eden mıntaka larda mıştır. Bunların projeleri ikmal 
harcanacak ve sulama işlerı 'çin bu dilmiştir. 

Kahiredeki Miras Davası 

Prens Seyfettin in 
Milyarları Kime Kaldı? 

(Başı 1 incide) 

rafeynin vaziyetleri tetkik edilmiştir. 
Halihazırda en büyük beynelmilel 

miras meseleleri arasında sayılan bu 
dava dolayısile Fransız gazeteleri şu 
malCımatı vermektedirler: 

Prens Seyfettin daha on beş yaşın
da iken mühim bir servete malikti. 
Gençliğinde garip merakl4ra kendini 
kaptırmıştı. Harikulade süslü maş -
lahlar giyer, horoz d&vüştürür. galip 
çıkan horozlara madalya takardı. 

Prens, ailesile sık sık görüşmez. 

Velhasıl acayip bir inziva içinde ak
lına estiği gibi yaşardı. 

Bu huylanndan dolayı ona "Deli 
Prens., Wtabı takılmıştı. Biçare a
damcağız bu "Deli,, l.akabını ömrü
nün sonuna kadar üstünden atamadı. 
Prens Seyfettinin hemşiresi Prenses 
Şivekar, Mısırın en güzel Prensesleri 
arasında idL Sonradan Mısır Kralı o
lan bugünkü Kralın pederi Prens Fu
atla Prenses Şivekar evlenmişlerdi. 

Prens Seyfettin on yedi yaşında i-
' - - ·-11 t..1 ., •• - "" -

tikleri "Mehmet Ali,. kliıbünde eniş
tesine tabanca çekmiş ve üzerine bir 
kaç el ateı ederek Prens Fuadı yere 
sermişti. Prens, o günkli yaralar-
dan mUşkUlatla kurtulmuştur. Fa -
kat, krallığı zamanında bile kurşun
lardan birinin yeri ara sıra ıstırap 
verir, ve sesinde hınltı yapardı. 

müracaat ederek, biraderinin kendi
ni idare edemiyecek derecede sinir· 
!erinden hasta bulunduğunu iddia e
derek. mahkemece servetinin Türki
yeye nakledilememesini temin etmiş 

tiv 
Prens Seyfettinin lstanbulda Re-

şit Mümtaz Paşa kerimesi Bayan Ul
viye ile evleneceğini haber alan mi
rasçılar, tekrar mahkemeye mtlraca. 
atla, i.z:divacın gayrimeşru addolun • 
masını ve Mısır kanunlan mucibince 
zevcelik hakkının muteber addolun
mamasmı istemişlerdir. Bu taleplerin 
de de hak kazanan mirasçılara karp 
şimdi Kahireye gelmiş bulunan mer
hum Prensin zevcesi Ulviye davacı 

vaziyetindedir. 
Prensin mriasçılan, Prensin haya

tında Mısır malakemesinin ve Kral 
ailesinin verdiği kararlara istinaden 
Bayan tnviyenin mirastan hiçbir teY 
alamıyacağını iddia ediyorlar. 

Buna mukabil nik8hın Türkiyede 
icra edilmiş olmasını ve Türk hA-
lrh"' 1-~:-ı- '-•• -n.Al.· -.......-u ac:kle:r-
}ediklerinf ileri sürerek Bayan uıv .. -
yenin vekili kendisini müdafaa • 
miştir. 

Mirasçıların vekilleri ise, Prensin 
kaçınldığı sıralarda Türkiye ile Mı
sır hükumetleri arasında mutabık 

kalındığı veçhile Prensin Mısır teba
ası olarak tanındığını, bu suretle va
ziyetin Mısır kanunlarına göre tet

kiki icap ettiği noktası üzerinde ıa

rar etmişlerdir. 
Bir milyar franklık miras davası. 

Bu komisyonun hazırladığı iııtiha- mek imkanı verilmesi lazımgeldiğini 
bat nizamnamesi sizin kararlannızın ve bu sahada her türlü şüpheyi izale 
şekil ve esasına tamamen mu'"ıalif- etmek lüzumunu ve intihabatın Tür 
tir. Bu nizamname arayi umumiye- kiye - Suriye arasındaki dostluğa ha 
nin mahiyetini tamamen tadil etmek lel venniyeecğini ve intihabatın tam 
tedir. Nizamnamedeki ahkam ıııute- istikliline riayet etmek arzusunda ol 
hassıslar komitesi tarafmGan hazır· duğu için bu inthiabatın istikameti 
lanan ve sizin tara~ınızdar. tasdik o- hakkında önceden fikir beyanamdan 
lunan sistemin temclini teri.il eden içtinap ettiğini söyledikten sonra de
hallc iradesinin serbestçe \'1! drJi,:ru- miştir ki: 
dan doğruya ifadesi imkf&.,m1 orıı. Fransa bu şekilde hareket etmekle. 
dan kaldırmaktadır. Türkiye ile arasındaki samimi müna 

Tiirkiyenin geniı alalıaa sebetlerin idamesine de yardım etmiş 
Türkiye Hatay ile, onun tarzı tda- oluyor. 

resi ve sükun ve sükuneti ile bu dev- Şarkta siyaai vaziyetin 
rede Fransa derecesinde allkadardır. en aürekli ananeai 

Tokyo, 28 (A.A.) - Meclis Bütçe 
komisyonunda, Prens Konoyeden şu 
sual sorulmuştur: 

Çine harp ilanı, Japonyanın Çan 
Kay Şek hükumetini tanımadığını 
teyit eden 16 kanunusani tarihli hü
kumet deklarasyonu ile tearuz teş
kil etmez mi? 

B. Konoye şıı cevabı vermiştir: 

Çan-Kay-Şekin kuvvet tedarik et 
mesi mümkündür. Japonya, Çinde 
mühim miktarda kuvvet bulundur
mıya mecbur kaldığı takdirde harp 
ilanı zaruri olabilir. 

labilecek yegane çare, küskünliiğü 
arttıracak hareketlerden uzak dur
mak, diğer tarafı yumuşatmak için 
elden geleni yapmak ve anlaşma ka
pılarını, karşı tarafın izzeti nefis fe
iakirlığı yapmadan girebileceği şe
kilde daima açık tutmaktır. 

Bu vaka tberine Prens Seyfettin, 
Kahire cinayet mahkemesi tarafın
dan dört sene küreğe mahkum edil
mişti. Cezasının iki senesini tamamla 
dıktan sonra serveti ve Mısır ailesi
ne mensubiyeti sayesinde iki senesi 
affolunmuş, fakat kendisi lngiltere
de bir şifahaneye sevkedilmişti. Ora
da 1926 senesine kadar kalan zenııin 
Prensi, valdesiniıı kocası Feridun Pa-
şa kaçırıp lstanbula getirmiye muvaf 
fak olmuştur. 

Mısır efkarı umumiyesinde, Kraluı 
izdivacından sonra en ziyade alıika 
celbeden bir hadisedir. Meselenin e

hemmiyetini müdrik olan mahkeme 
iki tarafı bir kaç celse daha dhıle
mek temayt.ilünü göstermektedir. 
Mahkemenin vereceği kararın bey
nelmilel hukukçuluk bakımından da 
muhtelif tefsirlere yol açacağı zanEsasen bu meselenin tetkiki için Kon Türkiye ile Fransayı biribirine bağ 

sey tarafından teşkiline karar verile- lıyan dostluk şarkta siyasi vaziyetin 
cek heyete Hatay meselesinin muh- en sürekli ananelerinden biridir. 
telif safahatına ait bilumum taleple- Bu mesele de gayretlerinin teşriki, 
rimizi dermeyan etmek hakkını mah- umumi sulh davasına hizmet etmek-
fuz tutuyoruz. ten hali kalmıyacaktır. 

Bilkfimetim asla kabul edemez Delbostan sonra Hataya gönderi -
ki, hatti sizin kararlannısıo tatbi- len komisyon reisi İngiliz M. Reid 
ki dahi olsa, Milletler Cemiyeti te- SÖZ lstiyerek, kısa beyanatta bulun
şekkülleri Türkiye hilkdmetinin mUf ve her türlü malumat ve izaha
rey ve mUtaleasmı almadıkça bu tı vermek üzere konseyin emrine i
havalide herhanci bir tedbiri der- made olduğunu ve her hangi bir şe
piş veya tatbik edebilsinler. kilde kendisine ihtiyaç hasıl oulrsa 

maluma venniye hazır olduğunu ve 
Ağır letlakôrlıldanmıs Türkiye hükumeti tarafından ileri 

Bahusus ki, komisyon, malumat al- sürülen itirazlara şifahi veya tahri
mak kabilinden dahi olsa., mandater ri mt.italealannı konseyin münasip 
hükumetin ajanları ile temasta bu- göreceği bir zamanda bildirmek arzu 
lunmak için her türlü imkanlara sunda olduğunu söylemiştir. 
malik bulunmuştur. İ§te bu sebepler- Bu işte konseyin raportörü olan 
den dolayıdır ki, hüktimetlm, kendi- İsveç murahhası, Konseyin bu içtim.:l 
si tarafından kabul edilen ve memle- ına yetişebilmek üzere eğer Türkiye 
ketim için ağır fedakarlıklar ifade arzu eder ve Fransa muvafakat ey
eden anlaşmanın çerçeveleri dı§UUl lene komisyon raporunun konsev 
çıkan tedbirlerin tatbiki buauaunda kararlanna mucafık bir şekilde tadil 
ne Milletler Cemiyeti uzuvlan ve için bir şekil tesviye elde edeliceceği 
ne de mandater hük\imetle hemfikir nı eCSylemiştir. 
bulunmayı im.kansız addetmiştir. B. Necmeddin Sadak. raportörün 
1921 Türk - Fransız muahedesi San- teklif ett'ğ1 ~kilde kendisile mu~ -
cak için bir muhtariyet idaresi derpiş bık olduğunu ve Tllrkiye _ Franea 
etmir:ti. mUmeuUlerile blzat ramrtörfh,fi 

HatayJa ekaer1yetimb milftereken lbımgelen ta.dilA.tı yap 
ve kültürümü malan §eklini kabul ettiğini bildir

Bu araziyi terkedifimizin esas f&l'
tı olan bu muhtariyetin gayesi bu ha 
valide Türk ekseriyetini ve Türk kül 
türünü muhafaza etmekti. 1921 mua 
hedesinin bir tecellisi olan 29 mayıs 

miştir. 

Raportör bir ilri giln zarfında bu 
tadilltm yapılma8ı için takip oluna.. 
cak proeedur hakkmda Fransaya ra 
ponınu verecektir. 

Ahmet Emin YALMAN O aaalarda Prenses Şiveklr. Kral 

Bir Maarif Sercılsi 
Ankara, 28 (Tan muhabirinden) -

Maarif Veki.Jeti bir mayısta Ankara 
sergi evinde büyük bir sergi açmıya 
karar vermiştir. Bu sergide Türk 
sanat mekteplerinden yetişen ve ye
tişmekte olan genç sanatkirlann e
serleri teşhir olunacaktır. 

Fuatten aynlmış bulunuyordu. Maa
mafih Prenses Şivekar mahk~e nedilmektedir. 

B. Cemal Hüsnü 

Brüksel Elçiliğine 

Tayin Edildi 
Yeni Mal Talepleri Ankara 28 (A.A.) - Haber aldığı 

mıza göre, evelcc Milletler Cemiyeti 
TUrkiye murahası ve Bern Sefiri bu 
lunmU§ olan Bolu mebusuB . Cemal 
Hüsnünün Brüksel elçiliğine tayini 
yüksek tasdikten çıkml§tır. 

Çekoslovakyada Prag şehrinde bir 
kaç firma alakalı dairelere müraca
at ederek piyasamızdan fazla mik -
tarda hububat ve zahire satın almak 
istediğini bildirmiştir. 

Yunanistanda 
Tahrikat 

lstanbul Be!ediyesi Şehir Tivatroeu 
DRAM KISMI 

Saat 20.30 da. fi 
PERGUNT 

Dram 5 Perde 11 

Yazan: Henrik Ihsan 

• 

fi KOMEDi KISMI 
saat 20.30 da 

Aynaroz Kadmı 
Komedi 6 tablo. Yazan: 

(Başı l incide) 
sükun ve itimat içinde yaşayan mil
letin şimdiden semerelerini gonnek
te olduğu faaliyeti kapatabilecekle
rini sanmak yanlış zehabına kapıl

dıklarını tebarüz ettirmektedir. Ar
zularını yerine getirebilmek için bu 
adamlar. komunistler ile dahi itbir
llği yapmaktan çekinmemişlerdir. 

Gazeteler, tahrik yapanlara karşı bit • 

Cew Musahip oğlu 
SON HAFTA 

şiddet devresi açan hükumetin bu \ 
yeni hareketini tasvip eylemekte ve 
bütün Yunanistanın sükun içinde ve 
müttehit bir halde, mi1ll hükumet 
tarafında yer aldı~nı bilainnektedir. 

--0-
~GRULSADI 

fEK TIY ATR08U 
Pazartesi alqamı 

(Kadıköy. Süreyya) 
8blelnalBda 
OTELLO 

rı1ara karşı tesiri şaşma! 

olduğunu isbat etmiştir., 

. . ... ·~ AS p 1 R 1 N in tesirinden emin olmak tçın, 
lütfen ffi markasına dikkat ediniz:.1 
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Büyük hikaye ı 

Hüseyin 

Çavuşun 

6 unu bir tarafa fırlattı. Köyde böyle 
bir if yapacak kimseyi tanımıyorciu. 
Bütün çiftçiler işlerinin güçlerinin 
başından ayrılmazlardL Bunun için 
çavuşa: 

- Fakat dostum! diye cevap verdi. 
İspatınız, delilleriniz var mı? 

- İşi yapanlar buradan değiller. 
Yabancı herifler.. Onlan gözlerimle 
gördüm, iyice tanıyorum. Bir plan 
tasarladım. Kardeşim bana çok ben
zerdl Biliyorsun, ki iltizdik. Gidip 
sivil elbiselerini giyersem tamamiyle 
ona benzerim. 

- Olü dirilmiş, ölü dirilmif ! 
Hüseyin Çavuş onbaşıdan ayrılıp 

kardeşinin evine gitti. Yengesi otur
muş ağlıyordu. Çavuş onu teselli et
miye uğraştı. Ve sonra çabucak res
mi elbiselerini çıkarıp kardeşinin si
vil elbiselerinden birini giydi. Ve k~ 
rakola tekrar koştu. 

Yanma onbaşıyı ve bir jandarmayı 
alarak bir arabaya atladı. Vakit kay 
betmeksizin arabayı hızla sürdü. 

Onbaşı bu garip vaziyetten hiç te 
memnun değildi. Böyle saçmalıklara 
aklı ermezdi. İri avuçlarile kemeri
ni tutyor ve sinirli sinirli parmakla
rını oynatıyordu. Epey gittikten son 
ra Hüseyin Çavuş arabayı dar bir yo 
la soktu. Bir kaç yüz adım gidince yı

çıkarmıya vakit bulamamıştı. Bu iki kık küçük bir ev görüldü. 
adam yabancıydılar. Onları hiç gör- Üç arkadaş arabadan indiler. 
mem,iştim. Fakat şimdi yüzlerinin Atı bir ağaca bağlıyarak eve doğ-
bütün çizgilerini hatırlıyorum. ru yürüdüler. 

Arabayı ters çevirerek hayvana Çitten atlayıp yıkık evin kapısı-
bir kamçı attılar .. Biraz ötede ırmak na vurdular. Kapı içeriden adamakıl. 
köpüklenerek akıyordu. Haydutlar lı kilitlenmişti. 

_ Hayır, hayır!. Alçaklar! Katil- ı arabayı durdurarak ~deşin:ıi ku- Onbaşı eliyle kapıyı itti. Açmanın 
.er!... caklayıp dalgaların içme attılar. imkam yoktu. Hızlı hızlı vurdu. Bir 

T ANm Çoculi llaveıl 

Açılan kapınuı arkasında iri bir .. 
dam göründü. 

Hüseyin Çavuş, onbaşının arkasın
da saklanmıştı. Adamı görünce he
men meydana çıktı. Haydudun gözle 
ri ona ilişir ilişmez yıldınmla vurul
muşa döndü. Ağzı açıldı. Gözleri dön 
dü ve bal mumu gibi sararıp titremi
ye başladı. Nihayet kendini tutamı

yarak birden geriye çekilip bağırdı: 
- Abdullah! Abdullah!. Ölü diril

miş gelmiş! .. 
Hüseyin Çavuş arkadaşlarma: "Ha 

di çabuk!,, diye emir veni. 
Evin ortasında ild adam varciı. 

Hüseyin Çavuş hemen onlan tanıdı. 
Rüyada gördüğü haydutlar bunlardı 
işte .. Beriki hfila titriyor ve kekeli
yordu: 

- Ölü dirilmiş! Ölü dirilmiş!.. 
Jandarma haydutların ellerine ke 

lepçeleri geçirdi. Haydutlar hiçbir 
mukavemet gösteremediler. 
· Hüseyin Çavuş bundan sonra ~ar
deşinin cesedini aramıya koyuldu. 
Birkaç gün geçti: Nihayet onu bir kö 
mür ocağının yanında serseri. bir 
halde buldular. 

Çok güzel bir yüzücü olduğu için 
kendini kurtatmıştı. Fakat kafasına 
yediği bastonun şiddetile beyni sar
sılmış ve haf ızasmı muvakkat bir za. 
man için kaybetmişti. 

Bununla berber yavaş yavaş ken
dine gelmiye ve olanı biteni hatırla
mıya başladı. Hüseyin Çavuş ona 
gördüğü rüyayı anlattığı vakit, kar
deşi: 

- Evet evet! Dedi. Kafamın üstün 
de bastonu görünce ümitsizlik içinde 
hemen seni dü§iinmüştüm .. Kimbilir 
bu yUmen senln içine doğmuş ola-
cak! .. 

Mehmet Çavuş arkadaşının uyku P~lan şuydu: Guya k~~~~şim fe- kaç dakika sonra içeriden bir ayak 
arasında böyle bağırmasından uyan- birden sarhoş olarak donuyor; ~e sesi duyuldu: Kapının sürgüsü çeki-
m§tı. Hemen elektriği açtı. !~lu ~~~r:ak arab~~ hızla . ~hrın lerek kapı gıcırdıyarak açıldı. 1 F. B. 
Arkadaşı Hüseyin ça~ ta kan 1 ıçıne suruyor; ve muvazenesını kay-

ter içinde uyanmıştı. Yüzü altüst ol- bed~.rek .sular~ içine karışıyor. Alp 'le Babası 
muş gibiydi. Boylelikle izı ortadan yok etmek 

_Ne oldu dostum? Ne var? düş~ncesindey.diler: Ve işe bir kaza J© 
Hüseyin Çavuş kendini toplamıya şeklı vermek ıstediler. 

çalışarak: İki haydut bu işi bit~ikten sonra 
_ Fena bir rüya gördüm! Dedi. acele acele kaçtılar. Ruyamda onla-

K d imi ··1d·· ·· larm İki rın peşini bırakmadım. Ve gittikleri ar eş o uruyor ış.. a-
dam .. Üzerine hücum ediyorlar. Ve 
kafasına bir baston indiriyorlar. 

Hüseyin Çavuş geniş bir nefes ala
rak devam etti. 

- Bunu evham sanma arkadaş! 

J3ak gördüklerimi sana anlatayım; 

µinle: Bilirsin, ki kardeşim çütçidir. 
~er hafta şehre giderek sığır ve man 
tda satar. Şehre giden yolu ben de ga 

et iyi bilirim. Çünkü birkaç defa o
a arkadaşlık etmiştim. Yolun orta-
mda sık bir ormanlık var. Yol bu 
rmanlığın içinden geçer. Biraz uzak 
a derin ve coşkun bir ırmak akar .. 
Şimdiye kadar bu ormanda hiç bir 

aka olmamıştır. Çünkü köylüler 
endi işlerile güçleriyle uğraşırlar. 

iBiribirlerine düşmanlı.klan yoktur. 
Rüyamda kardeşimi bu ormanhk

an geçerken gördüm. Küçük araba
ı içindeydi. Pazardan, yani şehirden 
önüyordu. Yüzü gülüyordu. Anlaşı-

.an iyi bir alışveriş yapmıştı; ve ce
ini doldurmuştu. 

yeri öğrendim. Bu akşam buradan 
hareket etmeliyim. Bu rüya beni fe
na halde meraka düşürdü. 
HiUeyin Çavuşun rüyası 

doğru çıkıyordu 

Hüseyin Çavuş trene atlamış köye 1 I® 
gelmişti. Kardeşinin çiftliğine doğru 

gitmiyerek jandarma· karakolunun 
yolunu tuttu. 
Onbaşı karakolun avlusunda otur

muş çubuk içiyordu. Onbaşı Çavuşu 

görünce şaşırmış ve canı sıkılmış bir 
halde: 

- Gün Aydın Hüseyin Çavuş! De 
di. Ben de size haber gönderecek
tim. 

Hüseyin Çavuş birden sordu: 
- Kardeşim ne oldu? .. 
- Nerden haber aldınız? 
- Öldü değil mi? 
- Bilmyorum. Fakat hiçbir iz bu-

lunmadı. Köylüler arabasiyle atını 

nehrin kenarında bulmuşlar. Galiba 
şehirde kafayı tütsülemiş olacak .. 

Bunun üzerine Hüseyin Çavuş: 
- Onbaşı dinle! Dedi. Olanı bite-

© 

® 

@ 
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Birden, bir çalılığın arasından iki 
&m sıçradı. Içlerinden biri atın diz 

inlerine yapıştı; öbürü de bir daki
.a kaybetmeden arabaya atlıyarak 
Undeki iri bastonu kardeşimin kafa
:ına hızla indirdi. O kadar çabuk dav 
·anmışlardı, ki kardeşim sesini bile 

ni biliyorum. Karcieşimi öldürdüler.
1 

K·· "'k Al k eb . k · • k d" • L__ I 
Katilleri tanıyorum. Onlan yakala- uça P me t e gıtmeme ıçın en ını nıuta yapıyor; a-
mıya gidelim.. ı kat biraz sonra loya•ı meydana ~ınca babası sırtına cantaauu. 
Onbaşı büsbütün şaşırarak çubu- yükletip mektebe gönderiyor. 

TANm c;ocuır ıu a 
... ~Ti""~-... ~------"'!------------------ 1 ........................... ~.~ •••••••••••••••••••••••••••• 
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BİLMİYORDUM! Kahkaha Kösesi 
Çiçekler de Oliyorlar 
Yalnız imanlar ve hayvanlar 

Jeğil, bazı nebatlar da akf'D'll o
lunca ıqralar. l,ıe papaf7aya 

benzi;yen 6a ~ -"aJılqin • 
çık bir ,elıiltle Wln70r. OrtalJı 
karannıya ~ -yorganın 
altına giren bir ~ gibi 7"VGf 
>'CW<lf bmiiliip ayayor ••• 

Tam 

Düşünmenin 

S1rası 

~t",;;;_,ij 
~'._' c:4~· 
"' 
rR~ ....... · .. 
'~~-'"-·· :; ... ,,/~ 

\:,.'t!:_,,:I•· 
'/ . . ;, / -~'f . 
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Acemi paraşütçü~ Nasıl oluyor 
da onlannki açıldı ... 

ı· Ne Zaman 

Görse.-. 

- Bilir misin arkadaş? 
- Kimi.. Bana benziyeni mi? 
- Evet.. Ne Z1J11an görsem sen sa 

Hintlilerin Tuhafhklan 1 I L .. .. .. myoruın. Ödünç aldığın on lirayı ver 
Çocıılılma oguıler ı miye geliyorsun diye seviniyorum. 

--0-

1 Kahraman Çocuk ·-· w .• 
inanmayın 

Bakınız, Hintliler küçük çocukları 
m pazara nasıl götürüyorlar?. Küfe
nin bir tarafına pazara götürecekle
ri mallan, diğer küfeye d€:· çocukları
nı koyup öyle gidiyorlar .. 

Yeni Bir Buluş 
Çok kere sabahleyin filan saatte 

kalkacağım dersiniz fakat kalkamaz-

Size Jullen Rys adında br ço-
cuktan bahsedeceğim: 

Jullen OD yaşındadır. Kendisi 111 
.t...elçikalıdır. Anası babası gemi-
cidirler. Bu aile bir mavnanın 

içinde yaşıyorlar. 

Julien'in kendisinden küçük 
iki kız kardeşi vardır. Bir gün 
anası babası evde yokken mav
nayı bir ateş sarar. Jullen haya
tını tehlkeye koyarak iki küçük 
kız karde§iııi ölümden kurtarır. 

il 
Fakat zav~ Julien'in bu kur

tarma ameliyesi sırasında her 
tarafı yanar, tutuşur. Hemen kü-
çüğü hastaneye kaldırdılar. Ba-

l ı 
bası oğlunun hayatım kurtar
mak :için altı defa ona kan ver• 

sınız. Annenize, kardeşlerinize, yanı- Juli , b f ;.ı_,_ıı._1 v .. nzn de . . ene u ews.ıuu· ıgı 3 .. n n 
nızdakılere uyandırmalarını nca e- .. • . 

di .. 

dersiniz. Erkenden ya okula gitmeniz hükumet madalyeler v.e takdir-
lazımcf.ır, yahut oturup çalışacaksı- namel~r yo~. ~lçika Kralı 
nız. Ablalar, anneler (peki, peki) der da ~elip çocugu tebrik etmek is-1 
ler amma ekseriya unuturlar. Bazaiı tedı. 
uyandırmakta gecikirler. Bazan de Bu münasebetle size şunu ha-

Övünüyor 

Vahşi hayvanlar avcısı - (MisaL· 
• 

rine) bu resimleri görüyor musunuz, 
bunlar vaktiyle avladığım hayvanla-

rın fotoğraflandır. 

OYUN VE EGLENCE 

... _ 
yanılıp istediğinizden daha önce u- tırlatayım çocuklar: ı 
yandırırlar. Boş yere uykusuz kalır- Ateş tehlikeli birşeydir; sa- Çocuklar, çizgilerin içinde gyaet me 
sınız. ı ı kın ateşle oynamayın! ı raklı bir resim var; bu resmi bulabil-

Bu, yalnız çocuklar için böyle de- _ __ _-_ . ·----.:_ mek ve görmek için elinize kalemi a-
ğildir. Büyükler de ondan şikayetçi- ğın çalınmasına yarar. Odayı tutan lın ve aşağıda söyliyeceğim renkler
dir. Hele bir iş için yabancı bir şeh- yolcu gece, yatmadan önce, ertesi 
re gidip te otelde kalanların canı bu gün hangi saatte kalkmak istiyorsa 
y;mdan öyle yanıktır ki ... Bunun için saat dUğmesini ona göre kurar. Sa-

le numaralı yerleri doldurun; bakın 

meydana ne güzel bir şey çıkacak! 

Sofyada bir otel sahibi düşünüp ta- bahleyin o saat geldi mi, çıngırak O - Beyaz. 
şmmış, her müşteriyi istediği saatte başlar çalmıya, ta kalkıp oda sahibi 1 - Açık san. 
uyandıran çok iyi bir çare bulmuş- kapayıncıya kadar bir daha susmak 2 - Sarı. 

tur. Odaların her birinde elektrik bilmez. Hani uyandıncı saatler yok 3 - Kurşunt. 
düğmesine benzer iki düğme yaptır- mu onlar gibi .. Tembellik edip yatak' 
mıştır. Bu düğmelercien biri yirmi tan çıkmak istemiyenin vay halin~ .. 

dört saati gösterir, öbürü de çıngıra- Gürültüden kafası kazana döner. 

Yazısız hikaye : 

4- Koyu kırmızı. 
5 - Siyah. 
6 -Yeşil. 

1 

•••••••••••••• 

Fil Amca 

Niyet Tutuyor 

Bahar gelince, gençler çiçek yap
raklarını kopara kopara niyetlerini 
denerler. 

Fil amca da çölde coşmuş kendi ni
yetini denemek için telgraf direkleri
ni birer birer söküp homurdanıyor: 

"Olacak mı? Olmı_.Iaçak mı?,, 

Vazifesever 

itfaiyeci 

Arkadaşlanndan sonra yangına ye 
tişen itfaiye neferi, daha yangının 

söndürülmediğini görünce sevinerek: 
- Çok şükür yarabbi! Yangın ha

la sönmemiş!. 

Hazırcevap 

Çırak 
- On kU1'11§8 palamut olur mu? 

Senin ustanda utanmak yok mu? 
- Bugün yok amma yann sizin 

için hazırlar. 

••.....•• ~~ili ....... . 

Hediyelerimiz 
Bulmaca ve mUaabakalarımızı ka· 

zanan kUçOk okuyucularımıza ver· 
dlğlmlz hedlyelere yeni iki Çetlt 111· 
ve ettik. Bunlar çok hoıunuza gide· 
cek ve JtJnlze yarıyacaktır, çocuklar. 

.. Kestp yapıftırma albümü., lalmll 
hediyemiz gayet güzel, renkli, büyük 
bir defter hallndedlr. Bunun içinde 
birçok re.imler var. Ayrıca bu re· 
slmlerln birer ayni boyanmı1t sonra 
karmakarııık parçalara ayrılmı,tır. 
Arkaları zamklıdır. itte bunlaM ma· 
kasla keserek, öteki ISrneillne baka ba 
ka yerleıtlrlp yapıftıracaksınız. Böy· 
lelikle hem birkaç reege boyanmıı 

güzel resimler elde edeceksiniz, hem 
de dikkat kabiliyetiniz artacak ve 
etıencell bir it yapmıı olacmksınız. 

ikinci yeni hediyemiz, "Realm ör
netı alb!lmü" dUr. Bu da güzel bir 
renkli kapak içinde ve muntazam 
defter hallndedlr. içinde birçok renk 
il tablolar vardır. Kartılarında da bu 
tablolarııt ayni kara kalemle ~izli• 

mittir. Siz, itte bunları, kal'flsındakl 
renkslzlne bakarak boyayacakaınız. 

Hulba çocuklar_ Bu iki hediyemiz, 
ılmdlye kadar glSrmedtOlnlz gDzel
llkte, eOlencell ve faydalıdır. Arkadat 
larınızda bu hediyeleri garOllCe al· 
zln de mutlaka bunları kazanmak ı.
tlyeceölnlze hiç tüphemlz yoktur. 

VAHŞİ HAYVANLAR AYCISI "YILMAZ 11 AMCA YILANI NASIL KAPANA SOKUYOR. 
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Nasıl doOdu? • Nasıl yaşadı? • Nasıl battı? 
lio. 2' - iKiNCi KISIM -

• • 
lzmir Valisi izzetin 
• ilk Hamlede Yaptıkları 

laet Bey, lzmfre yalnız gltme
llllfti. Sarayın, Damat Ferit Pap
lluı ve fırkanın mOfterek alyuet
lertnı muvaffakıyetle ve kolayca 
tatbik edebilmek için, Viliyet er
Jrlmndan bazılarını da dellftlrte
l'ek bunları Istanbuldan bizzat aeç
llait; beraber götürmiiftil. 

lfte. bu f8kilde ve (vlsi uWıl
htle) lzmlre göııderilen Iuet set. 
daha lzmlr nhtımma ayak buar 
bumaz, etrafı (Hürriyet ve tlillt 
fubm> erkAnı ile çevrilmif. Ve bu 
fırkaya mensup olanlar, bu dald
bda!ı itibaren Vali Iaet IJe1fn 
lldlfavtrlerl ve mukarrlplert ~
lldftl. 

Vali Iaet Bey, ilk ff olarak bu· 
!'ada, HOrrtyet ve ItilAf flrkamnn 
-.·ıatne yeni bir mecra ~ 
ti : 

- Slaln vazifeniz; hllkdmetfn 
(1fibek li,..U) Dl, balb hazmet 
tlnnektir. 

l>emi,u. 
l'ubc:Jıar, derhal bu ite glrlf

IDlflen:U. Zaten, ötedenbert doet .. 
çlndfldst Rum komitecllerl De da
ba mı bir do.tluk temin etm..,.._ 
~; Rum metrepolldlnln rtyuett 
albnda, lrf]ttede yapılan pu ~ 
IDaJara dnamı, if gQç ecftnmlf181'
dl. 

Vali Iaet Bey, Ddncl lf olarak 
OIOctafaai Hukuku ôınnanlye Ce
lld,.U) erkAnından buıJannı - m
letl hmmlJ'ede - celbederü: evve
l& müliyemetle, cemlyetln mmat
ll ••• , ... IDbat ""mlfli. 
v.u. tzahatı btıyOk blr cmt

katıe dinledikten sonra: 

heyecan l~ndelerdl ki: Bu galeyan 
arumda, herteyi gme aldıra .. ak 
kendisini öldüıebillrlerdi... izzet 
Bey, bunu idrik edecek kadar ze
klya malikti. 

Sonra.. izzet Bey. pek yakın bir 
~da IzmJ.rin işgal edilecejini 
bildiği için, o zamana kadar mem
leketin aükiinetini ihW etmemek .. 
vakitsiz bir heyecan uyandırarak, 
lgal kuvvetlerinin vazifelerini 
,Uçlettlrmemek cihetini de Uttmm 
etmiftl. .. Esaaen Izmire gönderil
mestntn baflıca sebebi de. bu mü
hbn vazife idi. Onu bu maksatla 
buraya gönderenler, ı.tanbuldan 
IOn veda lnuıda: 

:_ Herşevf tddn dirayetinizden 
~yoruz. MümkOn olduju kadar 
hldlıre çıkarnMlymız. 

DemlflerdL 

1 zzıet Bey; bu me1elede, cid
den dirayet ve fedakArlık 

ptermlftl. Izm1rin lfiallne tekad
diim eden günlerde, Rum metropo
llthanesinde (Hürriyet ve ltilM 
fubaı) memuplannın da iftlrak 
eWklerl içtimalar ve müzakereler 
~sonra. ltalya komolos
banealnden, (Müdafaal Hukuku 
()mwnlye Cemiyeti) merkezine: 

- Kü1Uyetll mlkdarda Yunan 
ubrl gemilere lrklp ediliyor. 1kl 
güne kadar lzmlr lya1 edilecek. 

Diye haber pldiğl uman, bü
tün lzmlr vatanperveleri, blriblri
De jb'mif.. derhal Vali izzet Beye 
bir murabhu gönderilerek, izahat . 

- Katiyen yalan.. Böyle bir me
•Jerıı•n u1ı yoktur. 

lerdenberi memlekette huaul getir. 
dikleri büyük rahneyi, tam bir 

dost eliyle tamir edeceklerdir. 
4 - Istili kuvvetlerinin yaklaf

tığı yerlerde, bu kuvvetlere kar. 

fi zinhar husumet gösterilmemeli.. 
Btlikla, Rum ahatinin yapacağı te.. 
zahürata lftirak ederek,, onlan 
dostça istikbal etmeliclir. 

D - ittihatçılar, bu karışıklık
Jarclan istifade ederek, hükdmeti 
yeni bir harbe ıriirüklemek.. ve bu 
fınattan da istifade ederek, tekrar 
iktidar mevkilne çıkmak iltiyecek 
lerdlr. Bunun ıçbı de, Iatili kuv
vetlerine karp, halkı müdafaa ve 
mukavemete eevkeyll~. 
Zinhar ve zinhar, bu desiseye ka
pdmamah. Memleketin bqtan ba
p ateşlere yakılmasma katiyen 
meydan bırakmamahdır. 

Bu propagandalar, bazı yer
lerde açıktan açıp yapılı

yordu. Fakt. bu propaganda eaaaı· 
mn asıl mahrem cihetleri vardı ki. 
onların da gbllden gizliye tatbi
kuıa çahfılıyordu. Bu mahrem ça
lıpna da, fU esaılan ihtiva ediyor
du: 

(Arkul var) 

1 E K O N o M 1 1 
ZİRAAT: 

Büyük Kongre 
için Bir Rapor 
Hazırlanıyor 

Mart içinde Ankarada toplanacak 
ziraat kongresi için hazırlıklar başla
IDlfhr. tktısat Vekileti, bütün iç ve 
dıf tefkilltına, müesseselerine bir ta
mim göndererek, ziraat mahsulleri
nin ekonomi bakımından allkab ol
duğu mevzulara ait bir rapor bazır
hyarak, bunlan §Ubat sonuna kadar 
vekllete göndermelerini bildirmiş -
tir Gönderilecek raporda, mabaulle
rlmiz ihracat bakımmdan da bil· 
tün esaslı noktalan bildirilecektir. 

iyi Vaaıfb Limonlarmuz 
Yerli limonlanmızm yüksek evsa

fı piyasamızda tasdik edilmiye ~ 
lanmıştlr. Adan,a, Mersin, Dörtyol ve 
Aııtalyada bol limon ye~ 
önem verilml§tir. Bu mmtak~&rm 
getlrilen limonları yilzll toptan 250 
kurup ve ecnebi Umon1anmn ile 
yüzü 175 kUl'Uf& satılıiııftir. 

İHRACAT: 

Bir Hafta içinde 

Sattddanmm 

• •••••••••.•••••••••.•••••.•••• BO.RSA.LA.RDA • 

GUNLUK iT .. kB . 
pjy ASA ur orcu 

Piyuam•u ilk parti olank 
19Z33 adet tavpn derisi, ztll 
adet tilki, 30 adet zerdova ve flç 
ytb doksan bet adet samer deri
si ptirilmif ile de henti& fiyat 
bulamam•tbr. 

• 
DBn Anadoluclan getirilen bin 

bet yfb kiloluk bir parti yapalı 
kilosu 47 ,5 kunqtan mtişteriaine 
verilmİftir. 

• 
Piyuamıa getirilen U bin 

kiloluk bir parti Çanakkale mın 
takan nohutlan kilosu 1,30 ku
l'UftaD satılmqtır. 

• 
Yemeklik olarllk piyuemıza 

bol miktarda zeytinyat ptiriJ • 
mit ve kilosu 45 kuruştan. be
yu peynirlerin kilosu 38.0t ku
ruştan, kafer peynirlerinin ele 
kilosu 55 kunqtan toptan fiyat· 
la satılmqbr. 

Hariçten Nasıl 
Getirilecek? 

Unttürkün milli tahvillerle mttı,.; 
delesi için kabul edilen kanunun tat 
bikine geçilmiştir. Hükdmet, dün
den itibaren Arbitraja müsaade et
mlf ve bankalara da emir verilmif
tir. Piyasada, mali müeaeae ve ban
kaluda bulunan her türlü ecnebi 
tahvilit ve kuponlarının harice gö
türulerek bunlar yerine Unitürk ge
tirilebilecektir. Unttürk tthallm alt 
formaliteler kısaltılmlştır. Bu tah -
viller, şu esaslar dahntnde mübade
le edilebilecektir: 

1 - Hariç memleketleria herla.n
&i birisinde iradı, esham Ye tabvll&
tı bulunulana hariçten ...,...._ 
gelecek dövlzlerile memlekete 'Om= 
türk ptirmelerine memai7et ..ıl
mlttir. 

Z - Memleketimize dlm olarak 
ıetirilmesi kanuni bir mecbarl79te ---------=-==...,.-=• tibi bulunmayan ve hari~ 1n11.._ 
her türlü dövizler mukabilinde Onl-Kösele ve törk ıetirilmeslne m ............ ,. 
tir. 

Deriler" Çürük a - Memlekete baanee ıet1r11me 
ai mecburi olan dlvblenlea 7abm 

Aynı 28 mcı gününe kadar bir haf Çıkıyor ihracat komisyonu mubbllintle Oni-
ta içinde İ8tanbul gümrüğünden ih- tflrk ptirilmeai mesuniyeti 'f'erilmlt 
raç muamelelli yapılan mahsulleri - Şehrimizdeki kunduracılardan bir tir. Ba mezuniyet. ihracat koenls,... 
mlz lçiııde Mısır, Çekoslovakya ve kaçı ile köseleciler, deri fabrikacıla- lan için bir prim tefkil etmeal ltftta. 
Letonyaya 90,374 lirahk yaprak tü- n, Debağlar bir toplantı yaparak rlle ihracatı kolaylaştırmak halmmn 
tün, İtalya ~e Yunaniltana 755Q li- kundura sanayiinde kullanılan deri du çok ehemmiyetli 'bir mevn tet
rahk yumurta, muhtelif Avrupa ve ve kösele kalitelerinin bozukluğuna idi etmektedir. 
Amerika merkezlerine 69018 liralık çare aramışlardır. Kullanılmakta o- 4 - Hariçte bulanan phwlar w 
(lwdanmış ve tuzlanmamış muhtelif lan köselelerin mukavemetsiz olma- mlleueaeler lehine Ttlrldyede ~,.. 
banka, Avrupa merkezlerine 82569 smna sebep olarak, bunnlarm debağ lan herhaqi blr hbmetten dolql ha 
Urabk muhtelif koyun ve kuzu derisi lanma havuzlannda az bekletilmekte rlçte toplanan bu dövizler mabbllia
lle 5636 liralık keçi derisi bulunmak· olmam ve fazla bekletilmek için aer. ele esham ve tabvllit itball ~ ifa. 
tadil'. mayenln azlıtı ileri aürillmektedlr llye Vekileti müsaade veıeewlıctlL 

Şehrlmbde dört fabrika ve 40 ima - Ba mtlaaade. lstanbul luuiabiJ'O ~ 
1'thane vardır Fabrikalar, lmalAt- dtirlfltl ••ıt•ile temin edlleeektlL 
hanelerin yllzde 2f5 Diabetlnde u.. S - Menfe lsbat edilmek '8rtl1e 
cuz mal sattıklanm, fakat bu malla- hariç memleketlerden yardam._ O. 
nn sağlam olmadığını ıddia etmekte- nitürk ithal edilebilir. 

dirler. 1 - Cnitllrk ithalinde A ....... 

T;~~uhff~~e~ İktı- IJ koatenj•na•a uldl .... 
tmlmıetır 1

81-- melesi için bundan b87le luımlQe 
- Çok m.. çok gbel. .. Banıs, 

her vatanpeı ndu clilfOnQp 1111>
-.ı ~ fllYler- Ancak fU 
.,.. ki; devlet ve mm.un bqOald1 

Dl19 eevap vermlf.. ve murah
._. ,_,ınlerJe temin etmift1. Hal
buki bu yemln1ere rajmen, ma

ıtm olan büyQk fada zuhura gel
mlf.. hmtr, lflal eclilmlftL 

Yeniden Ev Yaptırırsanız ••• 
• mlldtlrlqiine mllracaade ikan ... 

Bona ve Osmanlı Bankuı Direk- len muamele, klSa 191Ua Wtlrlle-
törltlğflnden: · cektlr. 

......,_ve alyuett. ayn •7ft....., 
ı.o.a.. ve çabpnalara millalt cll-
111. Milletin her ferdinin; hük6me 
te brp bllylk bir emniyet ve itl
-.ı 1*1lyerek, neticeJe baıtar .. 
11'811 JbmL Onun için. w,Je ...... 
tetebbüsJerden vazaeçlnls. - .. 
dnrodgJata 1ebebiyet ftl'eD ceml-
1ettmtal de, dağıtıverlniz. 

DemlftL 

V alliiln fikrini. ft llJUeUnl 
çok iJI anl•mlf olan ceml

N vkAnı. Nııladı1rlan bu ml11I ve 
Yataal hkmeti eoauaa bdar ifa 
- lbnale mecbur olduklanm 91ir -...... 

Iaet Bey, bu mOJlkatta .ad a
b.tnıet fetememlftl. l'abt, arqa 
ı.a. amlar koyarak, cemiyet. 
llendı Jrendlne dalJlmam, blk6-
llllt tarafmdan daiJtrlacalm 'bL 
clll'lldpL O uman ceml,.t erkhı 
..... l&derln1 IÖJlemitJeri. 

-eemı,.thnlz; kanun dain81n-
4a tcplddlJ etmlf bir cemf1eWr. 
lier Vali Bey böfJe bir tefebb09e 
~.bUde~bak 
'nıu mfldafu etmeyi blllds 

l>emlflerd1 
&en Bey; bu cenp kaıpmda. 

... teıAt etmemlftL ileri --

.. ......,. me;ydan vermek .... 
'3a uiftl. Kanun dUrmlDde tefek· 
it&\ eden bu cemiyeti JIDe bnun 

~ dalıtabilmek için. mtla 
-.,_ iftira kedma (HürriJe' w 
l'tn•tgrlar) a lialice emir vermlt; 

- Ktakere1erde cereJU -
"1Yalt, daJrikH1 daJrilr•IJNI bana 
budirbuz. Vazıyetten daima bablr 
-olayım. 

:D.nntttL 
laet Beyin bayJe Uldn bir tavır 

•an, •bepm delildl-~ ce 
~ t.fldl edeni•, adM uılml
~ mahdut olmakla ......... 

lmnwtli, .-,.U. awA6re 
~ mm.tm ~Bun-

0 &inlerde 9 Udu ~ .. 

lanlrbı lflaUnden evvel, ifg&1 
kuvvetlerine zemin hazırlıyan Iti
WçıJar, lflalln ertesi gQnünden i
Ubaren de, (istilA kuvvetleri) ne 
nbberllk vaslfellıal deruhte etmlf
... Bu da, • 11..sde ftdraJa•la ......,,.. _·Damat l'erlt 
Pata hOk6ınetbdiı "'7wU teaba
tından idi. 

Btik6met, bir (mflll mGcaclele) 
pbnesf açılmama11 için; (vatanper 
wrane hll1er ve fikirler) l tama
ma.~ ve söndürmeye ka 
rar wnnlftL Bunun tatbilana da, 
(hflkt\met ıdyaletine merbut ltiW
çdar) ı memur etmlftL 

H er nam•, Hfirrlyet ve Iti
W fırbllna IDtiap etmlf 

olan birtakım Jrirmelert bile dll
hun ederek derhal fubc:lan çekil
melerJDI mucip alan bu maıelede; 
hGk6metlD ıdyuetlne yardım et
JD811 kabul edenler, fU vuife)'1 
deruhte etmiflerdl: 

(mArl UDPlmiyeyi, iltlJA Jmv
fttlerinlD leblna çevirmek.. ve bu
mm tçfn de Atideki maclcle1er mu
dhlnc9 bir propagandaya Fit-
met: 

1 - Hflkdmetln elincle bulunan 

-- kuVfttlerl; perlpn olmut 
bir ardwıun. biç bir lfe yaramıya-
cak olan büaJMUldan bqka bir 

reY clelildlr· Bu d61dlntil a1aJ1 ile, 
llti1A lmvvetlerlnfn muntazam. 
... maneviyatı yerlnde, 80ll 11.t
... .UlhJarla mfteehha, ukerle
rlm mukavemet etmiye imkAn yok 

•• 
1 - Buna binaen, 18Ull kuvvet-

ı.tnl; likOnet ve IUDlm1yet1e 

~.10.nmnz ,_. bil 

~ ve llti1l ediJm .,_.. 
ı.rde pddetll mOamelelerJe ballmı 
ellJmePne leblp ohnamah 

3 - lstill Jmvwtlert; memJeke. 
te.refah. ....ı ve~ .-ı
l'eC8lderdir· Ve, lttlhatçlların..-

Şimdilik ........ " pptıracak 
kadar dtba1ahk olmasa da aa• 
..._.)'inlL Bir sin Tanue ft. 1....--- adı bllytlk lbaml"" 
lerlndea biri ıdsba ._..._ da 
pkablllr. lbaml1enla ... ...... 
cek enda biri ~ ol•- ..._ ar
IMIDI temla ..... İltaaWa imar 
pıojell1le Wrllkte kMI ... uıa. 
naüa .. •h""Dlpr. YeDI lm
nbıeak Mua•ar belld. pdildler 
..... - ,..... ,...... batb lm

mlqaa almaktan ... ~- ... 
anaman lberiDe b)'finise sin 
fiyle kjlblk bir yuva ~ptınnına. 

Zaten bir phrill sBıreııep..al 
1abm pnjelerle, yflbekten ıelell 
labmnetlerle olmu. Şehir halkm• 
.. p)'leti lhunm. G8ul ..... 
........ 781111117• dalma lumr 
tataa .. ...... ....... brtar
mak lçba • P7Jete pk •tt)'q 
Yartlu-

Sb ... Dk 6nat , .... IQret 
1Ö9tennlye lanen baJa••ü ise
n flmdidea lla7allmlde J1lftlmlll 
projesbal brablllnbab. IWl .. 
... itina •• kit ......... tath 
teJleNea d'tlnmeJı te Aiblmua 
ta,.da verir. 
........... pnJed lnenl8cak 

m. ............... tanlı, 

taWI, ---..... Amerlblılar ... 
llılferia kobna• pkannqlar, .. 
•da•aklıil ...... .,.. ..... 
.. tatmak .............. .. 

.... tiri lla1ff - .... --.. 
il )'ine ... R17la .... ,.. ..... 

feNlr. Dalma 117111 ...... --
bk vene .ıe enn her tarafnu bU. 
dea llltmuı - Ml7tlk biJiktir. 
Vakla ~ •imam evla bir tua-
fmdan batb bir tarafma ....... 
deiifik 11eakbk lpaden Pflllek te 
iri bir .. ,. ..... Ona da ..... ıa ... 
falarüld rad78tlrlerba analdanm 
lmarak temin ........... 

Kallılfer ,.m leat ..udlll n
klt ....... akbk ............... 
ohlJonUlllWlllt•mk._.. nd)'atklerl,........ .. ....., 
nnrlana 1p1-w • ........._o 
nldt~w..- ..... 
m. ftftll .tarda. Simdi •• ceetlk 

p flldrd- ... ~dlil l~ln bl8-
rlfema nhatbima tembllil de ka
tılar. lla4b"otlrlerbt ......... .... 
......... sfttl tatlar da kona
lanaı lnea1ar bal-daklan ,.... a. 
deta slbıelllk Yerlrler. Temlsllk ve 
... ilik ........................ 
ulabmeteder • 

B6)'lll ..pklafthı bllrlferle .. 
llllU ,erlerin tadına do)'1UD ol
ma. l'akat ilkbahar pllp te ... 
laklar ualınca, bir de kit iptida
llllda hava pek aoiumudan ince 
blörifer fazla asmır. Çokça otura· 
lan odalarda, hele yatak odaauıda 
imana aWntl verir. o 'f'aklt loba
J'I aranma. 

Bir de kallrlferln ......_.. ara
da sanda boaalmaudır. Bosuldata 
vakit aatuuu çatınp ta onu liha-
111 olaneQ'a kam birkaç pı,. ~ 
$91'· O Pbalerde de lnlan J'8 maa
pla muhtaç olar, )'allat IObQa 
.laaaret çeker. 

O.un için blarlferle birlllde 
-::rum YllPtJracaium evla- lo

bamm da anatmamahnnıs. Kq lp
tidanda ve Ukbalaarda. hem de 
kalöriferin bomldaia stlnlerde 
Ihma olar. Ancak aoba)'ı bbnılari-
le birlikte .. e\'ba bir tarafuada -
lanana ha dlylace brdarmak ~ 
olar. Oda1arumda dalma lmru1u 
tutsuu çlrblUk verir. Hem soba, 
laem ndyatlr bir laloıula acayip ...... 

En lylal bllamlacak odalana 
her ltlrine, ev J'&pahrken birer lfl
mbae yaptumaktu. Kalörifer fa
la plinee )'alaat lflemeyinre on11&a 
içinde iateneab odma, latel'le1lb 
kömlr 1aldannum. Kalöriler lt
ledlji ıtinlerde de flmlne odamn 
havum temlzlemlye yarar • 

Evi 1aptıracatıms nklt mllna· 
nnn blyle laem kalarlfei. laem 116-
mlae flblae belki ıtll•e.ktri. .... 
kat evbalstle utbtum tdn klllörl· 
ferle birlikte ...... llY.11ftdlr. o. 
damn ha....., •abna teiniz tat.
mat lPa • iri Y..ta odar. ()dala. 
n ..._ _._ laem • laa'AlllU te
m1s11,... 7981 cl1ww1ar .. tarafa 
7Qllmap _... • 

letanbul menkul 1aymet1er w kam MGeaade latiy• Banalar • 
J;tyo borum aceııtalarmdan (N.Ge. Baza bankalar, altın ahm ve .m. 
MI') ı.tlfa etmlttlr. lliotti olanlarm iDi için mtiıHde verilmellnl lalJe
llln tarihinden itibaren ve 1M7 11r rek Maliye Veklletine müracaat -. 
)'Ilı B:nalar Kanununun (18) inci miflerdfr. VekAletçe tettlkler btu. 
maddem htlkmGne tevfikan bir ay L rilmiftlr. Şehrimizdeki bubJmdaD 
çlnde ICornleerllle müracaat eyleme. bet kadanna bu if için mezunı,. ve-
leri. rilecektir. 

BORSA 
11·1·138 

PABALAB 
Ahi 

Belçib P'r, 
Dralımi 

!aviçre Fr. ...... 
Ploria 
Kron Çek 

'18,-
123,50 
99.-
80.-
11.-

15'10.
ao.-

Silin Avuat11r7a 
~ 

15.- 70-
78.- 82,.-
21.- IS.-
26.- 21.50 

Zloti 
Penp 
Lq 
Dinar 
Kron Jnec 

Sterlin 
AJtm 
a.Dbot 

20.- n.-
21.- 25.-
12.- 14.-
41.- 52.-
so- 52.--- ~ Bacüa ~t~ 

Bastm fbat J'Oktar, 

ÇBKLEB 
Acıbt ICaPllDlt 

Puls M,18 24,1'1 
N~ 0,'193215 0,'1925 
MDAno 11,0IM ll,09 
BrOlrael 4,'101f ı&,'10 
Atma 81,'18 le,'1480 
Cme9re a.ma 1,4321 
~ 81.51'11 814920 
Amatısdam 1,4240 UDi 
Prq 22,8280 228180 
Vl7ana f,2018 4.20 
aı.drld 11,8582 1181 
Berlln l,9'122 1.1'114 
V-.ova ı&,11'11 f,1871 
BudaJMllfa 1.1811 l.lllO ama... 108.2321 108.11 
Bellrat MıH H.MfO 
Yokoh•m• 1,'1280 ..., .. 
StoklıoJm ı.oa l.O'lll 
Landra a&,'11 ao.-
Jılcmo9a ll,'1UO 117718 

Parla Bor1Umda DlifBk'Rlr 
Parls borsuında franpa dGfOkltl

ğü artmaktadır. Bir sterlin lN.'11 
franktır. Untturk yübelmif vem 
frankta kapanmıfbr. Londra bona
sında bir sterlin 153,53 frank w 
5,003,25 dolardır. 

Borsam•ma Unitark 11. Brpal 
tahvilleri 98, Sıvu - Bnurum 11, 

Merkez Bankası 98, Anadolu talwtl
leri 40,80, Mümeail 39,90, htnıl• 
23, 70, pyrimübadil bonom ıı.10. 

Aslan çimentosu 10.10 llradlr. 
Zahire PiJUUDUD Sabtlan 
Dün piya•mıza sekiz vqoa bal

day, 3 vagon arpa. 1 vagcm çavdmr 
getiıilmlftir. Ziraat Bankam üç nnt 
mal tefblr etm1' ve yumUfllk bul• 
daylanndan 165 tonu ldloeu 5.18 ku
l'Uftan satmıştır. Sert buld&Ylanaa 
alıcı çıkmamıştır. Beyaz mallanna da 

aranılan fiyat verflmemlttir. Çavmr 
bef, dökme arpalar 4,0'7, quva11ı ar
palar f,l 7 kuruttan utdnnp . 

Mefhar nlrkneler 

AMIRA Cemal 

ZEYNEP FJaad·• 

Sollst M U AL LA 
ve arkadaflan 

Yeni ve ...pa •NCJ'UI 
Seellllar tam 21 buçukta ...._ 
Yerlerlıılzl evvelden temin edlDls 

Telef- 40US 
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No. 28 

ı" 
1 
1 D. No: 

2312 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
Semti ve Mahallesi Sokağı 

Kuzguncuk E.Icadiye cad. 
Y. !cadiye hamamı 
.sokağı 

Emlak No: Cinsi ve Hisse.si 

E. 196 Arsa. 
Y. 164 

No. taj: 22 

Hisseye Göre 
Muhammen K 

120 Açık 
artırma 

29 - l - 938 

iLKBAHAR mevsimine 
mahsus yem gelen maJ1a.. 
mnım yer ayınna.k ihti. 
yacınla.yız. Bunun içbı: 

Mevcud stokumuzwı bü
yük bir kısmını 

Bakırköy Hastahanesi 
karantinasında istirahat 

2364 

4123 

4053 

Beyoğlu Kamerhatun 

Eminönü Ahı Çelebi 

Boğaziçi Kanlıca 

E. Mangasar 
Y. Serdarı Omer Cad. 
Llmoncular caddesi 

E. Çubuklu 
deresi 

E. 5 - 7 
Y.160 

E. 37 Y. 34 

E.16 
Y. 2-2/1 

'.Arsa 360 " 

Ustünde odalan olan 550 ,, 
kagir dükkanın 900/4800 His. 
Bostan, tarla ve meranın 600 ,, 
2/16 His. 

15 Sonlcônundan 
15 Şubata Kadar 

her yerden tyi ve mökem. 
mel fi.at ve şeraitle clden 

çııkarıyoroz. Çeşitler tü_ 

kemneden evvel ihti~ 

rmızı temin ediniz. K aramürsel mağazasında eski 
talebemden Nurullah Bey 

vardı. Ona gittim. Beni bu sefil hal 
de görür görmez hemen içeri aldı. 
Mükemmel bir kat kostüm .. İskar 
pin .. Şapka .. Gömlek .. Mükemmel 
giydirip kuşattı. Bu yetmezmiş gi
bi birkaç gün yetecek parayı da 
cebime koydu. 

Mezarlıkta geçirdiğim zaman
larda gözlüğümü kaybetmiştim. 

Bir saatçi, gözlükçü Halim vardır 
ki dostumdur. Hemen ona başvur 
dum. Bana bir gözlük verdi. Oh ! 
üşümüyorum, karnım tok, gözle
rim her yeri pırıl pırıl görüyor. 
Galataya geçtim. Güzel Bandırma 
otelinin sahibi Ahmet yirmi yıllık 

dostumdur. Rahat bir gece geçir
dim. 

Ertesi gün erkenden hastahane
ye. 

Cümle kapısınn önünde sertabi
bin teşrifini bekledim. Otomobil
den inerken karşısına geçtim. Bir 
gün evvel en sefil, en müstak.reh 
bir kılıkta kabinesinde gördüğü za 
vallının şimdi en temiz bir kıyafet 
le karşısına dikildiğimi görünce, 
pek kibar bir baş selamiyle taltü 
etti. Arkalarından yukarıya çıktım. 
Huzurlarına girdim. 

- Sizi gördüm Nihat Bey. Bir 
az bekleyiniz. 

Epeyce bekledikten sonra hususi 
katipleri vasıtasile idare kalemine 
şu mealde emir verdiler: (Nihat 
Hoca karantineye yatırılacak. On 
beş gün istirahat ve tedaviden 
sonra sertabip Bey kendi.sine, mü
nasip bir hizmet verecek.) 

Oh! Artık şu ilim ve tedavi 
müessesesinde bannaca

ğım. Hem sıhhatim yerine gele
cek, hem bilgime uygun bir iş ba
şında sakin, asude çalışacağun. 

Karantineye geldik. Yıkandık. 

Temizlendik. Örtüleri sakız gibi 
bir yatağa yatırıldım. 

Zavallı harap vücudüm! Böyle 
bir rahatı aylardanberi görmediği 
için bir çocuk safiyetile mışı:ı mışıl 
uyuyakalmışım. -Bu servis hastabakıcılarının he-
men hepsini okutmuştum. Beni ra 
hat ettirmek için ne gerekse esir
gemiyorlardı. Kimi, sigara kimi 
kahve getiriyordu. 

Bu sessiz, sakin, rahat ömür üç 
gün sürdü. Bir pazartesi günü ken 
di kendime: 

- Buna ne ihtiyaç var? Maz
har Bey şimdiye kadar beni defa
larca gördü, koyduğu teşhis eti
ketimi protokol kağıdıma serlevha
ladı. 

Fakat usule muhalefetin imkanı 
yoktu .. Çıktık. Neler ·geçtiğini, o
lanı biteni olduğu gibi anlataca
ğım dinle! 

yazıhanesinin karşısındaki 
sandalyeye oturdum. O

nun yanındaki koltukta operatör 
Hami Bey. Bir emrini bekliyen i
dare müdürü Mehmet Emin Bey a
yakta. Sandalyemin arkasında ser
vis mubassırım Yusuf. Sertabibin 
odacısı mubassır Yegane Hanım el 
pençe divan, bekliyor ferman. 

Servisimizin şefi Dr. Cahit Ce
vat tarafından alınmış müşahede 

kağıdımı gözden geçirdikten son
ra: 

- Nihat! dedi. Ben seni geçirdi
ğin felci tulanii eyserin ilk B.n.mdan 
beri görür, tedavi ederim. Sıhhati
ni bugünkü kndar mükemmel, e
nerjini tam görmedim. Sen alko
lik kronikliği de atlatmışsın. Felç 
arızalarından da eser kalmamış. 
Seni taburcu ediyorum! 

Ben ezile biiztile kekeled~: 
- Kabinenizde de arzetmiştim. 

Sıhhatçe şikayete değer bir halim 
yok. Fakat maşeri vaziyetimin kö
tülüğünü, yoksulluğunu telafi i
çin .. herhangi hizmeti istedimse .. 
geçirdiğim hastalıklar, yaşımın ile
ri bulunması beni bundan mah
l"Um ettıi. Müesseseye, kayrtlınak 

kaygusile iltica etmiştim. 
- Vallahi azizim! Seksen tane 

fahri var. Kalem tıklım tıklım do
lu. Seni nerelere alalım, koyalım? 
Bilmem ki.. 

4143 
6802 

7300 

Y. Çubuklu Cad 
Erenköy Bostancı Bağdat Ca.d. 
Beyoğlu Kamerhatun Fesliyen ve Şerbet.. 

hane caddesi 
Mercan Daya Hatun Büyük Yeni Haı 

2/Z-16/1 
3/60 

E. 15 Y. 17 

E. ve Y. 41 

Arsa 
Arsa 

700 " 
420 ,, 

Büyük Yeni han üçilncti 400 ,, 
kat 41 No. lu kag!z' odanm 
2/ 5 IDs. 

Beyoğhında 

BAKER Mağazaları 
- Ustat ! Ben zatı ililerine ka

lem kaydını koşmadım. Müessese
nizin hangi hizmeti olursa olsun, 
fahir duyarak yapanın. Servislerde 

7369 Büyükdere Kefeli kariyesiHacı Osman bayın E. 3 Bağ yer 1500 Ka-

.. _______ .. 
laboratuvarlarda .. otopsiye ait ... 

- Hah! O olur. Seni teşrihhane
ye memur edeyim. 

7606 

8133 

Kumkapı Çadırcx Çifte Gelinler caddesi 
Ahmet Çelebi 

Yeşil.köy Şevketiye E. Bülvar Y. Evranos ve 
On dört Nisan caddesi 

palı zarf 
6..8 Bahçeli kagir frrm ve 1000 ,, 

arsanın 19/120 tam ve bir pul 
ve dört humus pul hissesinin 
16 sehim tertibile 9 sehimi 

Y.12 Arsa 1120 ,, 

İZTİRAP ••••• ... 

Sonra; Şayanı 
Hayret Tedavi 1 - Pekala! Emir buyurunuz. Hiz 

met etmiye çalışırım. 

Servise iade muamelem yapıldı. 
Taburcu edilmiştim. Elbiseyi giy
dim. Dostlarla vedalaştık. İdare 

müdürüne gittim. 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştrr. !haleleri 9-2-938 tarihine dü
şen C<al'§amba günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. Kelimeler; bunu ifadeden 

actzdtrler 

Vaziyetin tavzihini rica ettim. O 
gün için hizmetim tayin edilme
miş. 

, . '' 
- Bugün emir almadık. Yann 

teşrif buyurunuz! 

Aziz talebem hastabakıcılar yol 
masrafına ve o gecelik ihtiyaçlara 
yetecek kadar para verdiler. Sal
lana sallana istasyon yolunu tut
tum. 

MID AL~INA1 

'"·~· 

Karantinenin temiz yatağında 

yatarken beslediğim ümitler sal
lanmıya başlamış yerine "belki u
yan olmıyan bir hizmet verecek
ler,, endişesi gelmiştl 

L Grip, Baş ve Diş Ağrlları. _ı 
Nevralii. Artritizm, Romatizma 

Ogeceyi üzüntülü geçirdim. 
Hep verilecek işi düşün

düm. Bir aralık otopsi denilen ve 
ruhuma hiç te uygun olmıyan bir 
hizmetle mi kayıracaklar? Diye 
üzüldüm. Liyakatim, nihayet ölü
leri kesip parçalamıya mı yarıya
caktı? 

Ertesi sabah.. Hergüiıkü gibi, 
her işte olduğu gibi ümitlerim fos
larnış, gönlümü melal kaplamiş bir 
halde hastaneye gittim. 

İdare Müdürü Mehmet Emin Be
yi gördüm. Gitti, sertabipten di
rektifi aldı. İdare amirliği kapı
sında otopsiye memur Bay Şükrü 
çağrıldı. Sertabip emriyle maiye
tine verildim. Allah selamet ver
sin, inşallah baş müdür olur, bu 
Taşköprülü Şükrü Efendi pek hoş, 
pek ömür bir zattır. Hesaptan ki
taptan 2 X 2 nin ne olduğunu me
rak etmez amma otopsi yapar. ha 
lıkçılık mütehassısıdır. Profesör 
Agraje Bay İhsan Şükrünün yar
dımiyle bu hizmete konulmuştur. 
Ben işte bu zatın emri altına veri
liyordum. hmin kıymeti, darülfü
nun salahiyetli bir ilim müessese 
sinde nasıl karşılanıyordu? Demi
yeceğim. Geçelim. Anladın, değil 
mi? Dinle! 

Perakendelern yattıkları ahırla
ra bitişik, kalaycı, tenekeci arka
daşların yanında bir karyola ha
~ırlandı, o gece orada yattım. 

Yarın teşrihhanede otopsiye baş
lıyacalfüm. Kimbilir hangi ölüleri 
kesecek, hangi beyinlerin froma
ninlerini aklımız sıra araştıracak 
tık! 

Ertesi gün, imam efendi geldi. 
Teşrihhanenin anahtarını verdi. 
Beni oraya yolladı. 

(Arkası var) 

BULMA 
OOnkU Bulmacanın Halledllmlı Şekil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 SliVRiSllNEK 
2 OIRIAl•IRIAIMIAIKI 
3 MltlYIAIVILIAIMIAIK 
f ulNl•,•ıAI•lalulelA 
5 al•IEt•ı•ıK•lsltls 
6 TJ E ILIG R WF liilRlE 
1 Gf• BIE ı ıs•ıc•IL 
s Alcl t iL EINl•I i iKi İ 
9 Nl•lsltl•IAITILIAIS 
ı. 1 E R l i K •I A R .J 

BUGUNKU BULMACA 
1 ? ~ t 5 6 7 8 9 10 

ın 1 lil 1 
1 ı•ı ı•ı 1 1 l -,-., 1 1 1 

1 1 1 1 -· 1 

•ı 1 ., ı•ı 1 

1•1 • 1 I•! 
1 ı•ı ı•ı 1 • ı, 1 1 1 1 1 

* SOLDAN SAliA: 

1 - Issız - Kadıköy civarında bir 
semt. 

2 - Renk - Sayı 

3 - Atıf edatı - Aylık - Rabıta 

4 - Terslik - Zamir 
5 - Bir aza - Sevda 
6 - Erkek adı - Kısa zaman 
7 - Çalgı - Aşiretler (arapça) 
8 - Mezruat 
9 - İçilir - Bo_ş yere ısrar 

10 - Islanmak istemiyenler söyler. 

* YUKARDAN AŞA(H: 

Ankara ikinci noterliğine: Anka

rada Seçkin sokağında 1-3 numaralı 
mağazada kain (Ankara şark pazan 
Ha.san Tahsin ve Hüseyin Hüsnü A.. 1 - Evin en üst katı 

2 - İnce kalbur - Akıl 
ker Kardeşler ve Abdullah Şefik Kök 3 - Bir nevi san kürk 
lü) kollektif ~rketi unvanlı şirkette 4 - Yurt sevgisi - Nota 
merhum zevcim Abdullah Şefik Kök 5 - Aletler (arapça) 
lüye ait hissemizj bütün hukuk ve ve 6 - Sebep (arapça) - Neticesiz 

7 Model - Tanıdık 
caibi ve zimem ve matlfıbatı ve bil.. s - Eski silah - Bir sıcak memleket 
cümle mükellefiyetleriyle beraber yeınlşl 
namıma asaleten ve küçük çocuklarım 9 - Kumaşlan blriblrlerine rapteden 

iş - Uzak için söylenir 
namına velayeten bu kerre yüksek 

10 - Azimli. 
dairenizde imza ettiğim beyanname -------------
mucibince Hamdi Köklüye devir ve Istanbul !kinci lflas Memurluğun-
temlik eylemiş olduğumde.n keyfiye- dan: Müflis İsrail Çiçyaşvilinin tas
tin elelusul ilA.nmı dilerim. fiye işi bittiğinden lflas idaresinin 

Ankam Anafa.rta.1a.r caddesinde Ca işarı UY.erine mahkemece 26-1-938 

ferzade apartmıa.nmm 2 nnmaralı tarihinde iflasın kapanma.sına karar 
dariesinde mukime Refia Köklü verildiği i1An ol'llDur. ( 4332) 

e DAVETLER e 
BUGUN: 

• Halk Partisi Beyoğlu hçeyönkurulu 
balosu, saat 22 de Tokatliyanda verilecek
tir. 

* Karadeniz talebeleri, Parkotelde bu 
akşam bir "Karadeniz gecesi,, hazırlamış
lardır. Toplantı sabaha kadar sürecektir. 

Hafta lçlınde 

• Milli Sanayi Birliği umumi heyeti, pa
zartesi günü saat 15 de toplanacaktır. 

• Güzel Sanatler Birliği Resim Şubesi

nin senelik toplantısı, salı günü 15 te A
lay köşkünde yapılacaktır. 

• Kızılay Kumkapı nahiye kongresi, ya
rın saat 10 da Parti Kumkapı nahiye bi
nnsındaki merkezinde toplanacçıktır. 

Tıbbi Toplantı 

Türk Glnekologi kurumu bu ayın top
lantı!'ıını Dr. Orhon Tahslnln başkanlığın
da yaptı. Bu celsede: Prof. Kenan Tevfik 
Sezenel: Ü'ç dış gebelik vakasından b;:hs"e
derek, ameliyatla çıkardığı piyesleri gös
terdi. Dr. Aııım Onur: Hissi iptal eden muh 
telif usullerin kullanıldıkları mahaller hak 
kında tebligatta bulundu. Münakaşalara: 
Kenan Tevfik Sezenel. Orhan Tah!<ln, Ah
met Asım Onur, Hadi İhsan, Naşit Erez, 
Şükrü ve Ali Esat iştirak etmiştir. Cemi
yet gelecek toplantısını 10. 2. 1938 de ya
pacaktır. 

Tasfiye halinde 

Bakırköy Bakkaliye 
-Kooperatif Şirketinden : 

Tasfiye halinde Bakırköy Bakkali
ye Kooperatif Şirketi hissedarlarının 
yıllık umumi toplantısı 28 şubat 1938 
Pazartesi günü saat (13) te Bakırköy 
Halk partisi binasında yapılarak aşa
ğıda yazılı ruzname mucibince mü -
zakeratta bulunarak karar ittihaz e
dileceğinden mezkiır şirkette hisse
dar bulunanların muayyen gün ve 
saatte hazır bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. 

Tasfiye memurlan 

Ruzname: 

1 - Tasfiye memuru raporunun 
okunması, 

2 - Bilançonun tetkiki, 

3 - Yeni tasfiye memurları seçil
mesi ve ücretlerinin tespiti. 

4 - Şirket matltıbat ve mevcuda
tı hakkında karar ittihazı. 

SAÇ BAKiMi 
Güzelliğin en birinci şartıdır. 

gı:.ı 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini teda· 

vi eden tesiri milcerreb bir ilaçtır. 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahk m inden; Akabi ve Mediha 
ve Sitkiye ve Nasibin şayian ve müş 
tereken mütesarnf olduklan Istanbul 
A.smaaltında Alaca Hamamda Çelebi 
oğlu Alaeddin mahallesinde Haraççı 
hanı vakfından eski 2 ve 3 ve 4 ve 5 
ve tahtani 4 ve 7 ve 9 numaralı ye.. 
di odanın izalei şuyuu zımnında furuh 
tu tekarrür ederek ayrı ayrı müza_ 
yed.eye vazolunmuştur. Her birinin 
kıymeti muhammeneleri dörder yüz 
liradır. 

Birinci açık artırmaları 2--3-938 
tarihine mi.isadif çarşamba günü sa_ 
at 14 ten 16 ya kadar icra krlmacak 
tır. Kıymeti muhammenelerinin yüz
de yetmiş beşini bulduğu takdirde ka 
ti ihaleleri yapılacaktır. Bulmadığı 
takdirde en son artıranın teahhüdü 
baki kalmak üzere 15 gün müddetle 
temdit edilerek ikinci açık artırmala 
rı 17-3-938 tarihine miisadif per
şembe günü- saat on dörtten on altı 
ya kadar icra olunacak ve o gün en 
çok artırana ihale edilecektir. 

Ipotek sahibi alacaklılarla diğer a 
lakadarlarm işbu gayri menkul üz.e_ 
rindeki haklarını hususile faiz ve mas 
rafa dair olan iddialarını evrakı 

müsbitelerile yirmi gün içinde bildir 
meleri laZJmdır. Aksi takdirde hakla 
rı tapu sicillerile sabit olmadıkça sa.. 
tış bedelinin paylii.şmasından hariç 
kalacaklardır. 

Müterakim vergiler borçlan nisbe 
tinde hissedarlara ve dellfiliye ve va 
kıflar kanunu mucibince verilmesi la 
znngelen 20 senelik taviz bedeli ve 
ihale pulu ve tapu masrafları mUşte 
riye aittir. 
Artırma şartnamesi işbu illn tari

hinden itibaren mahkeme divanhane 
sine talik kılınmıştır. 

Talip olanların kıymeti muhamme 
nelerinin yüzde yedi buçuğu nipetin 
de pey akçesini hamilen o gün ve sa 
atte !stanbul Divanyolunda dairei 
mahsusasmda Sultanahmet Birinci 
Sulh Hukuk Mahkemesi başkltabeti 
ne 937 / 33 numara ile müracaatleri. 
ilan olunur. ( 4334) 

Bayan M. A. " Zevcimin ne yapti
ğrnı bilmiyorum " diye anlatıyor : 

Yakılarınrz olmadan sırt ağrısmda.ıı 
son derece iztırap çekiyordu. Bir çolıı 
tesirsiz ve ucuz il!çla.ra. ba.ş vurduk. 
Vakit ve para. kaybetmekten başka. bir 
netice vermedi. Nihayet ağrıyan yere bir 
ALLCOCK yakısını koydu. Ya.ptiği ani 
tesiri ve temin ettiği şayanı ha;>Tel; 
tedaviyi ııözle ifade etmek gayri kabildir.,.. 

Neden sırt ağrısının tevlid ettiği 
e.cıkh darbelerine, veya. siyatik ve Ü"' 
tihabi !eabın sonsuz eancılanna. t.a.
hammül etmeli ~ Hemen bir delikli 
ALLCOCK yakısile bütün bu iztıraplara 
nihayet veriniz. Siz de bu yak.ılarrn 
şayanı hayret tesirini tecrübe ediniı
Saçtığı sıhhi sıc.aklık, OTOMATİK BİR 
MASAJ gibi hemen ağrıyan yeri kaplıy: 
arak bütün ağnle.ri defeder. Delikli 
ALLCOCK ya.kısı, kanın cereyanını 
tahrik, ağrıyan mafsallar kanın terakü
münü men ve tam bir siikıin temin eder. 

ALLCOCK ya.kısmın terkibinde 
Ca.psicum, .Frankineense, Myrrhe vesaire 
gibi kıymetli maddeler vardır. 

Ha.kiki ALLCOCK yakılarındaki 
kırmızı daire ve kartal markasrna dikkat 
ediniz. Bütün ecza.nelerde 29,5 kuruşa 
sa.tılır. ı 

HA~J'IYEDE 

PAMUK SANAYii 
Türk Aiıo.118n Şirketi 

Hali tasfiyede pamuk sanayii Türk 
Anonim Şirketi hissedarlarının 16 şu 
bat 1938 çarşamba günü saat 11 de 
Galata'da Karamustafa sokağında 

149 nnumaralı Ovakimyan Hanında 
4 üncü katta Şirket tasfiye Bürosun 
da Ticaret Kanununun 361 nci mad. 
desile esas mukavelenamesinin bu 
baptaki ahk8.mı dairesinde vukubula 
cak Heyeti Umumiye içtima.mda ha 
zır bulunmaları rica olunur. 

Ruzname: 
1 - 7 Birinciteşrin 1937 _ 31 Birin 

cikanun 1937 devresine ait tasfiye 
memuru ve murakıp raporlarının o.. 
kunması, 

2 - Bu devreye ait hesapların tas 
dikı ve tasfiye memurunun bu dev .. 
reye ait muamelattan dolayı ibrasii 

3 - Murakıp intihabı, 

En az yirmi beş hissesi olup bu top 
lantıda bulunnmayı isti.yenlerin hisse 
senetlerini toplantı gününden en az 
bir hafta evvel Şirketin tasfiye büro 
suna tevdi etmeleri 18.zı:mdır. 

Mali müesseseler tarafından veri.. 
len hisse senetlerinin tevdiini natrli 
vesikalar hisse senetleri makamında 
kabul olunur. 

Tasfiye Memuru 

BLAK SEA ST ATES 
Steamship Line of The USSR. 

"INTURIST 11 

Muntazam ve seri posta 
Yeni inşa edilen . "SV ANETIA,, va. 

puru 30 Sonkanun yarınki pazar gü~ 
nU sa.at tam 12 de Galata Rıht.ımınr 
dan kalkarak Pire, Hayfa ve Port 
Sa.it limanlarına gidecektir. 

Seyahat müddeti lst.anbul - Pire 
22 saattir. 

Fazla tafsilat için Galata'da Hovs. 
gimyan Hanında Georges Schembri. 
Shipping Agency, ye Telefon: 42653 
ve Galatada Vagon..Li ve Galatasa
ray NA TTA seyahat acentelerine mil 
racaat. 

Beyoijlu Mıntakası Tahsilat Müdürlüğü 
Feriköy Tah•il Şelliğinclen: 

·Şubemize, kazanç ve muamele vergisinden borçlu Jüt mensucat do
kuma limited şirketinin İstanbul İthalat gümrüğü Beşiktaş antreposun" 
da mevcut ve mahcuz 80 balya Jüt ipliği gümrük resmi muamele vergi
si ve sair bilcümle rüsum müşteriye ait olmak üzere 2 şubat 938 tarihi
ne müsadif çarşamba günü saat 2 de mahallinde satılacağından isteklile
rin eüveruiıe akçalanyla mahalli mezkdrda bulurunalan ilan olunur. 443 
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f ENNIN BiR HARIKASI : 

3 

TAN 

K A Ş E L E R 1 üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 

·ml 

-- 11 

1 ilk ve 10 luk 
kutuları vardır • 

.Dekalümen lam.hası asgari bir istihlak temin eder., 

•• 
SiHiRLiGOZ 

Bu yeni ve 
sihramiz renkleri 

MECCANEN 

tecrübe ediniz 

Pudra renkle
rinde inkllab 

yaptı 

• 
On kadında dokuzu, 
tenlerine uymıyan bir 
renkte pudra kullanır
lar ve yüzleri aun'i 
"nıakyaj görmüf,, bir 

~.... ! Artık; ılsl yaemm!an ful& lhtl-
yarllllDll gösteren ve ytldDöae 
''Pl&kalar,, halinde ya~ adi 
pudra.lan bırakınız ve bir güzel- i 
Uk müt.ehasslSllUD dedllderbd o-

tekil aldıkları gibi yaşların· 
dan fula ihtiyarlamıt ıö
rilnUrler. Yeni icat edilen 
tayam hayret "Chromo. 
ICope,, makinesi, pudra 
renklerinde bir inkılap yap

bfl ıibi aibirli bir aö•, me•· 
cudiyetinden bile filphe e
deceğiniz niabette pudra 
renkleri araaındaki ahenıi 
ifta etmittir: ki bu, Toka
lon mileueaeai ldmJ&ıerle
rine birçok tabii renkleri e
aaalı bir tarzda mezcetmek 
imkanını vermiftir. Artık 

kuymıu. 

yüzünüze plakalar halin
de yapıf&D adi pudralara 
nihayet veriniz Ye bugün
den Tokalon pudruınm aih
ramiz renklerini tecrilbe edi· 
nia. Yüzünüzün bir tarafma 
bir renk ve diğer: tarafına 
da bqka renk bir pudra ail· 
riinüs Ye cildinize hanıi•i 
daha uypn reldifinl g3ril
nU•. Bu yeni pudra11 kulla
narak cazip, aehhar ve Ade
ta tabii bir pzellik temin 
ediniz. 

Poata, ambalaj veaair maaarif e kartılık olarak la-
tan bul 622 posta kutusu adreıine (T. C. 7) rumusile 

12 kuruşluk pul gönderdiğinizde size hususi modelde 
bir kutu pudra ile muhtelif renklerde nümunelik 4 
ufak paket pudra g3nderilecektir. Mektubunuzda her 
vMdt kullandıiınıs pudranın rengini de bildirmeği 
unutmayınız. 

-------
Nümune lstly•nl•rln çokluiu karııııncla cıön
derme iıinin birkaç cıün cıeri kalmasının 
mazur cıörülmesinl muhterem müsterileri
nlizden rica ederiz. 

Bahibt: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı: İdare nten: 8. 8ALtll 
Gaı.etecilik ve Neoriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer '.rAN Matbaam 

Tatko Şirketinden: 653 umwnl '" 

38 huswd numaralı Beyoğlu UçUnctt 

Noter senedi ile Kadıköy Yeldeğinne 

ni Düz soka.k No. 71 de mukime Ba.. 
ya.n Sıdıka Afet Becan'a satmJI oL 

duğumus M383M motör numaralı 

~vrole otomobilinin borç ödeninceye 

kadar bak mülkiyeti Şirketimhe ait 

ma.n Şil"kettmizfn riza ve muvafakar 
tinin yazı ile alınması lAzımgeld:ğlni 
kanun mucibi ilan eyleriz. 

Istanbuı lldnci lflb Memurluğun 

dan: MUflda Macid l!ıfmrll b.akk:mda 

ki iflbtna kapanmaama mahkemece 20 K A L 1 N 15 
25-1-938 tarihinde karar verilmiş 25 1 N C E 
olduğu ilA.n olunur. "4331,, KURU·STUR. 
Lokomotif Makinisti 

Alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
Kınkkkalede ye'\l'rnlye ile ~ıftmhn&k tıaere bir lokomotif makin.isti 

alınacaktır. Talip olanların bir istida ile mü.racaatlan. (339) 

Kadın, kaç yaıında 
daha güzeldir 7 

Bu sualin cevabını kiıme
ler veremiyordu. Fakat ya

pılan tecrübeler fU neticeyi 
verdi: 

- Kadın her yafta gü. 
zeldirl 

Yalnız, VENOS KREMi, 
VENOS PUDRASI, VE
NOS RUJU, VENOS BRI· 
Y ANTINI, VENOS RIM&. 
LI, VENOS ESANSI kuJ. 

J.,...k pıtile... 

Deniz Levamm Sattnalma Komisyonu lhinları 

Mennan 'Uaübahrt K. Satınalma Kom.iayonundan: 
1 - GölcOkte Deniz l'abrikalanna alt olmak üzere yekdilerine biU.. 

§lk iki ambar yaptınlacaktır. 
Tahmin edilen keşif bedeli 4375 lira 96 kuruştur. 
2 - Şartnameleri ile keşüname ve projesi lstanbulda Kasımpaşada 

Deniz Levazım Satmalma komisyonunda Izmitte komisyonummda göıt
terilir. 

3 =-Eksiltme 10 şubat 938 perşembe günü saat H te İzmitte ÜIBÜ· 
bahrl K. Satmalma komisyonunda olacaktır. 

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

darelerinden almıf oldukları vesikalara istinaden Nafıa Müdürlüklerin
den eksiltme tarlhinden bir hafta evvel alınmıt ehliyet ve Ticaret oduı 
vesikaları ile gelmeleri. ( 436) 

l.t.aınbul Birinci Ticaret Mabkemeainden : 

·I P L 1 K SATIŞI 
Mahkemece satılmasına karar verilen 10 numaradan 10 balya, 12 

numaradan 95 balya, 14 numaradan 15 balya, Hindistan malı tek katlı 
ipliğin açık artırması 2. 2. 938 çarşamba günü saat 14,30 da yapıl~cak

tll'. BedeH Hdndist&n hususi takaaile tediye edilmek iiaere almak isti-
yeplerin o gün ve saatte Kunıçepne :Antreposunda hazır bulunmalan 
ilin olunll!'. 

Devlet las1111evl Dlrektörlüğünden : 
Nevi 

45 • 49 sayılı 
A:ym tarihi 
Mecmuaları 

Beherinin Muhammen bedeli 
669,60 lira 

Beherinin ilk pey akçesi 
52,22 lira 

Vuati hacmi 1/16 çift Iatanbuı kıt'asmda 36 şar forma tahmin edilen 
45, 46, 47, 48 ve 49 aayılı Aym Tarihi Mecmuaları Istanbuldaki hususi 
matbaalara burtınlacakbr. Açık eksiltme 18 §ubat 1938 cuma günü saat 
18 te bumıevimiade yapı:lacaktır. 

llteklilertn teminat akçelerini vaktinden önce veznemize yatmnış bu. 
lunmalan lbmıdrr. Şartname ve nümune Diı-ektörlüğümüzde görülebilir. 

NOT: 
Bu bet meomuanm her biri, ayn birer it olarak, baeka başka basım ev .. 

lerine ihale edilecektir. ( 408) 



~IFD(p-Ne~De 
~aş- Drş 

ROMATİZMA 
ve 

Bütün Ağrıları 
Derhal 

Makas gibi 
Keser 

eczanelerde 

1 lik ve 12 lik 
ambalailarım 

arayınız 

Ta~litleıin~en 
sa~ınınız 

SEFALiN · 
ismine dikkat 

ediniz 

Muktedir Bir üter im r nıy r 
lstanbulda ça.lıta.n mühim bir tirket, Türkçeden Fransız

caya ve F ranaızcada.n Türkçeye pek iyi tercüme yapmağa 

muktedir bir memur arıyor. Yüksek maat verilecektir. 
Kendilerinde iktidar görenlerin, iatidalannı ve ehliyet ve· 

sikalan suretlerini "Umum Yazı İtleri Müdürü - Posta kutusu 
Beyoğlu 2248,, adresine yo!lamalan temenni olunur. 

Talipler krrk yafinl tecavüz etmemit ve hiç olmazsa Lise 
tahsilini ikmal etmit olmalıdırlar. 

İcabeden vasıflan haiz olmayanlann lüzumsuz yere müra
caat etmemeleri bilhassa rica edilmektedir. 

Oawlet Demlryollırr Ye limanları işletme U, idaresi ilanlara 

Idaremizin Haydarpaşa limanına bir sene zarfında gelecek olan ve de

niz merakibinden supalana ve supalandan vinçle veya arka ile vagonlara 

tahmil edilmesi icap eden tahminen 64693 ton maden kömürü ile 7197 ton 
kok kömürünün tahmil ve tahliye işi 31. 1. 938 tarihine mUsadif pazar· 
tesi günü saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahilinde birinci işletme ko

misyonu tarafından kapalı zarf usu lile ihale edilecektir. Bir senelik ma-
den ve kok kömürünün tahmil ve tahliyesı için 15443 lira 59 kuruş mu
hammen bedel konmuştur. 

1158 lira 27 kuruş muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve 
Resmi Gazetenin 7. 5. 936 tarih ve 3297 numaralı veya 1. 7. 937 tarih ve 
3645 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daıresınde 

alınmış vesika ve teklifleri ayni gün ve saat 10 a kadar komisyon reis
liğine vermek lazımdır. Bu işe ait şartnameler, Haydarpaşada liman 
başmUf ettişliği tarafm

0

dan parasız olarak verilir. ( 27 4) 

29. 1. 938 

UJ Be hude ıstırab çekme in 
ve A L L 1 K L A R 1 

Kadınların güzel'iğini ve cazibelerini ziyadelettirir. Parla ruj 
ve allıkları ayarında olduğunu bütün güzeller tudik ediyor. 

Mandarin, oranj, kler, movayen ve zengin Çetitleri 30, lüka 50 
kuruftur. 

Allıklar mandarin, brün, blondinct nevileri p.heaerdir. 35 
kuruttur. 

HASAN TIRNAK CILASI 
Türkiyenin en mükemmel cilalarıdır. Sedef ve renkleri birer 

taheserdir. 1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırça.aile titesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 2 O kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markuını isteyiniz. 

TÜRKiYE Mecmuası 
Çıkıyor! 

ilk sayısından itibaren her sayısında imzalarını 
göreceğiniz değerli yazıcılarımızdan birkaçı: 

AKA GÜNDÜZ 
HÜSEYiN CAHiD 

SELiM SIRRI 
PEYAMi SAFA 

a 

1 

• 

SALiH MURAT 
MUHARREM FEYZi 

FAiK SABRI 
SERVER BEDi 

~~~!~ i ~~~ .. ~~~!!Y~d!!.~~~~ı~ 
- mecmuanın bizde çıkan mec- ~ 

KULLAN iN 

ROMATiZMA SANCILARI, SOGUK ALGINLIGI, 
NEZLE, KIRIKLIK ve GRiP iÇiN RAKiPSiZ DEVA 

N E V R O Z i N dir 
Bu kantık havalarda yanınızdan NEVROZIN' ekaik etmeyiniz 

iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLiR 
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~Siz de bu kremden şaşmayınız 

•aALSAMİN KREMi • 
• 
• 
• ı= 

i• 

• 
l! 
ı• DiKKAT: 
I• KREM BALSAMIN 

Ustiln ve eşsiz kalmıştır • 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve UZUD bir tec
rübe mahsulü olar&M vücude ge- ...
tirilmiş yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
5öhretinl söz ve şarlatanlıkla 

,ieğll, sıhhi evsafmm Loodra. 
:>aris, Bertin, N ev· York Gtt7.elllk 

:;;;....-! 

~nstitiilerindeın yüzlerce krem 
.ı.rasmda birincilik mtiklfatmı 

kazanmış olmakla lsbat etmiştir il 
Gündüz için yağstz. gece için yağlı 

ve halis acıbadem kremleri olarak 1 h . h h i ~ Yeni Postahane arkasında t mua arın epsınc ve er u- ~ . 
t susta faik olduğunu teslim t Basıret Hanında 26 • 27 • 28 • lört nev'i vardır. 
- edeceksiniz. ~ Tel. 23125 KREM BALSAMIN Otedenberi t~nı~n:ış hususi vazola-
"°'"''"" """"'~"' f..~"""'l".I'~ • nnda satıldıgı gıbı son defa suret 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nah~~da im~ ~tir~~m~ gay~ pkw~rab~~~mağaclv~ ~ 
• ı hususi ttipler derunünde dahi s~tJlmal{tadır. Fiatça daha ehven ol· Iİ 

CAFER M •• h .1 k = iuğu kadar pek kullanışlı ve zarıf olan :::::::; US 1 C:: e eri· •KREM BALSAMIN tupıe~ı btitUn nevi~erııe ~nmmış, ec·:::;· Y 1 = za rtnyat ve tuhafıye magazalarmdı. ::::::: 
Tesiri kat'I içimi kolay ı• ıulunur. INGD~IZ KANZUK ECZANESi • 

en iyi müshil şekeridir. .. BEYOOLU - tSTANBUL ~ 

Bilumum eczanelerde bulunur.---- Q JlllI•llll•lllll• llll •1111 B lll l• llll• llll•ll ll•llll •1111•1111•111'-
.............................................................. 

( D E N i z y o L LA R 1 K o o p E R A T F i N i N 116 GRiP 
. . • . i . •. ,,. • - . . "' • 

İ KOCAT AŞ SUYU ve Gazozu' 1 

NEVRALJi 

HER YERDE ARAYINIZ BAŞ ~e 
ÇünkU. K!ocataş suyu Istanbuıun en hafif ve şifalı sularından biridir. Mikyası ma' derecesi birdir. Ha. 

zım ve mlidrirdir. Membamda fenui n en son terakkiyatına göre toplanmakta ve emaye borularla sah:le gt:. 
tirllmektedir. Şişeler her defasında sodalı kaynar su ile ve otomatik tesi atla dezenfekte edilmekte ve el değ 
meden doldurulmaktadır. Şimdiye kadar Karakulak suları hakkında gösterilen emniyet ve rağbetin Ko. 
cataş suyu ve gazozlan hakkında dahi esirgenmemesinı Kooperatif muhterem müşterilerinden rıca t!der 

Kooperatif halis Karakulak sula nnı gene eskisi gibi satmakta devam edecektir, 
Kooperntil : Tophane. Telefon: 44893 
Merkez Deposu : Galata Fermeneciler. Telefon: 40712 
Beyoğlu Bayiliği Taksim Aydede caddesi Talat Ineli 
IstanbuJ BaJiliğl Sultanahmet, Akbıyık. Şeref Memişoğlu. Telefon: 21934 
Kadı.köy Bayiliği Muvakk!thane sokağı No. 15. Telefon: 60466. 
Gala.ta Bayiliği Necatibey caddesi No. 84 Mehmet Ali. 

ve bütün 

NEO 
' 


