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~hmet Emin YALMAN 

H ükfunetimizin et mesele
sinde açtığı mücadele 

ldikkate değer neticeler veriyor. 
Bu aayede lıtanbulda et iatih
liki daha ilk hamlede yüzde 
on bet derecesinde art:mıttı. Va
linin dün Belediye Meclisinde 
:.erdiği izahata göre 'arhf son 
aünlerde yüzde yirmi bire kadar 
~. 

Mücadele başladığı zaman bunu 
-nevlet yasağı iki günlüktür.. diye 
karşılıyanlar eksilt olmadı. Fakat 
Başvekil Celfil Bayar, ucuzluk mü
cadıelesinin açılışını ilin eden nut
kunda bu zihniyeü hesaba katmıştı. 
İ)eınişti ki: 

"Şayet "Hüktimet tedbirini biz bili 
riz. Yaparmış gibi gözükelim.,, diy-en 
bulunursa, o adama da sadece acı
l'nn.,, 

Gazeteci arkadaşlanmızdan da bir, 
iki hata eden oldu. Başlıyan mücade
lenin manasını ve ölçüsünü birdenbi
~ kestiremediler. Şurasını gözönün-

HükUmet, F evkalide 
Salahiyetler istiyordu 

Sosyalistlerle Komünistler Bu Sala
hiyetin Verilmesine Yanaşmadılar 

Macar Kabinesi de Çekildi 

de tutmadılar ki hükfunet, memleke- B. Şotanrn Ba,vekilliği uncuında iki pozu 

tlınizin acele ihtiyaçlarından hepsine Paris, 9 (Hususi) _ Fransa hüku- lan evvelki hükumetler vaziyetinde 
birden yetişmek imk&nını bulamıyor. metinin mali ve sosyal barış siyaseti bulunmadığını, hazine borçlarının 
l'akat bir defa bir meseleyi ele alacak ni layı.kiyle tatbik için meclisten is- tamamiyle ifa olunduğunu, müdafaa 
olursa yan yolda kalması ihtimali temiye karar verdiği fevkalade sala istikrazının muvaffakıyetle başarı
)'oktur. Engeli ve müşkülü ortadan hiyetler meselesi yeniden, bir kabi- lacağına inandığını, kambiyonun ge
kaıdınr ve mutlaka gayeye van~··· ne buhranı vücude getirmiştir. En çici temevvüçlerden başka bir şeye 

İstanbul gazetelerinin çoğu, muca- son vaziyete göre Başvekil Şotan isti maruz bulunmadığım anlatmış ve 
,, eh~IQl"iyetb;ai D~'~r.iV 1iurre1Slile takdim etmi§ttr. Şotanın hiçbir sebepİe karşılanmad~n~-~ 

liİdü1er. Öyle olduğu halde"'bır iki ga istifaya karar vermesinin sebebi sos lemiş ve asıl müşkül meselesini şu 
tetecinin hatasını bütün gaze~e~e yalistlerle komünistlerin, içinde mü şekilde anlatmıştır: ::1 ~tm~ ve. ~~ul gazetelennın messilleri bulunmadığı bir hüküme- "Fransa bugün kendi emniyeti 
f l1fi ~lu,. gıbı tabırler kullanmak, te fevkalade salahiyetler vermeyi için muazzam borçlar altına girmek 
keıJq bır hatadır. Her gazete ancak kabul etmemeleridir. mecburiyetindedir. Milli müdafaa 

e.tıdi yazdıklarından mesul olabilir. B. Şotan son kararını vermeden sandığını bu paraları araştırmağa ve 
Caıetelere ait tenkitlerde gazetenin evvel gazetelere beyanatta ,bulun- bu hususta milli tasarrufun yardı-
~ını söylemek en doğru yoldur. muş, hükumetin istifaya mecbur ka- (Devamı 10 uncuda) 

B aşvekil, et hakkındaki ucuzluk 
. mücadelesi başlarken, et ti
eat'etinde maddi aakaları olanlara 
IU SÖzleri söylemişti: 

iki Taraflı Görusmeler 
' 

Şef Atatürk 

Güre' Maçlarını 

Takip Ettiler 
Ankara, 9 (Tan muhabirin

den) - Büyük Sef Atatürk bu 
akşam Ankara Halkevinde Gü
neş klübü tarafından tertip edi
len güreş müsabakalarında haz.ır 
bulundular. Ciimhurreisimiz Hal 
kevine dokuz buçukta geldiler. 
Saat bire kadar süren güreşleri 
sonuna kadar alaka ile takip 
buyurdular. Başvekilimiz ve bü
tün vekiller de orada idiler. B. 
Cevat Abbas Gürer bir nutukla 
müsabakaları açtı. Şefimizin ge
n, ve gidişleri çok candan te -
uhürata vesile verdi. 

Nafıa Vekilimiz 
Bir Müessese 
Daha Açtı 

• 
( 

"Sizi de kendi hesabınıza bu fe
dakarlığa davet ediyorum._ Şayet 
bu fedakarlığa iftirak etmezseniz 
Jnilli zaruret diye ifade ettiğim bu 
Jıeticeyi sizsiz olarak tahakkuk et
tireceğiz.,, 

Alman Hariciye Nazırı : 
B. Ali Çetinkaya 

Dün Şehir Meclisi, kasaplık hay
~ celbetınek için milli bankalardan 
~~O bin liraya kadar ödünç para a
~ası hakkında reislik makamına 
iZhı venruştir. Kesilmiş olarak İs
tanbula gelen koyunlardan iki misli 
•lınan mezbaha resminin icabında 
tenzili hakkında da salMıiyet veril
ln..iştir. Belediye, bu iki kararla et me 
~lesine filen karışmış ve şayet ali
l adarlar, fena niyetler gösterecek o
i U~la~a, bu istidadı derhal yenmek 
çın ıcrai salahiyet ve imkilnlar elde 
etnuş demektir. 
' B iz öyle ümit etmek istiyoruz 
tı?- ki, buna lüzum kalmıyacak
lıh Menıleketimizdeki manasız paha
l'a kta hiç şüphesiz teşkilatsızlığın, a
llin va~ıtalannın çokluğumm, kredi
\> guç ve pahalı olmasının tesirleri 
lı ar:~r. Fakat asıl büyük sebep, yan
l' ş ır düşünce yüzünden umumi ha
tı~tta hareketsizlik ve akamet yara-

masıdır. 

11 Bu Yanlış düşünce, yüksek bir kir 
h~~tinln çok kar getirdiğidir. Hal-1 
l'bn ı ~er muameleden fazla kar ede
lı dıyenler az muamele yapıyorlar. 
qenı n_ 
l'U ""tısadi hareket boşuboşuna du-
teci'or ve halk birtakım ihtiyaçlarını 
l'o ~tikten vazgeçmiye mecbur olu.. r:' 

1 
he~ de yüksek kar nisbeti, mu

it}. e enın azlığı yüzünden az gelir te-
ın ediyor. 

ti~evlet Demiryollan, tren ücretle
\ e _Yaptığı tenzilatla, bu çok zarar

tel&kkiye ilk darbeyi indirdi. Uc-ı 
(Devamı 10 uncuda) 

Ribbentrop Londrada 
Londra Gazeteleri lngiltere • ltalya An

laımasını ispanya Meselesine Ba911 Görü--

yorlar, Bazı Gazeteler Şüphe Gösteriyor 
Londra, 8 (Hususi) - Almanya 

hariciye nazın Von Ribbentrop bu
gün buraya geldi. İstasyonda mutat 
fevkinde tedbirler alınmıştı. Gazete
cilerle fotoğrafçıların nazıra yaklaş
mamalan için tahtadan bir mania 
gerilmişti. Alman nazın, kendisini 
karşılamıya gelenlere nazist selamı 
vermiş, Avusturya elçisi ile birkaç 
dakika görüşmüş, ve daha sonra fo
toğrafçılara resim almak için müsa
ade verilmiş ve nazır motosikletli za
bıta memurlarının muhafazası altın
da hareket etmiştir. 

Bütün Londra matbuatı, İngiliz -
Alman, ve İngiliz - İtalyan müzake
relerinden bahsetmektedir. 

Times'in diplomat muhabiri, İn
giltere, İtalya müzakerelerinden mak 
sadın Akdenizde ve Orta Şarkta ger
ginliği izale olduğunu, bu yüzden kö 
tü propagandalara son vermek lazım 
geldiğini anlatmaktadır. Times'e gö
re, anlaşma, İspanya meselesini hal
le bağlıdır. İspanyadaki gönüllüler 
geri alınmalıdır. Beş devlet bu mese
leyi müzakere etmektedir. İtalya ise 
Habeş ilhakının tanınmasını istiyor. 
Hallolunacak meseleler bunlardır. İs 
panya meselesi Roma ve ademi mü-

f Deoomı 7 ncideJ 

Ankara. 9 (Tan Muhabirinden)
Burada Yenişehir posta binası bu
gün saat 16 da Nafıa Vekilimiz B. 
Ali Çetinkayanın huzuru ile açılmış 
tır. Törende Nafıa Vekaleti ileri ge
lenleri ile diğer birçok davetliler bu 
lunmuşlardır. 

Posta, Telefon ve Telgraf Umum 
Müdür Muavini B. Bekir Vefa bu mü 
nasebetle kısa bir hitabe söyliyerek, 
yeni bina hakkında izahat vermiş, 

büyiıklerimize şükranlarını bildir
miştir. Bundan sonra Nafıa Vekili
miz B. Çetinkaya şu sözlerle kurde
leyi kesmiştir: 

"- Posta, telgraf ve telefon işleri 
bir memleketin terakki ve inkişafı
nın miyarıdır. Türkiye posta ve tel
graf memurları her devirde ve her 
fırsatta memlekete olan yüksek ala
ka ve hizmetleriyle temayüz etmiş 
bir sınıftır. 

(Devamı 3 üncüde) 

Rusyadaki Yunan 
. 

Maslahatgüzarı 

intihar Etti 
Moskova, 9 (A.A) - Tass Ajansı

nın bildirdiğine göre, Yunanistanın 
Moskova maslahatgüzarı B. Nikolo
pulos Salı günü burada intihar etmiş 
tir. B. Nikolapulos, kendisine çok bü 
yük eziyetler veren şifa bulmaz bir 
hastalık sebebile intıhar ettiğini bil
diren bir mektup bırakmıştır. 

için 250 Bin Lira Koydu, Belediyeye 

Bu Parayı istikraz Salahiyeti Verildi 

-Şehir Mecli•inin dünkü levkalôtle toplaritUrnda bir cet.. 
tatili e•ncuıncla cUcı liltir tea i eıl~r 

Şehir Meclisi dün, Necip Serden- ucuzlatmak yol aa hükOmetln al~
geçtinin başkanlığında fevkalade o-: ğı kararlann başında et bulundugu, 
larak toplandı. Evvela belediye reis- bunun için mezbaha resminden ~e 
liği tarafından meclise gönderilen bir ~ülµm f~aklrılıklar yapılarak bır 
tezkere okundu. Bu tezkerede, hayatı (Devamı 7 incide) 

"21,, lerin Muhakemesi 
İngiliz Başvekili, İngilterenin Rus-
,.QdQ Ca.,u;,luh. Y apıııa<lıxıııı Süyl~Ji 

Moskova, 9 (A.A.) - Tas ajansı bil 
diriyor: ' 

Mahkeme bu sabahki celsesinde 
suçlu doktorlardan Platnefi sorguya 
çekmiştir. Platnef, şu ifadede bulun
muştur: 

"-Doktor Levin, Yagoda ile yapı
lacak mülakattan beni haberdar et
ti. Bu mülakatta Yagoda. mukabil ih
tilal darbesinin başarılması için, 
memlekette ve dışarda büyük bir o
toritesi ojf n Gorkiyi ve sonra da Kuy 
bişefi ortadan kaldırmak lazım oldu
ğunu söyledi. Yagoda, Levin ile bir
likte bana Gorgi ile Kuybişefi öldür-

mekliğimi, aksi takdirde ailemden in
tikam alınacağını söyledi. Levin ile 
bir plan hazırladık. 

Gorkiyi yormak, mukavemetini a
zaltmak, hastalığa sevketmek ve bu 
suretle ölümü intaç edecek ilaçlar 
kullanmak, Kuybişefi öldürmek için 
tatbik edilen plan ise hastanın kalbi
ni zorlıyacak ilaçlan mütemadi su -
rette kullanmak olmuştur.,, 

Bundan sonra müddeiumuminin su 
allerine cevap veren suçlu, 20 sene 
Sovyet rejimi esnasında Sovyet aleyh 
tan kanaatinde olduğunu ve bunu giz 

(Devamı 7 incide) 

Avusturyada Plebisit 
Yapılması Kararlaşh 
Halk, Müstakil Bir Avusturya 
Hakkında · Revlerini Verecekler 

:4 vudurya BafVelıili 
Dr. Suınig 

... 

Viyana, 9 (Hususi) - Avusturya, 
hürriyet ve istiklalini korumak için 
plebisit yapmıya karar vermiştir. Ple 
bisitin mevzuu, Avusturyanın korpo
ratif esasa dayanan federal, müstakil, 
hür Alman hıristiyan bir devlet ola
rak yaşamasıdır. Plebisit, 1934 esas 
kanununa uygundur. Plebisite, anaya 
sa mucibince 24 yaşını ikmal eden 
erkek vatandaşlar iştirak edecekler
dir. Bu yüzden nazilere taraftar olan
ların mühim bir kısmı seçim haricin
de kalacaklardır. Plebisit esnasında 
halktan istenecek şey "evet., veya 
"hayır,. demektir. 

Avusturya amelesi teşkilatı ile 
Şuşnig hükumeti arasındaki anlaşma 
bugün imzalanmıştır. Ameleye de 
nazilere verilen bütün imtiyazlar ve
rilecek, onlar da vatan cephesi içinde 
çalışacaklardır. Amelenin 1934 ten
beri tatil edilen spor. kültür vesair 
teşkilatı yeniden faaliyete geçecek
tir. 

Bugün neşrolunan beyannamede, • 
bütün mükelleflerin plebisite iştirak
leri istenmekte ve bu vazifenin ih
male tahammülü olmadığı anlaşıl-

(Devamı 10 uncuda) 
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ec 'in Roma 
Seferi 

Ömer Rıza DOCRU L 

Lehistan Hariciye Nazın Mira-
lay Beck, evvelki gün Romada 

ferefine verilen ziyafette, İtalya kral 
"e İQaliçesi, Habeşistan imparatoru 
~e inıparatoriçesi namına kadehini 
aldırmakla Lehistanın cfa Habeş il

~akını resmen tanıdığını gösterdi. 
U suretle İtalyanın Habeş fethini 

~anıyan devletlerin sayısı bir hayli 
a.barnıış oluyor. 
Lehistan Hariciye Nazınnın, Sin

~r 1"ussoliniyi ziyareti ilk defa vu-

İSPANYA: 

Hükiimetçiler 
Kuvvetli Bir 
Filo Sahibi 
Londra, 9 (Hususi) - Cümhuriyet 

bahriyesinin kazandığı son deniz za
feri üzerine müvazene cümhuriyetçi 
ler lehine halledilmiş bulunuyor. Bu 
giın, cümhuriyet ispanyasının emrin 
de, iki kruvazör, tamirde bir zırhlı, 
ve asilerinkine çok daha faik bir de
nizaltı torpito muhribi filosu vardır. 
Asilerde ise iki kruvazör ve hafif su
rette silahlı küçük bir ticaret filosu 
kalmı~tır. 

hulmakta ve ziyaret gerek Lehis
tan, gerek İtalya, gerek Almanya ta
tafından ehemmiyetle karşılanmak -
ta<fu.. Hakikatte, Varşova ile Ronia 
~asındaki münasebetler, hiçbir va- Harp vaziyeti 
Vt bugünkü kadar samimi değildi. Roma, 9 (A.A.) - Kalamoçadan 
arşova, Roma ve Berlin arasındaki Stefani ajansının bildirdiğine göre; 

;:~asebetleri sağlamhyan bir iınil, Fuentes de Lihre'den Alfambraya 
histanın Milletler Cemiyetine kar- kadar bütün cephe üzerinde bu sabah 

il tenkit edici bir variyet alması ve şafakla beraber şiddetli bir harp baş 
~et birliğini Roma ve Berlin dü- lamıştır. Frankistler, iki saatlik bir 
~~lerine daha uygun bir tarzda te- topçu ve tayyare hazırlığından sonra 
~etmesidir. piyade hücumuna geçmişler, fakat 

berliııiu yarı resm! Diplomatişe hükumetçilerin şiddetli mukavemet -
ltorrespondens gazetesi, ziyaret mü- lerile karşılaşmışlardır. Muharebe 
.._betile, Lehistamn beynelmilel tam bir inkişaf halindedir. 
~elerde ağır basmak istediğini Barselon, 9 (A.A.) - Yan resmi 
-.ıatxyoz. membalardan öğrenildiğine göre, asi 
~ ıninası Lehistanm büyük tayyareler, Aragon civarında dört kö 

~letler muamelesi görmek istemesi yü bombardıman etmiştir. 
~.büyük devletler arasında vuku- lngili.z ve Fransız harp gemi-
.. llla.cak b'"tiin üzak anlaş 
llh.~Lda 0 

m ı:re ve • . - lerine ko.ryı yapılacak taarruz 
~ bir taraf teşkil etmeyı ıste- A 

lltıesidlı:. Londra, 9 (A.A)- Son defa Blanş 

.1 İhtiınal ld, son ziyaretin bir hedefi ve Brilland destroyerlerine yapılan 
"'e, İngiltere _ İtalya, İngiltere _ Al- taarruz hakkında bugün Avam Kama 
b.~ Leh' rasında beyanatta bulunan deniz ba--.qqya nıüzakereleri sırasında ıs-

~ ınenfaatleri lehinde İtalyayı ka- kanlığı parlamento sekreteri B. Cop
'iUunak ve ilerde TUku bulacak mü- rey Şekspir demiştir ki: 
~ereJere Lehistaıu.n iştirakini te- Hükumet, Ingiliz harp gemilerine 
~ etnıektir. bu neviden taarruzları çok vahlm te-
~Lehistan Hariciye Nazırı, bu sıra- lakki etmektedir. Hükfımet, şahitle
.ı il İlabeş y-ardunun İtalya tarafın- rin ifadesine göre mevzuubahs tay -
.. ~ 'lh ml k · · yarelerin cümhuriyetçi İspanyol hü\ ı akını tanımakla me e etmın 

1t ntaksatlarına hizmet etmiş olu- kfımetine ait olduğu kanaatindedir 
>C)~ ve bu hükfunete prote1'io notası ver -
.. 
~~~==;__~~--------

pakat Lehistan Hariciye Nazırı-
lıJ nın bu şekilde hareketi ve Le 
~taıı siyasetinin Roma - Berlin 

i:~'rine doğru teveccühü sırasında 
~ hıstan dalıilindeki siyasi cereyan
hı r ~aha fazla Almanya aleyhinde bir 
~1Yet alıyor. Lehistan da yaşıyan 
le .anların sayısı 800 bin kadardır. 
aı:standa yapılan arazi ıslahatı, bu 
~ an ekalliyetinin elindeki toprak
t alıp Lehli köylülere dağıtmak
ı::n. Sonra, Londra gazeteleri tara
~ ~ verilen mütemmim malUnıa-

gore, Lehistanda "Yahudiler ve AI 
~atılar Lehistandan defolnıalı,, şıa
;::;; taşıyan bir Leh cemiyeti teşek-

etıruştir. 

Q lltından Lehistanm dahili siyaseti 
\ e harici siyaseti arasında zıddiyet 
il~uğu göze çarpıyor. Lehistan 
~ e~inin bu zıddiyeti kaldırınıya 
~\'affak olup olmıyacağı belli değil-

r;-ili.r· 
~ 
j\ ~ kamarasında dµn vuku

tı il bulan müzakereler sırasında 
~t~~ ~ere l\iüstemlekit-N azırının irat 
ta~~ı nutuktan, İngilterenin Filistini 
teğ· •tn. siyasetini takibe devam ede
•y~ inl~~ılıyor. Birkaç gün önce de 
~Yle n~ılu Nazırı, bir toplantıda söz 
hıa t"ış ve Filistinin yalnız Müslü
lı~d~tra dei:•il, hıristiyanlara ve Ya
•ı 1~ ere de ait olduğunun anlaşılma
>:ahı :ııın. geldiğini izah etmişti. Bu i
tiı:ıi a~dan taksim projesinin de Filis
hıa~ ~ç ~arçaya aynmakla Müslü
gij, 't ırıstiyan ve Yahudi hukukunu .. e tj·· 
hıill gı ve iiç din mensuplarını tat-
~·or-, etnıeyi istihdaf ettiği göze çarpı-

lı1~~.~al' ki, Filistindeki Müslüman_ 
lıe 0 ~an, Yahudi alakaları biribiri
fltazi adar nıütedalıildir ki, bunları 
l--ottı l>al'çal:trına ayırmıya imkan 
Jı~d·lt~. R:udüsten uzaklastırılan Ya-
h ın1n g"' .. , 
lescid· ozu, Ağlama Duvarına bağlı 

\·eh l\ 
1 .:Al:~adan uzaklaştırılan Arap 

hıı Iusıumanın biitün emelleri de 
lllahed' h . . 

bıt. ın arunı etrafında topla-

lfttlas 
J\.tap a hu Akdenb; kıyısındaki bu 
lll\' le 

1
Yttrdunun karışıklıklardan ko

n av k t 1 1ır u mıyacağı anlaşılıyor. 

miştir. 

' Fransanın Pursüyant torpito muhri -
binin bir İspanyol harp gemisinin ta
arruzuna uğrıyarak Vendres limanı
na girdiğini ve iki kişinin yaralandığı 
m bildiriyor. 

--o----

CEZAYİR: 

Belediye Reislerile 

Azalar Çekiliyor 
Cezayir, 9 (A.A) - Cezayir bele

diye reisleri ve belediye meclisi aza
ları istifa etmektedir, Şimdiye ka
dar 22 belediye reisiyle 101 belediye 
meclisi azası istila etmiştir. 

-~~~-o.._~~~-

ALMANYA: 

Kuvvetli Bira Yasak! 
Berlin, 9 (A.A) - Almanyada ar 

pa kıtlığı dolayısiyle dahili istihlak: 
için kuvvetli bira imali 6 Marttan 
itibaren yasak edilmiştir. 

MISIR: 

Üniformalı Cemiyet 

Kurmak Yasak 
Kahire, 9 (A.A) - Kral Faruk, 1 

askeri mahiyetteki bütün cemiyetle 
rin memnuiyetine ait olan kararna
meyi imzalamıştır. 

Bu karar, yeşil ve mavi gömlekli
ler teşkilatlarının ilga edilmiş oldu
ğu ve bu teşkilatlara ait üniforma, 
nişan ve silahların müsadere edilece 
ği manasına gelmektedir. 

----oı----

KISA HABERLER 
* Fransada milU bir Kızılhaç meclisi

nin kurulmasına karar verilmiştir. 

* Suriyede krallık ilAnının yıldönümü 
dün kutlanmış, merasime hükümet te iş
tirak etmiştir. 

* İnğilterede bir sivil tayyarecilik da
imi müsteşarlığı ihdasına karar verilmiş 
tir. 

* İngiltere Lord ŞallSÖliye Heylşam, 
Lord Halifaxın yerine Başvekdlet Lordu 
tayin edilmiştir. 

TAN 

Muharebe Tekrar Şiddetlendi 

Bir Japon Kıtası Dün 
Sarı Nehri Geçti 

Japonyada Yiyecek Maddeleri 
Yüzde 40 Nisbetinde Yükseldi 

Oltlir japurı iıtrle 
f\ıl!Smı 605 ccttr 

Ok işaretleri Japon ilerlemesini gösteriyor 

Newyork, 9 (Hususi) - Hankovdan ı gını başlamıştır .. Şu ~ir~a? gün için
bildirildiğine göre Çinde harp yeni- de 42 vaka tespıt edılmıştır. 

den şiddetlenmiştir. Japon kıtalan- Japonyada mali vaziyet 
nm sarı nehri geçmek için yaptıkları 
taarruz hareketleri inkişaf etmekte -
dir. Bu kıtalar, topçu kuvvetlerinin 
çok şiddetli ateşlerinin himayesi al -
tında Şengşo şimalinden sarı nehri 
geçmiye muvaffak olmuşlardır. 

Anlaşıldığına göre bu ilk kuvvet 
900 kişiden ibarettir ve harekat 20 
tangın himayesinde yapılmıştır. 
Diğer bir habere göre, bu nehrin 

bütün cenup sahillerindeki bentler 
Çin kıtaları tarafından berhava edil
diğinden Japonların karaya çıktıkla-
rJ hiitijn ~h .. 1 .... ~11-...Jf,...,.'..A lro1-:-·· 
ur . ..ıaponıarın maKsadı sarı nehn ge-
çerek Lunghay demiryolu şebekesi

ni kamilen ele geçirmektir. 
Diğer taraftan cenubi Çinde, cep

he müdafaa tedbirleri süratle inkişaf 
etmektedir. Çinlilerin buradan, Ja -
pon adası olan Formozaya yüklen-
mek için hazırlandıkları anlaşılıyor. 

Şanghayda şiddetli bir kolera sal-

Tokyodan alınan haberlere göre, 
bu şehirde yiyecek maddeleri yüzde 
20 ile yüzde 40 arasında pahalılan -
mıştır. Bazı maddelerin fiyatları ise 
iki misline yükselmiştir. 

Diğer taraftan, Japon milli ban
kası Genel direktörü muavini söyle
diği bir nutukta katiyen para enflas 
yonu olmadığını, bugünkü fiyatlar -
daki müvazenesizliğin arz ile talep 
arasında ahenksizlikten doğduğunu 

söylemiştir. • 

R ... :: .... J ... J&>ainkllk mi? 
Tokyo. 9 - Mebusan meclisinde 

Başvekilden bugünkü rejimin değiş
mesini ve bu kapitalist rejimin yerine 
daha adaletli bir sosyal rejim ikame
sini düşünüp düşünmediği sorulmuş, 
Başvekil de buna şu cevabı vermiş -
tir. "Evet bunu yapmak istiyorum fa 
kat münhasıran Japonlara has bir 
hattı hareket takip ederek.,, 

._.. __ • • • • • • • •••• • • • ...... ı FRANSA : 
MHyonlar Sahibi 

Bahtiyar Bir Köpek Mussolini 
Ve Hitlerin 
Yazıları Satıldı 

Ncwyork, 9 (Hususi) - Şika
go mahkemesi çok garip bir da -
va riiyct etmi~tir. Davacılar, zen 

ı gin bir kadının mirasçıları, da- Faris, 9 (A.A.) - Şarpantiye gale-
va edilen de bir köpektir. Kadın risinde dün yapılan el yazıları ve na-
ölürken bu köpeğe, senede alt- dir kitaplar satışı esnasında B. Hit -
mış bin frank irat getiren mühim lcr ve Mussolininin de birer el yazısı 
bir servet bırakmıştır. Fakat da- satılmıştır. 
vacılar böyle bir vasiyetnamenin B. Hitlerin el yazısı, 1 Nisan 1925 
muteber olamıyacağını iddia et- tarihlidir ve yüzbaşı Römün "müca-
mişlerdir. Bunun üzerine mahke dele birliği askeri kondüktör,, lüğü-
me şahitleri dinlemiş ve şöyle bir ne yani partisinin hücum kıtalan re-
karar vermiştir: isliğine tayin edilmesi hakkındaki 

Dinlenen şahitlere göre, ölen emirnamedir ve 18 bin franga satıl-
kadının hayatta yegane ve en mıstır. 

1 
kıymetli dostu bu köpektir. Bi- B. Mussolininin elyazısı ise. İtalyan 
naenale3~~ v~siy~t _muteberdir ve devletinin faşist bir surette organize 
servet kopege aıttır. edilmesine dair bir vesikadır ve 45 

••••••••••••••••••••••••~ 1 bin franga satılmıştır. 

Sırp kilisesi patrikliğine Dozitç'in tayini dolayısile Belgratta verilen ziyafette 
Yugoslavya Başvekili Doktor Stoyadinoviç (Soldan ikinci) hazır bulunmuş, bu su
retle kilise ile hUkumet arasında, Vatikanla anlaşma yapılması yüzünden başgös
teren ihtilaf bertaraf olmuş ve kilise JAneü ~eri almıstır. 

YUGOSLAVYA: 

B. Stoyadinoviç 
Harici Siyasetin 
Esaslarını Saydı 
Belgrat, 9 (A.A.) - Başvekil Sto

yadinoviç, bu sabah Hariciye bütçe
si müzakerelerini açmış, verdiği iza
hat meyanında Fransa ile dostluk ve 
teşriki mesai arzusunun Yugoslavya 
siyasetinin en esaslı hattını teşkil et
tiğini ve Yugoslav milletinin en de
ğişmez hislerine tercüman olduğunu 
söylediği zaman şiddetle alkışlanmış
tır. 

B. Stoyadinoviç, nutkunun küçük 
itilaf ve bilhassa Çekoslovakyadan 
bahseden kısmı da ekseriyet ve muha 
lifler tarafından alkışlanmıştır. 

Stoyadinoviç, verdiği izahata ge -
çen sene zarfında Belgradın beynel
milel siyasetin dikkat noktası yerine 
geçtiğini söylemekle başlamış ve şöy 
le demiştir: 

"-Geçen sene zarfında hiçbir Av
rupa merkezi, Bclgrada kadar dev
let adamları ve yüksek siyasi rical 
tarafından ziyaret edilmemiştir.,, 

Hatip, bundan sonra hükümetin ha 
rici siyasette takip ettiği üç prensipi 
anlatmıştır: 

ı - Teriki mesai ve sulhe matuf 
beynelmilel mahiyette her türlü ha
rekete iştirak etmek, 

2 - Ananevi dostluk ve ittifaklaJ 
nn inkişafını idame etmek, 

3 - Yugoslavyanm menfaati her 
icap ettirdiği zaman yeni dostluklar 
ve ittifaklar tesisi. 

B. Stoyadinoviç, Balkan antantının 
sağlamlığını ve barış işlerindeki çok 
hayırlı rollerini de anlatmıştır. 

ROMANYA: 

Küçük Antant lktısat 

Konseyi Toplandı 
Bükrek, 9 tA.A) - Rador Ajansı 

bildiriyor: 
Hariciye Nazırı B. Tatarescu bu 

sabah Küçük Antant ekonomi konse 
yinin 11 inci toplantısını açmıştır. 

Nazır demiştir ki: 
"- Küçük Antant umumi menfa

ate taallük eden meselelerin halli 
için bütün memleketlerle teşriki me 
sai ve bu suretle dünya barışının 

kuvvetlenmesine hizmet arzusunda 
dır.,, 

RUSYA: 

lran Konsolosları da 
Rusyadan Ayrıhyor 
Moskova, 9 (A.A) - Tas Ajansı

nın bildirdiğine göre, Sovyetler Bir
liği hükumeti ile Iran hükumeti, 
Pehlevi konsolosluğu hariç olmak 
üzere Irandaki bütün Sovyet konso
losluklarının ve Baku konsolosluğu 
hariç olmak üzere Sovyetler Birli
ğindeki bütün lran konsoloslukları
nın 1 Nisan tarihinden itibaren ka-
patılması husustinda bir anlaşmaya 
varmışlardır. 

Letonya ve lsveç hükumetleriyle 
de bu şekilde anlaşmalar yapılmış
tır. 

Rusyaya Bir lltica 
Moskova, 9 - Litvanyalı bir sivil 

tayyareci tayyaresiyle hududu aşa
rak Sovyet toprağına inmiş ve Lit
vanyadan kendi arzusile kaçtığını, 

bir daha dönmiyeceğini söylemiştir. 

AMERiKA: 

Silah Y an~ına Karşı 
Bir Teklif Y apddı 

Vaşington, 9 (A.A.) - Harp için 
reyifunma müracaat edilmesi hak -
kında parlamentoya bir karar sure
ti vermiş olan B. Budlov, bu sefer de 
parlamentoya yeni bir karar sureti 
vererek, 1940 senesine kadar deniz 
inşaatında bulunmamalarını diğer 
devletlere teklif etmesini ve ilkteşrin 
de Vaşingtonda bir tahdidi teslihat 
konferansı toplamasım Rooseveltten 
isteJ!liştir. 
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;(fflEK 
Temizlik! 
[Yazan: B. FELEK] 

Devlet memurlarının doğruluğu 

ve ahlikı ile en sıkı surette alakalı 
olan hükU.rnetin bu işi yakından mu
rakabe için bir nizamname hazırla
mış olduğunu öğrendim. Bu nizam
nameye göre memurlardan: 

"Irtikap ve irtişa şüphesi altın
da bulunmak, kumarı itiyat edin
mek, kendisinin veya karısının 

seTveti, hergii.nkü sarfiyatı ile mü
tenasip bulunmamak gibi vaziyet
te olanların bütün servetlerini ve 
ya§ayış membalarını hükumete 
bildirmeleri.,, 
Mecburiyeti konmuş. 
Ben bu tedbirin tamamen ye. 

rinde olduğunu eski bir tecrübeme 
göre burada tasdik edeceğim ve iyi 

tatbiki neticesinde muhakkak müs
pet tesiri olacağıİıı yazacağım. 

Ben duacınız, bundan 19 - 20 sene 
kadar evvel, rahmetli... Nüzhet Sabi
tin umumi müdür olduğu zamanlar 
İstanbul iaşesinin başında müdür o. 
larak çalıştım. İşgal altında, muhte
lif gizli elemanların her tarafta mü· 
essir olduğu sıralarda bu iş o kadar 
pürüzlü, karışık ve yorucu idi ki, Öm• 
rümün heniiz genç ve dinç bir devri
ne tesadüf eden bu güç işte ancak 4 
ay kadar kalabilmiştim. 

Ben iaşeye gelmeden evvel mahal· 
ledeki ekmek tevziatından tutun da 
halkın ağzında dolaşan rivayetlere 
kadar işittiklerim ve gördüklerim ile 
kani bulunuyordum ki, başına geç
tiğim müessesede geniş ve müstevli 
şekilde bir suiistimal vardı. Lakin, 
malfun ya, dünyada en güç tutulan 
mahlUk, rüşvet yiyendir. Kanunun 
masuma ilişmemek titizliği yüzünden 
koyduğu şartlar dahilinde bir cürmü 
meşhut tertibatı almadan rüşvet alı
nıp verildiğini tesbit etmiye imkan ol 
madığını bildiğim için orada işe baş
lar başlamaz, müdüriyete bağlı 

bütün memurların birer ufak tercÜ· 
nıei hallerini istedim. Matbu kAğıtla
rın muayyen suallerine cevap veril
mek suretile yazılan bu tcrcümei hal 
varakalarının içinde memurların ma· 
aşından başka kendisinin veya birlik 
le yaşaaıgı aııesı tertıerının ne gibi 
iratları olduğunu da sordum. Gelen 
cevapları tasnif ettim. Aynca emin 
olduğum şahsi arkadaşlarımdan dört 
kişiyi de memurlann hayat şartlannı 
tetkike memur eyledim. Aradan on 
beş gün geçmeden gördük ki, ayda el
li lira kazandığı halde yalnız 56 lira 
apartman kirası verenler, gecede o 
zamanki para ile on, on beş lira yiyen 
lcr var. Bunlara: 

- Bu parayı nereden kazanıyo~ 
sun? diye sormadım amma, yavaş ya. 
vaş yerlerinden oynatrnıya ve kuru
lan tezgahlan bozmıya başladım. Çok 
geçmeden birer birer istifa edip çe
kildiler. 

Dört ay zarhnda bu kadar müspet 
netice veren bu fikrin - daha mükem 
mel ve daha esaslı şekilde - şimdi bü
tün devlet memurları hakkında bir 
murakabe usulü halini almasını na
çiz ve mütevazi düşüncemin - belki 
de tesadiifi - isabetine delil olarak 
aldım ve doğrusu devletimizin sela
meti, halkın rahatı ve rejimin gale
besi namına çok melllllun oldum. Al· 
lalı kolaylık versin! 

Nafıa vekaletimiz 
bir müessese 
daha açtı 

(Başı 1 incide) 
Zamanın terakkiyatiyle mütena

sip olarak yaptığımız bu gibi güzel 
binalarda da çalışarak mesleklerinin 
ehli olduklarını ispat edeceklerdir. 
Kendilerinin intizam ve emniyetle 
halkın işlerini, resmi daireler mua
melelerini hüsnü tedvir ve idare et
mek suretiyle muvaffak olmalarını 
temenni eder, ve bu güzel binayı 

Cümhuriyet hükumeti namına mu
ameleye açarım. Hayırlı ve mübarek 
olsun.,, 

Bu sözlerden sonra bina gezilmiş, 
ilk muamele B. Ali Çetinkayanın 
çektiği şu telgrafla açılmıştır: 
Başvekil Bay Celal Bayann Yüksek 

huzurlarına 
Devlet mahallesinde yeni lnta olunan 

bakanlık posta ve telgraf merkezini bu sa 
bah Cümhurlyet HUkOmetl nlmına mua . 
meleye açtım. l§bu ilk telgrafı teberrilken 
arzı malOmat zımnında zatı devletlerjnc 
•.unuyorum. - Nafıa Vekili Ali Cetlnk.:>v• 
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Cumhuriyet Aleyhindeki Dava 

Müddeiumumi, Suçluya 
Ceza Verilmesini istedi 

Dün sabah Asliye !kinci Ceza malı 
kemesinde, muharrir Bayan Sabiha 
Zekeriya tarafından Cumhuriyet ga 
2etesi aleyhine açılan hakaret dava
sına devam edildi. Mahkemede, da
vacı ve avukatı Bay Esat, suçlu 
Hikmet Münü bulundular. Suçlunun 
avukatı Semih gelmemişti. Celse açı
lır açılmaz, Hikmet Münif, Tan gaze 
tesinin 19, 21, 22, 23, 24 ve 25 Teşri
nievvel tarihli nüshalarını mahkeme 
ye verdi ve: 

- Bu nüshalarda çıkan yazılar 
Cumhuriyette intişar eden yazıların 
yazılmasına sebep olmuştur. 

Bunların ayrı ayrı tetkik edilmesi, 
ni rica ederim, dedi. 
Bu istek üzerine iddia makamını iş
gal eden muavin B. Cevdet söz ala
rak dedi ki: 

- Suçlu, ibraz ettiği gazetelerdeki 
yazıların hangisinin kendilerini tah
rike sebep olduğunu tayin ve tasrih 
etmelidir. Cumhuriyet gazetesi kaç 
defa bu mevzu etrafmda yazı yaz
mıştır, bu yazılar hangi nüshalarda 
çıkmıştır? Tayin etsinler. 

Reisin, müddeiumuminin bu tale
bi dairesinde suçluya sorduğu suale, 
Hikmet Münif şu cevabı verdi: 

- Cumhuriyetin müteaddit nüsha 
larında buna dair yazılar çıkmıştır. 
Cevabımız Tan gazetesinde Goebels' 
in nutku münasebetiyle intişar eden 
yazıların heyeti umumiyesine cevap 
tır. Tandaki münakaşa bizi cevap ver 
miye mecbur etmiştir. 

Münakaşa değil, hakaret 
Bundan sonra, davacının avukatı 

söz aldı ve: 
- Iddia makamının beyanatı çok 

yerindedir. Suçlu, "cevabımız, heye
ti umumiyeye şamildir,, eliyor. Bu, 
bizim iddiamıza cevap değildir. Ren, 
Müekkilemin imzası altında çıkan 

yazılarda kendilerine karşı hakareti 
tazammun edecek ve tahriki icap et
tirecek bir cümle yoktur. Varsa, bu
nu göstersinler, dedim. Getirdikleri 
gazetelerde Sabiha Zekeriyanın böy
le yazısı varsa göstersinler ve okun
sun, dedi. 

Reis suçluya bu şekilde bir sual 
zordu. Hikmet Münü, şöyle karşıla
dı: 

- Tan gazetesinin 19 Teşrinievvel 

tarihli nüshasındaki başmakale ile o

nu takip eden makaleler iddiamı te

Jit ve tasdik edecek mahiyettedir. 

Bu dava, münhasıran Cılmhuriyet 
gazetesinin 20, 21 ve 23 Teşrinievvel 
tarihli nüshalarında çıkan 3 yazının 
içinde davacı Sabiha Zekeriyaya kar 
şı hakaret edilmiş olmasından ibaret 
tir. Bu münasebetle suçlu bulunan 
Hikmet Münif verdiği gazetelerle bu 
nutkun tahlilini değil, bize ancak 
kendi gazetelerinde çıkan yazının Sa 
biha Zekeriyaya hakaret olmadığını, 
veyahut böyle bir hakareti kendileri 
de mevzuu bahselerlerse bu hakare
te tahrik e~ildiklerini tevsik için 
mezkur gazetelerin okunmasını isti
yebilir. Yoksa iş mevzuundan çıkar 
da, gazetelerde mevzuu bahsedilen 
nutkun tahliline müncer olursa o va
kit bu davanın içinden çıkınıya im
kan yoktur. Bu bahisler, hadise mev 
zuuna dolayısiyle taalluk ettiğinden 
okunmasına. da lüzum yoktur. Bu
nunla beraber suçlu, esasen hangi ya 
zıların okunması icap ettiğine dair 
sarih bir fikir sahibi olmadığını ve 
gazetelerinde kaç defa bu mevzu et
rafında yazı yazıldığına vakıf bulun
madığını, mahza bu noktaya işaret 
için sorduğum suale verdiği cevapla· 
bildirmiştir. Matbuat davalarının lü 
zumsuz tahkikatla daha f~zla uzatıl
ması kanunun maksadına uymaz. 

Müddeiumumi ceza iatiyor 
Müddeiumuminin bu talebine kar 

şı suçlu evvelki ifadelerini tekrar et
ti. Mahkeme, iddia makamından esas 
hakkındaki mütaleasını sordu. Müd
deiumumi, iddiasını yaptı: 

- Sabiha Zekeriyaya karşı neşir 

vasıtasile yapılan hakaretin nelerden 

ibaret olduğu 27 /12/937 tarihli iddi
amızda tamamiyle yazılmıştır. Bun
ların burada tekrarından fayda mel

huz değildir. Bu yazılar dosya içinde 
bulunan gazetelerde goruıdu. Bir 

münakaşa münasebetiyle yazıldığı 

suçlunun üadesi ve ibraz ettiği gaze 
telerden anlaşılmaktadır. Bu sözler, 

netice itibariyle hakareti tazammun 

edP1-. Ancak, Türk Ceza Kanununun 

480 inci maddesine uygun olmayıp 

482 inci maddesine uygundur. Haka 
retin müteaddit defalar vukuu hase
biyle 80 nci maddenin de tatbiki icap 
eder. Bu yolda ve usulün 258 inci 
maddesine göre, suçlunun müdafaası 
alındıktan sonra, Matbuat Kanunu
nun 27 inci maddesine tevfikan ceza
smın kesilmesini isterim. 

Davacı avukatı, Hikmet Münüe ce Müdafaa için kaldı 
vap vererek dedi ki: 

Bunun üzerine davacı vekili, söz 

aldı ve şunları söyledi: 

"- Herbirisi hakareti tazammun 
eden yazılara karşı, müekkilem.: 

"Ben, münakaşa hududunu geçen bu 

yazılara ayni lisanla cevap vermiye

rek hakkımı mahkemede arıyaca

ğım,, demiş ve senelerdenberi muha 
faza ettiği kaleminin nezahetini bir 

gazete sütununda yer bulmasına ce

vaz olmıyacak kadar çirkin olan ha-

- ' 

DOLANDIRICILIK: 

Para Basan 
Makine ile 
Aldatmışlar 
Bugün Asliye ikinci Ceza Mahke

mesinde karışık bir dolandırıcılık ve 
dızdızcılık davasına devam edilecek 
tir. Müddeiumumi Hikmet Sonel bu 
gün iddiasını okuyacaktır. 
Davanın mevzuu şudur: 
Halim isminde bir kömürcü, ge

çenlerde kayıkla Bulgaristandan kö 
mür getirmiş ve Kasımpaşa iskelesi
ne yanaşarak satmıya başlamıştır. 
Halim, meşhur sabıkalılardan Dız

dızcı Ali ve arkadaşı Hasan tarafın
dan dolandırılmıştır. Ali, Hasanı, bü 
yük fırıncı Karabet, diye Halime 
takdim etmiş ve elli bin kilo kömür 
alacağını söylemiştir. Halim, Ali ve 
Hasan tarafından, bir para basan ma 
kine ( ! ) vasıtasiyle dolandırılmıştır. 
Halimin bu suretle 700 lirası uçmuş
tur. Sabıkalılar, Halime, makinenin 
bir lirayı fazla miktarda çoğaltan 

bir gizli alet olduğunu söylemişler 

ve birkaç ta tecrübe yapmışlardır. 
Dava bugün neticelenecektir. 

AGIRCEZADA: 

Türklüğe hakaret 
Sabit Görülmedi 

Ağırceza Mahkemesi, dün bir Türk 
lüğe ve şahsa hakaret davasını neti
celendirmiştir. Davacı yerinde Hüse 
yin isminde bir genç vardır. Hüse
yin 930 senesi Haziranında bir müza 
yede yerinde peynirci ustalığı yapan 
Marko ile karşılaşmış, artırma işin

den dolayı aralarında bir ihtilaf çık
mıştır. Bu ihtilat, kavgaya dökül
·müştür. Iddiaya göre, Marko hem 
Hüseyine sövmüş, hem de Türklüğü 
tahkir etmiştir. Büyük Millet Mecli
si Reisliğinden müsaade alındığı için 
de Marko, Ağırceza ~ahkemesine 

verilmiştir. 
Mahkeme. MarknnılT• .,;;71 ..... ;,..""' 

Türklüğe hakareti tazammun eder 
birşey görmediği için bu husustan 
beraetine karar vermiştir. Şikayetçi 
Hüseyin de, vaktiyle Asliye Birinci 
Ceza Mahkemesinde de bir safhası 
devam eden ve muhakeme esnasın

da ve son safhalarında da bulunma
dığı için mahkeme davanın düşmesi
ni kararlaştırmıştır. 

Yaralama Suçlusu Mahkum 
Ağırceza Mahkemesi, dün, Veli is

minde bir arkadaşını öldüren ve Emi 
neyi yaralıyan Abdullahın muhake
mesini bitirmiştir. Mahkeme, suçları 
sabit görerek, evvela suçluya 12 se
ne hapis cezası vermiş, fakat 18 ya
şını bitirmediği için cezası 7 sene 4 
aya indirilmiştir. 

Beraet Kararı Aldı 
Dün Ağırceza Mahkemesi, bir ço

cuk düşürme davasını neticelendir
miştir. Davaccı ilkmektep öğretmen 
!erinden Bayan Muzafferdir. Suçlu 
da yine öğretmenlerden kocası B. 
Osmandır.Iddiaya göre, Osman, karı 
sının karnına bir tekme vurmuş ve 
iki buçuk aylık çocuğunu düşürmüş 
tür. Mahkeme, bu iddiayı sabit gör
mediği için suçlu hakkında beraet 
kararı vermiştir. 

karet silsilesi vesilesiyle de ihlal et- KAYITSIZLIK : 
memiştir. Bunu yüksek heyetinizin 

nazarı takdirine arzedcrim. Suçlu Ana Beraet 
Kararı Aldı 

SİNEMA ALEMİNDEl 

İsveçli yıldız Garbo evleniyor. İzdivaçtan sonra belki sinemadan çekile
cektir. Bu sebeple film kumpanyaları şimdiden yeni bir Garbo yetiştirıni
ye çalışıyorlar. Buradaki yeni yıldız TerrY Munt şimdilik müstakbel Gar
bonun ilk namzedidir. 

• • • 
Greta Garbo Nihayet 
EvlenmeğeKarar Verdi 

Evlenme Merasimi, Bu Martın 

17 sinde ltayada Yapılacak 
Hususi hayatını daima gizlemiş ve 

halkın bütün tecessüsüne rağmen 

fotoğraf ve beyanat vermekten ka
çınmış olan Greta Garbo nihayet ev
lenmiye karar vermiştir. Halbuki, 
sinema artistlerinin en sanatkarı sa
yılan Garbonun hiç evlenmiyeceği 

zannediliyordu. 
Büyük artist Stokowsky isminde 

Amerikan tebaasından biriyle evlen 
miye karar vermiştir. 

Greta Garbo bu sefer de hususi 
hayatının en mühim devresi olan iz
divacını gizlice yapmak arzusiyle {. 
' ..... .! ~-.,-,.,L.!- T:ı .. 1 - .1.. T•-1----· L-

CeSSÜSÜnÜn Amerikalılardan kat kat 
fazla olduğunu anlamakta gecikme
miştir. 

Italyanın sade bir kasabası olan 
Rovello'da oturan Garbo kimseyi ka 
bul etmemetke hala ısrar ediyor. Ge 
çen gün artistin bu münzeviliği bir 
hadiseye sebep olmuştur. 

Napoli şehrine kapalı bir otomo
bil içinde tek başına bir kadının gel
diğini ve doğruca meşhur ~adın ter
zilerinden birine girdiğini haber a
lan halk, içerdeki kadının Garbo ol
duğuna hükmederek mağazanın önü 
ne birikmiştir. 

Kadın, dışarı çıkt~ğı takdirde müt 
hiş kalabalık arasında ezileceğini an 
ladığından dükkanda kalmıştır. O 
çıkmadıkça meraklılar daha fazla
laşmış, sokakta intizamı muhafaza 
etmek polisçe de güçleşmiştir. 

Greta Garbo'nun evleneceği 
Stokowsky 

Nihayet bir polis müfrezesi muha 
fazasında otomobil getirilerek meç
hul kadın muhasaradan kurtarılmış
tır. 

Terzide bir merasim elbise
si prova eden kadın çıkarken yüzü

nü sıkı sıkı tülle kapamışsa da aha
li o kadının Greta Garbo olduğunu 

iddia etmiştir. 
Sinema yıldızının nişanlısı Greta 

ile izdivaçlarının Martın 15 veya 17 
sinde Italyada yapılacağını gazete
cilere bildirmiştir. 

••••••••••••••••••Bu akşam 

TÜRK SINEMASINDA 
Gala suvaresi olarak 

iSTiKLAL FEDAiLERi 
(Fransızca) 

WİLLİ BİRGEL - VİCTOR STAAL
HANSİ KNOTEK - URSULA 

GRABLEY 
Büyük istiklal - harp, heyecan ve 
aşk filmi. istibdada karşı isyan eden 

111 bir milletin istik.lal mücadelesi ve 
nefis bir aşk macerası - Muhteşem raks ve müzik sahneleri. Binlerce 

Figüran ... 
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İstanbul radyosu: 
ÖGLE NEŞRİYATı.. 
Saat 12,30 Plfıkla Türk musikisi. 12,50 

Havadis. 1305 Plllkla Türk musikisi. 
13,30 Muhtelif plak neşriyatı, 14,00 son· 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 Çocuk tiyatrosu (Güle g(lle 

serçecik), 19 Radife ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şarkl
ları, 19,30 Spor müsahabeleri Eşre! şe
fik, 19,55 Borsa haberleri, 20 Cemal KA 
mil ve arkadaşları tarafından Türk rnu-

sikisl ve halk şarkıları. 20,30 Hava ra· 
poru, 20,33 Ömer Rıza tarafından araP
ça söylev, 20,45 Bimen Şen ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve hali' 
şarkıları, (Saat ayarı). 21,15 Tahsin ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şark1ları, 21,50 Bedriye Tüzün şan 
orkestra re!akatile, 22,30 Orkestra, 1 -
Blon: Marş, 2 - Norena, Potpurri Viye
nuvaz, 3 - Şopen: Prelüd, 4 - Fatne: 
Kolombina, 22,45 ajans haberleri. 23,00 
plfıkla sololar, opera ve operet parçalaı1 
23,20 Son haberler ve ertesi günün proı 
ramı, 23,30 SON. 
Ankara Radyosu: 

ÖGLE NEŞRİYAT!: 
Saat 12,30 Muhtelif plfilt neşrlyatlt 

12,50 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları, 13,15 Dahill ve barlct haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 PW.k.la dans musikisi, 19,15 Tıırl 
musikisi ve halk şarkıları: (Hikmet lU' 

za ve arkadaşları) 20 Saat ayan ve a
rapça neşriyat, 20.15-21 Fotoğraf~ 
hak.kında bir konuşma, Safder, 21,15 
Stüdyo salon orkestrası, 22 Ajans h8" 
berleri, 22,15 Yarınki program. 
SENFONİLER 

21,15 Bükreş: Senfonik konser (RO"' 
men filharmonisi). (22,15: Devamı). 

4 HAFİF KONSERLER • 
7,10 Berlin kısa dalgası: Hafif k~ 

(8,15: evamı) 9,30 Paris Kolonyal: P~ 
(10,15: Keza. 10,45 Keza. 11,30 Keza.) 
12 Berlin kısa dalgası: Halk musikisi. ıs 
Paris Kolonyal: Plak konseri. 13 Berl.IJI 
kısa dalgası: Hafif musiki (14,15: Devr 
mı) 14,15 Paris Kolonyal: Konser nal<
ll. 15: Keza. 17,10 Moravska - OstrovS: 
Karışık konser. 17,45 Berlin kısa ctal
gası: Halk konseri. 18,05 Bükreş: Bobel"' 
co orkestrası. 18,30 Peıite: Radyo orkel 
trası. 18,50 Berlin kısa dalgası: 19,30 
Peşte: Çigan musikisi. 20 Moskova: Kc:ı0 
ser. 20,45 Moskova: Konser. 23,05 Peştel 
Askeri bando. 

OPERALAR, OPERETLER 
20,30 Prag: Fibich'in "Hody" ısırnl' 

operası. 

ODA MUSİKİSİ 
10.45 Berlin kıSa dalgası: Küçük od' 

musiki konseri. 16,30 Faris Kolonyal 1 

yana, Grnz, Ernst Tautenheyn kun~ 
22,15 Berlin kısa dalgası: Oda mUsild .. 
si konseri. 
RESİTALLER 

10,30 Berlin kısa dalgası: Rokoko ştd 
kıları. 13,15 Bükreş: Solo püıklar. ıs,zO 
Viyana: Viyolonsel ve piyano sonatı 
19,15 Bcrlin kısa dalgası: Halk şar 
20,40 Bükreş: İtalyan ve İspanyol ş 
kılnrı. 22,15 Peşte: Piyano sonat1an ( 
elhoven). (Ernest Dohnanyi tarafı 

dan). 22,40 Morovska - Ostrova: De 
sy'nin şarkılarından. 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatro 
Saat 20,30 da 

DRAM KISMI 
FIDANAK1 

dram 3 perde 
-<>-

OPERET KISMI 
Saat 20,30 da 
DALGA 

Komedi 3 perde 

ERTUÔRUL SADİ Tf; 
TİYATROSU 

Pazartesi: KADIKÖY-SÜREYY ~ 
BU MASAL BÖYLE BİT 

TEŞEKKÜR 
Balıkesir mebusu doktor 

Somyürek ve eşi Rana Somyürelt 
Kadıköy üçüncü orta okul direlt · 
Rıdvan Korur sevgili annelerinin 
lümil ile uğradıkları büyük ked 
ve cenaze merasimine iştirak eÔ 
taziyet lutfunda bulunan ıoyrıı 
dostlarından şükranlarının kabuf 
derin saygıları ile rica ederler. 

- Geçen celsede de bu ciheti izah 
etmiştim. Bugün yine tekrar ediyo

rum. Suçlu ancak davacının yazıları 

nı esas ittihaz edebilir. Tanın başına 

kalesile Sabiha Zekeriyanın alakası 

yoktur. Bu dava, Sabiha Zekeriya 

ile Hikmet Münü arasındadır. Müek
kilemin Tanda hususi bir sütunda 

çıkan yazılarında imzası vardır. Da

vayı başkalarile karıştırmasınlar. 

Suçlu, bu iddia ile meseleyi teşviş 

ediyor. Cumhuriyette birçok yazılar 
yazılmıştır. Biz, her yazı için dava 
açmadık. Biz, müekkileme karşı ha
kareti mutazammın yazıları mahke
meye verdik, bu yazılar hakkında fi 
kirlerini söylediler. Hakaret olmadı
ğını iddia ediyorlar, biz de aksini id
dia ediyoruz. Iki gazete arasında mü 
nakaşa olabilir, mevzuu bahsolan 
miinakaşa değil, hakarettir. Bize açık 
olarak, Cumhuriyet gazetesini tahrik 
eden yazıları, müekkilemin imzası 

altında olmak şartiyle, meydana koy 
sunlar, göstersinler. Müekkilem, ken 
disine karşı yapılan hakaretlere kar
sı kaleminin nezahetini bozmamış, 

hukukunun muhafazasını mahkeme
y~ bıraktığını yazmıştır. Bu hususu 
da mahkemenin göz önünde tutması 

Mezktir gazetedeki yazıların 

bir kısmında madde tayinine ma

tuf cümleler mevcut olduğu gibi, bir 

kısmında da mutlak hakaretler var
dır. Bu itibarla istidamızda Türk Ce

za Kanununun 480 ve 482 inci mad
delerinden bahsettik. Hakaretin ma

hiyetinin takdirini mahkemeye bıra

kıyoruz. Fakat, hiç icap ve sebep ol
maksızın devamlı bir surette ve çok 
çirkin kelimeler ve hatta cümlelerle 
müekkilemin tahkir edilmiş olması 
cezanın teşdidini icap ettirecek kanu 
ni sebeplerdendir. Bunların da göz ö
nünde tutularak şahsi hakkımızın 
tahtı hükme alınmasını dileriz. 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah 
kemesi, teseyyüpten suçlu bir ananın 
muhakemesini bitirmiştir. 

İddia şudur: 
Fatihte oturan Bayan Emine, peş 

yaşındaki oğlu Lutfiyi evde bırakmış 
komşuya gitmiştir. Küçük yara -

YILDIZ SINEMASINDA --· Bugün bütün dünya genç kızlarmm model ittihaz Methur Opera muganniye• 
ve f evkali.de Soprano se.J 

rn rica ederim. 

Müddeiumuminin sözleri 
Müddeiumumi bu münakaşa üzeri 

11e şunları söyledi: 

27 /12/937 tarihli iddiamızda taf
silatı görüleceği üzere bu davanın 
mevzuu, tenkitlere ve prensiplere 

. müstenit değildir. 

Reis, müdafaa için suçluya söz ver 
di. Hikmet Münif, vekili bulunmadığı 
için müdafaasını yazılı olarak ver
mek üzere muhakemenin başka bir 
güne bırakılmasını istedi. 

Mahkeme, suçlunun müdafaasını 

yazılı olarak vermesi için muhake
meyi 15 Mart saat ona {alik etti. 

maz, ayağının altına bir iskemle koy
muş, sandığa çıkmış ve içindeki boh
çalan kanştınrken, eline dolu bir ta
banca geçmiştir. Çocuk, tabanca ile 
oynarken patlamış ve tehlikeli bir su
rette yaralanmıştır. 

Annesi, tabanca sesine koştuğu za
man yavruyu kanlar içinde yerde 
bulmuştur. 

Bayan Emine, küçük çocukların el 
lerine geçmesi mahzurlu olan eşyayı 
iyi saklamadığı için teseyyüp suçu i
le mahkemeye verilmiştir. 

Hıikim, şahitleri dinlemiş, suçu sa
bit görmediği için Emine hakkında 
bcraet kararı vermistir • 

ettiği DEANNA DURBiN'in büyük muvaff akiyeti 

3 MODERN KIZ 
Fransızca sözlü 

' lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
İstanbul - Sofya telefon devresi için bir adet rödresör mübayaası açık 

eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmesi 25. 4. 938 pazartesi günü saat 15.30 
da müdürlük merkez binasında toplanacak alım satım komisyonu hu
zurunda yapılacaktır. Muhammen bedel 3973 ve ılk teminat 298 liradır. 
Şartnameleri her gün levazım dairemizde görülebilir. İsteklilerin mez
ktir gün ve saatte ilk teminatlarile müracaatları. (1318) 

OLGA de SOMOG 
Bu ak,am 

NOVOTNİ'de 
Seanslarına başlıyor. Sofr 
ralarınrzı evvelden tutunu 

İLAN - Evvelce İstanbulda 
kecide tramvay caddesinde Tür 
eczanesi sahibi Corci Nalpas t 
buldan ayrılmıştır. Nerede bulı.ı 
ğunu bilenlerin adresime ya.zJl1 
nı dilerim. - Silifkede Türke'vi 
hi S::ılih AtalRwm 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-0-

ı-AN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her
'eYde temiz, dUrUat, aamlmt olmak, 
kariin gazetesi olmıya çalışmaktır. 

Londrada çıkan News mecmuası, ln9ilterede 
bulan son hôdiselerin ·iç sebeplerini anlatan 

makale yazmışhr. Bunu naklediyoruz: 

a a 

Ti\ N 

vuku 
bir. 

-0- • 

ABONE BEDELİ • d k 
·fı1T~r ~fft· lngiltere e i 

Milletlerarası posta ittihadına dahil ol
nııyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 

dl?'. Abone bedeli peşindir: Adres dctiı s 'B h 
~:·~, ·~.:;:~":;,,c~:..:~:::::. on u r anın 
[ GO~ON MESELELERi 1 

Dayak Meselesinde 

En Doğru Karar 
[Yazan: M. ZEKERl~)-

'.Mekteplerde tatbik edilen bugün· 
kü terbiye sistemlerini kafi görmiye
rek daha otoriter bir dissiplin tesisi 
lazınıgeldiği hakkında ortaya atılan 
bir iddia gazetelerde ve muallimler 
arasında hayli münakaşayı mucip ol
llıtıştu. 

Nihayet Maarif Vekili Saffet Arı
kan bu dava hakkında en doğru ka
tarını verdi. Diyor ki: 

"Yeni terbiye ve yetiştirme esas
larına göre hazırlanmış olan m~ 
dern talimatnamelerimizin değiş
tirilimesini icap ettirecek bir dis
siplin meselesi yoktur. Bunları 

kafi görmiyenler eski maarü haya
tunızla yenisini mt.ıkayese edemi
Yenlerdir. İtaat korkudan değil, 
sevgiden doğmalıdır. İçtimai bir 
kıymet üade eden hakiki itaat te 
böyle olur. Terbiye sistemimizde 
ileri adımlan takibe mecburuz. Bir 
kaç dejenerenin, birkaç psikopatın 
sebep oldu.klan hadiseler yüzün· 
den on binlerce yavru üzerinde 
nıüspet neticeleri her gün gördü
ğümüz bu ileri sistemleri feda ede
meyiz.,, 
'Bu cevap ortaya atılan dayak mc

lelesini halle kilidir, 

* \f,~.,n- , _ _.,_. .. __ _ 

l>ünyanın her tarafında devletler 
"-ha fazla silahlanmanın yükünü va
tandaşlara yükleterek vergileri art -
tırnııya mecbur oluyorlar. 

Fransa ve Amerika gibi bazı mem
leketler de iktısadi buhranı karşıla
ltıak için yeni vergiler ihdasından 
kendilerini alamıyorlar. 

Biz vergileri nidirmeyi düşünüyo
"1z. 

'l'Urkiyenin refaha doğru gittiğine 
hundan iyi delil olamaz. Bu seneki 
tahsilatımız geçen senekine nispetle 
20 nıilyon fazladır. Bütçemiz her yıl 
biraz daha zenginleşmektedir. Tuttu
hnıuz iktisadi devletçilik sistemi 
bıkişaf ettikçe devletin varidatı 
~nıakta devam edecektir. Bundan 
da ilk istifade edenler vergi verenler 
•1-eaktır. 
lui~ tedbir olmak üzere hükumet 
la çük maaşlı memurların istihkak -
?ından kesilen buhran ve müvaze

lle vergilerini hafifletmiye, ve bazı 
:addelerden alınan vergileri kal • 
ll"ınıya karar vermiştir. 

t Bir taraftan hayatı ucuzlatmak. di 
er taraftan vatandaşın yükünü azalt 

, ~alt Y~lunda atılan bu adımlar, hii
~ ~etın takip ettiği gayenin mükem

eUyetlni göstermiye kafidir. 

•e "V ~~daşın refah ve rahatı her şey 
il Ustün tutulmaktadır. 

* Poıonyanın Kararı 
ti Jaolonya Hariciye Nazınnm koma 
"Y~eti, bu hükônıetin beynelmilel 
!QıYetini tayine hizmet etmiştir. 

..._ llolonya ötedenberi Sovyet Rusya.. ,. d .. 
bı uşnıandır. Sovyet Rusyanın düş-
hi:~ ~nun dostudur. Bu menfi görüş 
tı ıgı Polonyayı Almanyaya yaklaş-
tınıştır. 

Jl J\l Vusturya meselesinin son şekli 
o ony 

11ı· ayı daha esaslı bir karar ver-
":~e sevketmiştir. Ergeç Çekoslo
li Yadaki Almanlar meselesinin hal
lo h\evzuu hahsolacaktır. O vakit Po
bı tı~ anın hangi tarafta olduğunu bil
l'e~· mecburiyeti vardır. Roma ziya -
.. ı, Polonyanın Roma - Bertin mihTer· 
~d~ne teveccüh ettiğini göstermek -

il'. 

lt~n gidişle, Berlin - Roma mihveri 
asına bir peyk takacak demektir. 

• 
iç Yüzü .. 

Bayan Chamberlain ve Leydi Aıtor 

1 
• ngiltere Batvekili Mister Chamber

lain kadın meclislerinden pek hoş
lanır bir adam olmamakla beraber son 
hafta içinde bu meclislerin de kahramanı 
olduğunu gösterdi. 

Ingilterenin kadın mebuslarından altmışlık 
bir nine vardır ki hala golf oynar. Hatta vaktile 
Dük dö WindSor'u da bu oyunda yenmişti. 
Lady Astor namile meşhur olan bu Bayanın 
Cliveden'deki evi, bir diplomasi ocağıdır. Ti
mes nehrinin kenarındaki bu evde verilen ziya
fetlerin siyasi bir kıymeti de vardır. Son za
manlarda bu evin toplantılarında konuşulan 

en mühim mevzu Almanya ile barış meselesi
dir. Mister Chamberlain'in Hitler ve Mussolini 
ile arılaşma siyasetini kararlaştırması, her yer
den fazla bu mahfili tatmin etmiştir. 

Lady Astor, Lord Astor'la evlenmeden ev
vel N ancy Langhorne adını taşıyordu ve Amc· 
rikan tabiiyetinde idi.Amerikan tabiiyetinden çı 
kıp Ingiliz tabiiyetine girdikten sonra 1919 da 
mebus seçildi ve o zamandanberi her seçimde 
muvaffak oldu. Lady Astor'un en bellibaşlı va
sıflarından biri içki düşmanlığıdır. Kocası Lord 
Astor Observer gazetesinin sahibidir. Ve ko
casının ardakaşı Jakob Astor da Times'in pat
ronudur. Bütün bu alakalar I.ady Astor'un si
yasi ehemmiyetini artırmaktadır. 

L ord Astor'un büyük babası bir Alman 
viski taciri idi. Daha sonraları bu zat 

Amerika tabiiyetine geçmiş, lngilterede yer-. .... . --- - -
tor olan oğlunu da Oxford'ta okutmuştu. Lol'd
lu.k, bu zata Büyük Harbin son yıllarında tev
cih olunmuş ve bu Lord muhafazakarların en 
koyuları arasına girerek Lady Astor'un koca
sı olmakla gururlanmağa ve İngiliz - Alman 
dostluğunu Avrupa sulhünün temeli olarak 
göstermeğe başlamıştı. 

Fakat Ingilterenin milli işlerinde daha kuv
vetli bir funil (Times) gazetesidir. John J. As
tor, Times neşriyat kumpanyasının şefidir, mil 
yonerdir ve 1922 denberi mebustur. Bu zat, 
1923 te (Times) i, Lord Northcliffe'ten satın 
almış ve bu gazeteye hakim olmuştur. Times 
ozamanc!anberi, Lady Astor'un Cliveden'deki 
siyasi mahfiline müzaheret ediyor. 

Lady Astor'un mahfilinde göze çarpan bir 
sima Lord Londonderry'dir. Kendisi 

zengindir ve servetinin temeli kömürdür. En 
yakın ve en aziz dostu, Almanya Hariciye Na
zırı Von Ribbentrop'tur. Von Ribbentrop'un 
kayınpederi şampanya taC'iri olduğu, ve kendisi 
bu zata damat olmadan evvel onun şampan-

yaların satmağa ça1ışttğı ıçın London
derry'nin evinde misafirlerin Henkel şampan
yası ile izaz edildikleri daima görülür. Fakat 
Lord Londonderry'nin Almanya ile alakası, 
hakkında çok hayırlı olmamıştır. Çünkü bu 
zat, Baldwin'in kabinesinde Bahriye nazırlığı 
yaptığı sırada Alman hava kuvvetlerini yan
lış hesap etmiş ve bu yüzden istüaya mecbur 
kalmıştı. 

- Onun yeniden nüfuz kazanması Mister 
Chaınberlain'in hükumet başına geçmesile baş-

lar. Başvekil, Lord Londonderry'nin davetini 
kabul etmiş ve çok geçmeden, Lord muhafa
zakarlar partisi teşkilatının şefliğine getiril
miştir. 

A yni mahfile dahil. fakat ayni derece~e 

nüfuzlu olmıyan bir sima Iskoçya mil
li bankası şefi ve bir zamanlar Milletler Cemi
yeti müdafii, fakat şimdi daha fazla Hitler da
vasına bağlı olan Lord Lothian'dır. Lord Ha
lifax. Bitlerle görüşmek üzere Berchtesgaden'e 
gittiği zaman mülakatın zeminini Lord Lothian 
hazırlamıştı. 

Ingılterenin Berlin sefiri de bu mahfilin göz
delerindendir. Mister Chamberlain de Sıhhiye 
nazırlığı sırasında ayni vaziyette idi. 

Lady Astor'un bütün bu dostları, her şeyden 
fazla bolşcvik düşmanıdırlar. Lord Halifax'ın 
hariciye nazırlığma tayini bunların hepsini se
vindirdi. Halifax'ın tayini, bilhassa Times ta
rafıncian çok mükemmel bir intihap olarak al
kışlandı. 

Bu küçük fakat kuvvetli grupun müzahere
tini haiz olan Başvekil, hanedanının prestijini 
iade etmek üzere faaliyete geçti. Çünkü kar
deşi Sir Austen Chemberlain'in yaptığı I.o
karnoyu Almanların Ren havzasını işgal etme
leri berhava etmişti. Mister • N. Cham
berlain de bunun üzerine yeni bir dörtler mi
sakı tasarladı. Muvaffak olduğu takdirde kar
deşinin eserini kısmen olsun ihy~ etmiş ola
caktır. 

Atılacak ilk adım Duçe ile bir Akdeniz paktı 
., r-•"\i.&;. • ""'""Xlıg1ı\c.ıt::'1LU.& .t\.UUld. :.t::J..UJ E.IU.1.U 

Perth derhal davet olundu ve Başvekille. dip
lomat müşavir Vansittart ile saatlerce başba
şa kaldı ve talimat aldı. 

Mister Eden hariciye nazırlığı sırasında 

parlamentoda İtalya, anlaşma sıra
sında borç para da verilip verilmiyeceği suali 
ne kati bir "hayır,, cevabı vermişti. Eden'in ha
riciyeden ayrılması üzerine Italyanın bitkin bir 
halde olan hazinesine City'nin müzahereti me
selesi ortaya çıktı. 

Başvekil ayni sırada Eden'in ve Cranborn'un 
ayrılmaları dolayısile kabineyi yeniden tamir 
etmek lüzumunu hissetti. Sir Samuel Hoare'un 
telkini ile 35 yaşındaki Butler hariciye müs
teşarlığına getirildi. Çünkü Samuel Hoare bir 
kaç yıl önce Hindistan layihasını meclise tak
dim ederek Churchill'in hücumlarile karşılaş
tığı zaman Butler'den yardım görmüştü. But
ler'in mesai nezaretinde boş bıraktığı sandal
yaya da Lennox Boyd getirildi. 

Mister Butler'in tayini, nazır zevcelerinin 
tesırini göstermeğe yardım ediyor. Kısa bir za
man önce Mister Chamberlain, mühim karar
lar vermek lazım geldikçe karısile danıştığını 
söylemişti. Bayan Chamberlain Avam Kamara
sında mühim münakaşalar oldukça meclis re
isinin galerisinde bulunuyor ve Lady Hoare, 
Lady Saymon, Lady Duff - Cooper, Lady Ins
kip, ve başkalarile görüşüyor. 

B u kadın grupunu yeni hariciye müsteşa
rının kansı Bayan Butler takviye ede

cektir. Bu Bayan da milyoner Samuel Cour-

GÖNÜL 

tauld'un kızıdır. Ve hatiplikteki kuvvetile ta
nınmış, hatta seçim mücadelesinde kocasına 

yardım etmiştir. 

Lord Hali!ax'ın hariciyeye getirilmesi, sos
valistlerin hükumete karşı yeni bir hamle ha
;ırlamalarına ve hariciye nazırının Avam Ka
marasından olması buna vesile teşkil etti. 
Sosyalistler, Avam Kamarası içinde muvaffak 
olamayınca meseleyi bir umumi seçim mese
lesi yapmak istediler. Fakat Mister Eden'in 
kendisi intihap dairesinde irat ettiği nutukta 
gerek Lloyd George, gerek amele gibi düşün
mediği, muhafazakarlar partisine sadakatini 
muhafaza ettiğini göstermekle, amelenin bu 
teşebbüslerini akim bıraktı; ihtihap dairesinin 
tam itimadı ile karşılandı ve hükumetin müd
deiumumisi sayılan Sir Terrace O'Connor bu 
münasebetle şu sözleri söyledi: 

"Uzak olmıyan bir zamanda Mister E

den'in büyiik meziyetlerinden memleket

çe istifadeyi tekrar umarız.,, 

Bundan, Mister Edenin, yakında, selefi Sa
muel Hoare gibi, kabinede bir başka mevke ge
tirlieceği anlaşılıyor. 

B ununla beraber Mister Eden'in bu hare
keti amele partisini kendisinden soğut

muş ve Eden şerefine cıkarılan şapkaların be
deli birdenbire düşmüştür. 

Mısırda italyanca ile şu şekilde taziyetna· 
meler çıkmı~tır: .. 

. "Haile Selasiyenin gizli miişaviri kah
raman Anttiony Eden müthiş kederlere uğ-
ramak yüzünden 21 Şubatta Londrada ve
fat etmiş ve cenazesi, Untumi sıhhat na

mına gizlice kaldırılmıştır.,, 

ı.viısır zabıtası bu neşriyatı müsadere etmiş
tir. Anlaşılan bunları Mısırdaki Italyanlar neş
retmişlerdir. 

Mister Eden hadisesi, Londrada ve daha baş
ka yerlerde bir sürü toplantılara vesile teşkil 
etmişse de çok geçmeden bunların da arkası 
gelmiştir. 

Fakat anlaşılan kabinenin içinde daha 
başka bir ayrılık vardır. Siyasi müşa

hitlere göre kabinenin içinde miralay Orms
bygore'un riyaseti alfjnda bir grup vardır. 
Bahriye nazırı Duff - Cooper de bu grupa da
hildir. Bunlar Ingiltere, Fransa, ve Italyanın 
Almanyaya karşı bir grup teşkil etmelerine ta
raftardırlar. Halbu .i diğer nazırlarla Lady As
tor'un mahfiline mensup olanlar Almanya ile 
anlaşmak taraftarıdırlar ve Italyayı münferit 
bırakmak üzerinde uzlaşmağa hazırdırlar. 

Bu dahili ayrılıklar Mister Chamberlain'in 
neşesini biraz kaçırmıştır. Bilhassa Italyanın 

gönüllülerini geri alması meselesinin, daha ön
ce göze çarpmıyan, sert bir takım şartlara bağ
lı olduğu bu neşeyi büsbütün kaçırmış bulunu
yor. 

üte tara!tan bütün Avrupa, tngilterenin R~ 
ma ve Berlin ile anlaşıp anlaşamıyacağını, bü
tün yapılan işin Berlin - Roma mihverini kı
rıp vaziyete hakim olmaktan ibaret olup olma
dığını düşünmektedir. 

İSLERİ 
1 

Türkkuşunun Fedakar 

Bir Uzvu, Perva~e 

Çarpmasile Öldü Doktor için ideal Kadın 
Ankara, 9 (A.A.) - Türkkuşu mo-

Bir doktor karısı, uzıtn tecrübe· 
törlü tayyare kampında çalışarak ge- )erden sonra bir doktor için ideal 
çen sene turi1.m brövesi almış olan kadının ne olabileceğini tespit et
öğretmen namzetlerinden Bay Musa miş ve şu kaideleri çıkarmıştır: 
Gürsel, bugün Etiınesut tayyare 1 - Doktor karısı az para ile te

miz giyinmek ve şık görünmek sa
natını bilmelidir. 

meydanında, bir pervane çarpmasile 

yaralanmış ve nümune hastanesinde 

tedavisi yapılırken hayata gözlerini 

yummuştur. Türkkuşunun uyanık, 

çalışkan ve değerli bir unsuru olan 
Gürseli bir yer kazasiyle kaybetme -
miz çok teessür uyandırmıştır. Bu 
vazüe kurbanının cenazesi yarın me 
rasimle kaldırılacaktır 

2 - Zeki olmalı ve kocasile ko
nuşabilecek seviyede bulunmalı. 

3 - Sabırlı olmalı ve hayatı gü
lünç tarafından alabilmeli. 
, 4 - Diplomat olmalı. 

5 - Hayatta onun şeref ve mev
kiini yükseltecek surette hareket et
meli. 

8 - Kocası verilen randevulara 
riayet etmezse gücenmemelidir. Çün 
kil doktor ayni zamanda herkesin 
malıdır. 

kasma düştükçe o sizden kaçar. Erkeğin 
arkasına düşen, karşılık görmediği halde 
ona mektup ve haber gönderen kız, erke
ğin gözünde kıymetini kaybeder. Kendi
nizi biraz naza çekiniz. Sinirlerinize hA-

7 - Telefoncu, hastabakıcı ve kil- kim olunuz. AlAkadar görünmeyiniz Onun 
tip rolünü oynayabilmelidir. sizi aramasını bekleyiniz. Bu yoldan eme-

8 - Kuvvetli sinir ıİlhibi olmalı- linize daha çabuk kavuşursunuz. Hare
ketlerinizle arkadaşlııpnızın hakkınızd• 

dır. ona söylediklerini tekzlp ederseniz ltiba-
9 - Doktora söylenen gizli şeyle- rıruz düzelebilir. 

ri mahrem tutabilmelidir. N. M. Alp inu:alı okuyucuya: 
1 O - Herşeyden evvel dediko-

dudan kaçmalıdır. 

Acı Diken imzalı okuyucuya: 

Yanlıs hareket ediyorsunuz. Siz onun ar-

Tabiatin önüne kimse geçemez. Baba
sı kızı zorla evlendiremez. Anlattığınıza 
göre, kız artık reşit olmak lAzımdır. Bu 
yasta bir kız üzerinde babanın nüfuzu ve 

5 

m\)ımın~ 
içtimai Merkez 10 .. 3 . J8' 
Ne Demektir ? 
Yazan: SABiHA ZEKERiYA' 

Bir karidcn mektup aldım. Dün, 

Fındıklıda "İsmet İnönü,, ilkmekte • 

binde yapılan içtimai yardım teşkiJa

tma dair yazdığım fıkrada, bu mek

tebin hafif tertip muhitinde bir "iç· 

tinıai merkez,, rolü oynamıya çalıştı

ğını yazmıştım. Bu kari benden "içti· 

mai merkez,, in ne demek olduğuna 

soruyor. Bu sualin cevabını vermek 

benim için bir memnuniyettir, fakat 

bunun diğer mekteplerde de tatbiki· 

ni görmek bahtiyarlık olur. 

a 
"İçtimai merkez,, içtimai teşkilfıtı 

ilerlemiş memleketlerde, tatbik edi· 
len bir teşkilat sistemidir. Her mem· 
leketin içtimai, beledi, kültürel, fikri 
terakkisini temin edecek devlet mü· 
esseseleri vardır. Fakat bunlar mu • 
ayyen bütçeler ve muayyen hudut • 
lar dahilinde inkişaf ettiği için, bil· 
tün bir memleketin ihtiyaçlarını kav 
nyamazlar. Bu sebeple büyük mede· 
ni' memleketlerde kısmen devlet teş· 
kilatı olarak, kısmen hususi teşeb • 
büsler vasıtasile "içtimai merkez,,ler 
tesis edilir. Her mahallenin veya mm 
takanın bir içtinıai merkezi vardır. 
Bu müessesenin faaliyeti muhtelif 
şubelere ayrdır. İçtimai yardım ıu· 
besi, o mahallenin bütün muhtaçla· 
nnı tespit eder. Bunların ihtiyaçları· 
na göre alınması icap eden tedbirleri 
kararlaştırır, hastalarını hastaneye 
yerleştirir, işsizltırine iş bulur, çoculs 
ların evlerinde bakımını, tahsilin~ 
gıda noksanlarını evlerin temizliii· 
ni, ahlak.i,,içtimai yüksekliğini temi• 
ne çalışır. 

Kültür şubesi, gece dersanelerl, 
konferanslar, sinemalar, tiyatrolar 
tertip ederek muhitin költür seviye
sini yükseltir. Gençlik şubesi, gençle
re fikri inkişaflarına yardım edecek 
kiiltürel vasıtaları teminden başka, 

spor kliipleri yapar, eğlence te~killt· 
lan vücuda getirir, mahalle gazetele· 
ri çıkarır, mahallenin meselelerini 
gençlere ve mahalle halkına münaka 
şa ettirir. Hülisa içtimai merkez, bu
hınduğu muhitin, ümranını, temizli
ğini, kültürünü, içtimai yardımını, 

iktısadi yükselmesini takip ve kon
trol eden, temin eden bir vasıtadır. 
Bu içtimai merkezlerin, müşterek 

bir umumi merkezi vardır ki, bu da 
bu merkezleri kontrol eder, biribirle
rine yardımını, kollektif bir şekilde 
içtimai yükselişini temine yardım e
der. 

Bizde Halkevlerl buglln tamamfle 
birer "içtimai merkez,, rolünü oynil· 
yorlar. Mekteplerin tamamile bir İÇ· 
tima1 merkez olmasına imkan yok • 
tur. Fakat bizde Halkevlerinin yapa
mıyacağı birtakım işler vardır ki, 
bunları mektepler yapabilir. Meseli 
"İsmet İnönü,. ilkmektebinin kendi 
çocuklarına gıda temini, giyimleri, O• 

kumaları için lazım olan vasıtalan te 
min için mahalle halkile yaptığı iş

tirak, bir nevi içtimai merkez rolO • 
dill', bu sebeple bu mektebin bu husu 
siyeti üzerinde durdum. Diğer mek
teplerde de fakir çocuklara yardım 

teşkilatları vardır. Bunlar yalnız bir 
müsamere vererek veya diğer vasıta
larla yalnız para toplamayı istihdaf 
ederler. Mektep, muhitinden uzaktır; 
fakat mektep bu rolü de üzerine alır
sa, hem evle mektebi birleştirmek, 
çocukların tahsil ve terbiyeleri, ahla
ki kusurlan ve sair noksanlan hak
kında muallimlerle velileri beraber 
konuşup karar almak fırsatını verir, 
hem de muhtaç çocuklara yardınu 
temin eder. Mektebiq içtimai bir mer 
kez olması ba sebeple çok faydalı o· 
lur. 

sayetten ibaret kalır. Binaenaleyh kız, ba 
basının bulduğu erkekle evlenrnemekte 
ısrar edebilir ve etmelidir. Bir defa işin 

bu tarafı böylece halledildikten sonra ba
ba kızının ne istediğini anlamak merakı
na düşer. O vakitte kendisine anneniz ve
ya tanıdık dostlarınız vasıtaslle kızın ha
kiki meramını anlatırsınız. Baba ister is
temez yumuşamağa başlar, ve kızının ar
zusunu yerine getirmek ihtiyacını duyar. 
Bu suretle davamz da halledilmiş olur. 

K121a bu şekilde bir plAn kurunuz, bu 
plana annenizi de beraber alınız. Ve hep 
birlikte bu plAnın tahakkukuna çalışınız. 
Muvaffakıyet sizindir. 

Gönül Dokton. 
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Kara Ali T ekrarGüreşe !Ma;;FJ"" 
Başlıyor, Mersinli de ~ Atletızm 

Mektupları 

Radosta Murat R~isin 
Türbesi 

P f .. } Ol ~ Bayramı ro osyone uyor ~ Her sene yapılmakta olan İs-
Son zamanlarda Radosu ziyaret fırsa

tını elde ettim: Orada meşhur Türk deniz 
ciı;i Murat Reisin türbesine uğradım. Ra
dos belediyesi bu türbeyi tamir etmiş, 
civarına ağaçlar dikmiştir. Murat reisin ha 
yatı hakkında İtalyanca bir eser de neşre
dilmiştir. Murat reisin adı, Radosun tu -
rizm reklamlarında da sık sık tekrar olun 
maktadır. Murat reisin Radostaki camii i
çin de tahı;isat ayrılmıştır. Cami tamir 
edilmektedir. 

Sabık Türkiye Başpehlivanı Kara 
Ali güreşi, meydana çıkışı, hal ye tav 
rı itibariyle herkesin takdirle seyret 
tiği bir pehlivanımızdı. Kara Alinin 
bilhassa yağlı güreşteki oyunları, ra I 
kibini tutuşu, hasmiyle kavuşup çö
zülmesi eski pehli vanlarınuzı çok ha 
tırlatırdı. 

' tanbul atletizm bayramının bu 
~ sene de 8 Mayısta Kadıköy sta -
~ dında yapılması karar altına alın 
~ mıştır. Bayram şimdiye kadar 

~ sekiz defa yapılmıştı. . . .. 
111 Bu münasebetle zengın hır mu t 
~ sabaka programı hazırlanmıştır. ~ 

~ Müsabakalara her mıntakaya ~ 

~ mensup atletler iştirak edebile - ~ 

Murat reis Türk bayrağını senelerce Ak
denizde ve Hint denizinde dalgalandıran 

meşhur bir denizcimizdr. Üsküdarda bir ca 
mii vardır. Ü>;kiidarın mahallelerinden bi
ri (Murat Reis) adını taşır. İtalyanların 
turizm namına Radosta Murat Reise gös
terdikleri alfıkaYJ bizim de milll kaderbi
lirlik namına göstermem.izi gönül istiyor. 

Evvelki sene bu kıymetli pehliva
ıumızın kolu kırıldı. Bu kırık kolla 
güreşmek gibi bir hataya da düştü
ğünden bir daha güreşemez olmuş
tu. 

Bu sefer Kara Aliden Istanbuldaki 
Abdullah pehlivana bir mektup gel
miş, erkekçe yazılmış olan o mektu
bunda Kara Ali, kolunun iyileştiğini, 
bu yaz bir daha meydanlarda tallini 
deneyeceğini yazıyor. 

Biz Kara Alinin bu kararına pek 
memnun olduk. O zamana kadar Te
kirdağlı da A vrupadan dönerse gü· 
zel güreşler seyretmek fırsatını btt· 
}uruz. 

Mersinli Ahmet Hamburgda 
Profesyonel Güretlerine 

Bqlıyacakmıt 
Berlin Olimpiyadında dünya üçün 

eiilüğünü rakiplerile çekişe çekişe 
pek sıkı müsabakalardan sonra ka
zanmıya muvaffak olan kıymetli gü
reşçilerimizden Mersinli Ahmedin 
profesyonel olmıya karar verdiğini 

gazeteler birkaç kere yazmışlardı. 
Mersinli Ahınedin yanından gelen 

bir zat bu amatör güreşçimizin pro
fesyonel müsabakalara giJmiye kati 
surette karar vermiş olduğunu bize 
söyledi. Hatta Almanyanm spor şe
hirlerinden olan Hamburgtaki güreş 

Basketbol: 

Balkan Basketbol 

Turnuv.a11 için 
Bükreş, 9 (Hususi) - Romanya 

Basketbol Federasyonu tarafından 
Balkan futbol kupasına nazire ola
rak tertip edilen (Balkan basketbol) 
turnuvası önümüzdeki Temmuz ayı 

içinde Bükreşte yapılacaktır. 

Bu müsabakalara iştirak şartları 

hakkında Romanya Federasyonunun 
diğer Balkan milletleri federasyon
larına yazdığı mektuplara cevaplar 
gelmiştir. 

Gelen mektuplara göre Yunanis
tan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Tür
kiye müsabakalara iştirak edecekle
rini bildirmişlerdir. 

Basketbol turnuvalarının Bükreş
te yapılması karar altına alınmıştır. 

Memlekette: 

Erzurumda Bir Stat 
Erzurum (TAN) - Türkspor Ku

rumu tarafından Erzurumda bir stat 

yaptırılması kararlaştırılmış ve mın

taka başkanlığına stadın plaru gön

derilıniştir. 

' ceklcrdir. \ 
~"""""" ~~ 

Boks: 

Karayılan 

Beş Senelik 
Öcünü Aldı 

* Sokağa Bırakılan Çocuklar 
Bir okuyucumuz yazıyor: 

Karayılan lakabı ile anılan dünya 
horos siklet sabık şampiyonu AL 
Brown beş senelik intikamını niha
yet aldı. 

"DarilHlcczenin bir çocuğu alması için, 
onun sokağa atılması şart gibidir. HattA, 
çok defa, başka sekilde oraya çocuk kabul 
edilmE'di~i için. çocukların sokağa terke
dildikleri, yahut gazetelerde gördüifümüz 
gibi bırakıldıktan bir müddet sonra ölü 
olarak bulundukları vakidir. Daha garibi 
de vıırmış· Bu müesseı:eye süt analık et
mek üzere alınım k11dınların da. birkaç 
günlük yahut hirk11ç haftalık çocukları 

beraber ıılınmamakta ve anneleri bunları 
rlış:ırıda baktırmak mecburi:vetin -
de knlmakta !misler. Acaba, bu çocukla
nn kaçı hnkikatcn bakılıyor?.. Cocuk 
mesele.<:i hakkında hassas davranmamız 

Kara Ali 

organizatörü ile bir de mukavele im 
zaladığmı temin etti. 

Ispanyol Sowgchili ile Pariste yap 
tığı on beş devrelik maçı kazanan Pa 
namalı zenci, vaktiyle kaybettiği dün 
ya şampiyonluğunu da tekrar kazan 
mış oldu. 

Bu mühim maçın tafsilatmdan ev
vel iki boksör arasında bundan beş 
sene evvel geçen garip bir vakayı an 
latalım. 

li\7.ımdır.,, 

* 
Yedi Çocuklu Bir Ananın Dileği 

Küçükpa7.arda Hacıkadın mahallesinde 

Tavanlıceşme sokağında. 2 numaralı evde 

Bize bu havadisi getiren zat, Mer
sinli ile uıukavele imzalıyan Alman 
organizatörünün vaktiyle Taksimde
ki Kurtdereli, Çaya güreşlerinde 

maskeli güreşler yapan Alman Şimit 
olduğunu ilave etti. 

otur;ın Badem isminde bir okuyucumuz 
Zenci Al. Brovn 931 senesinde en 

matbRıımız:ı gelerek sunlan anlattı: 

Mersinli Ahmedin kunturatına na
zaran Hamburgtaki turnuvada beş 

kere .yenildiği takdirde mukavele 
feshedilmiş addolunacakrnış ... 

Futbol: 

Bu Hafta Yapalacak 

Milli Küme Maçları 
Milli küme maçlarına bu hafta An 

karada ve şehrimizde devam edile
cektir. Şehrimizden Beşiktaş takımı 
Ankaraya gidecek Cumartesi günü 
Harbiye, Pazar günü Muhafız ile kar 
şılaşacaktır. 

Izmirden Alsancak şehrimize gele 
cek Cumartesi günü Fenerbahçe ile. 
Pazar günü Güneşle karşılaşacaktır. 

Müsabakalar Taksim Stadında ve 
saat 15,30 da yapılacaktır. 

Antrenör Kursunun 

Yeni Hocaları 
Bidayette sadece yerli futbol mo

nitörü yetiştirmek için açılacağı ve 
Viyanalı antrenöre verileceği söyle
nen antrenör kursunun programı ge 
nişletilerek fiziyoloji. beden terbiye
si, futbol tarihi gibi dersler ilave e
dilmiş, ve bu derselere de umumi 
merkez azasından bazı zevat, e~cüm
le umumi katip Nizamettin Kırşan ve 
Atletizm Federasyonu Başkanı Vil
dan Aşir tayin edilmişlerdir. 

n bir plan yaparak umumi merkeze 
göndermiştir. 

parlak zamanlarını yaşıyordu. Zenci 

9~2 Haziranında Ispanyada Valans 

şehrinde iinvanını ortaya koydu .ve 

Ispanyol Sowgchili'den dayak yiye

rek şampiyonluğunu kaybetti. 

Fakat Al. Brown o mağlılbiyeti bir 

türlü unutamamıştı, intikamını ala

cağını bağırıyordu. 

Dünya şampiyonluğunu kazanan 
Ispanyoı zencının onune brr dana ç~ 

madan Amerikaya gitmişti. Al. 

Brovn büyük bir ümitsizliğe düştü. 

Intikamını alamıyacağını hissedince 

boksu terketti. Yumruklarile kazan
dığı milyonları gece eğlencelerinde 

yemiye başladı. . 
Fransız ediplerinden Cocteau zen

ciyi sefahet aleminden çekerek bok
sa iade etmıye muvaffak oldu. Beş 

sene dôvüşü bırakan Al. Brovn tek
rar eldivenleri giydi. Nihayet Ispan
yol boksörünün karşısına çıkmıya, 

ayni zamanda şampiyonluğunu ka
zanmıya muvaffak oldu. 

Zenci, birinci devreden on ikinci 
devreye kadar Ispanyola boks dersi 
verir gibi hakim dövüşmüştür. 

Bu esnada şimşek gibi yumrukla
rından birini hakkıyla yerleştirip 

hasmını yere seremediğinin sebebi. 
Ispanyolun pek sıkı bir müdafaadan 
başka birşey yapmamasıdır. Usta 
rakibinin kendinden daha ihtiyar ve 
geçirdiği beş senelik sefahet hayatı 
itibariyle daha yorgun olduğunu bi
len Sowgchili, bidayette dayandığı 

takdirde maçın sonunda faikiyeti a
lacağını anlıyordu. 

- Üc sene evvel mühacir olarak buraya 

ıreırın, t\.ı:isi erkek. beşi kız olmak üzere 

y '• ıınasıvım. Hicblr verden ı?ecim 

vasıtnınız yok. Çocı•klarımdan ımcak birisi 

ni, o da binbir güçliikle okutabiliyorum. Üç 

sene evvel, çok cocuklu ailelere verilen 

ikramiyenin bize de verilmesi için sıhhiye 

miidiirlüğü vasıtasile müracaatta bulun -
dıık. Heni.iz muamelesi tamamlanamadı ve 

ikramiyeyi nlamadık. Bu şekilde verilen 
ıkrıımıyeıeı·e A t nıuıımeıt:ıtl'l uL.w1ıca uu 

zamana ihtiyaç gösterdiğini duyuyoruz. 
Fakat, ik sene içinde herhalde bitirilme -
li idi. Bu hususta alakadarların nazarı dik 
katini çelmeni7.İ rica ederim . ., ... 

Davavekillcri Ne Olacak?. 

Okuyucularımızdan Ereğli davıwekille
rinden Hasrın Basri Seben yazıyor: 

"Yeni avukııtlık knnununun meclise sev 
kedildiğini gazetclerrle okudum. Bir de da
va vekili sıfntile calışan bir zi.\mre vardır. 
Bu zümre baro olmıynn yerlerde mahke
melerde avukatların gördiiğü hizmeti gö
rürler. E11erindc dava vekfıleti ruhsatna
mesi vıırdır. Bunlnrın saYJsı avukatlardan 
az değildir. Bunlar arasında, harpler do
layısile yüksek tahsilini ikmal edemiyen 
ihtivat 7.abitlcri de vardır. 

Bu dava vekillerinin çoğu tecrübeli, dira 
yetli kimselerdir. Yeni avukatlık kanu -
nunda, bu zümre hakkında bir kayıt yok
tur. Bu hal, tereddüdü mucip oluyor. Da
vavekillerinin müktesep hakları ne ola
cak? Adliye Vekaletinin, davavekillerinin 
müktE'sep hııklarını düşündüğüne şüphe e
dilemez. Her kanun makabline şamil değil
dir. Akı:i takdirde dava vekilleri zümresi 
çok perişan bir vaziyete düşer . ., 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER • 

K ansına: 
- Bileziği ver, haydi kalk 

bileziği ver! dedi. 
Erkek kapının eşiğinde durmuş

tu; gözleri yere dikilmişti. Karı
sı onun bu isteğine cevap verdi. 
Kamil belki onuncu defadır bunu 
tekrarlıyordu .. 

- Kalksana!.. 
Kamilin sesi titrek ve kızgındı. 

Samiye bu sesin içinde gizlenmiş 
olan tehdidi sezdi ve isteksiz ye
rinden kalktı. Yatağa doğru yürü
dü ve elini yastığın içine sokarak 
bir beze sarılmış bulunan bilezi
ği çıkardı. 

Kamil altın halkayı cebine yer
leştirdi ve: 

- Onu. kaça aldığımızı hatır
lıyor musun? diye sordu. 

- Dört altına. Unutma ki ço
cuğun hasta.. Bileziği sırf doktor 
getiresin diye veriyorum. Sakın 

aldanma, kuyumcular seni aldat
masınlar .. 

Aldanmamak ha!.. O tüccarla
rın hangisi hilekar değildir. Dört 
kağıda satsa yine ıyı. Dört ka
ğıt onlara bir hafta yeterdi .. Gele
cek haftayı düşünmek istemiyor-

aklına getirmiyordu. 

H ızlı adımlarla çarşıya girdi. 
Kılıksızlığı ve perişanlığın

dan ötürü kuyumcular onu kapı
dan içeri bile sokmuyorlardı. Ni
hayet birisi güler yüz gösterdi ve: 

- Bileziğin faturası nerede? di
ye sordu. 

Sonra karşısındaki adama bak
tı. Elbiseleri yıpranmıştı. Yırtık 
bir gömleğin üstünde sadece kırrn.I
zı kıravatı göze çarpıyordu. Bile
ziği iki buçuk kağıda almağa razı 
oldu fakat: 

· - Bilezik senin olmak şartile! 
dedi. Sözüne beni inandırmalısın! 

Kamil iki buçuk kağıdı parmak
lan arasında ezerek içinden mı
nldandı: 

_Bana hırsız diyorsun ha!. Hır
sız.. siz hepiniz hakiki hırsızlarsı
nız! .. 

Mıntaka Başkanlığı şehrimizin ik

llmi dolayısiyle yapılacak stadın ka

palı olmasını zaruri gördüğünden ay 

Stadın kapalı olması için muhabe
re devam etmektedir. Şehir planı ni 
hayetlendikten sonra stadın inşasına 
başlanacaktır. 

Nitekim, on ikinci devreden sonra 
zencinin nefesi daralmış ve müsaba
kanın son üç devresini iyi bitireme
miştir. On beş devrelik maçın nihaye 
tinde hakemler zenciyi puvan hesa
biyle galip ilan etmişlerdir. 

Bugün: * Noter Galip Bingöl, saat 17,30 da E
minönü Halkevinde "hapisin cemiyet ve 
aile üzerinde tesirleri,. mevzulu bir kon
ferans verecektir. 

K amil evlendiği vakit bir ~az 
şirketinde memurdu. İkı o

dalı bir evde kansile mesut yaşa
maktaydı. Bir müddet sonra eve 
geç gelmeğe başladı. Her gelişte 
koltuğunda bir sürü kitaplarla, 
broşürlerle dönüyordu. Bazan eve 
arkadaşları geliyor ve gece yan
sından sonraya kadar oturup ko
nuşuyorlardı. 

* Ressam Muvaffak İhsan. saat 15 te 
Güzel Sanatler Akademisinde bir sergi a
çacaktır. 

Hafta içinde: * İstanbul manifatura ve tuhafiyeciler 
Kurumunun yıldönümü münasebetile cu
martesi akşamı saat 10 da Türingpalasta 
bir süvare verilecektir. * Türk }Clmyagerler Birliği İstanbul su
besi, senelik kongresini cumartesi günü sa 
at 14 te Eminönü Halkevi salonunda ya
pacaktır. 

* Balıkesir talebe kurumu, umumt kon 
gresini cumartesi günü saat 10 da Divanyo 
lunda sıhhat müzesi karşısındaki 43 numa 
ralı binadakJ kurum merketlnde yapacak
tır. 

* Sanatkar t. G:ıllp Arcan, cumartesi gü 
nü saat 20,30 da Beyoğlu Halkevinin Nur 
Ziya sokağındaki temsil salonunda "tiyat
ro hatıraları,, mevzulu bir konferans vere
cektir. Davetiyeler, evvelden verilet:'ektir. 

Aradan yine bir zaman geçti. 
Samiye kocasının halindeki gayri· 
tabiiliğe ve bu muzır toplantılar
dan doğan heyecana yabancı kal
mıyordu. Gece toplantıları ise de
vam etmekteydi.. Bir gün ansızın 
evlerini bastılar ve kocasını alıp 
götürdüler. 

Kamil hapisten çıkınca hic: bir 
yerde iş bulamadı. Sefalet günden 
güne başlarına çöküyordu. Üç ço
cuğu olmuştu. Bu üç çocuğu besle
mek kolay değildi.. Şimdi kızı Na
diye hastalanmıştı. Bir haftadır a
teş içinde çırpınıyordu yavrucuk. 

taydı. Samiye bir sabah dayana
madı; kocasına: 

- Bak, yavruc~ gittikçe solu
yor; bir mum gibi eriyor. Sen hali 
felsefeni düşünüyorsun! Doktoru 
bir daha çağırmalıyız. 

- Sana bu kadar çocuk doğur 
diyen kimdi? Haydi bakalım dua 
et; hani Allah çocuğun rızkını gön
derirdi. Hani ya .. Bir ekmek bile 
yolladığı yok .. 

K amil düşünceli düşünceli ~ 
den çıktı ve kuyumcular 

çarşısının yolunu tuttu. 
- Bileziği ver! Ona biz dört al· 

tın vermiştik. Ya tamam parasını 
verirsin veya iade edersin! 

Mücevherci sinsi sinsi gülerek 
l{amile: 

- Bileziği sattım! dedi. 

* Kamil bütün giinünü evde can 
sıkıntısı ile geçirdi. Akşama karı
sı gelince kocasına: 

- Gördün mü! dedi. Allah nasıl 
rızkımızı yolladı. Hani apartıma
na bir aile taşınmıştı. Onların 
çamaşırlarını yıkadım bugün. Ha
nım on kuruşluk bir ekmek '5ey de 

fa beni. ~ğırıyprl~;. "aördjfu' mÔ 
Alfah nasıl rızkımızı yolladı? 

- Bey sana güzelliğinden babo 
setmedi mi? 

Karısı içli bir gülüşle cevap ver-
di: 

- Güzelliğimden mi? Eskiden 
güzeldim belki.. fakat şimdi. 

/ 

Genç baba sabaha kadar ~ 
yamamıştı. Şafak ağarır a

ğarmaz evden çıktı. Gece doktora 
gitmiş, fakat doktor vizite ücreti 
alamıyacağını bildiği için kapıyı 
genç adamın yüzüne kapamıştı. 

Gün ağarırken, çarşı bekçisi Ü9" 

tü başı pejmürde bir adamın ku• 
yumcular çarşısında dolaştığıDI 
gördü. Takibe başladı. Fakat sa~ 
tini çıkarıp bakınca vazife vakti
nin bittiğini anladı ve esefle başını 
sallıyarak evine doğru yollandı. 

Kuyumcular birer birer dükkan
larını açmağa başlamışlardı. 

En son açan Kamilin ahbabı ol
du. Zaten Kamil de onu bekliyof" 
du. Kepenkler kalkarken kuyuııt' 
cuya yardım etti. Dükkana girin"' 
ce Kamil kuyumcuya baktı. Adartı 
onun korkunç ve vahşi bakışmdsO 
adeta ürkmüştü: 

- Dün bana yarım lira verdin.
ve .. 

- Ve kabul etmedin .. Eğer iıd 
buçuk lirayı verirsen bileziğinı ıa

de ederim .. 
Kamil ~özlerini orı::ı rı ;ı...ti: 

- Hani onu :>Citmışt n 

Zenci Al. Brown dünya fatnpiyonluğu kemerini tekrar kazandığı maçta 
Beyaz l•panyol Sangchili ile ÇarJJ111yor 

* Verem mücadele cemiyeti, cumartesi 
akşamı Türk kadınları esirgeme birliği ta
rafından Tokatliyanda verilecek balo ile 
hicbir al6k.ası olma<'lıinru hi1dirmiırtl.r. 

İki buçuk lira suyunu çekmiş
ti.Çocuksa i!ÜJlden l!iine a$rlasmak 

T am bu sırada dükkana iki 
kadın girdi. Kuyumcu be" 

men vaziyetini değiştirerek yüzU' 
ne bir tebessüm ekliyerek kadıl1' 

lann karşısına geçti. Ve istediJde" 
ni çıkarmağa başladı. Bir aralı.!< 

(Devamı 8 incide J 
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Doktorluk Aleminde: [Başı 1 incide] 
lediğini söylemiş ve ifşaatta bulun
:rnamasının, bu cinayetlerin ortaya çı 
kacağını ümit etmediğinden ileri gel
diğini söylemiştir. 

Moskova, 9 (A.A) - Gorkiye en
jeksiyon yapan doktor Bielosiotski 
'Verdiği ifadede, Levin ile Platnefiıı 

hattı hareketlerinin kendisine şüp
heli göründüğünü teyit eylemiştir. 

Gorki ile Peçkof, Menjinski ve 
l\:uybişefe tatbik edilen tedavi usul
leri hakkında fikirlerine müracaat 
edilen beş mütehassıs doktorlar da, 
doktor Levin'in, Platnef ve Kazako
fun bir cani gibi hareket etmiş ol
duklarını söylemişlerdir. 

(Başı 1 incide) 
marttan itibaren yeni bir tarüe tat
bikine başlandığı, bu sayede etlerin 
kilosunda bazı cinslerde on kuruş ve 
bazılarında daha fazla ucuzluk yapıl 
dığı, bu ucuzluğun derhal semereleri 
görülerek et kesiminin son hafta zar
fında bir evvelki haftaya nisbetle 
yüzde 21 arttığı yazılmaktadır. 

Tezkerede bundan sonra mart ve 
nisan aylarının kasaplık hayvan ba
kımından kısır bir mevsim olduğu i
çin fazla istihlaki karşılamak üzere 
hayvan kesme hacmini genişletmek 
icap ettiği ileri sürülmekte, bunun i
çin de belediye kanunnun 15 inci 
maddesi mucibince piyasaya müda
hale olunması ve fiyatlar üzerinde na 

Sabık İngiliz Kralının kansı Simp 
sonun doğduğu Baltimor kasabasın
da, babasının evinde bir müze açıl -
mıştı. Bu müzede Madam Simpsona 
ait eşyalar teşhir ediliyordu. İlk za
manlar müzeyi ziyaret edenler pek 
çok olduğundan müze sahipleri çok 
para kazanmışlardır. Fakat, az son
ra, Amerikada Simpsona gösterilen 
alaka birdenbire sönmüş ve artık mü 
zeyi ziyaret eden olmamıştır. O ka
dar ki, ücretsiz olduğu iUın edildiği 
halde müzeye gelen giden olmadığın 
dan nihayet müze iflas etmiştir. 

Karnında 20 Sene 
Ölmüş Çocuk· 
Taşıyan Bir Kadın 

Bunu müteakıp mahkeme reisi, 
gizli celsenin toplanacağını bildir
:rniştir. 

Gelecek aleni celsenin saati sonra
dan bildirilecektir. 

Moskova, 9 (A.A) - Tas Ajansı 

bildiriyor: 

Mahkemenin gizli celsesinde, suç~ 
lu Rakovski, Grinko Rozengolç ve 
Krestinski, birkaç yabancı devletin 
bazı mümessillerile olan münasebet 
lerine dair olan beyanatlarda bulun 
:muşlardır. Mahkeme, bu mümessil
lerin ve temsil ettikleri devletlerin 
hangileri olduğunu tamamen tesbit 
etmiştir. · 

Londra, 9 (A.A) - Röyter bildiri 
Yor: Moskova davasında bazı lngiliz 
§ahsiyetlerine kar§ı yapılan itham
lar ve entellicens servesin Troçkist 

faaliyetlerde oynadığı rol hakkında 
bugün Avam Kamarasında sorulan 
:muhtelif suallere cevap veren B. 
Chamberlain aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 
"- Bu davada yapılan şahadetle

:tin bizzat Sovyetler Birliğinde lngi
liz - Sovyet münasebetlerine ver
diği zararı tamamen göz önünde tu
tuyorum. Bununla beraber, tama
tnen yanlış olan bu iddialara Ingil
terede veya hariçte itibar edileceği
l'li zannetmiyorum. Ingiliz hükume
tinin Sovyetler Birliği hükümeti ile 
ôıan anıaşmasını hıçı:nr suretle ınıaı 
etrneJHen suçlu olmadığı, ve isimleri 
entellicens servis için çalışanlar ve
Yahut Sovyetler Birliği aleyhinde 
fesat faaliyetlerinde bulunanlar ara 

• 

Buharin 
sında gösterilen kimseleri hizmetin
de kullanmış olmadığını meclise te
minat vermeyi lüzumsuz buluyo-
rum.,, 

Bunun üzerine bazı mebuslar Baş 
vekılden, ::;o~yctıer .ı:sırııgıncte enteı 

licens servisin ajanları mevcut olup 
olmadığı sualini sormuşlarsa da B. 
Chamberlain cevap vermekten istin
kaf etmiştir. 

zım vaziyet oynanmasının zaruri gö
rüldüğü ilave edilmektedir. 

Bundan sonra, nihayet bu işlerin 
yapılabilmesi için belediyenin kasap 
lık hayvan alması icap edeceği, bu
nun temini de mütedavil sermaye ile 
kabil olabileceği bildirilmekte ve lü
zumunda doğrudan doğruya veya top 
tancı kasaplarla birlikte hayvan al
mak için belediye kanunun 70 inci 
maddesindeki salahiyete dayanarak 
milli bankalardan birinden 250 . bin 
liralık ödünç para alınmasına izin ve
rilmesi rica edilmektedir. 

Bundan sonra yine belediye reis
liği tarafından meclise verilen ikinci 
bir tezkere okundu. Bu tezkerede de 
kesilmiş olarak şehre getirilecek ka
saplık hayvanlardan alınacak mezba
ha resminin icabında indirilmesi için 
daimi encümene salahiyet verilmesi 
istenmektedir. 

Tezkereler okunur okunmaz vali 
Üstündağ söz aldı ve bu tezkereler
de yazılı mucip sebepleri anlattıktan 
sonra bilhassa dedi ki: 

"- Et fiyatı üzerinde yapılan u
cuzluğu idame ve halkın lehine olan 
ehemmiyetıi faydayı hüsnü muhaia
za etmek için buna karşı lazım gelen 
tedbirleri almak üzere salahiyet is
tiyoruz. Şu sırada şehre gelen ka
saplık hayvan miktarı istihlakin art
masına tekabül etmiyecek derecede 
azdır. Bu itibarla lüzümunda piyasa
ya müdahale etmek üzere sermayeye 
ihtiyacımız vardır. Bunun için de 250 
0.irı lira kadar bir para lfuamdır. Bu
na salahiyet verirseniz bu iş te mu
vaffakıyetle yürüyeceğine itimadı-

"'UZ vardır. 

insan ömrü uzuyor 
Alimlerin tespit ettiklerine göre, 

harbiumumiden sonra insanlar daha 
çok yaşamaktadırlar. Harpten evvel 
insanların yüzde 30 u 70 yaşına ve 
yüzde 10 u da 80 yaşına kadar yaşa
mışlardır. Fakat bugün bu nispet 
yükselmiştir. Bugün, insanların yüz 
de 42 si 70 ve yüzde 46 sı da 80 sene 
yaşamaktadırlar. Bu hesap yalnız er
keklere aittir. Kadınlarda ise nispet 
daha yüksektir. 

Yelpazenin menşei 
Barutla pusulanın ve yelpaze

nin menşeleri Çindir. İlk yelpaze, Mi 
lattan 1001-1052.yıl evvel hüküm sil 
ren Çin imparatoru Çao Vangın za
manında meydana çıkmıştır. İlk yel
paze, sıcak iklimde yaşıyan bir ku
şun tüylerinden yapılmıştır. Bunu 
ilk olarak saraya mensup bir kadın 
kullanmıştır. 

Bundan sonra, bu nevi yelpazeler 
bütün Çine yayılmış ve kuş tüylerin 
den başka hurma yapraklarından, i
pek kumaştan, nebat saklarından, ve 
kağıttan yapılmıştır. Bu nevi madde
lerden yapılmış yelpazeler, bugün 
de Çinde kullanılmaktadır. 

Bir bo1anma hadisesi. 
Holivutta, sinema al.eminde Mişel 

Bruk ismile tanılan Kont Uorvikin 
boşanması, günün hadisesi olmuştur. 
Kont, 1933 te Mis Rosa Binçali na
mında güzel bil' bayanla evlenmişti. 
Bunlar bir çocuklan doğuncıya ka -
dar çok mesut yaşamışlardır. Fakat 
Bayan Roza, doğurduktan sonra, ço-
cuk bakamıyacağını söyliyerek, yav 

"' 1 -., ruyu kocasına bırakıp, Rocers Beli is 

İki Taraflı G orus.meler 
mindeki sevgilisile kaçmıştır. Malı -
keme, bunları biribirlerinden ayır -
dıktan maada kocasından kaçtığı i-

(Başı 1 incide) 

dahale komitesinde muvazi bir su
ı-ette çereyan edecek ve bu müzake
relerin süratle ilerlemesi için her şey 
Yapılacaktır. Habeş ilhakının tanın
ması hakkında mayısta toplanacak 
Milletler cemiyeti konseyine mufas
sal bir rapor verilecek ve karar ce
lniyete bırakılacaktır. 

Bir anla,ma şüpheli mi? 
Alman - İngiliz müzakerelerine ge

lince, İngiltere Hariciye Nazın Lord 
llalifax, Von Ribbentrop ile temas 
ederek vaktile başlıyan müzakerele
l'e devam sırasının gelip gelmediğini 
tayin edecektir. 

Daily Telegraph'a göre, hükfunet 
!tıahafili, Almanya ile yapılacak mü
takereleri biraz bekletmek fikrinde
dir. Çünkü Avusturya hadiseleri ve 
hu hadiselerin Çekoslovakyadaki a
~isleri Avrupayı teskin işini güçleş
tırıniştir. İngiltere hükllınetinin he
defi ise gerginliğin sebeplerini ve in
filak tehlikelerini izaledir. Mançestr 
Gardiyan, İngiltere - Almanya mü
takereleri hakkında bedbindir. Hat
ta bu müzakerelerin başlamasını bile 
fÜpheli buluyor. Çünkü Almanya 
trıUstemlekeler meselesinin halli üze 
tinde ısrar ediyor ve Orta Avrupa me 
•elesini bir aile işi sayıyor. 

ispanya ve Akdeniz 
Ingiltere - ltalya müzakereleri 

llrasında veya sonunda Almanyanın 
;eni rnüdahalelerde bulunması muh 
emeldir. Ayni gazeteye göre, İspan 
~a rneselesi halledilmedikçe Akde -
iliz ıneselesinin halli beklenemez yok 
~a anlaşma centilmen ağnman ma-

1Yetini geçer. 

di l'_irnes bugün Alman hükUmetinin 

1 

göre İngiliz - Fransız tesanüdü devam 
ediyor. Joura göre, İngiliz - Alman 
görüşmelerinden bir netice beklene
mez. İngiliz - İtalyan görüşmelerine 

gelince; İtalyanlar her şeyden evvel 
Süveyş kanal idaresine iştirak için 
kafi derecede hisse senetleri alacak-

lar, kanal mururiyesini indirmek is
tiyeceklerdir. İtalyaya istikraz ver -

mek ise, ancak anlaşma üzerinden bir 
kaç ay geçtikten sonra konuşulabiJe
cektir. 

Oeuvre gazetesine göre, İngiltere

nin Paris sefiri, Fransa Hariciye Nazı 
rına, İspanyadan gönüllülerin çekil
mesi üzerinde teminat vermiştir. 
Londrada müzakerelerin neticeleri 
hakkında bedbinlik gittikçe artmakta 
dır. 

· ltalya - Lehistan 
Roma, 9 (Hususi) - Lehistan Ha 

riciye Nazırı Miralay Bekin burada 
izazına devam olunuyor. Miralay 

Bek dün Italya Kralı ve Habeş lmpa 
ratoru ·şerefine kadehini kaldırmak
la Lehistanın Habeş ilhakını resmen 
tanıdığını gösterdi. Dün Kont Ciano 
tarafından verilen ziyafette iki na
zır nutuklar söylemişler, B. Bek 
kral ve imparator ile Kraliçe ve im 

paratoriçe, Mussolini şerefine ve Fa
şist Italyanın ağamet ve inkişaiına 

kadehini kaldırmış, bu suretle de Ha 
beşistan ilhakını bilfiil tanıdığını 

göstermiştir. 

.. çin, Rozayı ayrıca para cezasına da 
mahkum etmiştir. 

Et Mürakabe Komisyonu 

Reisi B. Feridun 

Bu tedbirler arasında kesilmiş hay 
vanlara ait mezbaha ücretlerinin de 
tenzilini istiyoruz. Fakat buna şiın-
dili.k kati ihtiyaç yoktur. , 

Alacağımız tedbirlerin halk lehine 
idamesini vadediyorum.,, 

Bu sözler üzerine her iki tezkere, 
meclisin bütçe ve iktısat encümenle
rinden mürekkep muhtelit bir encü
mene gönderilerek celse tatil edildi. 

Hayatt an Ç izgiler : 

Otelde: 
Patron - Garsonluk ağır iş, değil . ., 
mı. 

Garson - Garsonluk ağır değil a
ma, bavullar çok yüklü .. 

• ASRİ SEVGİLİ 

nı ve siyasi muarızlarına karşı fe-
ba muamelesine dair mühim şahsi -
3"etıe · 

Miralay Bek'in kullandığı bu for
mül Letonya Hariciye Nazırı ile Yu
goslavya Başvekili taraiından Roma 
yı ziyaretleri esnasında kullandıkla 
rı formüle uygundur. Bu tanımanın 
Garp pdevletlerini alakadar eden 
beş taraflı bir pakt şeklini alabile
cek itilafın icabından olabileceği 

söylenmektedir. 

H astane koridorlarında, ya
vaş konuşan, ayaklarının 

ucuna basan asistanlar arasında 
dolaşıyorum. San saçlı, genç bir 
doktor, ellerini beyaz, kolalı göm
leğinin ceplerine sokarak: 

- Çok enteressan ameliyat mı, 
arıyorsunuz, dedi. 

- Evet .. Çok enteressan olsun, 
dedim .. 

Bir dakika düşündü: 
- Geçenlerde kadın hastalıkları 

profesörü Tevfik Remzi, talebele
rine mühim bir hasta göstermiş .. 
Enteressan bir ameliyat yapmış .. 
Bir kere hocayı bulun.. rahim ü
zerine öyle mühim operasyonlar 
yapılıyor ki.. 

İşim, profesör Tevfik Remziyi 
bulmaktı. Bir iki gün aradıktan 

sonra, bir randevu alabildim. 
Şimdi, doktorun karşısındayım. 
Kadın hastalıkları profesörünü 

dinlerken, cemiyetin sessiz, sada
sız cereyan eden ne sayısız facia
ları olduğunu bir kere daha anla
dun. 

M üt~hassıs doktor beni neza
ketle karşıladı: 

- Evet, dedi.. Haseki kliniğine 
genç bir kadın getirilmişti. Henüz 
30 yaşlarında .. Bu kadın şimdiye 

kadar dört çocuk doğurmuş.. Ge
çenlerde yine ağrısı tutmuş.. Her 
zaman hekim ebe çağırmadan ken 
di kendine doğururmuş .. Bu sefer 
yme böyle yapmak istemış .. Gece 
yansı ıztırap artmış .. fakat maale
sef çocuk başından veya ayakla
rından değil, kolundan gelmiş .. 
Yalnız kol dışarı çıkmış .. Üst ta-
rafı çıkmamış .. Kadın meydana çı
kan kolu çekmeğe başlamış .. Tabii 
çocuk gelmemiş.. ve kadın bayıl
mış.. Baygın bir halde hastaneye 
getirmişler .. Gece saat 3 te asis
tanlar beni çağırdUar. Gittim. He
men karnını yardım. Barsaklar a
rasında ölmüş olan çocuğu çıkar
dım. Rahim, parça parça olmuş
tu. Onu da çıkardım. 

Fakat. kadın, çocuğunu çıkar

mak için meydandaki koldan o ka
dar fazla çekmiş ki, zavallı bed
baht anayı altı günden fazla ya-

şatmak kabil olmadı. Çocuğunun 

arkasından kendisi de öldü.. Bu 
kadın cehalete kurban gitmiş

tir. Daha gebelik esnasında, çocu

ğun ters gelip gelmediği anlaşı

lır. Fakat, ana, kendisini hiç bir 
doktora göstermemiştir. Üsküdar 
tarafında iki hastane, İstanbul ta-
rafında üç hastane ve dört bakım 
evinde her gün muntazam poli
klinik yapılıyor. 

D oktoru dinlerken dehşet 

içinde kalmıştım. Kadının 
neden öldüğünü sordum: 

- Rahmin yırtığından dışarıda
ki pislik karın boşluğuna ameliyat
tan evvel girmiş, peritonit olmuş, 
öldü. 

- Kendi Kendine doğuran ka
dınlar çok mudur? .. 

- Bazı kadınlar, bir saatte do
ğuruverirler .. Doktor, ebe çağırın
caya kadar iş bitmiştir. Tramvay
da, vapurda, sokakta doğuranlar 
çoktur. 

- Böyle doğumlar normal mi
dir? .. 

- Erken ve geç doğuınlar da 
normal değildir. Kurunu vüstada, 

d. rın mektuplarını neşretmekte -
~;- Lord Cecil, profesör Deiley, Lord 

len bunlar arasındadır. 
B. Bek, yarın, Lehistan Elçiliğin

de bir ziyafet verecek, ve bu suret
le ziyareti son bulacaktır. B. Bek da 
ha sonra Papayı ziyaret edecektir. 

İkinci celsede et işinin idaresi için 
250 bin lira raddesinde borç alınma 
sı için tam salahiyet verilmesile ke
silmiş olarak gelecek hayvanlardan 
alınan resimlerin icabında daimi en
cümen kararile indirilmesi hakkında 
müşterek encümenin, belediye maka 
ınından verilen iki tezkereyi tama
mile ve olduğu gibi tasvip eden maz
batası okundu ve derhal kabul edil
di. Belediyeye ait olan ve hazinece 
satın alınması kararlaştırılmış olan 
Florya deniz evi için kıymet takdir 
edecek komisyona aza seçilmek üze
re makama salahiyet verilmesi de 
muvafık görülerek fevka~ade içtimaa 
nihayet verildi. 

Delikanlı - iki gönül bir olunca 
samanlık seyran olur. 

F rannz matbuatına göre 
Paris gazetelerinden Pöti Journala 

Genç kız - Samanlıkta konfor , 
salon, radyo olmak şartile!. 

bazı kadınlar abdesthanelere gide
rek çocuklarını orada doğuruverir
lerdi. Bazan, çocuk taşlann üstü
ne düşer, ölürdü. Ana, çocuk kati
li olarak idam edilirdi. 

B ir çocuğun ana kanımda ne 
kadar kalQ.ığını bilir misi

niz? .. Ben de hepiniz gibi, bu mi
saiirlik müddetinin ancak 9 ay ol
duğunu zannederdim. Bunu Tev
fik Remziye sorduğum vakit hay
ret ettim. Doktor: 

- 20 sene ana karnında kalan 
çocuk vardır, dedi. Rahmin dışın
da, ve karın boşluğunda hazan ço
cuk kalabilir. Buna dış gebelik de
riz. Çocuklar iyice neşvünema bu
lur, fakat doğomaz. Farkına varı
lıp ta ameliyat yapılmazsa, içeride 
ölür. Annesinin karnında yirmi se
ne kalmış bir ölü çocuğu mu.mya
laşm1ş bir halde buldum. Bu ka
dın Trabzondan gelmişti. Haseki
de bir ameliyatla koca ölü çocuğu 
çıkardım. 

- Vaktile doğmuş olsaydı, yir
mi yaşında delikanlı olacaktı. 

- Tabii.. bazan, böyle yirmi se
ne kalan çocuklar taş kesilir .. 

- Rahmi alınan kadınlar ya
şar mı?. 

- Yaşar .. Bazan iki rahimli ka
dınlar görülür. Geçen sene Make
donya köylerinden bir Türk kadı
nı gelmişti. "Karnımda senelerdir 
bir ur var,ı ~iyordu. Ameliyat yap
tım. İki rahmi vardı. Birinde bir 
çocuk nasıı oıml.l~Lu. DukUL a' bcl'lo. 

lemiş, doğmımuşü ve ölmüştü. Bu 
çocuk tam beş sene bu rahimde 
beklemiş, çürümüş, bir iskelet ha
lini almış.. Kadının bir rahmi ço
cuğuna mezar olmuş.. Mezar olan 
rahmi çıkardım. Öteki rahim nor
maldi. 

- Bu kadın yine doğurabilir mi? 
- Çok ümit ederim .. Esasen ka-

dın şiddetle çocuk istiyordu. 

B u müthiş ameliyatlardan 
sonra, bahis çocuk yapıp 

yapmamak meselesi üzerine intikal 
etmişti. Son zamanlarda çocuk dü
şüren kadınlardan da bir hayli şi
kayet olunuyordu .. Kıymetli dok
tora bunu sordum: 

- Düşürülen çocuklar hakkında 
kati bir istatistik yok, dedi .. Çün
kü, bu işi kadınlar gayet gizli ya
par. Fakat kuvvetle tahmin edi
lir ki, doğan çocuklar kadar da dü
şürülüyor. 

- Kadınlar ekseriya çocuk yap
mak istemiyorlar ... 

-Böyle hüküm verilemez .. Fa
kat, ekseriya büyük şehirlerde ra
hatlık, istikbale karşı emniyet mü
luhazaları ile bazı kadınlar çocuk 
yapmıyor. Sıhhati yerinde olan ka
dınların çocuk yapmamalan bir 
cibilliyetsizliktir. 

- Çocuk doğurmanın kadınla
rın güzelliğini bozduğunu iddia e
denlere ne dersiniz? .. 

Profesör, bir dakika düşün
dü. Ayağa kalkmıştı. Gözlüğünü 

düzelterek: 
- Sağlam bünyeli kadın, çocuk 

doğurduktan sonra daha ziyade uz
vi neşvünemaya erer. Zaten çürük, 
çirkin olan kadın da bittabi doğum
dan sonra, daha ziyade sarsılır .. 

Tevfik Remziye veda ederek mu 
ayenehaneden çıktım. Bekleme sa
lonunda, sırasını sabırsızlıkla göz
leyen hastalar, hep yeni evlenmiş, 
genç kadınlardı.. Yolda anaların 
neler çektiğini, içim burkularak 
düşünüyordum. 
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EZİNEDE: [ Hikayeden Mabaat ] 

Kazanm Birçok BİLEZiK 
Eksikleri Var 

KONYADA: 

Aksarayda Bir 
Yıl içinde 

G~n~ ·~~r Kızı Nikihtan T;;~AYoıun 
Donuşunde Yaraladılar Şoseye Çevril

Ezine, (TAN) - Kasabamızın bir
çok eksikleri vardır. Mesela, caddele 
rin temizliğine az itina gösterildiği, 
zehirlenen köpek leşlerinin bir çok 
yerlerde süratle kaldırılmadığı görü 
lüyor. Sonra, köşe başlarındaki fe
nerlerin cam ve lambalan da, on a
dım ilerisini aydınlatamıyacak ka
dar kirlidir. 

(Başı 6 ıncıda) 

çekmeceyi açtı ve kapamasını u
nuttu. Kamil çekmecenin içine ba· 
kınca kansının bileziğini gördü. 

Ansızın kafasına bir fikir hücuın 
etti. Parmaklarını oynahı. Fakat 
öyle bitaptı, ki... 

Başanlan işler 
Konya Aksarayı (TAN) - 937 se

nesi içinde ilçemizde yapılan işleri fU 
tekilde hulasa etmek mümkündür: 

Halkevinin müzik ve spor kollan 
çalışmış, diğer kollarının durgunlu
ğu göze çarpmıştır. 

Eski Nışanlısı, Başka Birisile 
Evlenmesine Muğber Olmuş! 

İzmir, (TAN) - İplik fabrikasında ve arkadaşı Faik tarafından kaçınl
çalışan 20 yaşında Fatma, ayni fab- mıştır. Bunlar, zabıtaca aramlmakta
rikada amele Ali ile nikihı kıyıldık- dır. 

mesi isteniliyor 
Elbüstan, (TAN) - Yeniliğe karşı 

büyük bir kabiliyet göstermekte o-

Kasabanın mühim eksiklerinden 
biri de, köprünün mühim tamire ih
tiyaç göstermesidir. Halkın eğlenme 
si ve istifade edebilmesi için, kapalı 
duran sinema binasının açılması çok 
yerinde olacaktır. 

Nihayet karar verdi. Yavaşçacık 

elini uzattı; bileziği kavradı. Ace

leyle cebine attı. Kuyumcu onu 

görmemişti. 

Dükkandan çıktı. Fakat tam yılı 

adım gitmişti, ki arkasından bir 

bağınş duydu: 

Maarif işleri iyi yürümüştür. 27 
köyde yeni mektepler yaptırılmış, 

hepsine muallim tayin olunmuştur. 
Yeni sene içinde de köylerde mektep 
ler yaptınlacaktır. 

tan sonra Basmahane istasyonunda 
trene binerken eski nişanlısı iplik a
melesi Mehmet oğlu Şemsi tarafın
dan vurulmuştur. Fatmanın meme
sinde, boğazında ve muhtelif yerle
rinde 6 yara vardır, hayatı tehlikede
dir. Şemsi tutulmuştur. 

lan kasabamız halkı, Cümhuriyetin 
ilamndanberi 15 sene içinde, sırf ken 
di teberrularile güzel eserlez: vücude 
getirmişlerdir. Elbüstanlılar bu me

Ti rede Kamyon Kazası yanda 90 bin liraya bir hükiimet ko- Ezinenin mektep eksikliği de mü
himdir. Talebe sayısı fazla olduğu 
için birçokları mektepsizdir. Kasaba 
nın 45 köyünün birçoğunda üçer sı
nıflı okullar vardır. Bunların bina
ları harap vaıiyettedir. 

- Hırsız var. Hırsız var. Tutun? 
yakalayın!.. 

Bu ses bir balyoz gibi kafasına 

indi. Fakat telaşlanmadı; ve ayni 

yavaşlıkla yürümeğe devam etti. 

Lakin bu sırada düdük sesleri du

yuldu. Ayak patırtıları çoğaldı, ve 
beş altı polis etrafını sardı. İçle
rinden birisi onu tanıdı, yakasına 
sarılarak: 

Belediyenin 937 senesi içinde pek 
faaliyeti görülmemiştir. İşlek cadde
ler bile bakımsızlıktan geçilmez hal
dedir. Dükkanlarda ve kahvelerde 
sıhhl şartlara liyikile riayet edilme
diği görülüyor. 

Tire, (TAN) - İzmirden buraya nağı, 20 bin liraya jandarma dairesi 
gelmekte olan 539 numaralı kamyon, ve hapisane, 30 bin liraya Gazipaşa 
Boğaz köyünde deveci İsa oğlu Bek- ve İsmetpaşa ilk okul binalan, 20 

taşı çiğnemiştir. Bura hastanesine ge bin liraya muhtelif yerlerde yedi ka
tirilen Bektaş ölmüştür. rakol yaptırtmışlardır. Şimdi de 15 

Şoför Salih oğlu Memduh Konuk bin lira sarfederek, iki katlı bir orta 
ve Muavini Hasan oğlu İbrahim ya- okul binası inşa ettirmektedirler. Ya-

Torbahda Kaçırma VakaJarı 
Torbalı, (TAN) - Dirmil köyü ci

varında odun toplamakta olan Hü
seyin Ateşin 30 yaşlarındaki eşi Ay
şe, şekerci oğullarından Hüsnü tara
fından zorla kaçınlmıştır. Hüsnü ve 
suç ortağı Mustafa sonradan yaka
lanmışlardır. 

kalanmışlardır. kında Ceyhan nehri üzerinde bir un 

Kasabada, bir dispansere ve bir 
doğum evine ihtiyaç vardır. Hüku
met, doktoru müracaatlerin hepsine 
yetişemiyor. O kadar ki, köyden ge
len hastalar ve lohosalar, çok defa 
beklemek mecburiyetinde kalıyor

lar. Bunların çoğu, Çanakkale-mem
leket hastanesine kadar gidecek va
ziyette değil~. Bu bakımdan, hiç ol 
mazsa 3 - 4 yataklı bir revire kati 
ihtiyaç vardır. 

- Şimdi de hırsızlığa başladın 
ha! diye homurdandı. 

Krnrıtulan bataklılJm 
ve yol inpaatı 

Bir Kadını Vurdular fabrikası kurulacaktır. 
Ödemiş, (TAN) - Meşrutiyet ma- Kendisine bağlı 150 köyle beraber •• • 

Geçen sene Karasaz bataklığı ku
rutulmuş ve üzerinde asri 80 ev ya
pılarak muhacirler yerleştirilmiştir. 
Mülk sahiplerinin kavak ağacı dik
mesinden dolayı sivrisinek kaynak
lan tamamile söndürülememiştir. Bu 
noktaya pek dikkat edilmediği an
laşılıyor. 

* Seydiköy, (TAN) - Yeşil ma
hallede oturan arabacı Nezirin 13 ya 
şındaki kızı Ayşe, arabacı Hüseyin 

hallesinde oturan Fatma, kendisine nüfusu 70 bine varan Elbüstanın bir 
sarkıntılık eden Kuvvetli köyünden tek dileği, Kapıdere itsasyonuna ka
Şerif Ali Çetine mukavemet etmiş- dar olan 65 kilometrelik toprak yo
tir. Mutaarrız, Fatmayı dokuz yerin- lun muntazam bir şose haline geti
den yaralamış, kaçarken tutulmuş- rilmesidir. Bu takdirde, kaza, her nok 

Kendini rutubetli bodrumda bu
lunca sağına soluna bakındı. Yap
yalnızdı. Gömleğinin yakası yırtıl• 

mıştı. Kıravatı yana sarkmıştı. Sa
dece kıravatm üstünde bir damla 
kan vardı. tur. Fatmanın hayatı tehlikededir. tadan daha ziyade ilerliyecektir. 

Aksarayı, komşu vilayetlere ve ka 
sabalara bağlıyan şoseler bitirilme
miş ve son yıllarda bu sahada çalışı
laınamış olması yüzünden nakliyatta 
sıkıntı çekilmiştir. En yakın istas
yon olan Ereğliden postalar Tatar a
rabasile gelip gitmekte, düzgün bir 
aeyir takip edememektedir. 

Köylerde kalkınma işi 937 de iyi 
yürümüştür. Köy mıntaka katipleri 
tayin edilmiş, köy bürolan kurulmuş 
tur. 

Çocuk esirgeme kuruinu, 937 se
ı ·nde 750 liralık bütçesile 67 fakir 
çocuğa elbise yaptırmış, 22 ayakka
bı ve çorap, kitap vermiş, tedavi et
mek ve para vermek sutetile yardım
larda bulunmu§tur. 938 bütçesi 1070 
liraya çıkanlmıştır. 

rKOÇOK 
~~--------..-..--.-..-...~ * Bandırma, (TAN) - Akçapınar kö-
7\inde Abdullah ve ailesi tarlaya çalıfmı
::ra gitmişler, bu esnada iki katlı ve beş odı:ı 
h evleri, eeYası ve ahırındaki hayvanlar 
ne beraber, yanmıstır. * Balkeslr (TAN) - ""Yoksullan Gö-, 
zetme Birliği" atölyelerinde yapılan eşya 
11ergisi Halkevinde vali taraf,ndan aç,lm,ş-' 

br. * Birkaç nQshası "Afyonkarahisar,. da 
eıkarılan "Kocatepe,, gazetesi Eskişehire 

nakledilmiş ve orada Def?'edilmiye başlan
aııştır. 

ERZURUMDA: 

Azıb Bir HırslZ 

Kaçarken Tutuf du 
Erzurum, (TAN) - Geceliyin Sa

karya oteline giren bir hırsız, otelin 

sahibi Latif ve hizmetçisi Yusuf ile 
boğuşmuş, Yusufla beraber 20 mer

diven basamaktan aşağı yuvarlan

mıştır. Bu sırada Yusufun elini bıçak 

la müteaddit yerlerinden yaralamı~
tır. Hırsız, yetişen polisler tarafın-

dan yakalanmıştır. Kümbet köylü 
Kahraman olduğu anlaşılınıştır. 

HAVZADA: 

Hükumet Binasında 
Yangın , Çıktı 

Havza, (TAN) - Pazar günü · sa
baha karşı hükumet binasından ke
sü dumanlar çıktığı bekçiler tarafın 
dan gijrülmüş, silahlar atılmak sure
tiyle halk yangından haberdar edil
miştir. 

Belediye zabıtası memurları ile a
halinin yardımları sayesinde yangın 
söndürülmüştür. Ateşin, bir odada 
bırakılmış olan mangaldan kıvılcım 
sıçrıyarak çıktığı anlaşılıyor. 

* Erzurum, (TAN) - Patmos il- şına gelmiş olan Süleyman isminde 
çesinin Uzuncaköyünde tam 140 ya- bir ihtiyar ölmüştür. 

ELBOST ANDA ORTAOKUL : 

*Eskişehir, (TAN) - Alpu nahiyesinin 
ltanıkamıf köyünde çoban Alinin karısı 
Emine üç erkek çocuk doğurmuştur. Elbüstanda inşaati yarım kalan orta okul binasının bugiinkü vaziyeti 

. . 
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Her Eve Lô.zım Olan 
YENi 

Çocuk Ansiklopedisi 
Müessesemiz tarafından neş

redilen Yeni Çocuk Ansik
lope.disi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malumatı bulabilir. 

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

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

-T.AN Neşriyat E"'V'i 
· · Istanbul 

mektep talebesine aynca tenzilü 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geni' malOınat ile zen. 
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında t>ir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol• 
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

Y enJ Çocuk Ansiklopedisi broşürlln
den bir tane göndermenizi ve mu
allimlere ait son fiydtınızı bllclirme
nizl rica edeı1m. 

lsim: • • • : = : : : • • • 
Adres: • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

- Ne güzel şeyler okuyorsunuz, ben de okumayı 
pek severim; öyleyse biribirimizle iyi dost olup anla
ıınz; malfunya, her kadınla anlaşılmaz, dedi. 

Ben, benimle hemen dost olup anlaşabileceğini 
kestiren bu sarı. maymun yüzlü adama istemiye iste
miye güldüm. O, bundan cesaret aldı; bana bir sürü 
kompleman yaptı; çıktı, gitti. 

VALNIZ 
yapıp Raife ile kocası da bu salona girmiye muvaf
fak oldular .. 

Şefkat Hanımın salonunda dansedilirdi; müzik ya
pılırdı; kağıt oynanırdı; görüşülürdü. Herkes orada 
kendine göre bir dost bulabiliyordu. Yıllardanberi 
çektiğim yalnızlıktan orada kurtulmıya başladım. 

Hasan gelince söyledim: 
- A, dedi, gayet iyi dostumdur; kansını sana ta

nıtmıştım; Raife Hanım. Şunun bunun dedikodusu
na bakma; pek görüşülecek insanlardır. İstersen bu 
akşam bir ziyaret yapalım; yahut onlan buraya ça
jıralım. 

Kadıköylü Raife ve kocası pek te görüşülecek in-
1&nlar değillerdi; bir bakışta ikisi de hangi sınıf in
unlardan olduklannı gösteriyorlardı; lüin madem
ki Ha.sanın pek candan dostlan imiş, görüşelim, baka 
hm, dedim. Haber gönderdik, yemekten sonra gel
diler. 

Ne dostlar, ne dostlar ... Mevsim yazdı; apartıman
da sıcaktan bunalıyorduk; Esat Beyin karısı Raife
nin yüzünden kızıla boyanmıı yağlı terler akıyor; 
rimeller göz altlanna yayılmış; tombul göğsü sivilce
ler içinde... Gerdanı şişkin ve kat kat... Kalın, 
büyük ağzı henüz kesilmiş, kanı üstünde bir et par
çası... Her ağız açışta sözüne bir kahkaha karıştıran 
bu kadın, ne manasız mahluk! Durmadan kınlıyor, 
durmadan gözlerini süzüyor; durmadan kahkaha atı
yor. Ona bakarken biraz da Hasanın zevkini 
tahlil etmiş oluyorum ... İpi sapı olmıyan şeyler görü
şülüyor; ben zorla onlara karışıyorum; zorla gülmi
ye çalışıyorum. Arada likör filan içiliyor; her kadeh
te Raifenin gözleri biraz daha süzgünleşiyor; kahka
haları biraz daha gevrekleşiyor. 

Nasıl oldu, bilmem bir aralık dört kişi iki grupa 
ayrıldı; bir yanda Raife ile Hasan, bir yanda benimle 
Esat Bey-

DONOYORU.M 
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Esat Bey durup durup beni methediyor; benimle 
samimi dost olmak istediğinden, pek iyi anlaşacağı
mızdan bahsediyor .. 

Kendisine sordum. 

- Anlaşmaktan ne kastediyorsunuz? Benim kim
se ile samimi dost olmak adetim değildir; ben gayet 
soğuk insanım; sonra bütün tanıdıklanmı biribirin
den ayJ.r?ladan konuşurum; herkesi ayni şekilde se
verim. 

Esat Bey yerinde doğruldu; san çipil gözlerini 
açtı: 

-. Oo, işte buna tahammül edemem, Yıldız Hanım; 
dedi. Beni herkesle kanştırmayınız; biz sizinle, göre 
ceksiniz, büsbütün başka türlü dost olacağız. 

Bunları, bana mahrem birfey görüşür gibi, sesini 
alçaltarak söylüyordu. 

Salonun öbür köşesinde Raife ile Hasan, Esat Be
yin bahsettiği anlaşma hududunu çoktan geçmişler; 
Raife Setiba uzanır gibi oturmuş; süzgün gözleri Ha
aanın gözlerinin içinde ... Hasan onun ayak ucuna iliş
miş; likör kadehini dudaklanna uzatıyor ve fısıltı ha
linde birşeyler söyliyerek onu gülmeRten katıltıyor. 

Komedya, tamam, dedim; ne ill dostlar .. Ne Garp
lılık, ne sosyete!_ 

Çoktanberi kibarlığını, vakannı muhafaza eden 

Hasan, en küçük bir fırsatla yine maskesini atmıya 

hazırlanıyordu ... 

* ** 
Yeni apartımanın t>ir dairesinde yalıda iken yen

gemin tanıdığı bir ailenin kızı olan Şefkat Hanım 

oturuyordu. Bir hariciye memuru olan kocasiyle ıta
yet iyi anlaşmış, otuz beş yaşında kadar, lisan bilir, 
güzel, şen bir kadındı. Beni de çocukken pek çok se
verdi. Şimdi onu görünce eski günlere, çocukluk gün
lerime; daha hiçbir şey kaybetmediğim günlere dön
müş gibi sevindim. Nasılsa kanştığım şuursuz, sahte 
bir muhitin içinde Şefkatle kocası akıllan başlann
da, değişikliği hazmetmiş, kültür sahibi, müvazene
li insanlardı; eğlenmeyi de, konuşmayı da, aile ve
kannın, haysiyetinin ne olduğunu da biliyorlardı .. 
Her hafta evlerinde toplantı olurdu; buraya memle
ketin en münevver insanlan, muharrirler, sanatkar
lar, bazı ecnebiler de gelirdi. 

Şefkat Hanımın salonu benim için bir cankurta
ran vazifesini gördü; oraya Adeta mukaddes bir ye
re sığınır gibi gidiyordum. Sonra birçok çocukluk 
arkadaşlarım ve Nükhet te oraya geliyordu. 

Şefkat Hanım çok nazik bir kadındı; görüşmeyi 

severdi; hatta onun bu misafir severliğinden istifade 
ederek apartıman komşusu olmak dolayısile ne yapıp 

Şefkat Hanım arasıra suvareler de yapıyordu. Bun 
ların birinde (Altan) adlı bir gençle tanıştım. Etsiz, 
kızılca tenli, güzel, atlet yapılı bir genç... Çok oku
muştu. Edebiyat meraklısıydı ... Az zaman sonra Şef· 
katin salonunda ikimiz de biribirimizi aramıya bat-
1adık. 

Altan iyi Almanca biliyordu; bana Alman ~ebiya
tından haberler getirir; Göte'den, Şiller'den, parça
lar okurdu ... Ben her defasında bana yeni bir şeyden 
bahseden bu arkadaşı her hafta saatlerle dinlerdim. 

Ben de ona anlatacak birçok şey buluyordum. Bü
tün bu konuşmalarda biribirimize alt en ufak bir ba
his, tek bir kompleman bile yaptıpnn yoktu. 

Bazı dansediyorduk; Aramıza Nükhet te karışıyol'
du. Ne iyi anlaşan bir grup olmuttuk-

Şefkat Hanım, benim ne kadar yalnız arkadaşsız 
olduğumu bildiği için aynlırken Altanla Nükhete: 

- Çocuklar, her hafta gelin; Yıldız sizinle iyi an
laşıyor; vakit geçirirsiniz; ev sizin, diyordu. 

• •• 
Bir akşam, yine geç vakit. Esat Bey geldi; kendi 

kendilerine bir samimiyet, dostluk icat ederek o za
mana kadar zaten birkaç defa daha gelmişlerdi: ben 
de ister istemez bir iki ziyaret yapmıya mecbur ol
muştum. 

Esat Bey o akşam gülmüyordu; düşünceli. mahzun 
gibiydi; karşıma oturdu; gözlerini gözlerime dike
rek baktı: 

- Siz, dedi; çok hain mahlU:ksunuz; benim gibi 
sizi en çok anlıyan birisine başçevirdiniz de o zıpır 
çocuğa yüz verdiniz, değil mi? 

(Devamı var) 
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GUNLUK 0 .. 1 ışçı ere 
PİYASA : ihtiyaca Göre, 

kuz bin kilo yumuşak 5-6 çavdarlı ~ tın erı ece 

Fesat Tohumu Saçmak 

Birinci Kanun 
ihracatımızda 
Fazlalık Var 
Yurdumuza birincikanun 937 ba

şından sonuna kadar bir ay içinde 34 
milyon 502 bin küsur kilo ağırlığında 
ve 9 milyon 367 bin küsur lira kıy
metinde muhtelü maddeler ithal edil 

Zirı..at Bankası buğdaylarından do- Al v • ı k 
olarak kilosu 5,28 kuruştan ve ayni 
miktarda 7-8 çavdarlı sert buğday Altın alım ve satımı, hükUınetin 
5,20 kl.U'Uştan satılmıştır. kararile İş, Ziraat, Osmanlı, Türk Ti-* caret ve Emlak Eytam Bankalarına 

Çuvallı olarak Bandırma teslimi verildiği için, dişçiler, kuyumcular, • • 
çın Çirkin Teşebbüsler miştir.Ayni müddet içinde yurdumuz 

dan 93,536,067 kilo ağırlığında ve 

13,453,970 lira kıymetinde Türk ma

lı ihraç olunmuştur. İthalat ve ibra-

yirmi dört bin kilo arpa 4,18-4,19 ku- antikacılar ihtiyaçlan olan altını ne 
ruştan, on bın kilo da Karabiga malı suretle tedarik edebileceklerini Ma-
fob çuvallı olarak 4,20 kuruştan ibra- , 
cat için satılmışbr. , liye Vekaletine müracaat ederek sor-

• muşlardır. 
Bandırma m.mta~ası m_anarın.dan :· Maliyece, yalnız dişçilere altın ve-

(Büyük halaskar - Mustafa Ke
tnaı Paşa) (16 - Mart faciası) nı, 
Ve bu faciayı müteakip Damat Fe-
l'it Paşanın yine hükfımet kuvve-
tini ele almasını müteakip artık 
lnilletin kendi mukadderatına biz 
Zat kendisinin sahip olmasına ka
tı.aat getirmiş .. Derhal Anadoluda ye 
lli bir mebus seçimi yaptırarak 
: İstanbuldan gelen mebusların da 
lştirakile - Ankarada (Büyük Mil -
let Meclisi)ni küşat etmişti, bu 
lneclis; doğrudan doğruya millet
tinin (rüştünü ispat) etmesi de
lllekti. 

İstanbuldaki (Saray - Babıali -
li'ırka), biribirine kenetlenen bu 
iiç kuvvet, Anadolunun gösterdiği 
~u varlık karşısında, öfkelerinden 
adeta çıldırma derecelerine gel -
tnişlerdi. 

Yine Yıldız sarayında, yine Bal
'taUınanı yalısında, yine fırkanın 
lXıerkez klüplerinde müzakereleri
tı.e girişmişlerdi Ve bu üç küvvet, 
Atıadoludaki Türk varlığını par
Çalaınak için, ayn ayn vazifeler 
deruııte etmişlerdi. 

(Saray} ile (Babıali), birtakım 
G'etva) lar çıkararak., (Anzavur) 
\>e saire gibi birtakım serserileri 
(Milli Müdafaa) cephelerinin geri.
~rine yollıyarak (Millete hiyanet) 
ltı en bariz eserlerini gösterirken, 
lii.iriyet ve İtilaf Fırkasının Ana
doludaki bazı mensupları da yer 
)er isyanlar çıkarmak için teşeb -
hilslere girişmişlerdi 

B andırma, Biga, Gönen, ve 
havalisinde isyanlar çıka-

~ mllll cc;pl:u:lcrdcki Türk 

"IJ.\1\tetlerini arkadan vurmak va
~esini deruhde eden (Anzavur) 
ltıel(Uıuna müzaheret eden yerlile
l'i.rı başlıcaları, Hürriyet ve ltilaf 
ıll'kası mensupları idi. Birçok ma
~ vatandaşların, beyhude yere 
~a.nnın dökülmesine sebep olan 
18Yanlard b-t·· h alideki H .. . a, u un o av ur 
?iyet ve ltilaf klüpleri faal birer 
?'ol oynamış; kasaba ve köy halkı
tı.ı, tnilli mücadele aleyhine tahrik 
etnıişlerdL 

Yine bu kanlı mücadelenin de
~ ettiği esnada, Bursadaki Hür
?iyet ve Itilaf fırkası şubesi de 
lXlüııinı faaliyet göstermişti. Ha
lXliyet ve milliyetperverliği ile ma
l"uf olan Bursa halkının bu fırka
~ karşı duydukları nefrete rağ
~n, fırkanın mümessili olan es
-ctJt ntüf tü ve mebus Omer Fevzi 
~endi ile Nuri Aziz Bey ve saire 
gibi haris fırkacılar, bir taraftan 
~VUrun hainane cinayetlerine 
Qa ak etmişler; diğer taraftan 

Burasada bir isyan ve ihtilfil 
~arınak için bütün kuvvetlerini 

eylemişlerdi 

~nen ve Balıkesir mıntaka
~ da, Anzavunrun kanlı saldırış
li devam ettiği esnada, Gerede
~ 8adık isminde bir dava vekili, 
d~da dört arkadaşı olduğu hal
ltiİ. Bolu ve bavalisi Hürriyet ve 
ha af fırkası mensupları namına 
b~ket ederek (Bartın) dan lstan
la gelmiş.. o :rr.ıntakada çıkarı-

Calt 1 ta o an isyanlar hakkında sa-
~rst~e fırkada.müzakerelere giriş

. ı. 

mut Nedim Bey gibi güzide bir 
kumandanın, Bolu ve Düzcede de 
bir çok kıymeti zabitanın şehit 
edilmelerine sebep olan isyanları 
idare edenler, doğrudan doğruya 
Hürriyet ve Itilaf fırkasının Bolu, 
Düzce, Hendek şubeleri reis ve 
erkanı idi. 

Bilhassa Düzce Hürriyet ve İti-
laf klübü reisi Abdülvehap ile ar
kadaşlarının tertip ettikleri Isyan 
çetelerinin, asker karargahlarına 
hücum ederek genç zabitleri bo
ğazlamaları.. Türklük ve askerlik 
şerefini muhafaza etmek için akla 
hayret verecek derecede kahra
manlık gösteren kumandan yüz
başı Avni Bey ile, nasihat için gel
miş olan Büyük Millet Meclisi a
zalarını birer takrip ile ele geçire
rek bunlara hiç bir vicdanın ka
bul etmiyeceği işkencelerde bulun
maları, tamamile tespit edilmiş o
lan acı birer hakikattir. 

H ürriyet ve ltilaf fırkasının 
asıl maksadı, Damat Ferit 

Paşanın ve bütün Türk düşman
larının siyasetlerini kolaylaştırmak 
için; Büyük Millet Meclisinin bu
lunduğu (Ankara) şehrini, bir is
yan çemberi ile ihata etmek, ve 
milli kuvvetleri de isyan ve inhi
lallere sevkeylemekti. Bunun için 
de muhtelif vasıtalara müracaat e
dilmiş, her türlü şekillere girişil
mişti. 

Mesela, Niğde kaymakamı, biz-
zat kendi riyaseti alt:ında (Tealii 
lslam) isminde bir cemiyet teşkil 
etmişti... Bu cemiyetin teşekkül 
eıııgtnı l!lltenlt:r htıy.ıxt. e-.ni.pc:L, 
şöyle bir sual sormak lüzumunu 
hisseylemişlerdi: 

- Niğde gibi, Anadolunun hüc
ra bir köşesinde teşekkül eden bu 
(Tealii lslam) cemiyeti ne iş gö
recek.. acaba lslamlarm tealisine 
ne vasıta ve kuvvetle hizmet ey
liyecek? .. 

Halbuki bu parlak isim, adi bir 
maskeden başka bir şey değildi. 
Çünkü, bu cemiyeti teşkil eden 
ve başına geçen Nedim Bey, Hür
riyet ve itilaf fırkasının yaranın
dan ve yardakçılarından olduğu 
gibi, cemiyeti teşkil edenler de, yi
ne Hürriyet ve itilaf fırkasının 
(ihvan) ve efradından başka kim
seler değildi ... Nitekim, böyle par
lak ve tumtıraklı bir isim altında 
teşekkül eden bu cemiyet, birkaç 
gün zarfında bütün maksat ve ma
hiyetini ortaya döküvermiş.. bir 
gece memleketin ileri gelenleri, 
cemiyet merkezi ittihaz edilen bi
nava davet edilerek kendilerine: 

- Cemiyetimizin gayesi, şudur .. 
padişahtan başka kuvvet tanıma
mak.. (Kuvayi milliye) yi dağıt
mak için maluruzla canımızla ça
lışmak .. bu uğurda, her türlü fe
dakarlığı ihtiyar edeceğimize da
ir, biribirimize ahdüpeymanda bu
lunmak .. Haydi bakalım; siz de bi
zim gibi yemin ediniz. 
denilmişti. 

J\. s1l dikkate şayan olan cihet 
daşı Şurasıdır ki, Sadık ile arka
fına arı, padişah Vahdettin tara
t1 Şa an huzura kabul edilerek (za
~ hane ile mülakat şerefi) ni de 

naz eylemişlerdi. 

M illi istiklallerinin meftunu 
olan hamiyetli Niğdeliler 

bu teklifi şiddetle reddetmişler; 
meseleyi derhal icap edenlere ha
ber vermişlerdi ... Netice, malum. 
(Tealii Islam) meselesi altında 

Türk milletine suikast yapmak is
tiyen bu haris fırkacılar, kami
len tevkif edilmişler; layık olduk
ları cezayı çekmişlerdi. 

(Zile) isyanı da yine Hürriyet 
ve Itilaf fırkasına mensup olan 
şahsiyetlerin ihdas ettikleri kan
lı bir facia idi .. Bir zamanlar, It
tihatçıların aralarına karışan; fa
kat bunlardan yüz bulamayınca 

- bir çok emsalleri gibi - itti
hatçılara düşman kesilerek Hürri
yet ve Itilaf fırkasına koşan (Pos
tacı Nazım) isminde haris bir 
genç; bu fırkaya ve bu fırka do
layısile de Damat Ferit Paşaya ve 
padişaha yaranarak bir külah ka-

lssa olu ve ha valisinde ilk fesat ve 
Qer~ 10_huınlarmı serpenler, bu 
130ıuı eü Sadığın yeğeni Faile ile, 
k<ı.n u Mehmet isminde fırka er-

c::dan bir softa bozuntusu idi. 
..ı <>lu - D·· ı..ıap uzce - Hendek - A-

azarı) Vata :rnıntakalarında pek çok 
l'ıe nb~aş kanlarının dökünmesi-

.. ılh 
llııına a~sa, Bolu ve havalisi ku-
~fesın:nıı_gına tayin edilerek va
l'tıbe:t .gıderken arkadaşlarile be-

bır Pusuya düşürülen Malı-

dökme altmış bın kiloluk bır parti yu ilm si kabul edilmiş ve defterlerile 
pabilmek için bir iş yapmak iste
mişti. Çerkes Kara Mustafa ismin
de bir eşkiya sergerdesi ile birleş
mişti. Fara Mustafa; otuz beş kırk 
kişilik bir çetenin başında idi. Köy
lüleri soymak, yollarda pusu tut
mak ona pek az karlı bir iş geldi
ği için, postacı Nazımın parlak 
vaatlerine kapılmış; senelerden
beri içinde yuvarlandığı şakavet 
vadisini, derhal siyaset sahnesine 
tebdil etmişti. 

cat arasında ihracat lehine olarak 

4.091.794 lira bir fazlalık olmuştur. 

laf Bandırma teslimi kilosu 4,19 ku- r e . . .. 
tan verılmiştir. hüviyetlen kambıyo murakabe mu-

ruş • :• dürlüğünce tasdik edilmiş olanlara 5 
Tekirdağın kuşyemlerinden çuvallı ' banka tarafından altın verilmiye baş-

En yüksek kıymette ihraç olunan 

mallarımız sırasile kuru üzüm 821 
olarak yirmi iki bin kiloluk bir parti lanmıştır. Altın istiyen dişçilerin 
top kilosu 7,25 kuruştan, Bandırma miktarı 203 tür. Altın fiyatı da arz ve 

bin 435 lira, çavdar' kuşyemi, dan mallarından 18 bin kiloluk nohut dök talep kaidesine ve bankalarca ma
me olarak fop 6,18 kuruştan müşteri 

758,145 lira, arpa 442,087 lira, muh- bulmuştur. lılın fiyata göredir. Dişçilerden başka 

telli yaş deriler 390.285 lira, kuru • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • ••• -.. şimdilik hiç kimseye bankalar altın 
b 1 387 087 lir k d satamazlar. Kambiyo murakabe mü-

Kendilerine, (Halife ordusu) na
mı veren bu serseri ve eşkiyalar, 
ilk defa olarak Sıvasın Yenihan ka
zasına tabi (Kaman) köyünde is
yan bayrağını açmışlardı. Ve ilk 
iş olarak ta (Çamlıbel) de bulu
nan asker karakolunu basarak 
- millet ve memleketin müdafaa 
vazüesini deruhde etmiş olan bu -
askerleri, (esir) almışlardı. 

se ze er , a, rom ma en DIS HABERLER: 
cevheri 318.289 liradır. En az ihraç dürlüğü, müracaat sahibi 109 kuyum 

cu ve antikacıyı dinliyerek vaziyeti 
edilmiş olan 6 liralık peynirle 51 lira lsvel!fe Odundan Maliye Vekaletine bildirmiştir. Kam-
kıymetinde tereyağıdır. İthal olunan 3' biyo murakabe müdürü B. Salih, Ve-

maddeler arasında en fazlası sırasile p Ç k 1 kaletin daveti üzerine dün akşam Aiı 
802,487 liralık boyalı ham mensucat, etrol 1 arı ıyor karaya gitmiştir. 

Bu muvaff akıyetten sermest o
lan asiler, artık kendilerini haki
ki bir ordunun başında zannetmiş
ler· Zile kasabasını basacak dere-

540,048 liralık merserize mensucat İsveçli iki kimya mühendisinin o
ve pamuk ipliği, 425,264 liralık muh- dundan petrol çıkanlması için keşfet
telü makineler, 418ı520 liralık men- tikleri usul, İsveç fen akademisince 
sucat makineleridir. muvafık görülmüştür. Bu maksatla, 

Sellüloz ithalatımız 
İsveçte iki fabrika kurulmaktadır. 
Yapılan tecrübelere göre, ağaçların 

Ziynet altınlan da bankalarca alı
nıp satılmaktadır. Ziynet altınının 

mkitarı az olduğundan darphan~ 
yeniden ziynet altını basacaktır. Dar 
pane müdürü Fuat, bu işi görüşmek 
üzere dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

' cede cüret göstermişlerdi. 
Ziledeki Hürriyet ve Itilaf fır

kası mensupları, bunları büyük bir 
hararetle karşılamışlar; ve yar -
dımlarda bulunmuşlardı. .. Bunlar, 
oradaki halkı ve askeri, kendi is
yan bayraklarınm altına alarak 
(Ankaraya) sürüklemek istemiş -
lerdi. Guya, oradaki Millet Mecli
si erkanını imha ederek padişaha 
karşı (ubudiyet vazifesi) ni ifa 
edeceklerdi. Fakat, asker ile Zile
lilerin hamiyetli zümresi, bu müf
sidane teklüe karşı derhal Zile ka
losine çekilmişler; fesatçılara kar
§1 silahla mukabele eylemişlerdi. 

(Devamı var) 

Yurdumuzun ihtiyacı olan sellülo- ;gövdesinden, dallarından, kabukla -
zun ithali için Türkiye - Estonya ara- nndan, köklerinden taktir suretile 
sında yapılmış ticaret anlaşmasının yüzde 35 petrol çıkarılabilecektir. İs
iki numaralı listesine senelik bin ton veç kağıt fabrikalarında toplanan a-

ğaç enkaz ve parçalarile, kağıt ha -
sellülozun C 323 pozisyonuna ilavesi murlanndan kalan bakiyeler, ağaçlar 
suretile memleketimize girmesi ka- dan çıkarılan katranlardan da pet-
bul edilmiştir. 

Gümrük Gelirinde Artış 
İstanbul gümrükle~in geçen şu

bat ayı içindeki varidatı 4,620,000 li

ra olarak tesbit olunmuştur. 

Bunun 3 milyon 93 bini gümrük 

resmidir. Bir evvelki sene ayni ayın 

varidatı 3 milyon lira olduğuna göre 

bu seneki varidat bir buçuk milyon 
lira fazladır. 

rol istihsali mümkün olmaktadır. İki 
kimyagerin bu yeni buluşu fen ale
minde büyük bir alaka uyandırmış-
tır. 

İHRACAT: 

Buğday Raporu 

Hazırlandı 

Buğday ihracının kontrol ve mu
rakabesi için hazırlanan nizamname 
etrafında yapılan görüşmelere ait tak 
rirler ve mütalealar tesbit edilmişti. 
Dün Ticaret odası umumi katibi Ce-

Çok Üşüyenler 

vat Düzenli, zahire borsası umumi 
katibi Akif, tetkikat şubesi müdürü 
Tevfik bir toplantı yaparak verilen 
kararlara göre Vekalete gönderilecek 
raporu hazırlamışlardır. Rapor, bir 
iki güne kadar Aiıkaraya gönderile
cektir. Kış mevsimi sonuna yaklaştığı 

halde, bu yıl soğukların hem faz
laca, hem de daha sürekli olmasın 
dan dolayı belki biraz da korku
dan, fakat en ziyade gerçek sebep 
lerle çok üşüyenler hala görülü -
yor. Güneşin bize sabahtan akşa
ma kadar görünmek lutfunda bu
lunduğu günlerde bile, başları açık 
gezenlerden daha ziyade kabn pal 
tolarının içinde boyun atkılarına 
sımsıkı sarılanlara tesadüf edili -
yor. 

Çok ve çabuk üşümeyi, eskiden, 
annelerin çocuklarına verdikleri 
yanlış bir adete atfederek, insan 
çocukluğunda çok giymiye alıştı
rılırsa bi.iyüdüğü vakit te çok giy

mek ister ve çok üşür, derlerdi. 
Şimdi bayanlar epeyce yıllardan
beri kendileri çok ve kalın ğiyıne
yi sevmediklerinden çocuklannı 
fazla giydiren anneler de çok bulun 
muyor. 

Onun için, çok giymiye sebep 
olan çok üşümenin sebeplerini a· 
ramak daha doğru olur. 

Bir kere, çocuklar, vücutlarının 
sathı büyüklerinkine nispetle da
ha geniş olduğundan ve daha çok 
kalöri kaybettiklerinden büyükle
re nispetle daha çok üşürler. Son
ra, karın aç olanlar da karnı tok 
olanlardan daha ziyade üşürler; 

bu da insanı ısıtmıya yarıyan ka· 
lörileri verecek gıdanın eksileli -
ğinden ileri gelir. Fakat bunlar 
tabii: sebeplerdir. O sebeplerin bi· 
rinden gelen üı:ıümiye karşı çocu
ğu fazlaca giydirmek, ötekine kar 
şı da karnını doyurmaktır. 

Çok üşiimenin, bu sefer medeni 
diyebileceğiz mi, bir sebebi de kalöri 
ferli bir apartımanda, daima ayni 
hararet derecesinde oturmaktır. 

Ayni hararet dercesinde kalmak 
vücudümüzde soğuğa karşı iş gö
ren mukavemet cihazına tembel • 
lik verir, insan soğuğa karşı ge -
lince dayanamaz, çok ve çabuk ü
şür. Evde çok oturmanın ve hare
ketsiz kalmanın da çok üşümiye 
sebep olduğunu bilirsiniz. 

Şişmanların derileri altında ka
lınca yağ tabakası bulunmasından 

dolayı zayıflardan daha az üşüdük 
leri sanılır. Halbuki şişmanların 

arasında da çok üşüyenler ve çok 
giyinenler haylıca vardır. Bu da 
şişmanların pek çoğunda karaciğe
rin yorgun olmasından ileri gelir. 

Çok üşümenin büyük bir sebe
bi de o tiroit guddesinin yolunda iş 
lememesidir. Tiroit güddeleri yolun 
da işlemiyenler, derilerinin renksiz 
ve soğuk, ellerinin ve ayaklannın 

morunıtrak, ciltlerinin çok defa ku 
ru, saçlarının az, kaşlarının şakak 
larına doğru az, iştahlannın az ol
masından, dişlerinin çabuk dökül
m~sinden, uykuyu fazla sevmele
rinden kendilerini tanıyabilirler. 

Bu saydığım. alametler tiroit gud
desi yolunda işlemiyenlerin hepsin 
de tekmil bulunmaz, fakat çok üşü
mek o guddenin yolunda işlememe 
sinin belli başlı alametidir ve öte
ki alametlerden bir ikisi bulunun
ca çok üşümekte birlikte bulunur. 

Damarlanndaki tansiyon az o -
lanlarla, akciğerlerini tam işlete -
rek iyi teneffüs edemiyenler de çok 
üşi.irler. 

Çok üşüıniye karşı ilk tedbir 
şüphesiz çokça giymektir. Isındık· 
tan sonra çok üşümenin sebebi araş 
tırıhr ve ona göre karaciğerin yor 
gunluğu, yahut tiroit guddesinin ki 
fi derecede işlememesi tedavi etti
rilir. 

BORSA 
9- S-19SB 

PJ\BALAB 

Alili Satış 

Frank '78.- 80.-
Dolar 123,- 126,-
Liret 95.- 104.-
Belçika Fr, 80,- 84,-
Drahmi 18.- 22,-

İsviçre Fı:. 575.- 580.-
Leva 20,- 23,-
Florin 

. 
65,- 70,-

Kron Çek 78,- 82,-
Silin Avusturn 21,- 23.-
Mark 22,- 25.-
Zloti 20.- 22,-

Pengo 21.- 25.-
Ley 12,- 14,-
Dinar 48,- 52.-
Kron [sveç 30,- 32,-

Sterlin 627,- 632,-

ÇEKLER 
Açılq Kapanış 

Parfs 24,95 24,935 
Newyork 0,796063 0,7950 
Milin o 15,13 15,1330 

Brüksel 4.7025 4.7046 
Atina 86.7460 86.78 
Cenevre 3.4293 3.43 
Viyana 4.2063 4.2380 
Prag 22.6475 22.6566 
Amsterdam 1.4233 1.4238 
Sofya 63.4920 63,5175 
Madrld 12.3810 12.3858 
Bertin 1.97 1.9710 
Varşova 4.1857 4.1875 
Budapeşte 3.9875 3.9888 
Bükreş 106.0317 106.0738 
Belgrad 34.2063 34.22 
Yokohama 2.7268 2.7280 
Stokholm 3.0825 3.0837 
Londra 63D.- 629,75 
Moskova 23.71 23.70 

\.. 

Likidasyon Yapddı 
Dün borsada çok az muamele ol

muştur. Borsanın Ankaraya nakli ka 
rarı üzerine dün son defa olarak bor
sanın likidasyonu yapılmıştır. Bugün 
den itibaren şehrimiz.de hava üzeri
ne alışveriş yapılamıyacaktır. Evvel
ce yapılmış olan bu gibi işlerin de 
martın 23 üncü akşamına kadar mut 
laka tasfiyesi lazımgelmektedir. Dün 
Ünitürk Faris borsasında 376 frank
'tan satılmıştır. Borsamızda ise 19,30 
liradan az iş olmuştur .Anadolu tahvil 
leri 41,20, Mümessiller 40,30, Aslan 
çimentosu biraz yükselerek 13,20 lira 
dan satılmıştır. Bomonti hisseleri bi
raz yillroclcrdt ockiıı li!'G olınuftur. 

Tramvay hisseleri 11ı50, eski Terkos 
690, eski Telefon hisseleri 8,5 lira
dır. Gayri mübadil bonolan 23 lira 
dadır. Bir sterlin 629,75 kuruştur. 

Londra borsasında bir sterlin karşı
lığı 5.0137 dolardır. 

Frank, Boyuna Düşüyor 
Frank düşmekte devam ediyor. 

Londra borsasının verdiği haberlere 
göre, dün sabah bir sterlin 157,18 
frank ve akşam kapanışta 157 ,03 fran 
ga satılmıştır. Arada 15 santimlik bir 
salah varsa da bunun geçici olduğu 
söylenmektedir. Bir hafta içindeki 
düşüklük üç franktan biraz fazladır. 

Ankaraya Nakil Hazırhğı 
Borsa komiserliği. Ankaraya nakil 

hazırlıklannı bitirmiştir. Ayın yirmi 
beşine kadar bütün işler bitirilecek, 
evrak, devfterler ve dosyalar naklo
lunacaktır. Borsa komiseri B. İhsan 
Rüat Osmanlı Bankası komiseri de 
bulunduğu için bu vazüenin icabı o
larak her ay kısa bir zaman için şeh
rimize gelip tekrar Ank.araya döne
cektir. 

Dünkü Zahire Satışı 
Dün piyasamıza altı vgaon buğday 

gelmiştir. Ziraat bankası namına da 
sekiz vagon buğday ile bir vagon ya
pağı getirilmiştir. Dünkü buğday sa
tışlarının yekunu yedi vagondur. Yu 
muşaklar 5,28 - 5,31, sertler 7 - 8 çav
darlı olarak 5,20 kuruştan verilmiş
tir. Piyasa gevşek olarak devam et
miştir. Sarı mısır 4,35 - 5 kuruştur. 

Tiftik lhracahmız 
Tütik ihracatının artırılması ve 

cinslerinin muayyen tiplerde dış pi
yasalarda revacını artırmak için tif
tiklerin standardize edilmesi için ya
pılan teklifler alakalılar tarafından 
muvafık görülmektedir. Bu mesele
nin büyük ziraat kongresinde mevzu 
bahis edilmesi muhtemeldir. 

BALIKESİRDE: 

Fakirlere Yardımlar 
Balıkesir, (TAN) - Kızılay Cemi

yeti Balıkesir merkezi, her yıl oldu
ğu gibi, bu sene de kış mevsiminde 
muhtaç ailelere kömür dağıtmak su 
retiyle yardımlarda bulunmuştur. Kı 

zılay Cemiyeti son defa, 50 muhtaç 
aileye yardımda bulunmuş, bu hare 
"ket sevınçle karşılanmıştır. 



ıo TAN 

BAŞMAKAI.EDEN MABAT 

UCUZLUK 
MÜCADELESiNDE 
ANA PRENSiP 

Avusturyada Plebisit 
Yapılması Kararlaştı 

[Ba§l 1 incide] 

[Başı 1 incide] 

maktadır. Beyanname, her tarafta so 

kaklara asılmıştır. Plebisit, ağlebi ih

timal, hafta sonunda yapılacaktır. 
retler iner inmez seyahatler arttı. Başvekil Şuşnig, bugün Tirol'daki 
Demek ki, böyle faydalı seyahatlere İnsbruk'ta bir nutuk söylemiştir. Nut 
ihtiyaç varmış, fakat pahalılık bun- kun ancak esaslan hakkında malU.
ların yapılmasına set çekiyor, orta-
lıkta hareketsizlik uyandırıyormuş ... mat gelmiş bulunuyor. Şuşnig, Her 
Engel kalkınca hem memlekette ha- Hi~ler ~l.e .yapılan anlaşmanın tatbik 

k t d h d D 1 t D . edılecegını ,fakat bundan daha fazla-
rc c uyan ı, em e ev e emır- .. .. lm dı A 

. . sının mumkun o a ğını vustur-
yollarının kasalanna eskisınden çok . . 

1 
. tah' .. 

1 ak b l d yanın nazı tehdıt enne ammu e-para mı ya aş a ı. . v. • . • • 

Hük. A t · tihl.-.ı- . 1 . d demıyecegmı, onun ıçın meşru faalı-ume ıs dA resım erın en . · f · l . . . . 'd. . . .. yetler ıle gayrımeşru aalıyet er ara 
hangısını ın ınnışse aynı tecrubeyi . 

· d" M lA k t . 1 sına bir set çekmek ve aradaki fark-
geçır ı. ese a şe er ve uz resım e-

lan tanımak lizım geldiğini söyle -
miş ve daha sonra A vusturyanın is

tiklaline sahip olarak yaşamıya kati- , 
yetle azmetmiş bulunduğunu ilave et 

miştir. 

Başvekil, binlerce işçiyi müstefit 

edecek büyük bir nafıa programına 

başlamak üzere olduğunu da anlat -

mıştır. 

Plebisitin Tarihi 
Viyana, 9 (Radyo)- Viyanada ple 

bisit gelecek pazar günü yapılacak -
tır. Neticede Şüşnigin yüzde 70 e~se
riyetle kazanacağı beklenmektedır. 

rini azaltmakla hem halkın gıda ih-ı J••• 
tiyacı temin edildi, hem de istihlfıkin I 
çoğalması sayesinde eskisinden çok 

Ankara'da pek parlak muvaffakıyetler kazanmış olan 

gelire kavuştu. 1 

E t meselesinde görülen manza-
ra, umumiyetle ucuzluk mü

cadelesi bakımından yapılmış çok 
faydalı bir tecrübedir. Et ucuz satı

TANGO KRALI 

EDUARDO BIANCO 
ve methur Arjantin orkestrası 

Her akşam p A R K otelinde 
lınca, eskiden et müşterisi olmıyan- •••••• Tamamen yeni bir repertuvarda dinliycbilirsiniz. 
lar et istihlakine başlıyorlar. Beledi-

ye, tüccar, kasap, her kiloda daha az ldro Elektrik Santralı 
resim veya kar temin ediyorlar, fa-
kat istihlik yekununun kabarması, Maraı Belediye Riyasetinden : 
bu boşluğu daha ilk hamlede karşı- Maraşta yapılacak idro elektrik santralı, malzemesi, yapılması ve mev-
lamıya başlıyor. Hiç şüphe yok ki, git cut şehir şebekesine bağlanması işi kapalı zarfla eksiltmiye çıkarılmıştır. 
tikçe daha fazla ölçüde karşılıyacak- I - İşin muhammen bedeli 41738,33 liradır. 
tır. 11 - İstekliler bu işe ait şartnameleri, projeleri ve sair evrakı (209) 

Umumt menfaat namına en evvel kuruş mukabilinde Ankarada Belediyeler İmar heyeti şefliğinden ala
müstahsili ve müstehliki düşünmek bilirler. 
zarurettir. Et gibi bir gıda maddesi, ili _Eksiltme 31 mart 1938 perşembe günü saat 16 da Maraşta Be
halkın kursağına kAfi miktarda gire- lediyeler dairesinde kendi odasında toplanacak daimi encümen huzu
bilmelidir. Müstahsil istihlikteki ar- runda yapılacaktır. 
tışın faydasını istihsal sahasında gör- lV - Eksiltmiye girebilmek için aşağtda yazılı teminat ve vesaikin 
melidir. Fakat arada tavassut rolünü ayni gün ve saate kadar encümen riyasetine teslim olması lazımdır. Ak
oynıyanlar dar fikirlere kapılmazlar- si takdirde hiçbir g\ına iddia gözönüne alınmaz. 
&a, bunlann hakiki menfaati de müs- A - 2490 sayılı kanunun 16, 17 inci maddelerine tevfikan (3130,37) 
tahsil ve müstehlikin menfaatine ay liralık muvakkat teminat. 
kın değildir. Ortada daha fazla ha- . B - Kanunun istediği vesikalar. 
reket olursa, tüccar ve kasap ta kilo C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmiye girmiye bir 
başına daha az kir almakla beraber mini bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
daha çok satar ve neticede daha faz- V - Teklif mektuplan ihale günü saat 15 e kadar makbuz mukabilin-
la hayır ve bereket görür. de encümen reisliğine teslim olunacaktır. Posta ile gönderilecek teklif 

Bu hakikat ticart hayatımıza iyi- mekutplannın iadeli taahhütlü olması ve yukarda yazılı saate kadar en
ce yerle§ecek olursa pahalılığın kim- cümen riyasetine gelmesi IAzımdır. Proje ve iş hakkında fazla izahat al
ıseye hayn olmıyan, nihayetsiz zarar- mak istiyenler Belediyemiz namına Ankara Belediyeler İmar heyeti şef
lar uyandıran en "berbat temeli yı- ,_ liğine müracaat etmeleri. (970) 
~olur. 

A,,,,._..,,. YALMAN 

Fransada Yine 
Buhran 

fBtlJ' 1 incide] 
.aıma müracaate memur etmeyi ka
rarlaştırdım. Bu neviden bir istik
razın muvaffakıyetin! temin için za
ruri olan tedbirlere tevessül bence 
en basit harekettir. Bu istikrazın mu 
vaffak olınası memleketin emniyet 
ve §erefi bakımından :zaruridir ve 
parlak olmalıdır. Ayni zamanda 
borç para vereceklere de en katt ga
rantileri göstermelidir.,, 

Petit Parisien gazetesine göre Pol 
Reyno'dan Bluma kadar giden bir ka 
bine teşklli muhtemeldir. 

Paris, 9 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
Maliye Nazın B. Marşando, matbua
ta yaptığı beyanatta, Fransa banka
sından hiçbir avans alınmıyacağı hak 
kındaki şayialan yalanladıktan son-
ra, kanunusani ve şubat içinde hazine 
tarafından, milli müdafaa sermayesi 
olarak, 1937 nin ayni devresi zarfın
da yatınlan bir milyar 792 milyona 
mukabil 3 milyar 152 milyon tediye 
edilmiş olduğunu söylemiştir. Hazi
ne, kanunun kendi emrine verdiği 

membalan çok itidalle kullanmıştır. 
Bu membalara, bu kabil vaziyetler 
de müracaat edilemiyecek olsaydı 

mevcudiyetlerinin hikmeti olmazdı. 
Hiç şüphe yoktur ki, bu hazine tara
fından muhtar milli müdafaa sandı-
ğınıl yapılmış bir avanstır. 

Macar Kabinesi de 
istifa Etti 

Peşte, 9 {Hususi) - Başvekil B. 
Daranyi, bugün kral naibine kabine
nin istifasını vermiştir. Bu istifaya 
sebep, hükumetin tatbik etmek iste
diği beş senelik plandı.r. Bu planm 
tatbiki işi, milli banka müdürü B. İb
rediye verilecek ve bu zat kabineye 
devlet nazın olarak girecektir. 

Kral naibi Amiral Horti, yeni ka
binenin teşkiline yine B. Daranyiyi 
memur etmiştir. Eski kabinedeki ma
liye, ticaret ve endüstri nazın yeni 
kabineye alınmıyacaklar, bunların ye 
rine B. İbrcdi ile beş senelik pıanın 
tatbiki hususunda daha iyi anlaşacak 
kimseler getirilecektir. 

• 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

BULMACA 

•-+--+--+--O 

1--..ı.-...+--ı,...-+.:==* 

* SOLDAN SACA: 
• 1 - Yukarı çıkmıya yarar 

2 - Hamuru kabartır - Eski serpuş 

3 - Genişlik - Martın yarısı 

4 - Erkek adı - Bir yıldız 

5 - Paranın yarısı 

6 - Ehll hayvan - Tutulacak yer -

Büyük çıngırak 

7 - Son gidilen yer - Nispet edatı 

8 - Baş (arapça) - Hamam 
9 - Ayağın altı 

10 - Kokulu ot 

* YUKARDAN AŞAÔI: 
1 - Şefkat 

2 - İfade - Eksiksiz 
3 - Bir ay adı - Kadın adı 
4 - Erkek adı - BClyiik konak 
5 - Dost - Bendin yarısı 
6 - Beraber doğan 
7 - Vakarlı - Nota 
8 - Hane - Bir nevi maden 
9 - Rakkam 

10 - Zengin (Avam tabiri) 

KAYİP - Çorlu kazasının Paşa
köyü kariyesine ait köy mührü 9. 3. 
38 çarşamba günü öğle vakti koybol
muştur. Yenisi yaptınlacağından bu 
mührün hülfmü yoktur. - Paşaköy 
karyesi muhtarı Kadir Yılmaz. 
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Türk Hava Kurum ' 

BUYUK PiYANGOSU 
5. ci Keşide 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır_ 
Bundan batka: 15.000. 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardD' ••• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz .•• 

' 
Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

. 
··, ·,1nltisa~ıa·r~~ ... : U~um : t MüdÜrlÜğü ilanları 

' 

1 - 7-III-1938 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eutJf: 
meye konduğu ilan edilen Urfa'da yaptırılacak 22864 lira 97 kuruş ~ 
bedelli Müdürli.ik binası inşaatının münakaşası ayni ~rtlar dahili·iJ· 
JII-1938 tarihine talik edilmiştir. 

II - Eksiltme 11-III-1938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de g 
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıll' 
caktır. Teklif mektubunu vesair evrak ve vesaiki ihtiva e~ecek olan kal"" 
lı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar adı geçen Alım Korı: 
yonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lizımdır. (12~ 

nmı ..... ıııdllW&idl 
Muhammen bedeli 9020 lira olan 82,000 Kg .. yuvarlak ~emir 24-3:~ 

Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar bınası dahilindeki komıt7 .. 
tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. -ti 

Bu işe girmek lstiyenlerin 676 lira 50 kuruşluk. muv.akkat teminat"' 
kanununun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenın 1-7-1937 gün ve~ 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dahilinde alınmıı Sif 
ve tekliflerini muhtevi ~ann ~yni gün saat ~4 de on dörde ka~ _Mf 

darpaşada Gar binası dahılindekı komisyon reısllğine verilmes~ ~ 
Bu işe ait sartnameler komisyondan parasız olarak daiı~ 

(1158) 

*** 10. 3. 938 tarihinden itibaren tam vagonla .~akledflecek. ~asap~ ~ 
vanlara cari tenzilli tarife üzerinden aynca yüzde on tenzllit yap:ıJaP"" 
tır. (597) (1238) 

* * * .. Ankara istasyonunda gazino bahçesi inşaatı, tanzimi, kanail.zasyoD. ~ 
tenvirat tesisatı, yollan ve sair müteferri ameliyatı dahil olmak 
kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

1 - Bu işin keşif bedeli ceman 42500 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet De~~ 

nın Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci, veznelerinden 212 kuruş mukabiJJP"" 
alabilirler. 

3 _ Eksiltme 24. 3. 938 tarihinde perşembe günü saat 15 te Devlet 
miryolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonunca 1 
lacaktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için lsteklllerin teklif mektuplan ile bit 
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar ko · 
tevdi etmiş olmaları lizımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun ahkAmına uygun 3188 liralık muvakkat 
minat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. ~ 
C - Nafıa Vekaletinden musaddak müteahhitlik vesikası (599) (1 

Deniz Levazım Satlnalma Komisyonu ilanları 

Marmara OMiibahri Komutanlığı Sabnalma Komiayonund_..s 

Cinsi Kilosu Tahmini fiatı İlk teminatı Eksiltme gün~ 
kuruş Lira Saati ~ 

Sabun 28.000 32 672 25 mart 938 cuma ~ 
Komutanlık deniz Erlerinin senelik ihtiyaçlarından yukarda miktB dl 

yazıh sabun kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Eksiltmesi hizast11 dl 
gösterilen gün ve saatte İzmitte Tersane kapısında komisyon binasıJl 
yapılacaktır. • 

Bu işe ait şartname komisyondan bedelsiz alınabilir. İsteklilerin rnuB1 
yen gün ve saatten bir saat evveline kadar ilk tem~atlarile birlikte ~,. 
nunun istediği vesikalarını havi teklif mektuplarını komisyon başkaııJr 
ğına vermeleri. (1316) 



10 - 3 - 9:!8 TAR ıı=== 

UMUMi HEYET DAVETi 

ANTALYA SiCiLLi KAV AN.I N· 'in 18 
ç 

inci cildi 
1 K T 1 

Umumi Nakliyat 1937 senesi zarfında neşrolunan bilümum kanun, tefsir, nizamname, talimatname, kararname ve ŞCirayı Devlet kararlarını ihtiva eder. Mü kelle! cildli 6, lira, taşra için 6.50 Hramr. 

T. A. ŞiRKETiNDEN : Satış yeri: lstanbul, Ankara caddesi No. 64 C İ H A N K İ T A P H A N E S İ 
Şirketimizin senelik hissedaran u

tnurni heyeti aşağıda yazılı ruzname
deki mevadın müzakeresi için 28 
tnart 1938 tarihine müsadü pazarte
si günü saat 10 da idare merkezinin 
bulunduğu İstanbulda Sirkecide Ya
lıl.o ku caddesinde Antalya hanında 
adiyen içtima edeceklerinden hisse
d_arlann muayyen gün ve saatte te1-
rifleri rica olunur. 

Ruzname: 

1937 senesi idare meclis ve mura-

kıp raporlarının okunması, 1 
1937 senesi bilanço kar ve zarar 

hesaplarının tasdiki ile idare mecli- ' 
Sinin ibrası. 

1937 senesi temettüünün tesviye şe 

kn ve tarihinin karar laştınlması. 
1938 senesi murakıplarının intiha

bı ve ücretlerinin tayini. 

lSTANBUL BULGAR 

"PODKREPA 11 

HA YIR CEMiYETiNDEN : 

Cemiyetin umumi heyeti yeniden 
idare heyetini seçmek üzere 13 mart 

1938 tarihinde saat 12 buçukta Fe

~r Bulgar kilisesi salonunda topla

~cağından cemiyet azalannın gel -

!tıeleri lüzumu ilan olunur. 

Memur Aranıyor 

MEY VA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERINDEN 
iSTiHSAL EDiLMiŞ T ABll BiR MEYV A TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası 

ılduğundao tamamen taklid l"'lllebll 

nesi mllmktln değlldlr. Hazunsızlığı 

•uuınld ınJcıb&zıan giderir. Ağız ko -:-- : ;.ı;r~ı -.usunu izale eder. Umumi bayatnı ~ - : - . ~-
ntizamsızlrklannı en emin SUJ'ette ""' 

Sılab ve ln1811a bayat ve canlılık 

ıalışeder. 

INGILIZ KANZUK F..CZANESI 

BEYOGLU • ISTANBUL 

, ___________ , _________ ıl 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Mektebimiz talebesine yaptınlacak olan (253) çift iskarpin açık eksilt-
l>ördüncü Vakıf hanında kamoi- meye konulmuştur. ilk teminatı (95) lira ve beher çift iskarpinin de mu

l'o müdürlüğünden: Yetmiş beş lira hammen bedeli (5) liradır. Eksiltmesi 24-3-1938 tarihine rastlıyan Perşem
(ic be günü saat 14 de yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün retle bir memur alınacaktır. As-
~U . . . . ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Mektep bina 

ğiııi bıtırmış, lise mezunu, al- sı dahilindeki Komisyona müracaatları ilim olunur. (1192) 

lbancaya vikıf olmak şarttır. Alınan- #Jj-------------•-•11111!1••••---. ~ı ve kuvvetli referansı olanlar ter , ' 

Cib olunacaktır. Üç gün içinde müra
ta&t edilmelidir. 

lstanbul " R A D O S T '' 
Bulgar Kadın Cemiyeti hayriyesi
~ leA8lik heyeti umumiye içtimaı 
"ı> lq!U-C. 1900 uu·ıııımıe ":saat ı:> 'te ıse
>otJ.u Bulgar okulu binasında akte

clfıeceğinden cemiyet azalannın gel--leri lüzumu ilan olunur. 
· İdare Heyetinden 

Antivirüsle 

tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının araaındaki kafınblar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, brat 

Yaralan, ergen ikler, koltuk alb çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark ispençiyari LCiboratuvarı lstanbul 

GÜVEN 
ANITI 

TÜRKİYE İS BANKASI • 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
5 - Mart - 1938 Vaziyeti 

AKTiF PASIE 
Lira 

KASA: 

ALTIN: Safi klloıram 19.708.236 
BANKNOT 

UFAKLIK 
Dahildeki Muhabirler: 

Türk lirası 
Hariçteki Muhabirler: 
ALTIN: Satı kilogram 8.482.909 
Altına tahvili kabil Serbest 
dömler 
Diler dövisler ve Borçlu kll· 
rinc bakiyeleri 

llulıoe TahvUlerl: 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 
karıılıiı . 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tnfilru buiııe tarafmdao 
dld tedinı 

Senedat ou.ıam: 
HAZINB BONOLARI 
TiCARi SENEDAT 

rAham ve Tabvll&t Cbdam 
(Denabde edilen evrakı nü 

A- ( diyeaiD lrarfllıiı Esham •• 
(Tahvtllt(ıtibart 1nymetle) 

B-Serbest abam " wmı&t 

A.nmlar: 

A1tm .. D&ırls &zerine 
Tatmllt lllleriııe 

lllleedarlar' 
llllhtellf r: 

27 .721.210,72 
21.850.579,-

993.926,22 

629.360,11 

9.118.729,56 

21.940,94 

28.218.979,07 

158.748.563,-

14.372.277,-

2.500.000,-
38.960.94 7 '71 

18.803.556,02 
5.194.957,21 

57.505,92 

8.588.056,65 

Yeldln 

Lira Sermaye 

50.565.'1'15,94 

ihtiyat Akçeal 
Adi •e feYlrallde 
Husul 

629.360,11 'ledavWdeld Bmlmotl&rı 

35359.849,57 

144.378.286,-

41.460.947,71 

'3.998.513,23 

8.845.582,57 

4.500.000,-

15.292.897,12 

344.828.932,25 

Denabde edilen eY1'a1D aakcbe 
Kanmıaa 8 •• 1 inci maddeleri
ne terilbo badne tarafmdao 
dld tedi7at 

Derahde edl. enüı nüd17• 
baJdynl 

Kartıllfı tamamen altm olarü 
iliveteıı tedavüle .,.zedilen 
Reeskont mukabili illveteD ted. 
vazd, 

'ltlrk Urası Mevduatı: 
Döviz faa.hhiidatı: 

Altma tahvili kabil dövizler 
Diler döruler '!e alacaklı idi
rina bakiyeleri 

Muhtellf • 

.. 

15.000.--

2.105.172,4~ 

Ulll.007,70 a.aı.aıQ 

ısa.ıta.sa,-

14.372.2'1'1,-

144.378288,-

19.000.000,-

13.000.000,- 176.3'78.288__; 

1l.92&.111,11 

1.694,98 

32.422.256,61 32.423.991,U 

102.471.8U,39 

• 

Yekfuı ı Hf.828.932,25 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
Iskonto haddi% Slf2 Altın üzerine avam o/0 4~ 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Ticaret Se'Verlere Flrsat 

Suadiye Kaptan Arif ve Tunuslu 
sokaklarında, köşe başındaki bakkal 
dükanı devren satılıktır içindeki 
Bay irfana müracaat. 

ı:;o adet ktıtssuz kombine telefon makinesi açık eksiltmeye konulmuş

tur. Eksiltmesi 25. 4. 38 pazartesi günü saat 14,30 da müdürlük merkez 

binasında toplanacak alım satım komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 2250, ilk teminat 16875 liradır. Şartnameleri her

gün levazım dairemizde görülebilir. İsteklilerin mezkfu' gün ve saatte 

ilk teminatlarile müracaattan. (1317) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 
Umumi Neşriyatı İdare Eden: . 

S.SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Sirketi. Basıldıih ver TAN Msıthluıc:• 
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MEYVA 
ozu 

Midenin iyileşmesi 
Barsakların Faaliyeti 
Hazmın Kolaylaşması 

iştahın Ziyadeleşmesi 
Neşenin Artması 

Sıhhatin Düzelmesi 
Hasan Meyva Özü ile kabildir. Çok saf mey

'\'ala.rm usa.relerinden istihsaıl ve istihzar edil
mİf olup mideyi ve bana.klan ıslah eder, te

mizler. Ek,ilik, fİtkinlik, ağn ve inkıbazı de
feder. İttihayı tezyid, hazmı kolay)&fbnr. 

Her yemekten bir ıaat sonra yarım ili bir 
çorba b.fığmı yarım bardak su içine kanttıra
rak ve köpürterek, içenler, mide rahauızlrkla
n çekmezler. Her sabah aç karnına bir çorba 
katığı müleyyin ve ikisi müshildir. Çocuklar 

yarım tertip almalıdır. 

Tabiat: insan nüvesini bütün k"udret ve letafetile 
raıayacall bir ıekilde yaratmııtır. 

Bilmemezlill veya ihmalimizin eseri olan hastahk, 
tabiat kanunlarına aykırı harektimizin cezasıdır. 

Sayın Bayanlar: bu sonsuz ağır cezalara çarpll
mamali ve daima hayatın bütün lezzetlerini tadarak 
raıamall için . 

F E M 1 L kullanmtz 1 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden : 
Kaptan, makinist, motörcü, kılavuzların terfii sınıf imtihanları 1.4.938 gü
nünden 8.4.938gününe kadar Yüksek deniz ticaret mektebinde yapılacaktır 
İmtihana girecek namzetlerin deniz hayatına ait vesikalarını 29. 3. 1938 
tarihine kadar liman siciline kaydettirmeleri ve Deniz Ticaret müdürlü
ğünde ve Yüksek Deniz Ticaret Mektebinde asılı imtihan programı mu
cibince imtihan olınak üzere mektebe müracaat eylemeleri ilin olu
nur. (1180) 

Venüs 
Kremi 

Terkibindeki hususi maddeyi 
hayatiye dolayısiyle cildi besler, 

teravetini artırır. Yeni bir ten ya
ratır. Venüs Kremi asri kadın gü. 

zelliğinln bir tılsımıdır. 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 

.24 saat havalandırılmış fevkala
de ince ve hafif Venfuı pudrasile 
tuvalet gören bir cilt dünyanm en 
tara.etli güzelliğini üade eder. 

GAZOZ 
ozu 

MUZ 
ÇiLEK 
V 1 Ş NE 
L 1 M ON 
KAViSi 
ŞEFTALi 
PORTAKAL 
MANDALINA 
FRENK ÜZÜMÜ 
HASAN Gazoz Özü Hasan Meyva 
Özünün evsafında olmakla beraber. 
çok lezzetli ıampanya gibi nefistir. . 

~isesi 25 iki misli 40 dört misli 60 kr. 

Hasan Gazoz Özü tekerli ve meyvalı olup 
kolaylığı ve temizliği ve ucuzluğu sebebile Av

rupada kazinolarda içki ve f81Dpanya yerine 
istimal edilmektedir. Büyük aileler misafirle
rine Hasan Gazoz Özü ikram ediyorlar. 

P E R F E K T markası kullanış 

lı, dayanıklı ve elverişli olan ye
gane süt makinesidir. 

Satış yeri: M. C A M C A N 
Galata, Mahmudiye caddesi No. 

it 61 Telgraf: Camcan-İstanbul 411 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

Dis Tabibleri 
' Diyorlar ki: 
iyi intihap etmelidir ... 

" Lcizım olan, dişleri alabildiğine fırçalama 
değildir. Evvel& diş temizliyen ter.tipleri 

Ditlerini fırçalıyan birçok kimseler bildiğimiz h 
de ditleri güzel ve beyaz pek az İnsan tanımaklı"' 
mız bu sözün doğruluğunu isbat eden en kuvve 

delillerden biridir. Diş macununuzu iyi dü~üne 
seçiniz. Daha doğrusu Clit macunu denince ilk akl 
gelen ve en mükemmel, en müepir, en çok 1eV11 
ve kullanılan macun oolduğuna fÜphe bulıunm:ıY8'1 

"RADYOL1N" kullanınız. 

DYOLIN 
Mikropları öldürür, diş etlerini l<uvvetlen 

dirir, diıler.i parlatır ve beyazlatır • . 

SIRKETI HA YRIYEDEN: , 
300 bin kilo buğday kapalı zarfla Her aıkf81111 Osküdardan Kabat* 23,50 de ve Kabataftan 

eksiltmiye konulmuştur. Tahmin be- Osküdara 24,15 de yapılmakta bulunan araba vapuru ıefer-

,. ----------• deli 17250 lira ilk teminatı 1293 lira lerinin 12/ 3/ 938 Cwnartesi akfammdan itibaren yanın saat 
~ ' 75 kuruştur. Eksiltmesi 17 mart 938 evvel yani Osküdardan KB.bata.fa 23,20 ve Kabata.ştan Oskü-GEBE BAYANLARIN 

Yüzündeki siyah lekeleri 

FAZIL Çil ILACI 
perşembe günü saat 11 de Erzurum-
da Askeri Satınalma komisyonunda -----• dara 23,45 de yapılacağı ilan olunur. 
yapılacaktır. Teklif mektuplan belli 
gün ve saatten bir saat evvel komis-
yon başkanlığına verilmiş veya posta ... PROFiLAKSiN 

Giderir. ___ .. ile gönderilmiş bulunacaktır. Şartna-ı lr 
mesi her gün komisyonda görülebilir. ' 

(747) (1109} ---
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. .. 

En 11UE5!iHI iLACIOIR 

Yen Us 
Allığı 

Her cildin rengine göre çeşitle

ri mevcuttur. Yüze sürüldüğünde 

cilde f evkalide tabü bir renk ve

rir; teni bozmaz; güzelleştirir. 

·~~~~~~~~~-=--~~~~~~~~~~~--~-, 

FOSFARSOL 
Kan Kuvvet ve iştah Kaynağı 

Kansızlık, iştahsızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi 
iktidar, mide ve barsak tenbelliğinden doğan ·hazımsızlık ve kabız
larda üç günde şayanı hayret tesirini gösterir. 

(FEMİL) laboratuvan bu kuvvet ilacını sayın müşterilerine tamt
makla müftehirdir. Vücuda dinçlik, yanaklara, dudaklara, pembelik, cil 
de taravet, saçlara ve gözlere ateş ve parlaklık veren bu en birinci kuv
vet ilacını a:f iyetle kullanınız. Her eczanede bulunur. 

Fiyatı 100 Kuruş 

Venüs 

Son moda ve gayet cazip reDk

lerile kullananlan hayrete düşil· 

rür. Dudaklarda Z4 saat sabit ka
lır. Şık ve kibar familyalann kul
landıklan yegane rujdur. 

Venüs 
Surmesi 

Asla yayılmaz ve gözlere 2arar . 
vermez. Venils sürmesile tuvalet 

gören kirpikler bilyttr ve güzelle· 

şerek kalplere ok aibi saolamr. 

Venüs 
Kolonyası 

Çam ve limon çiçeği kolonyala 

hususi bir tiptir. O kadar ki; e 

büyük zevk ehlini ve müşkülp 

sent olmakla tanınmış kimsele 

bile hayrette bırakır. 


