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m görmek ııtedıgımız 1 

"lere ıayı yok. Çünkü uzun bir ı 
lllazinin ihmallerini birer birer 
bunir etmek mecburiyetindeyiz. 

Ne çare ki vasıtalarımız mah
C!ut, her istediğimizi bir çırpıda 
yapamayız. Bu zarureti olduğu 
gibi kabul ebnekten ve dikkati
ınizi vasıtaları çoğaltmak no~ 1 
ama toplamaktan bafka çaremız 

1 

yok.... ı 
Fakat mevcut--vasıta ve imkanlar

la birşeyin yapılabileceğine aklımız 
keserse ve bunun yalnız teşebbüs ve 
alaka eksikliğinden dolayı başarılma 
dığını görürsek içimiz elbette sızlar. 

İçtimai yardımı. bilhassa Kızılay 
l:necralanndan bir dereceye kadar ol
IUn teşkilatlandırmak işte böyle bir 
iftır. Kızılayın başlıca faaliyeti, har-

---..~_be __ .cgörunür goriınmez afetlere ve 

Alman T eşviki\e Mahsulleri İmha 
Etmiş, Feyzullah ta Özbekistanı İn
giliz Himayesine Geçirmek İstemiş 

Ali Mahkeme Reisi Olrich bir kararı okurken •• 
Moskova, 4 (Radyo) - Bugün Sov nt- giren suçlu 1931 de Troçkistl~re 

yet halkı ve rejim düşmanı olmakla iltihak etmiş ve Piatckof vasıtasıle, 
suçlu bulunanların muhakemesine de Troçki ile temas etmiştir. Aradaki te 
vam edildi ve Şarangoviç isticvap c- ması Troçkinin oğlu Sedof'la temin 
lundu. Anlattıklar1 şunlardı: Kendisi ediyordu Suçlu Krestinskı ile bı-le~-

~ etmış ve l9lô ya adar on ar a ça- arasını bozmak için sarfolunan mesa 
Yetlerıne aittir. Bununla beraber de- lışmıştu 1930 da Komünist Partisi- (Devamı 6 ıncıda) 

..__....__~ .. -....--

"artılı yara ve noksanlara alaka gös- ============================ 
tenrıekten de geri durmuyor. Mese-
la İstanbul mekteplerınde her gün 
iki bin beş yüze yakın çocuğa sıcak 
Yernek veriliyor. Bu miktar geçen se
lle 1800 iken, bu sene artmıştır. 

K ızılaym nizamnamesi biraz 
genişletilir ve sulh zamanına 

alt birtakım içtimai yardım faali
Yetleri bu çerçeve içine alınacak o
lursa Kızılay, ya doğrudan doğruya 
~eya halen kendisine bağlı tali bir 
Yardım teşekkülü vasıtasile pek çok 
hayır işliyebilir. Bu faaliyetlerin Kı
Zllayın harp ve diğer fevkalade ihti
Yaçlara ait kaynaklarını daraltması 
tehlikesı yoktur. Çünku bugün halk, 
ladaka şeklinde pek çok para dağıtı
Yor Bunun çoğunun layik olmıyan
lara ve çocukları illet diye kullanan 
lerserilere gittiğini bildiği halde acı
Yor ve veriyor. Eğer layik olanları 
tetkik ederek kurtarıcı şekilde yar
dırnda bulunan bir te~kkül bulu
nursa ve bu teşekkül hayırlı işler gör 
duğünü, eserlerile gösterirse halk
tan para, eski elbise. fahri olarak teş
kUat içinde çalışma şeklınde pek çok 
Yardım gelebilir. Bu yolda faaliyetler 
bir taraftan da içtimai tesanüt duy-
1\llarını kuvvetlendirir ve vatandaş
lık terbıycmızi yükseltır. 

B u meseleyi içtimai teşkilata a-
it işlerde çok salahiyetli ve 

~rübeli bir zatle konuştum. Şehir 
hayatına ait içtımai yardım işlerin
de karşılaşacağımız meseleleri şöyle 
hulasa etti: 

l - Bir defalık yardım: İş aramak 
için şehirlere gelen ve bulamıyan a
darnıan evlerine, koylerine gönder
inek Cenaze kaldırmak, bir hastayı 
hastaneye göndermek, evinde bakı
lıyorsa, doktorunu, ilacını temin et
in k; 

2 - Muvakkat bir zaman için yar
dırn Meselfı aıle reısı olmuş, geçin
in ımkiınları bırdenbıre kesilmış. 
aıt nın fcrtlerınden bi a~trnı :\ta• 
ı nacak mevkie geline ~ 
dırn · 

1 ~· 
3 - iş tavassutu: Iş ariy • 

elanı anyanian birlbiriie 

Amerikada 300 Kişi 
Boğularak Öldü 

Nevyork. 4 (Radyo) - Memleke
tin Garp taraflarında, bilhassa Los 
Ancelos mıntakasında şiddetli yağ
murlar ile baş gösteren büyük 
seller yüzünden vukua gelen insan tc 
lefatı ve tahribat çok müthiştir. Uç 
yüzden fazla ınsan ölmüş, yirmi beş 
bin kişi açıkta kalmıştır. Sellerin 
fazla mikdarda hücum ettiği şehir ve 
kasabalarda şiddetli panikler olmuş, 
yağmalar yapılmıştır. O havalide kıt 
lıktan korkulmaktadır Açıkta kalan· 

lar arasında hastalık başgöstermiştir 
Polis, yl'ğmacılara ateşle mukabele 
ediyor. Yüzden fazla şehir ve kasa
ba sellerin hücumiyle harap olmuş
tur. 

Su baskınına uğrayan arazide mah 
su) kam.ilen mahvolmuştur. Maddi 
zarar ve ziyan rnikdarı beş milyon 
dolar tahmin ediliyor. Holyvood'da 
bazı maruf sinema artistlerinin de ol 
düğü zannolunuyor. 

Dişçi Avni Bayer Yine 
Mahkemeye Verildi 

Yalan Beyan Suçundan icra Ceza 

Dün Sorgusu Y aplldı Hôkimliğinde 

mahkemede 

Dün saat on dörtte IstanbuJ icra 
ceza mahkemesinde Avni Bayer aley 
hinde açılan yalan ve hakikate mu
halü surette maJ beyanında bulun
ma davasına başlandı. Davacı eski 

• vapurculardan lzmit Sineması sahi
bi Lutii Ulusoydu. Mahkemede ken
disini avukatı Faruk Haznedaroğlu 
temsil ediyordu. Davanın mevzuu şu 
idi: Avni Bayer üç sene evvel 370 
liraya eski bir otomobil almış, yüz 
lirasını vermiş. Fakat 270 lirasını te
darik edememiş. Suçlu bir ara Lutfi 
Ulusoya başvurmuş ve demiş ki: 

- 370 liraya bir otomobil aldım. 
100 lirasını verdim. 270 lira borcum 
var. veremedim. Eğer tedarik ede
mezsem yüz liram da yanacak. Bana 
270 lira borç ver. 

Lutfi Ulusoy Avni Bayere 270 li· 
rayı vermiş. Fakat aradan seneler 
geçtiği halde bu parayı ödememiş 
Nihayet Lutfi Ulusoy otomobili hac-
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Fakat Almanya, Müstemlekelerini Geri istediği Halde 
Orta Avrupa için Teminat Vermiye Yanaşmıyor 

Fransa Son Bertin 

Temaslarından Hiç 

Memnun Deği~djr 
Londra, 4 (Hususi) - İngiltere -

İtalya müzakerelerini idare edecek o
lan Roma sefiri Lord Perth yann Ro 
maya hareket edecektir. Lord Perth 
bugün kral tarafından kabul olun
muş ve Romadaki vazifesi ile aldığı 
ğı talimat hakkında uzun izahlar ver 
mış ve anlaşma ihtimallerini bildir • 
mıştir 

fng~ltere - Almanya: 

Çekoslovakya Lehistan Hariciye 

lstiklôli için Nazırı B. Beck 

Harbi Göze Ahr Romaya Gidiyor 

Berlinden resmen bildirildiğine gö • 

lar. Daily Telegrapha göre, İngiltere
İtalya müzakerelerine mümasil mü -
zakercleri Almanya ile açmak için 
ilk adım atılmış ve Fransa hükfune
tine de haber verilmiştir. Fakat Fran 
sız hattı hareketi muvafnkatten ziya
de intizar politikasıdır. Nevs Chro -
nicle gazetesine göre, İngiliz - Al -
man müzakerelerine doğru kati bir 
adım atılmıştır. Daily Mail gazetesi
ne göre, İngiliz sefiri Henderson, Her 
Bitlere, görüşülecek meselelerin lis
tesini vermiştir Müstemlekeler me ~ 
selesi de listeye dahildi. 

re hariciye nazm Fon Ribbcntrop a
yın sekizinde Londraya gidecek ve 
resmi makamlarla dostlannn veda 
edecektir. 

Fransızlar memnun el eğil : 

Paris gazeteleri bu münasebetle 
miıhim yazılar yazmaktadır. Figaro 
ya göre, Almanyanın istedikleri çok 
geniş mikyastadır. Hitler, İngiltere
nin mahdut tavizlerile tatmin edile-

ingilterenin Bertin sefiri B. Hen -
derson'un Her Hitler ile mülakatı 

hakkında yeni bir şey sızmamıştır. 
Fakat Londra gazeteleri. bu mülnka 
tı. Lord Halüaxın açtığı gorüşmelere 
devam mahiyetinde telakki ediyor . Çekoslovakya Başvekili HoJza [Devamı 6 ıncıda] 

Ceza Islahatı 
_için Tetkikat 

lsviçreli Mütehassıs 
Şu Günlerde Geliyor 

Japonyada Gerginlik 
çııntr Mokavem-etı, Japonyada 
Siyasi Buhranlara Yol Açıyor 

Londra, 4 (Hususi) - Uzak Şark 1 diriyorlar. İki taraf arasında şiddet. 
harbi hakkında gelen haberlere gO- li muharebeler olmaktadır. İki tara
re, Çin kıtalan sarı nehri geçerek fın zayiatı da ağırdır. Mühim Çin 
bir çevirme hareketine teşebbüs et- takviye kltaları Şansiye gelmektedir. 

1 
mişler ve Japon kuvvetlerine ansızın Maksat, Japonların ilerlemesini dur
hücum ederek Vey - Vey şehri ile durmaktır. 
Hsiçiiang'ı geri almışlardır. Diğer taraftan Çinliler, Japon kı-

Japonlar. Şansi ülkesinin cenubu taatının Pekin - Hankeo demlryolu 
garbisinde muhasara edilmiş olan Ja cephesinde Şansiye doğru yaptıkları 
pon kıtalannın yeni organize edilen ileri hareketinden istüade ederek Ja
motörlü kıtalarla mukavemete de- pon hatları arasında ilerlemişler, san 
vam ettiklerıni ve Şansinin bu köşe- nehri geçmişler ve nehrin elli kilo-

1 sinden san nehri yaracaklannı bil- I Devamı 6 ıncıda) 

Aclrye Vekilimiz 
Ş. Saracoğlu 

Zürih Universitesı profesörlerin
den Dr. Lehmanı birkaç güne kadar 
aramızda göreceğiz. Isviçreli alim, 
memleketim.ize hükumetimizin dave 
tı üzerine ve bir vazife ile geliyor 
Bu vazüe de, Adliyenin icra işlerini 
gözden geçirmek ve yapılmasına ih· 
tiyaç duyulan ıslahat hakkında müte 
hassıs sıfatile reyini bildirmektir. 

Adliye Vekaleti. icra işlerini dü
zeltmek için harekete geçince böyle 
bir mütehassıstan istifade ihtiyacını 
duymuştur. Medeni kanunumuz Isviç 
rPden alındığı cihetle mütehassısın 
ayni mernleektten gelm:esi faydalı gö 
rülmüştür. 

lsviçre Federal hükt'.imeti nezdindr 
vaptığımız teşebbüste iki şartımı? 
vardı: 

1 Takip phukukunun nazariyele 
rıni bilmek. 

2 - icra ve Tfliis dairelerinde fiilf' 
"ozife eörmfü; olmak. 

lsvivcre Adliye departmanı bu şar· 
lara sahip bir mütehassıs sıfati1e Dr 
Lehmanı tavsiye eylemiştir. SefaretJ j 

CD~amı 6 ıncıd4] 

1 ·Türk Casusu M. SIFIR'ın 

Mütareke Htitırnlnrı 

İşgalde salgıncılara casusluk ve kılavuzluk 
yapan KARA YÜZLÜLER kimlerdi?. Bun
lar hangi kapılann kölesiydi?. Nerelerde ve 
nasıl çalışırlardı? .. Bunların salgıncılara ver
dikleri haberler, jumaIIar, dosyalar girilmesi 
mümkün olmıyan kapılardan nasıl çıkardı?. 
Hangi gizli eller çıkarırdı. Yeni tefrikamızda ; 
bu esrarlı islerin içvüz1erini: bu gizli e1Icrin 
kimler olduklarını Mim SIFIR'ın lisanından 
dinliyecek ve hayret edeceksiniz!. 

2 • ŞEYH ŞAMiL 

B u Türk kahramanının meraklı havat hikAyc-

sini, muharrir arkadaşımız Ziya Şakirin ka· 

leminden zevkle okuyacaksınız. Sizi hastan sonuna 

kadar heyecan içinde bırakacak olan bu yeni tefrika

mız hakkında yakında daha ~eniı tafsilat vereceğiz. 
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"ittihat ve Terakki.. Nasıl Kuruldu ?. t:J:A;k~-;;~-l 

Ubeydullah Efen dinin 
Oynadığı Roller SlGORT ACILIK : 

B. Refi Bayar, 
Dün Mühim 
izahat Verdi 

YÜKSEK SIHHAT ŞORASI : 

~-Telefon ve Telgrafla_ j 

Vergiler için 
Müruru Zaman 

Meselesi lYAZAN: Dr. HÜSEYiN ZADE 'ALIJ 
-2-B enhn evrak ve kitaplanm a-

rasında bir şey bulam~ 
Jardı. Çünkü arkadaşlanmdan mer-
hum Polonyalı Jül (1) baskını ha
ber alır almaz koşup gelmiş ve i
tirazlarıma rağmen, kendisince ha-
fiyelerin muzır sayabileceği eser
leri imha etmiş ve bu meyanda, 
içinde Mithat Paşa, Ali Suavi, Na
mık Kemal ve saireden dahi bahis
ler bulunan almanca ''Das Modeme 
Türkthuuın,, (Asri Türklük) adlı 
kitabı parça parça yırtıp teşriha
nenin arkasındaki çöplüğe atmış
tı. 

Beş. on dakika sonra, ~amı a
raştıran memurların bulup müsa
dere ettiği eserler, ancak A7erl mü
ellülcrinden meşhur Mirza Fethali 
Ahundun komedyalar:ile, Molla Pe
nah "Vakü,, in, Leypsiğde basıl
mış şiirlerinden ibnret kaldı. 

Hal _böyle iken, beni de tev-
kif ettiler, ertesi gün sor

guya çekmek için, mektebin dahi
liye zabitlerinden bazılarile, YıM1ız.
dan gelen birtakım paşa ve ya
verlerdcn mürekkep bir heyetin hu 
zuruna çıkardılar. "Divan,, a riya
set eden :zat: 

- Gel, bakıılım, filozof efendi! 
Sana da soracaklanmız var! 

- Emir buyurunuz! 
- Sen felsefe kitapları oku-

yorsun! Hem de arkadaşlarını böy
le şeylerin mütalcasına teşvik e
diyorsun! Bir doktor mektebinde 
bu ne demek? 

- Hayır efendim! Benim böyle 
f('ylerle iştigal ettiğim yoktur! Ol
saydı kitaplarımın arasında felse
feye dair eserler de bulunurdu! 

- Hele, hele!? 
- Efenfüın, ben şimdiki halde 

dlozofi kitapları okumuyorum, 
çünkü, vaktile, hemen hemen bü
tün büyük filezoflann eserlerini 
mütalea etmiş, binaenaleyh filo -
zofiden hevesinii 8lınış bir ada· 
mım. 

Reis, sert bir çehre ile şöyle 
dedi: 

- Demek, itiraf ediyorsun! O 
halde, söyle bakalım, filozofiye da
ir neler okudun? 

- Mesela, eskilerden Yunan fi
lozofu Platonun bazı "dialog,, la
nm, bize Rus jirnnazındaki Yunan
ca hocalarımız, ders diye okutmuş
lardı.. Yenilerden de, mesela, İn
giliz filozofu Herbert Spencer'in 
birkaç eserini okumuşumdur! 

- Hangi eserlerini? 

- "Education,, (Terbiye), .. Cl~ 
sification des scienccs,, (İlimlerin 
tasnifi) ve saire!. 

- Bunlar türkçeye tercüme e
dilmi§ mı ki? 

- Bilmiyorum, rasgclmedim. 
- Pek iyi, asıl türkçe yazılmış 

;eylcrdcn neler okuyorsun baka -
yun? 
-Tıp kitaplarından başka ne o

kuyabiliriz ki!. 

- Mesela Namık Kemalin yazı
larını? 

A man! Namık Kemalin ismi 
geçiyor, diyerek "Das Mo

derne Türkthuum,,u yırtan Jül'ün 
hayali gözümün önüne dikildi! . 

- Bu ismi işitirim, amma yazı-
Janm okumadım! O da bir filo
zof mu ki? 

- Arkadaşlarınızın elinde dola
şıyor, görmediniz mi? 

- Hayır, görmedim! Derslerden 
göz açtığınuz yok ki!. 

- Pekala, muharrirlerden Halit 
Ziyayı tanır mısın? 

- Uşakizade Halit Ziya mı? 

- Demek tanıyorsun ve kendi-
sile görüşüyorsun?.! 

- Hayır, efendim. Uşakizadeyi 
gıyaben, eserlerinden tanırım. Yok 
5a kendisile görüştüğüm yok! 

- Hele, hele?! Biz senin "Uşac 
kizade ile görüştügğünü haber al
dık, boşuna inkar etme!. 

- Yanlışlık var: Ben kendisile 
görüşmek isterdim, fakat henüz 
görüşmüş değilim!. 

Beni sorguya çeken zat hay
retle ve biraz da hiddetle: 

- Peki, onunla ne diye görüş
mek istiyorsun?! 

- Okumakta olduğum hikaye
lerinde anlıyarnadığım yerler var 
da!. Pek "alafranga,, yazıyor! 

(Bu "alafranga,, tabirini o sıra
larda yeni öğrenmiştim; bilm~ 
yerinde kullanmış mıydım?!) 

- Allah, Allah!. Canım, sen bir 
doktor olncaksın! "O herlfin,, (!) 

hikayelerini, romanlanru ne diye 
ol..-uyorsun? ! 

- Malum ya, ben Kafkasyalı blr 
Türküm; o gibi eserleri dilimi dü
zeltmek, osmanlıcaya, bilhassa İs
tanbul şivesine alışmak için· oku
rum!. 

- Lisanını düzeltmek için h~a
lannızın takrirlerini dikkatle din
lemek, beliğ osmanlıca yazılmış ki
tapları mütalea etmek kafi gelmi
yor mu? 

Ben, safiyane cevap verdim: 
- Ne bileyim,dostlar öy

le söylediler. Doğru, dürüst konu
şabilmek için Uşakizadenln hika-
yelerini, makalelerini okumalıy -

mış!. liatüı, bendeniz, dilimi dü
zeltmek için biraz gayret etmemi 
arzu buyuran Zeki Paşa (Merhum 
Topane müşiri) hazretlerine bunu 
nrzetmiştim de, U şakizade fena bir 
muharrirdir, onun yazılannı oku
ma, diye bir şey söylememişlerdi! 

B unun üzerine sorgulan i
rat eden zat, biraz düşündü; 

sonra yanındakilerden birisine sor
du: 

- Efendiye başka bir soracağı
mız var mı? 

- Asıl mühim olan Ubeydullah 
Efendi meselesidir; arkadaşlarl o
nunla sıkı fıkı görüşüyorlar; bun
ların defterleri, kitaplan arasında 
bulJugwuw. bac..ıkun .....uckparc:-

lerl, saçma, sapan yazılan ondan 
mı alıyorlar? Efendinin bu husus
ta malumatı var nu? Kendisi de 
Ubcydullahla tanışıyormuş? 

Şimdi sorguların en tehlikelisi 
karşısında idim!. Acaba, kendisile 
görüşmenin, şu zabitin dediği gi
bi, "mühim bir mesele,. (1 ?) oldu
ğu bir adamla birkaç gün evvel 
tanıştığımı söylemiye cesaret ede
cek miydim? 1 

Bereket versin, buna hacet 
kalmadı? Masanın uç ta

rafında oturan ve sorgulan dikkat
le dinliyen Dahiliye zabitlerimiz -
den, binbaşı Raü Bey, ya bana o
lan hüsnü teveccühünden, ve ya
hut Zeki Paşanın adamlarından ol 
duğu için, birdenbire sorgulara 
müdnhale ederek: 

(Devamı var) 

( 1) Merhum Prof. Esat Paşanın yetiştir
diği göz tabiplcrimizden 

Kasap Dükkanları 

Sıkı Surette 

Kontrol Ediliyor 

Avrupada bulunan Milli Reassü -
rans şirketi müdürü B. Refi Bayar, 
dün sabah şehrimize dönmüştür. Re
fi Bayar, dün kendisile görüşen bir 
muharririrnize Avrupadaki tetkikle
ri ve yeni sigorta kanunu projesi et
rafında şunlan söylemiştir: 

Yüksek Sıhhat Şilraın, Sıhhiye Vekilinin riyasetinden Ankarada toplan 
tılarına devam ediyor. Bu resimde, Şlirayi toplantı halinde görüyoruz. 

"-Bu seferki Avrupa seyahatim, iş bir
liği yaptığımız şirkeUerle temas ııeyahatı
dir. Neticeden memnunum. Yeni sigorta ka 
nununu ve esbabı mucibe projelerini oku
dum, hattA Avnıpada sigortacılar muhitin
de kanunun aldalcrinl tetkik ebnek imkA
nını bulabildim. 

DENIZ ve LİMAN : Proje, trunnmcn teknik esaslara dayana- POLİSTE: 
rak yapılmıştır. Bizim için cok lüzumlu -

d~::! =~::n~~=dan hentız Bir Komyon Kalafat Yerinde 
kntı etüUerlml yapmış değilim, umumi bir K d 1 
görilşle gerek tatbikat bakımından, gerek azasın a lşçı· Mahallesı· 
icap eden bazı noktalarm DAvesf zaruri ol-
duğu fikrindeyim. Mütehassıs arkadaşlarla oıu·· 1 y ı K ı k esaslı şcldlde tetkik ettikten sonra bir ra- '. ara ı uru aca 
por hazırlıyacnğım. Yalnız, bu sözlerim Şoför Şevkinin idaresindeki kam-
hiçbir zaman kanunun ruhunu tenkit ma- . .. _ _ Liman idaresi, Haliçte Kalafatye-
hfyetinde değildir. T\lrkiyede çalıŞan si - yon, Edırneye yolcu gotururken, Bi-, rinde bir işçi mahallesi kuracaktır 
gorta şirkeUeri de kanunun ruhuna hiçbir gadosla Selfmpaşa arasında devrilmiş B ledi . Kalaf rind dı · 
zaman munrız değildlrler ve olamazlar. tir. Buna sebep, arabanın ön tekerlek e yenın atye e yaptır -
ÇOnkil bu kanun tamamen teknik esaslara !erinden birls" . k dır Kam- ğı sondajlar müsbct netice vermiş-

ının çı ması · tir B b.. ük" h · id · day:ınıyor.,, yondak' 1 1 d b .. _
1 

_ . u uy sa anın lıman aresı-

B. Refi Bayar, bundan sonra iki se
ne evvel ülas eden iki sigorta şirketin 
den bahsederek şunları söylemiştir: 

•-Bu kanun projcst, iflAıılardan önce ya 
pılmış olsaydı, ffl&sların tevlit ettiği zarar, 
hiç mesabesine lncrdl.Size,bu iki şirketin if 
~ndnn sonra Milli ReassQransça yentden 
kıymet haline konulan ve hnlkın bir tasar
rufu olarak kurtanlan sigorta sernıatesinin 
1,814,711 lira 60 kuruş olduğunu söyliyebi
lirlm. 

Bu seferki 8'!yıiliatimdc, muhtelif ecne
bi memlekeUerde tekrar ~ teminine mu
vaffak oldum. Mltıt Reassürans'ın bu saha 
azertndeki faallyeti gün geçtikçe icap eden 
semereyi veriyor." 

Fefi Bayar, bir müddet sonra Anka 
raya gidecektir. Milli Reassürans, ya
kın şark memleketleri ile olan müna
sebet ve i§ sahasını genişletmek ka-
... 4._.,. .. ~..ı-~.- 'X?u !>"'""'"" ~K:1,:' ~ -

sın Mısırla olan iktisadi ve sigortacı
lık münasebetleri arttınlncaktır. Bu 
maksatla, Refi Bayann Mısıra ı;!itme
si muhtemeldir. 

Ziraat işletme 
Kurumuna 
Geçen Çiflikler 

1 yo cu ar an ırı o mu§, şo- . 
för Şevki de ağıl surette yaralanmı~ ne verilmesi için yakında bır anlaş
tır. ma yapılarak faaliyete geçilecektir. 

* Şoför Hayrinin kullandığı 3414 Liman idaresi, bur~ya bütün vasıta-

N lı tob
- te lld ak Bah !arını toplıyacak, hır hastahane yap-

o. o us , evve şam - tır cak . 1 k r k ak ld a , ışçi er için koğuşlar ve duş 
~k=•bıe;~ ::ka:ın~ mahalleri kur~c~kt~. V~purlarda k~
ç nklerini alam _k-:_ zaya uğrıyan ışçılerın suratle tedavı
~ kıs h parç ,...,.. ıştır. Otobusun si için bir de ameliyathane yapılacak-
on mı asara ua.amıştır. tır. Bu tesisatın gayesi, işçileri gayri 

iki Kaçakçı Ele Geçti sıhhi yerlerden kurtararak, gemilere 

Emniyet kaçakçılık bürosu memur 
lan, uzun zamandanberi aranan Te-

' mel isminde bir kaçakçıyı yakalamış-

muntazam ekipler halinde sevketmelt 
ve içtimai yardımlarda bulunmak
tır. 

lardır. Salih isminde bir sabıkalının Bir ICJübe Yüzünden ihtilaf 
üzerinde de arama yapılmış, 5 paket Liman idaresi, köprünün Karaköy 
eroin bulunmuştur. Her ikisi de, ad- kısmında, rıhtım üzerinde yeni bir 
liyeye verilmiştir. muhafaza klübesi yaptırmıya başla-

Bir Amele Ağır Yaralandı mıştır. Bu klübe, eskisinin yerine ku-
'l opnaneoe !'ora muess~.ı.m.u: ç~- haie ed~rek lnŞaatlCl"ur<ıurmuştür. 

lışan Mustafa, dün akşam vinç teli- Liman idaresinin itirazı tetkik edil
nin kopması yüzündeh başına düşen mektedir. 
bir demir parçasile ağır surette ya
ralanmıştır. Mustafa, derhal İtalyan 
hastan~ine kaldırılmıştır. Mustafa
run başındaki yara ağırdır. 

Tabanca ve Fitek 
Kantbrrrken.. 

Sirkecide Kavala oteli müsteciri 
Mehmet tabancasını kanştınrken bir 
dnebire ateş almış, çıkan kurşun Meh 
medin iki ayağını delerek geçmiştir. 
*Kadıköyünde Kuşdilinde oturan 

Antranik isminde küçük bir çocuk 
sokakta bulduğu tabanca fişeğini ka
rıştınrken, fişek patlamıştır. Çocuk, 
bacağından yaralanmıştır. 

* İhsan, Mihal ve Anderya ismin
de üç kişi kendilerine elektrikçi süsü 
vermişler, Ayaspaşada bir evden 10 
lira alıp savuşurken yakalanmışlar
dır. 

* Evvelki gün Karadenize çıkan 
Ostovya vapurundan Deniz Ticaret 
Müdürlüğüne bir telsiz gelmiştir. Bu 
telsize göre, boğaz dışında Akçakoca 
mevkiinin 25 mil açığınd&. gemiler 
için tehlikeli olabilecek bir kütük gö 
rülmüştür. 

* Aksu vapunı dün Halice alın
m1' ve tamirine başlanmıştır. 

BELEDİYEDE : 

On Y illik Yeni Yol 

Programı Hcmr 
Belediye on yıllık yeni bir yol pro

gramı yapmıştır. Bu program, Prost 
tarafından hazırlanan imar progra
mile beraber yürütülecektir. Esasen 
program, bu cihetler gözönünde bu
lundurularak yapılmış ve tasdik edil
mek üzere nafıaya gönderilmiştir. 

Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -
Vergilerin tahsil müruru zamanlan 
ile bu müruru zamanlann hangi ta
rihten itibaren hesap edileceği hak
kında bazı yerlerde tereddüde düşül
dü{;rü görüldüğünden Maliye Vekale
ti, bu noktaları şöyle tavzıh etmiştir: 
934 ten sonraki kazanç vergileri ver-
ginin tahakkuk ettirildiği yılı takip 
eden mali yılın iptidasından başlıya
rak beş sene tahsil edilmezse, mu-
ruru zamana uğrıyticaktır. 

934 ten evvelki vergilerde ise bu 
beş senelik müruru zaman verginin 
katileştiği tarihten hesap edilecektir. 

Hizmet erbabından alınan ~tısacli 
buhran vergisi ile bunların haricinde 
kalanlardan alınan kazanç vergisi de 
ayni hükümlere tabi tutulacaktır. 

Müvazene ve hava kuvvetlerine 
yardım vergilerine gelince, bunların 
ait oldukları mali yılı takip eden 
l hazirandan itibaren beş sene müd
detle tahsil edilmemişse, artık alın
mıyacaktır. 

Muamele vergisinde bu müddet, 
ayni tarihten muteber olmak üzere 
on seneye çıkarılmıştır. Veraset ve 
intikal vergisi ile hayvanlar vergi
sinde ise hüküm şu şekildedir: 

Bu vergiler tahnkkuklanndan iti
baren beş sene içinde tahsil edilıne
dikleri takdirde müruru zamana uğ
rarlar. 

lzmirde Elektrik 
ve Tramvay Tenzilôh 

Ankara, 4 (Tnn muhabirinden) _; 
Nafıa Vekaleti, İzmir elektrik ve 
tramvay tarüelerinde mühim miktar 
da tenzilat yaptırmıştır. 1933 te jir
ketle vekalet arasında yapılan bir 
mukavelede 24,5 kuruş olan elektrik 
kilovatı 20,5 kuruşa indirilmişti. Son 
defa tarife komisyonunun yaptığı tet 
kikler neticesinde 1938 başından iti
baren kilovat ücreti 15 kuruş olarak 
tesbit edilmiştir. Son tenzilat nfsbe-
t\:ııii~{!? 7. .. torlff"le 
kuruş 7,5 kuruşa indirilmiştir. 

Emlôk ve Eytam Bankasının 
Hisse Senetleri için 

Ankara, 4 (A.A.) - İstihbaratımı
za nazaran Emlak ve Eytam Banka
sınca evvelce tedavüle çıkarılmış o
lan B. tertibi hisse senetlerine sahip 
bulunanlann arzu ettikleri takdirde 
bu hisse senetlerini bankaya bedelile 
satabilmeleri için, barika, 21. 3. 
938 de toplanacak olan umumi heye-

tinden salahiyet tstiyecektir. 

ı_s_ıR_K_Aç_s_A_rı_RLA_\ 
1 e .Martta Satonya lsmlndeki tngru... 

vapuru De 25 seyyah gelecektir. 

• M ersin •e Tarsus telefon hattı, evveıt! 
ıündenberi umuma a~. 

• V UAyet ziraat müdüril Tahsin ve :00· 
:rükdere fidanlığı memuru İbrahiDi 

Londraya tetkik seyahati yapacaklardır. 

• 

Devlet ziraat işletme kurumu, si
loların ve Atatürkün millete hediye 
ettiği bütün çütlik, bahçe ve mües
seselerin idaresi için hazırlıklarını 

bitirmiştir. Sümerbankın şeker fabri
kalarında olan hissesi de işletme ku
rumuna verilecektir. Ankaradaki bi
ra fabrikası için, tesisat bitirillnek 
üzeredir. Bundan böyle yalnız An
karada bira yapılacak ve yurdun her 
tarafına gönderilecektir. Bomonti mü 
essesesinin müddeti bittiğinden ma
kine ve tesisatı satılmıştır. Bir kısım 
malzeme ve makineler de Yunanis
tana gönderilmiştir. Ziraat işletme 

kurumunun seçtiği bir heyet, Yalo
vadaki Baltacı ve millet çütliklerine 
380 bin lira kıymet biçmi§tir. 

* Anadoluhtsanndaki halat fabri
kasında çalışan Zehra, bir parmağı
m makineye kaptırmıştır. 

Eyüpte Bir Yangın 

Dün gece saat 10,30 da Eyüpte Q. 

takçılar caddesinde Ali Naciye alt 
ah~p binadan yangın çıkmış ve alt 

Programın tatbikine bir niaanda 
başlanacak, ilk iki yllda bir milyon 
lira konacaktır. Program, ikişer yıl
lık olmak üzere beş klSlmdır. 

S ana)i mnfett1şleri, deri fnbriknlarm-
. dakl tetldklerlni bu hafta içinde bi

tireceklerdir. 

• D On tstanbul haplsanesinden Tekir
dağ haplsaneslne 15 mahkfun daha l.ıimlak Mukavelesi Hazır 

Mezbahada hayvan kesimi artmak
tadır. Geçen salıdanberi mürakabe e
dilen kasap dükkanları dün de, Bele
diye müfettişleri ve memurlar tara
fından teftiş edilmiştir. 

Ankaradaki Gazi orman çütliği -
nin bütün müştemilatile fabrika ve 
tesisatının hepsine orman ve bahçe
lerile birlikte üç buçuk milyon lira
dan fazla kıymet takdir edilmiştir. 

Takdir heyeti, Adana, Dörtyol, Tar-

sustaki çiftlik, arazi, portakal ve 
muz bahçelerine ayn ayn kıymet 

takdir etmek üzere cenup mıntakası
na gidecektir. 

kattaki bakkal dükkaru ile üstteki 
tek oda tamamen yandıktan sonra 
söndürülmüştür. Bina, Otakçılar ka
rakolunun yanındadır. Yangının ne
den çıktığı tahkik edilmekt~ir. 

MAARİFTE: 

Valide hanının istimlak edilmesi yollnnmışb.r. 

için belediye ile evkaf arasında ya- ı----1M--v·e-•H•A_V_A_ .. , pılan mukavelename tasdik edilmek T AKV 
------------------------· üzere Nafıa vekaletine gönderilmiş-

tir. 
5 Mart 1938 

CUMARTESi Belediyeye gelen reporlara göre, 
kasap dükAnları etlerin üzerine icap 
eden etiketleri koymaktadırlar. Yill
nız Sarıyerde bir kasabın etiketleri 
noksan görülmüş ve hakkında zabıt 
tutulmuştur. Şimdiye kadar tama
men serbest fiyatlar üzerinden de
vam eden et satışlarının muayyen a
zami fiyatlara göre tespiti se
nelerdenberi kurulmuş bir a
lışv~riş teamülünün cezri bir 
surette değiştirildiğini gösterir. 
Bununla beraber alakadarlar, bu de
ğişikliğe kolaylıkla intibak etmişler
dir. Birkaç perakendecide et bulun
madığı yolundaki şikayetler hakkın
da, alakadar makamlar, perakende et 
satışlarının tamamen normal olduğu
nu söylemektedirler. Her semtte et 
mevcuttur. Yalnız, her yerde ayni fi-

yat üzerinden et satılması bazı pera
kendecilerin vaziyetini sarsmış, buru 
mukabil bazı kasaplar da satışlarını 
daha çok arttırmışlardır. Halit, eski
si gibi, uzaklara gitmiyor, kendi sem
tindeki kasaptan etini kolayca alıyor. 
Bir iki yerde, az sermayeli ve kredisi 
olmıyan birkaç kasap, bugünkü fiyat 
!ardan memnun olmıyarak, yaliut es
kisi gibi kolay kredi bulamadıkların
dan satışlarını biraz kısmışlardır. Bu 
vaziyeti görüpr te satışa çıkarılan et
lerin az olduğuna hükmetmemelidir. 
BilAkis, mezbaha müdürlüğü, kesim 
adedinde bir marttan itibaren yüzde 
on ~ş bir fazlalık olduğunu söyle
mektedir. 

Yüksek Tedrisat U. 

Müdürü Şehrimizde 
Maaril Vekt•leti, yüksek tedrisat 

müdürü ve teftiş heyeti reisi Cevat, 
dün şehrimize gelmiştir. 

B. Cevat, yüksek muallim mekte
bine ilave edilecek paviyon meselesi
le meşgul olmuştur. Sonra güzel sa
natler akademisinde tetkiklerde bu
lunmuştur. Bugün üniversitede çalı
şacaktır. 

* 938 ders yılı başından itibaren 
bütün azlık, yabancı okullarında mu 
siki ve beden terbiyesi dersleri Türk 
muallimleri tarafından türkçe olarak 
2österilecek.tir. 

Mukavele tasdik edilince Nafıa mu 

kavelede fsitmlak bedeli olarak ka

bul edilen parayı derhal belediye 

emrine gönderecektir. 

Valide hanının filen yıkılmasına 1 

nisanda başlanacaktır. 

* Belediye, şimdiye kadar yalnız 
Beyoğlu cihetindeki otel kondoktör
lerini tescil ediyordu. Bundan son
ra, 1stanbuldakilerin de tescil edil -
mesine karar verilmiştir. 

* Bu ayın on beşinden sonra şeh
rimizin herhangi bir yerinde duvar 

ve tahta perde üzerine büyük, küçük 
hiçbir afiş asılmıyacaktır . .Belediye, 
şehrin muhtelif yerlerine ,afiş asmı
ya mahsus büyük levhalar koydurmı
va baslamıstır. 

3 Qncü ay: GCln: 31 
Arabi: 1356 

Muharrem: 3 
GQneş: 6.28 - Oğle: 

fkindl: 15.37 - Aksam: 
Yatsı: 19.34 - fmsAk: 

Kasım: 118 
Rumi: 1354 

Şubat: 20 
12.25 
18.04 

4.52 

YURTI A HAVA V AZIYETl 
Yurdun Trakya, Kocaeli, Ege mıntakala• 

rlle Karadentz klyılan, orta ve cenub, A
nadolu mıntnkalnrının garp tarnflıınnda 

hava kapalı ve mevzii yağışlı. diğer vcr
lerde bulutlu geçmiş, rüzgfır Trııkv Koca
eli, Ege bölgelerinde şimal, di!ıer t-nl !er
de şark istikametinden orta kuvvet•r es
~ştir. 
~ İstahbulda hava kapalı geçmiş, rllz 

gfır slmal istikametten saniyede 6 ile 8 met 
re biz.la esmiştir. Saat 14 te bnromctre 
764,5 nılllmctre !dl. Hararet en çok 8,4 ve 
- az ~I unllin'st ahralr 1r:Av'1adllmh:tir 
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• lngntere • Almanya 
Konuımaları 
Omer Rıza DOGRUL 

ı n.giltere Başvekili Mister 

BÜYÜK BRITANYA! 1 BiRLEŞiK AMERiKA : 

Hariciye Nezareti 
Dış SiyaSetin 

Keçi Ayakll Koyunlar 
[Yazan: 8. FELEK] 

Kasaplar, biz ve belediye bir et me 
aelesile meşgulüz. Gerçi bana doktor
lar fazla et yemeyi menettiler amma 
lifını etmek te karaciğere, böhrep 
dokunmaz ya! Efendim şimdi ortada 

Chamberlain'in anlaşma si· 
1'1eti bir adım daha atmaktadır. 
Bir taraftan balya ile anlaşmak 
~la hazırlık yapalmakta ve lnıil· 
terenin Roma sefiri Lord Perth'e 
~mat verilmektedir. lnıiltere se 
fiti, birkaç gün sonra Komaya dö
lleeek ve yapılan hazırlıklar daire
liıade iki taraf arasında anlaşma ze 
lhiıaini araştıracaktır. Birkaç ıün· 
«-ıaberi, iki tarafın noktai nazan 
ilakıunda birçok haberler gelmek
te ve k&h ltalyanın Akdenizde mü
lavat istediği, kih lngilterenin Ak
.. nizde kendi hesabına tam bir 
lerbeau temini için uğraştığı anla
tabnaktadır. Bu haberler doğru l· 
le, Ud taraf arasındaki noktai na
lar fvkınm çok ıeniş oldu&una 
lauıunetmek lazım ıelir. 

Pakat, hakiki vaziyetin hen.tb 
laılb olmadığı aşikardır. 

italya ile lngiltere işinin ba n
ll1ette bulunduğu sırada İngiltere
ilin Berlin sefiri Sir Bendenon'un 
!!nıanya devlet şefi ile ıörüştü
•u ve Fon Ribbentrop'un da haf· 
ta1a Londraya gideceği haberleri 
teldi. Fon Ribbentrop'un bu Lon
.,_ dyaretinin, ıerçi bir veda ziya 
!etinden ibaret oldutu silylenmek· 
tedlr, fakat ziyaretin Bitler. Ben· 
•rson mülakatından sonra karar· 
lattınlmuı, lngiltere He Almanya 
arasında da konuşmalann başlanut 
.Wutunu hissettirmektedir. 

inıtıtere ile Almanya arasında 
'4.nuplacak en belli başb mesele, 
4bnan müstemlekelerinin iadesi 
lbeaelesidir. Almanya, bu mOstem· 
lekelerin kendisine iadesi &zerinde 
lttar ettiği halde bilhassa lngilte
._ ınuhafazakirlan ve bükômetln 
lbeauı ricali, bu ite yanaşmak Is
~ •• hatti, lnıfllz idaresine si 
~~b~ toprağın Almanyaya devre
-.aıtyec:eği ileri silriilmilştilr. IVI üstemleke bahsi izerinde 

iliz noktai oazannm de-
ad angı m em e n 
Ilı • ~etini, değişmediyse Al • 
ea~~ ne şekilde tatmin oluna
Ilı 1111 bilmiyoruz. Bir aralık. Al
..:11Y• ile bu mesele üzerinde bir 
~Bl'eke yapılacağı, yaal Alman
.. beş, on sene bu mesele ile 
tls eırtıl olmaması mukabilinde Ue
lı, i için bitakım tedbirler alınaca· 
... _hatta Almanyanın böyle bir mU
-.:eke7e taraftar oldutu silylen • 
lbittl. Daha sonralan mesele tek
'- Uyuklamış, ve bu uybklamayı 
::anyanm müstemleke lti Uze • 

e yeni ve geniş bir propagan. 
:- açması takip etmiş, Her Bitler 
• e seçenlerde söylediği nutukla 

11 bahsi ileri silrmtlştU. 
lıaatıterenin müstemlekeler me • 

;:eaı lizeri~deki noktai nazarınıa 
tneaeleyı tek başına halletmiye

: Almanya ile yapılacak geniş ve 
• ~n>:i bir anlaşma çerçevesine ut 
~ oldutu ıiize çarpıyor. 
Ja. !lltekim, ttalyaya karşı da ayni 

ttı hareket takip olunmakta ve 
lla8aıerit meseleler Ozerinde değil, 
~ullii bir anlaşmanın istihdaf .. 
~c1111 açıkça rörillmekteclir. 
..:•ticeyi kestirmek henüz mflm· 
.... delildir. Fakat Mister Cham. 
ita lain, t~rübeye ıfrişmiı bulu-

1or. Tecrübenin değeri ise v-. 
-~ lletfoe ile hıayYila eder. 

~ 1\1 asır Başvekili Mellmet Mah
'-tn mut Paşa, dUn söylediği bir 

lngiliz Silahlanması 
• 
işçi Partisi Tarafından 
Muhalefet Görüyor 

Londra, 4 (Hususi) ~ Slllhlan-1 programına karşı muhalif bir cephe 
ma meselesi. f nj(ilterede. diler siyasi almıştır. 
m~lelerle mü~a:Zi ol8!"ak lliinün en Evening Nevs gazetesi işçi parti 
muhim meselesıd':!'. Tunes "azetesi. sine pddetle hücum ediyor ve diyor 
sil8hlanma için butçeye konulan bir ki· 
bucuk milyar f nJ{iliz liralık tahsisatı · 
az buluyor. Daily Tele~aphe J{azete- "İşçi partisi vatanın mOdafaasını 
ıd de orduya "önüllü asker ahnma- temin edecek olan ıillhlanma progra 
sında J(ilclükler doA'acaıltnı. 60 bin ~ö mına bir taraftan itiraz ederken. di
n~llüye ~ti:v:aç bulundulu halde he- ğer taraftan tngilterenin, Avrupanın 
nuz 30 bın kişi bile yazılmadığını bil • . . 
diriyor. yansına silih vermesını ve bundan 

başka da Jandarmalık vazifesi yap-
Harbiye bOtçesl .. tstiknızla el~e e- masını istiyor. Silihsız İngiltere elin 

dilecek para hane; olmak uzere . 
123.707.000' tnj(iliz lirası tahmin e- de sopa ile mi bu jandarmalığı yapa 
diliyor. Bu para Jee(en seneden 19 caktır.,, 
milyon sterlin fazladır. Bu sene ya- ltalyamn deniz İnfGGh 
pılacak harp gemileri için 8 milyon Londra, 4 (Hususi) - İtalyanın ye-
sterling kadar fazla para verilecektir ni deniz inşaat programına göre ltal 
Yeni yapılacak deniz tayyareleri ha- ya halihazırda 35.000 tonluk iki zırh 

1ı yapmaktadır. Ayni hacimde iki 
zırhlının inşası 938 programına dahil 
dir. Bundan başka saym henüz tes
pit olunmıyan tahtelbahirler yapıla 
cağı da haber veriliyor. Bu yıhn ba
f1nda İtalyan tezgahlannda 22 tah
telbahir inşa hatinde idL 

riç olmak üzere donanmanın ağır tay 
yare ihtiyacı için bu sene bir buçuk 
milyon sterllıı.. fazla tahsisat kona • 
caktır. 

Amele partüi mulaalil 
işçi partisi hükumetin silahlanma 

YUGOSLAVYA: 

Harp Bütçesi 
313 Milyon 
Artırılıyor 
Belgrat, 4 (A.A.) - Mebusan mec

lisinde Harbiye Nazın General Ma
riç, milli müdafaa bütçesi hakkında 
izahat vererek. geçen sene orduya ve-

ve ancak bu şartlarla Yugoslav ordu
sunun modern teçhizata malik olabi· 
leceğini ilave etmiştir. 

Nazırın nutku alkışlarla karşılan
mııtır. 

Bu esnada heyecanlı bir hAdise ol
mU§tur. Muhalefet mebuslarından~ 
lup birkaç gündür milli müdafaa büt 
çesi münasebetile mühim ifşaatta bu 
lunacajını söyUyen Rasoviç içeri gir
miş ve dışarda meçhul şahıslar tara
fından hücuma uğradığını, vesikala
nn zorla alındığını söylemi§, fakat 
bunun aslı çıkmamıştır. 

FiLiSTiN: 

Yeni Komiser Herkesi 
Sükuna Davet Etti 

Kudf.is, 4 (H~f) - Ftllstlnln ye
ni komiseri bir beyanname neşretmlf 
ve herkesi lstlkran temin ile umumi 
refaha hizmete davet etmiştir. 

Dün, Cenin civannda vukubulan 
bir müsademede bir Arap çetesi bir 
İngiliz askerini öldürmüş ve bir za
biti yaralamı§tır. Birkaç Arabın mak 
tul düpneai üzerine Arap çetesi da
ğılmıftır. 

BALKANLAR: 

Ankara Konseyinin 
Hararetli Akisleri 

iSPANYA: .. 

ispanya sularında 
Alman 
T ahtelbahirleri 

Paris, 4 (Hususi) Fransa sulannda 
bulunan ve İspanya cümhuriyetine a· 
it olan bir denizaltı gemisini aşırmak 
yüzünden tevkif olunan sabık lrun as 

panyol tahtelbahirinin hadise sırasın 
da Fransız kanunlarının tatbik olun
duğu bir yerde bulunmadığı anlaşıl
mıştır. Troncoso ile üç arkadaşı diğer 
suçlardan muhakeme edilmek üzere 
mevkuf bulunmaktadır. 

Londra. 4 (ffusust) - İngiltere ha
riciye müsteşarı Mister Butler bugün 
isi İspanya generallerinden Dellano 
nun beyanatı hakkı~da söz söylemiş, 
ve generalin, "'Cebelüttank korsan • 
lar elindedir. Yarın İspanyaya döne
cek., demediğini anlatmış, sözlerinin 
gazetelere Yanlı§ geçtiğini ilave et • 
mi§tir. 

Alman talatelbahlrleri 
Cümhurtyetçi İspanya müdafaa ba 

kanı neşrettiği bir notta, 1937 şuba-1 
tındanberi İspanya kıyılannda görü 
l~n Alman denizaltlan hakkında ma 
lumat •ermektedir. Bu nota göre, ı... 

GÜNDE 2500 LiRA l 

kla Mısınn dahiU ve harici sl· :::tini izah etti. Bu izaha göre, 
._. rı Cinümüzdeki yıllarda meş • Belgrat. 4 - Samuprava gazetesi, 
~ecek en mühim iş müdafaa Ankara Balkan Konseyinin mesut ne 
) tini kurmak, Mısır ordusuna ticelerinden bahsederken diyor ki: 
~ek ve motiirleştirmektir. "Bu konferans, Balkan Antantı dev 
~ coğrafi vaziyeti, onun çok letleri hudutlanrun mü~ olduğu 

01 
__ •tli müdafaa teşkilitıaa sahip nu ve bunlara dokunmıya kimsenin 

WUU gerekleıtirmektedlr. ha • cesaret edemiyeceğini bir daha aıilat 

41 tere· Mısır ittifakı, Ud müttef"ık mııtır.,. 
.:;!•tın Mısın müdafaa işini pay- Bükreş, 4 - Gazeteler Balkan Kon 
h •lannı temin ediyona da ba seyinin neticeleri üzerinde ehemml
.._~laşnıa. Mısır müdafaasının ku • yetle duruyor. Kurentul gazetesi. an
..:•sına ve güvenilecek hale gel· tanta Bulgaristanın da iltihakı tezi-

ine kadar devam edecek. daha ni müd,ıfaa ederek "Balkan Antantı. 
~ Mıaır kendini müdafaa i~lni evet. fakat Bulgaristanla.. diyor ve 
._~uUyetini dolrudaa dojruya buna tek bir Bulgann zorluk göster 
--..... alacaktır. miyeceğinJ söylüyor. 

._ '14181ruı ba bflytlk ite 1-tlamaa Wbıi koruyaeak ve iatikhalinl ul• 
~ .... ,.., lluma _ _ iltllrı-_---'--...:.•..;.;.am;;.;;.1;;;;;::11:.::acaktır:.:.=:=:.• 

-1 

• bir but var. Kasap buna Dağlıç diyor; 
mezbaha bir şey demiyor; siz keçi ol· 
masın diye şilphe ediyorsunuz. Buna 
halletmek için merak erbabından bir 
zat kurnazlık edip kasaplarda keçi 
aramış; bulamamış. Keçi kolay bu
lunmaz. Çünkü başını kaybeden ha)'• 

Esaslarını Gösterdi 
Vaşington, 4 (A:.A.) - Roosevelt idaresinin beşinci yldönümO müna- van hüviyetini ispat edemez. Onun 

sebetile, Dış Bakanlığı, son beş yıl içinde dış münasebetler sahasmda el- için keçinin koyun. koyunun keçi ye
de edilen neticeler hakkında bir tebliğ neşretmiştir. rine reçmesi mümkündür. Mümkün

Tebliğde Amerika politikasının ana prensipleri hatırlatılmaktadır. dür amma keçi, inadı yilzilnden pek 
Hükumet, taahhütlerine riayet eden bir iyi komşuluk politikası takip makbul olmadığı için kimse koyuna, 
edecektir. Dış Bakanlığının vaziyeti şu surefle hulasa edilebilir: keçi diye sürmeyi düşünmez. O _. 

Beynelmilel itidal politikasa tatbikini, kuvvetin politikaya vasıta beple kasaplar keçi eti istiyea bu q. 

gibi kullanılmasından çekinilmesini. milletlerin yabancı milletler içişle- ta: 
rine müdahale etmemesini. beynelmilel anlaşmazlıkların müzakerelerle 
halledilmesini istiyoruz. Beynelmilel hukukun kuvvetlenmesiae tuaf

- Keti eti yok! Demişler. 
Bu zat, benim gibi; o günUn ha,.. 

van borsası sataş bültenlerini tetkik 
edecek yerde daha pratik davranmıt 
ve bu sefer paçacı diik.kiuwıa bqvur-

tanz. 
Silahsızlanmanın müessirliğine tnanıyoruz.Beynelmflel ittifak ve taah 

hütlerden sakınıyoruz. Fakat müşterek gayretlere taraftarız. 
Ekonomik emniyeti ve dünya istikrarım artırmıya matuf teşebbüs mut-

lere müzaheret ediyoruz. Mal6m ya! ?açanmiylsi keçi paç
Gümrük setlerini azaltmıya ve yahut beynelmilel ticaret tahdidatını dır. Sormuş: 

kaldırmıya matuf bütün teşebbüsleri müdafaa ediyoruz. - Keçi paçası var mı? .. 

ISVEÇ: 

Meçhul 
Bir Hastalık 
Başgcsterdi 

Stokholm, 4 (A.A.) - İsveçln şi
malinde son hafta içinde Z7 kişi 
henilz bilinmiyen bir hastalığa tu
tulmuş ve bunlardan üçü hemen 
örmilştilr. Doktorlar ölüler üzerin 
de otopsi yapmalarına rağmen has 
talığı anhyamamışlardır. HükO • 
met şiddetli tahaUuz tedbirleri al
mıştır. 

KISA HABERLER 

Ur. * ft'1yada bir ta,.,.are denize dilserek 
batmııs. lkı kişi ölmüştür! Amerikada da 
bir yolcu tayyaresi kaybolmuştur. 
* Amerikada meşhur koşucu Kunlngam 

bir mlllik mesafeyi 4 dakika ve 4 buçuk 
saniyede almıştır. * fngilterede Glaskov sergisinde çalışan 
3000 amele grev yapm1$tır. • 

panya kıyllannda görünen Alman 
tahtelbahirleri "U. 28, U. 29. U. 33, 
U. 34 ve U. 36., dır. 

.. 1937 yılının Rk aylan zarfında, bu 
denlzalblar birçok defalar Kadlste, Sö
ta'da ve Balear adalarında demirlemif
lerdlr. 

Vallln'den ba.oıka, Llııelotte, Eserbtvg, 
Neptun ve Dugust Şultze gemileri ispan
ya kıyılannda ı:alısmışlardır. Gecenler
de Söta ve Kaftlı<'te bulunan Auıwıt 
Şultze, birkaç defa açık denizde Alman 
denizaltılarına yiyecek ve malzeme ver
miş ve birinci klınun sonunda Vllhelsha
ven limanına ıflderek oradan 12 IUbatta 
tekrar ispanyaya gelmiştir ... 

Son gQnlerde Mart 
Antuvanet rolünü 0 y. 
nıyan sevimli sinema 
71Jdızı Norma Shea
rer'in bu rıımı çok pa 
halıya mal olmustur. 
Normanın 7alnız saç
larile mequJ olanla • 
nıı &ayısı 115 i ıeç • 
mit ve bunların 7fl'l1 
lllb'eleri Z&OO 111'Q1 
büa~. 

FRANSA: 

Bir Kabine 
Buhranı 
Daha Atlatıldı 

- Var! Şunlar, şunlar! 
Filviki dükkanda bir süril k~f .. 

yağı varmış. Bu merakh zat şimdi dl 
şilntlyor: Bu keçi ayaklannın gövde
leri nerede? Bunu düşünmiye hacet 
yok! Nasıl ki. garp efsanesinde Cen
taure - Santor adını verdiklerini ha. 
şı adam vücudu at bir mahliik varsa 
bizim kasaplann sattıktan hayyanla. 
nn da ayaklan keçi gövdesi koyun • 

Parla, 4 (Hususi) _ Fransada ağır dur. Bunda şaşarak bir şey yok. 
bir buhran hava.'lının esmesine sebep Buna bakıp şimdilik. vahudileria 
olan ve parlamento ile ayan meclisi maruf hikiyede zalim hikime: 
arasında beş kere gidip gelen iş ni- - Bu ne attır. ne keçidir. Bu bt. 
zamnamesi meselesi, nihayet hallo _ Allahın beliudır. Dediği gibi bizde 
lunmuştur. tş hayatını tanzim eden mezbahada kesilen bayvanlara ke
ve işçiler ile patronlar arasındaki mü çi. karaman, dRğhç, kıvıftık diye 
nasebetleri tespit eden yeni nizamna damga V1U11DCıya kadar aldıtllmz ea. 
menin geçen 28 şubat günü meclis tere: 
tarafından tasdiki icap ediyordu. Me - Bu ne koyundur, ne keçi! Bt. 
busan ile iyan arasında lhtilif çık- Allahın belisıdır. Der ilzüatüdea km 
ması ve işin uzaması yüzünden l8s - hllurus.. 

tır N~an_t M ŞQ~ıııq ~ükerrer is
tifa tehdidi karşısında mebusan mec 
lisi ile ayan meclisinin düşünceleri te 
lü edilmiş ve M. Şotan mebusların 
ayan noktai nazannı kabul etmeleri
ni istemiş, proje 134 reye karp 424 
reyle kabul olunmuştur. 

Ayan ile mebusan arasındaki thti
lifa sebep. kanun layihasının. maişet 
pahalılaştıkça ücretlerin yükselmesi
ni istemesidir. Ayan bu yükselmenin 
hangi vesikalara istinat edeceğini ile
ri sürüyor ve bu yüzden hükUmetin 
tekllfinJ kabul etmiyordu. Nihayet 
bu sabah saat üçte iki tarafın noktai 
nazan telif edilmiştir. 

Türkiyat Ar&ftmnalan 
Paris, 4 ( A.A. )- Bu ay Parla üni

versitesinde Türkiyat araştırma mer

kezince on konferans verilecektir. Bu 
konferanslardan 8 martta verilecek 

olan birincisi Demaportundur ve Ma· 
latya kazılan hakkındadır. 

MISIR: 

Veft'fDer Kuvveti 

Bir Hamle Hcmrhyor 

•cftsinde 
Yeni Layihalar 

Ankara. 4 (Tan muhabirinden)~ 
Millet Meclisi bugün toplandı. orman 
ve iskan kanunlanna ek olarak ya
pılan layihaların muhtelif encümen
lerde tetkik edilmelerine karar ve • 
rildikten sonra divanı muhasebat ra
porunun müzakeresine devam ve en
cümen mazbatası kabul edildi Yaba
ni zeytin ağaçlarının aşılanması hak
kındaki liytha, zirai ıslahat Jiyihasl
le birlikte tetkik edilmek üzere zira
at encümenine iade olunmuştur. 

ITALYA: 

imam Yahyanın Oğlu 
Romayı Ziyaret Etti 
Roma, 4 (A.A.) - Yemen krala 

Yahyan<n oğlu Prens Hüseyni bu
gün Mussoliniyi ziyaret etmiş ve Ha 
riciye Nazın Kont Ciano da hazır bu 
lunduğu halde samimi bir mülikatta 
bulunmuştur. 1 

İtalyan matbuatı prensi hararetle 
selimlamakta ve bu ziyaretin büyüt 
ehemmıyetini kaydeylemektedir. 

Kahire, 4 (Hususi) - Başvekil Meh BU l 1 
met Mahmut Paşanın dünkü nutku- GAR ST AN: 
nu 30 bin kişi dinlemiş ve tasvip et-
miştir. Hükumet reisinin. müntehip- y • 
lere vadettill en mühim şeyler şun- enı Mebus Seflmi 
lardır: YenJ bir ordu vücude getir- y 
mek ve orduyu en yeni vasıtaıvıa ann Baılıyor 
techiz etmek, devletin maliyesini sağ Bulgar Telgraf Ajansının Istanbul 
lam esaslara istinat ettirmek, bütün mümessilliği tarafından Bulgar seçim 
sınıflar arasında adaleti, sulh zama. leri hakkında gazetemize §U malümat 
nında şahsi hürriyeti temin etmek verilmiştir: 
bütün halka temiz su vermek. vergi: "Bulgaristanda mebus lleÇimlerl 
leri indirmek. hastalıklara karşı ko- başlıyor. Seçim kanunu mucibince 
ruyucu tedbirler almak. bütün dev- Bulgarlstanm muhtelif yerlerinde 
letlerle ve bilhassa müttefik İngilte- Malflm 6, 13. 20, 27 tarihlerinde ınti
re ile en iyi münasebetleri inkişaf et haplar olacaktır . 
tlrmek. Koseivanof hüktlmeti demokrat.si 

Başvekil. bütün memleketin ken- hurriyetini korumak ve partilerın Wı 
disine ve fırkasına rey vermesini Is- ti.ınde kalmak maksadile seçım1ere 
temiştir Fakat Vefd partisi de htikü· karışmamaya karar vermıştır . 
mete karşı çok kuvvetli bir hamle ha Hükumet en Jı.istı.in hakem sıfatile 
zırlamaktadır. Seçlm. martın 31 inci seçim mücadel · in fevkinde kala 
ve nisanın ikinci günü yapılacak. ye- cak ve ancak esinin 
nl ~14mento 12 ııiaan IÜDil toplana best bir 8Ul'ette ....... temine':. 
catm. 
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ki Kadın Bir Olup 
a a etteBulunmuşlar iPEK SINEMASINDA GÖSTERiLiYOR. Bugün Saat 1 de Talebe Matinesi 

TÜRK SINEMASINDA 2 BÜYÜK. FiLM: TORKIYE 

lk Tahkikat Bittikten Sonra 
Muhakemelerine Başlanacak • 

LUCIEN BARROUX 
JULES BEERY 

-----"' VICTOR FRANCEN 
ve BLANCHE MONTEL 

ŞiŞE VE CAM 
FABRI KALARI 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir 
Turkluge hakaret davasına başlan

mıştır. Suçlu yerine, Kalyoncukul
lugunda Boynuz sokağında 3 numa
rada oturan Armanağın kansı Virjin 
ile Tarlabaşında Yağhane sokağında 
oturan Madam Gülizar geçirilmişler 
dir. 

Suçlu: PARIS EGLENIYOR MACERA ADAMI Anonim Sosyetesinden : 

- Ben bunun şa.hadctini kabul et
mem. Çünkü Ayşe ile ayni evde otu
rur, beraber yer, içerler, demiştir. 

Parisin eğlence muhitinde cereyan eden Bütün dünyada alkışlanmıt fevkalade 

filmi 

Sosyetemizin senelik hissedaran 
heyeti umumiyesi, aşağıda yazılı ruz· 
nnmenin müzakeresi için 1938 senesi 
Mart ayının 29 ncu Salı günu, saat 
15 de, Galata Perşembe Pazarı Sa
mur sokak, Iş Hanında, birinci katta 

Diğer şahit, Adilin çağırılması için, 
duruşma, talik edilmiştir. 

neşeli, zevkli film 
Seanslar : 1, - 4,20 - 8 

• meraklı heyecanlı aşk 

--------· 2,35 - 6,05 - 9,40 

Abdullahı İple Boğanlar 
Dün, ağır ceza mahkemesinde, ge-

Reis, hüviyetlerini tesbit ettikten çenlerde Tophanede bir dükkanda 
sonra Adliye Vekiiletinden gelen i- Abdullnhı iple boğarak öldüren Be
zin tahriratını okumuştur. Bu tah- kir oğlu Ömcrle, Aziz oğlu Bekirin 
riratta Büyük Millet Meclisi riyase- muhakemelerine devam edilmiştir. 
tince, her iki suçlu hakkında Türk- ö A mer, bdullahın memlekette kar-
lüğü tahkirden dolayı takibat yapıl- deşini öldürdüğünü, Zonguldakta da 
masına müsaade edildiği bildiriliyor bir mahkumiyeti bulunduğunu iddia 
ve Gülizar hakkında ayrıca hükfıme- etmiştir. Mahkeme, bu iddialann tes 
tin. manevi şahsiyetini tahkirden de biti için duruşmayı başka bir güne 
takıbat yapılması isteniyordu. talik etmiştir. 

Bundan sonra, iddianame okun-
muş, evvela, suçlu Virjine söz veril- HAKARET : 
miştir. O, kendisini şöyle müdafaa et-
miştir: 

- O gece kardeşime piyango bile
ti vurmuştu. Eğlenti yapıyor, gramo
fon çalıyorduk. Evimizin alt katında 
oturan Kadir, saat 21 sulannda kapı
mızı vurdu ve gürültü yapmamamızı 
söyledi. Biz saat 24 e kadar kanunen 
gramofon çalabileceğimizi söyledik
Ne kendisine, ne de Türklüğe haka
ret ettik, iftira ediyor. 

Madam Gülizar da: 
- Haşa, bay reis, biz Türkiyede 

büyüdük, burası bizim vatanımızdır. 
Bana isnat edilen suçu dört yaşında
ki bir çocuk bile yapmaz, demiştir. 

Bu sırada reis, dosyayı tetkik et
miş, ilk tahkikat yapılmadığı anlaşıl
dığı için ikmal edilmek üzere, dosya
nın müddeiumumiliğe iadesine karar 
verilmiştir. 

Karuıİım Kolunu KD'Jllll 
ve Dövmüf 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir 
dövme ve kol kırma davasına başlan
mıştır. Davacı, Ayşe isminde bir ka
dındır. Suçlusu da kocası Halittir. İd
diaya göre, Halit, bir gün zilzurna 
sarhoş olmuş, gece yansından sonra 
kansının kolunu burmak suretile kır 
mış ve onu dövümüştür. Dün mahke
mede Katina isminde bir şahit dinlen 
miştir. Katina, şunlan söylemiştir: 

Muhakemeden 
Sonra Bir 
Ağız Kavgası 
Dün, asliye ikinci ceza mahkeme

sinde, anası Madam Kalyopinin öldü
ğünü iddia ederek kendisine nafaka 
vermiyeceğini söyliyen eski Samat
ya kilisesi papazlarından Koço Kos
tantinin kansı Anasto tarafından 

Kalyopi aleyhine açılan hakaret da
vasına devam edilmiş, şahit dinlen
miştir. Şahit, bu hususta bir şey bil
mediğini söylemiş ve muhakeme ta
lik edilmiştir. 

Anasto ile Kalyopi, koridorda bir 
münakaşaya tutuşmuşlardır. Kalyo
pi şöyle bağırmıştır: 

-Koço Kostantin, benim dünya ah 
ret oğlumdur. Onu ben doğurdum. 

Fakat sen araya girdin. Ayda altı li
ra verdfrınemek ı'itu ona anasını ın
kiır ettirdin. Ben patrikhaneden vaf
tiz kağıtlannı getirttim. Anası oldu
ğumu ispat ettim. Şimdi tuhaf vazi
yete düştüm. Ben Kumkapıda ölü, 
Taksimde diri gösteriliyorum. 

Anasto da şöyle mukabele etmiş
tir: 

- Patrikhanenin vaftiz kağıtlan 
doğru değildir. Benim kocam eytam 
mektebinde okumuştur. O, ne anası
nı tanır, ne babasını ... Hepsi de öl
müştür. Sen de onun anası değilsin. 

Bu cevap Kalyopiyi büsbütün kız
dırmıştır: 

Le A • ı·"' · ıı· 'an il arı 1 l vazım mır ıgı ::.:.-

Dikimevi için 157 bin adet tahta 
düğmenin müteahhit nam ve hesabı
na pazarlığı7Mart 938 pazartesi günü 
saat 14;30 da Tophanede Levazım 

amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 392 bu
çuk lira ilk teminatı 58 lira 88 ku
ruştur. Şartname ve nümunesi ko -
misyonda görülebilir. Isteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(440) (1140) 

• Topkapıdan Metrese ve Metresten 
Topkapıya Mayıs 938 sonuna kadar 

günde bir defa yapılacak nakliyat i
çin 22 kişilik bir otobüs kiralanacak
tır. Pazarlığı 7 - 3 - 938 Pazartesi 
günü saat 16 da Tophanede Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Bir günlük ücreti 17 li

ra tahmin edilmiştir. Teminatı 178 
buçuk liradır. Şartnamesi komisyon
da görülebilir. isteklilerin belli saat
te komisyona gelmeleri "445" "1152" 

.,,,. 
Istanbul L. V. amirliği için müte

ahhit namı ve hesabına 24 adet ev -
rnk sandığı 9 - 3 - 1938 Çarşamba gü
nü 'Saat 14,30 da pazarlıkla eksiltm~ 
si yapılacaktır. Tahmin bedeli 72 li
ra ilk teminatı 11 liradır. Şartname 
ve nümunesi Ko. da görülebilir. Is
teklilcrin belli saatte Ko. na gelmele
ri (447) (1199) 

Müessif Bir Ölünı 
' Eski Darphane müdürü kimyager 

B. Hakkı Halit Lcbe kısa bir hastalığı 
müteakıp cuma gecesi vefat etmiştir. 
Cenazesi 5 Mart cumartesi günü sa
at on birde Ycşilköyde cami civarın
daki evinden kaldırılarak Bakırkö
yündeki medfenine defnedilecektir. 
Sirkeciden Yeşilköye 10,30 da tren 
vardır. 

Merhum çok okumuş, kıymetli bir 
zattı. Ailesi efradına taziyelerimizi 
sunarız. 

- O akşam, Halit eve geldi, rakı 
içmiye başladı. Ayşe, bizim evimizde 
kiracı idi. Saat 19 oldu, 20 oldu, 21 
oldu, rakı filemi hala devam ediyor
du. Saat 24 sulannda ben yatmıştım. 
Aşağıdan Ayşenin ve kızı Meliihatin 
ağlnmnlnrile uyandım. Meliihat "An
nemi dövme,, diyor, yalvanyordu. 
Ben aşağıya indim. Halit, Ayşcnin ko 
lunu bükmük, sırtına yumruklar in

- Ben oğlumun kanile benim ka- •••••••••••••• 

diriyordu. 

nımın Uıhlilini istedim. Fakat tıbbı-
adli babasını da istedi. Onun babası 
Yunanistandadır. Başım kızarsa, o
radan babasını da getirir, kan tahlili 

- A, siz de olanlar komşulara oluyor gibi konuşu .. 
yorsunuz! Evden içeri girdikleri yok; kocanızı hiç 
te mi kıskanmıyorsunuz? Hiç mi özlemiyorsunuz? 
Şimtli de (Gardenbar) daki artistlere tutulmuşlar.-

Ben bir kahkaha kopardım: 
- !kisi de mi 1 
- İşte böyle gülersiniz; amma o ka1ır Rus karılan 

fakında bizim de evlerimizi yıkarlar._ 
Yine güldüm: 
-1. Ne çıkar dedim; başka ev yok değil ya; korkma 

yaptırıveriıim. Nihayet, adliye polisi 
münakaşaya kanşmış ve iki tarafı ad 
liyeden çıkarmıştır. 

BUGÜN M E L E K Sinemasında • • katn sosyetemiz bürosunda toplana
caktır. 

Dünyanın en büyük sinema yıldızı 

FREDER IC MARCHE ve v~!E:=~~e 
tarafından Fransızca olarak nefis bir surette yaratılan 

TALİH GONE$i 
tamamile tabii, renkli büyük AŞK ve güzellik filmi 
Aynca: 1lave olarak Paramount dünya havadisleri. 

Seanslar : 2 - 4, 1 S - 6,30 suvare 9 da 

,.. BUGÜN S U M E R Sinemasında., 
Paris sefahat mahallerini ve Parisin gece hayS:bnı ve bilhassa 
Parisin meşhur FEMlNA BARIN e5rarını gösteren ve bir lüks 

kadının yalarunı tasvir eden 

MÜŞKİL İTİRAF (L'AliBi) 
Zengin oe em8alsiz lümi görünüz. Baş rollerde: 

ALBERT PREJEAN • JANY HOL T • 
ERtC YON STROHEtM 

Zengin, hareketli ve ihtiraslı sahneleri havi bir film. 
--• lliveten: EKLER JURNAL dünya havadisleri. •-.. 

fstanb~l BeJediycsi Şehir Tiyatroları 

Ylta11\~ıf.-Jö' ~1J 
BİR ADAM YARATl\IAK 

3 perde 

• •• 

1 

,.ş h 1 . .. ld a eser erm uç yı ız~ : 

1 • VERTHER • GÖTE 
Fi 60 Kr. 

2 • POL ve VIRJINI - - - .. -
3 • MANON LESKO 

Rahip Frevost Fi 80 Kr. 
Bu üç kitap resimlerle 

süslüdür. 

- Hilmi Kitabevi -

.. 

Sosyete esas mukavelesinin (53) 
üncü maddesi mucibince sosyetenin 
100 hissesine sahip olan her hissedar 
bir rey sahibi olarak içtimaa iştirak 
pakkını haizdir. 

Hissedarlarımızın içtimaa iştirak 
edebilmeleri için gerek asaleten ve 
gerek vekaleten hamil oldukları his
se senetlerini 21 Mart 1938 tarihine 
kadar sosyete merkezine tevdi ede
rek dühuliye kartlarını almaları la· 
zımdır: 

Müzakerat Ruznamesi ~ 
1---; Idarc Meclisi raporunun okull 

ması, • 
2 - Mürakıpler raporunun okun

ması,, 

3 - Biltınço ve mevcudat defteri· 
le kar zarar hesabının tetkik ve Jda· 
re Meclisi ve Mürakıplerin ibrası, 

4- idare Meclisi azalarına veri· 
lecek huzur hakkı ile miırnkıp , ücret 
lerinin tayini. 

Idare Meclisi 

İstanbul Uçüncü lcra .Memurlu
ğundan: 

Osmanlı Bankasına borçlu Diş Do1' 
toru Mehmet Rızanın mahcuz ev eş
yasının satılmasına karar vcrilıniŞ 

olduğundan ilk açık arttırmanın Ba· 
kırköy onddesindeki muayenehane-

sinde ll-3-1938 cuma günii saat 14 
on beşe kadar ve bu arttırmada mıı· 
hammen kıymetinin yüzde 75 ini bul-

14-3-1938 Pazartesi gü.nü saat 9 daJI 
1 O na kadar yapılncaih ilan olıı· 

nur. (5645) 

lstanbul Dördüncü lcra Memurltl" 

ğundan :Paraya çevrilmesine karat 

;~ım~ ın::ıııııııı~ 
ııınu ~~ 

KOMEDİ KISl\U 
Saat 20,30 da 
DALGA 

3 perde komedi 
••••••••••••••• verilen hane eşyasının birinci açık ar· 

tırması 5 Mart 938 tarihine müsadi.İ 

ÇOCUK: 

• •• 

Cumartesi, Çarşamba 14 de 

MAVİ BONCUK 

ERTUÔRUL SADİ TEK 
TİYATROSU 

il B 3~ !kı~ .~d! .. z "\il 
Akşam Lisan Kurlan 
Fransızca - İngilizce v. s. 

HaftAda 3 ders 
Ayda 4 liradır. 

Pazartesi: KADIKÖY - SÜREYYA'da 'i•Iİlll----------· 
FAKİRLER Mt)SAMERESİ 

Cumartesi günü saat dokuz buçuktB 
Beyoğlunda Taksim Sıraservi Hace 

zade sokağında Telci apartımanınıfl 
1 nolu dairesinde paraya çevrllecc1' 

ve kıymetinin yüzde ·yetmiş ~ 
bul~adığı takdirde ikinci açık artır

ması dahi 7 Mart 938 tariıune müSS"' 

dü pazartesi günü ayni mahal ve SS" 

atte yapılacağı ilan olunur. 

neği bırak ta arkadaşlanmızi biraz eğelendirmiye 

bak-· 
Ben sustum, ona Meral cevap verdi. 
- Neden böyle söylüyorsunuz Hasan Bey? BeniID 

de çocuklanın var; onlar için kendim için yılda de
ğil, ayda, haftada hatta günde kaç be~ lira harcaru. 
ğunız oluyor, ne çıkar, onlar da bizim yavrularımız.. 
Vallahi Yıldız Hanım tebrike layik ... Keşke hepimis 
onun gibi bu işlerle uğraşabilsek ... Boş yere vakit ge 
çireccğlınize._ 

:'1'1nız; çatı altında ezilmeyiz.-
- A, iki gözüm, siz de ne kadar kıöirlisiniz; ne ka

dar üst perdeden konuşuyorsunuz.. İnsan biraz ko
casının peşine düşer, çeker, çevirir; nereye gittiğini 

-33-

Misafirler gittikten sonra Rus artistlerini 
beslemek ıçın para harcamaktan çekinmi .. 
yerek kendi çocuklarımızı düşünıniyen Hasanla ilk 
defa uzun ve acı şekilde konuşutm, ses çıkarmadlt 
düşündü, düşündü; bana hak verir gibi göründü ... 
Zntcn Hasanın adetiydi; her yaptığı gafın sonunda 
boynunu büker, haksız olduğunu anlamış gibi görü
nür; uslandığına insanı inandınrdı. 

nrar sorar ... 
- Evet, Hanımefendi, dedim; biraz kibirliyimdir; 

kocamın peşine düşemem; nereye gittiğini arayıp so 
ramıım; isterse o bunları bana yapsın.-

Bana bir gülmek krizi gelmişti; katıla katıla gü
lüyordum; nihayet sustwn ve biraz ciddi, sordum: 

- İkisi birden mi tutulmuşlar Garden Bar ar

tistlerine? 
- Öyle yn?. Bir Rus kansı ikisini birden yakala

mış, dolandırıp duruyormuş ... Bu işi çoktan haber nl 
dım, amma, size söyliyemedim; sizin birşeye aldırış 
ettiğiniz yok ki!. 

Bir Prenses mi imiş, ne imiş! .. Anlaşılan, kadın 
bizim budalalara kendini dirhem dirhem satıyor ... 
Ne zamandır beraber düşüp kalkıyorlarmış; şimdi 
kadın hasta imiş; Şişlide bir evde oturuyormuş; Ha
san Beyle Namık karıyı besleyip duruyorlarmış. Her 
gün evine sepet sepet öteberi gidiyormuş.. Gördü
nüz mü, evlerinin parasını kimlere yediriyorlar_ 

O günlerde Basanın cebinde bir adres buldwn: 
(M. elle Olga, Chichli, No. 20) 
Belki bu adres Garden Bardaki Rus artistin adre

siydi .. Bu adresi Hasana gösterdim, sordum; bana bi
ribirini tutmıyan birtakım şeyler söyledi; Fransuca 
ders veren bir kızdır, dedi. bir arlradası icin adres al 

mış - çiçek yapan bir artist, !Azım olur diye adre
sini aldım, dedi, dedi, dedi... Zaten Hasana layik ol
duğu numarayı vermiye başlamıştım. Uzatmadım, 
bu da geçtL 

Hastalığım sıralarında (harp öksüzleri derneği) ni 
epeyce ihmal etmiştim. Sonra dn bütün bu kanşı.k ya 
şamanın, dedikoduların arasında istediğim gibi ça
lışamamıştım; arkadaşlar şikayet ediyorlardı. Şimdi 
iki üç günde bir lstnnbula inerek - işlere bakıyordum. 
Oraya her gün bir ild küçük yurtsuz veya bir kim-

. sesiz ihtiyar geliyor, yerleşiyordu; korunacak zaval
lılann sayısı günden güne artıyordu; memleket is
tiklale kavuşmakla geçmiş karagünler birdenbire 
baştan başa ışıklanamazdı; daha çok kanayan yara
lar vardı; yapacak vazüemiz daha pek çoktu. Halbu
ki benim içine karıştığım sosyetede ayıpmış, günah
mış gibi bu küller altından yeni çıkan yurda ait hiç 
birşey düşünen yoktu ... Arasıra biraz anlar, duyar 
gördüklerime bir yolunu bulup söz açıyor, derneğin 
üye sayısını arttırmaya çalışıyordum. 

Son günlerde fazlaca açık vardı; Basandan, öde-
mek üzere biraz para iste9im: 

- Çok sıkıntıdayım, veremem! 
Dedi. 
Hasan benim sık sık İstanbula inmepıe bile kızı

yordu. Evi yüzüstü bırakıyorsun, işler hizmetçi elin
de kalıyor; sonra yorgun ~gın geliyorsun, misafirle-

rimize ikram edemiyorsun; evde senden başka ka
dın da yok, diyordu. 

Şişliye geçtiğimiz zaman yengem bizden aynlmış, 
Boğaziçinde bulunan bir akrabasının yanına gitmiş
ti. Ben Hnsana cevap veriyordum: 

- Ev, ihmal edilebilir; bizim evimiz, içine başımı 
zı soktuğumuz şu dört duvar değil; bizim evimiz bü
tün bir memlekettir: bütün bu vatan toprağıdır. 
Önce ona bakacağız; hatta ondan artakalan zamanla
n ancak kendi evimize harcayacağız. En küçük çalış
mamız, yorulmamız bile kendimizden ziyade yurdu
muz için olacak en büyük zevki bundan alacağız. 

Hasanın kafasından bu düşünceler çoktan silin
mişti; söylediklerimden hiç birşey anlamıyordu. Bir 
gece misafirlerimiz vardı; bir yanda poker oynuyor
lar, bir yanda görüşülüyordu; söz şuradan buradan 
derneğe geçti; misafirlerin bazısı kendiliklerinden 
derneğe üye olmak istediler; defteri getirdim, on
lan kaydettim, senede birer irin vereceklerdi; bir 
Hanım, ben (beş lira) vereceğim, dedi. O kadar se
vinmiştim ki, masada kağıt oynıyan Basana döndüm 
ve onun artık o ilk günlerde tanıdığım yurtsever a
dam olmadığını unutarak haykırdım: 

- Bak, Hasan, Meral Hanım bizim derneğe yılda 
(beş lira) veriyor. 

Basandan hiç beklemediğim bir cevap aldım: 
- Misafirleri rahatsız etme, Yıldız- Derneği, mcr 

Basanı daha temiz, aklı başında insanlann arasına 
almak istedim; akrabalarımdan, tanıdıklanmdan iyi 
yetişmiş genç kızlar; genç kadınlar vardı; onlan ça
ğırdım; sık sık evde topalntılar yaptım; bunlann hep 
si mektep görmüş, iyi aile terbiyesi almış; musiki 
bilir, konuşmak bilir gençlerdi. Çoktanberi gelmiyen 
Nükhet te bunların arasındaydı. Böylelikle Hasanı 
belki o muhitten, kendini şaşırmış, birtakım zaval
lılann arasından kurtannm, dedim ..• 

Lakin Hasan, en iyi bir aile terbiyesile yetişen bu 
arkadaşlanmın arasında da dışardaki bayağı kadın
larla, Kadıköylü Raüe ile filan yaptıkların~ yapmıya 
başladı; o zaman Hasanı onlara tanıthğım için fena 
halde üzüldüm, utandım. 

Mesela bir akşam, Nükhetle bir kanapedc yanyana 
otururken Hasan geldi, ikimizi ayırarak aramıza gir
di: "Karımın sevgili arkadaşı benim de arkadaşını 
sayılır." diye soğuk bir sıntkanlıkla kollannı iki ya
na açarak ikimizi birden bellerimizden kucakladı ve 
iki kadının başka başka duygularla alınlanndan ge-
çen soğuk dalgayı anlıyamadı- (Devamı var) 



r::- 5 - 3 - 938 
T :AN 5 

mum TAN 
Gündelik Gazete 

-0--

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
leyde temiz, dDl'Uat, Mmlmf olmak, 
karlln gazeteal olmıya 91tlı1maktır. 

Alakadarlar lstanbulda çocuk düıürtme vakalarının gittikçe 
çoğaldığ1nı, ve bu derdin büyük bir tehlike vaziyetini 

aldığını söylüyorlar. Demek ki: 

ekseriyet ile; eski vakitlerde ame
ll olarak yetlfm1f, eahll ve bugfhı 
için bWdllnet tarafmdan faaliyet
lerine katt olarak nihayet verilmiş 
eül ebelerdlr. Bunlar hemen he
men latanbulun her 19111t ve mahal 
leltııde u çok bulunan ve çocuk dü 
filrmeyl itiyat edinmlf bayanlar 
tarafından yerleri, yurtlan bilinen 
ve biriblrlerine tavaiye edilen ıuç
lulardır. Bu mahltUdar hilktllııetln 
icraatından korktuklan için bir da
vet oı.. doaumiara pek gitmek ce
saretini gösteremezler. Yalnız giz
lice çocuk düf(.\rtme11 kendilerine 
it ectinmlf)erdir • 

Kasapların Sabotaiı 5 3 
· 

Yazan: SABiHA ZEKERIY A 

-o- a a 
ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 

750 :t 6 Ay 1500 11 

400 :t 3 Ay 800 » 
150 11 1 Ay 300 » 

Çocuk Düşürme 
Kasap dükkimndan giriyorum. Tel 

il kafesler, çengeller bomboş .. Kasap, 
mangalın yanında küçük bir sandal· 
yeye oturmuş, iki elile baımı tutmuş, 
diiptntlyor. Çırak ayakta, sokaktan 
ıelip geçenleri seyrediyor. 

-Et yok mu? 
Yarasına nitter basılmış bir yaral• llilletleraraaı posta lttihadma dahil ot

llllyan memleketler icin 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peoindir: Adres deiiı 
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
1ara 10 kanıtluk pal illvesl lhmıdır. 

• 
ile B mılar nsmt tarzda bir mua

yene evi açamadıkları için. 
mesleltn ve ilmin bir ebe 1çin lü· 
zum gösterdili muayene ve ameli
yat muuı ve saire gibi vasıta ve 

gibi kasap yerinden kalkıyor. 
- Yok .. Hiçbir tarafta et yok. 
-Niye? 
- Niye olacak, btlk6met narh ko-

yunca, celepler et getirmiyor. Gelen 
etler de lşte kırk kurup yenecek et· 
ler-

[ GONON MESELELERi 1 

Rusyadakl Muhakeme 
[Ycızan: M. ZEKERiYA] 

Salgını 

Mücadele Lazım! 
lletleri de evlerinde bulundurmak 
tan çekinirler .. Elesen bulundur • 
salar da bunları kullanmayı bilmez 

Kasap anlatıyor. Dert yanıyor, bu 
narhın kendilerini, hatıl celepleri 
mahvettltlnf s3y1Uyor. işler böyle gi
derse eti yetmiş kurup yemek dei'il, 
yllz kUl'Uf versek et bulamıyacak mı· 

ler .. Bu sebeple ellerindeki noksan 
lletler ile pis mupmbalı yemek 
mualan üzerinde mühim kürtaj 
ameliyeleri bile yaparlar. Temizlik 9 
tarz ve usullerinden haberleri bi-

Moskovada Troçkiat auikastçileriD 
"6aca muhakemesi cereyan ediyor. 
1111 nıuhakeme ıeçen sene yapılan 
ZiaoY)'ef • Badek davaaınm bir deva· 
llbdır. Suikast teşkilatı çok daha ev· 
..ı ketfedllmiş, bu ketif üzerbıe 1a· 
Pdan tetkikat Rusya dahilinde çok 
leıdt bir at ve Troçkist teşkilatı bu
laaiutan11 m~ydana çıkal'Jlllftı. Bun 
ı.r dahilde ve hariçte gizli faaliyet
lercle bulunarak tl 16ralar meclisine 
kadar sokulmıya, sefirleri elde etıni
h, komberleri tetkilitlanna bağla· 
llbya muftffak olmuşlardır. Bunun 
lberine geniş mikyasta • tevkifat ya• 
..ınu., birçok kimseler fUl'llYa bura· 
h nefyedilmiş, asıl elebaşılar da mah 
kenıe~ sevkedllmltti. Bunlardan bir 
ı..ı seçen sene kurşuna cllslldi. Blr 
~ tahldbtm tamlld için sonraya 
~b, çiinktl her yeni tevkif 
.... lla1l boquneu teşldlltm yeni bir 
......._.meydana çıkarıyor, yeni 
ipuçları veriyordu. 

lbndl bu elebatıların ll01l grapu 
lbtahüeme ediliyor. Bunlar da, evvel 
lııUer pbl suçlarını itiraf ecllyorlar. 
~m ecnebi devletlerle birlikte 
SlhttıkJarım, hattl Stalin rejimini 
'danak l~ harp ihdasına bile çalıt
*aruu kabul ecllyorlar. 

Bu muhakeme ve bu senit tevki· 
fat lıutçte fena aldaler yapıyor. Sta· 
lia rejimine brp beslenen itimadı 

de düşUrilyor. Bele her taraf. 
ta '-hı sa.çlulann cilrilmlerini itiraf 
etıneıel'ine inanmak istemiyor. 

Fakat Busyada cereyan eden ve bü 
tfba dtlnyayı hayret ve isyana aevke
dea bu hldlaelert anlamak için bir i
ki llOktayi Sfiaöntinde bulundurmak 
lhnnc1ır:. 

Rusya btlyilk bir lhtilll yapmqtır. 
1111 UatlW, Framu ihtiWI glbl ve 
belki de onun kadar kanlı olmuştur. 
ÇttQa Sovyet Bm)'a bu büyük ihti
lali vaktbıclen evvel yapmıı, lhtllilin 
._.elerini halka cebren kabul ettlr
lldye nıecbar olmaıtur. Bv cebir Iİ· 
lal hu da abtlllmel yapmış, ve dahil· 
"- birçok hopıutamluldara sebebiyet 
~. Troçld ba lt.opautsmla.ta. 
lau..ür ederek dahilde ve hariçte 
fetkuatuu kurmıya muvaffak 0"8111-
ı.. 

Soma Sovyet rejimini 7Jkmak la
t&Jea harici kaneder vardır. Bunlar 
~et Rusyayı baştallbata c:M111lar
~L~~~d111'm11Ştar. Bugtln bllttln mem• 
~ cam tefldlltlarile mticade
ltr.11aee1nar olduta libl, Snyet a ...... 
~ ._ apktaa açığa mticadele7e mec-

olmuştur. 
itte Bmyada P7ri tabU cirilten ._.Yet bundan dolmuştur. Ve bu • 

n.. eereyan etmekte olan mahake
lle hu gayritabii vaziyeti tasfiye için 
~dır. 

8izbn bu hAdiseleri anlamayıp • 
-._ Ye kavnyamayıpmıan sebebi 
Nar ki, Bİa kamus bir lhtlW yap • 
.... b11 kadar kan döktilmeaine tabanı 
~ edemir,oru ve bir lhtilil için bu 
........., kan dökWebileceiini kabul ede 

~---

• ıtanbulun sizli ve müz-
1 min clertlerinden biri ' 

de; hiç fiipbeaiz çocuk dü.W-
me ve düf(irtme meeele.idir. 
Bu mesele, yurdumuz için cid
den diifünülecek ve aa.kmıla
cak bir tehlike iatidadı ıöıter
mektedir. Vukuf ve ibtiaumı 
yaıkından bildiiim ebelerimiz
den bir bayan, ıizli tehlike 
ha:kkmda baknuz ne diyor: 

"Evet.. Son senelerde İstanbul
da bir çocuk düşürme bolluğu var. 
Bunu esefle itiraf etmek llzımdır. 
Umumi harpten evvelki senelerde 
doğuin, şimdikinden daha fazla i
di Yine o senelerde çocuk düşütt
me vakalan şimdikine göre, yüzde 
yetmiş eksikti. Miktar arta arta bu
günkü salgın halini buldu. 

B ayanlanmızdan birçoğunun evi haricinde erkeği gibl 
bir meslek veya sanat sahasında 
çalışmalan, kızlanmızdan birço
ğunun hayata hazırlanmak için yük 
sek tahsile atılmalan, tahsilini bi
tirip bir meslek ve meşgale sahibi 
olduktan sonra evlenmeden ve ba
zılanmn da çocuk doğurmadan ka-

U sebepler 1 stan U} bayanıarı.JmD 

kısmen evlenme ve kısmen de d~ 
ğurma arzularını körletmiştir. Yi
ne ayni sebeplerin tesirile çocuk 
dilşürtmek istidadı da almış, yürü
müştür. 

- Acaba, en ziyade hangi sınıf 
ve seviyedeki kadınlar, çocuk dü
şürtmek istiyorlar? 

- Bu hususta kibarlık, zengin
lik, fakirlik ve cahillik eibi mevki, 
derece, seviye farklanmn hiç yeri 
yoktur. Talep ve müraaat, teessüf
le söylüyorum, umuml denilecek 
kadar geniştir. Mesell: Her gün 
ret ile karşıladığımız bu müracaat
çiler arasında; evi haricinde çalış
mayı bir meslek olarak kabul e
den memur, muallim, lçAtip, dak
tilo ve bunlara benzer hususi ve 
resmi hizmet ve vazifelerde bulu
nan Ali lise tahsili görmüş, mevki 
ve seviyesi yi1ksek veya orta halli 
bayanlar vardır. Yine evi haricin
de çalışmayı bir geçim vasıtası ola
rak kabul eden ve tiltün depola
nnda, çorap ve fanile lmallthane
lerinde, dokuma fabrikalannda, ter 
zihanelerde, bilyük mağazalarda 

derece derece hafif ve alır işlerde 
çalışan tahsili orta veya yok dere
ce ve seviyede fakir bayanlar da 
eksik delildir. 

Bunlann çocuk dÜ§Ürınek için 
gösterdikleri sebepler de aşağı yu
kan ayni noktaya varır: Hep va
zife ve iş kaybetmemek tehlike ve 
endişesi! Yani geçim dÜ§ÜDCesl! 

8 irtakım Bayanlaı-; doğum • dan evvel gebeliğin :manza.. 
~ ra ve külfet itibarile vazife gör-
~ iniye mlni oldutunu ve dolumdan 

Bir Köylüyu" Yolda sonra da çocuğa bakmak zahmet 
w endişesinl veya baktırmak kül-

Pusuya Diiıürdiiler :!. 'i~~=1~t=~ 
&rbaa, (TAN) - MiW köyünden de çocuk dilşürtmek arzulanm u-

8ecıe1otlu38 yaılannda ömer, bura- yalıd.ınyor. 
h lelip pazardan öteberi aldıktan İş sahibi bayanlar doğumdan son 
~ atla köyüne dönerken bir pusu ra ya işini veya çocutunu tercih 

• dÜfilrülmü§tür. ömer, dere çfftll· · etmek vaziyet ve mecburiyetinde 
~az ilerisindeki dere içinde, mü- kalıyorlar. Çocuğu doğurmayı ter
IQn~! kurşunlar atılarak öldürül- clh ve işini terketse bayanın bari~ 
~Cinayetin niçin ve kimler ta- ten evine getirdiği gelir ke
lda lflendtji meçhuldür. Birkaç silecek ve ailenin geçimi giiç-

aıı altma almmıstır. l111eeek. hem :lıd ,,. hem coco-

ğu tercih etse, doğan çocuğa 
kim bakacak? Baktırmak, evin ge
lirinden mühim bir kısmını bu işe 

ak ve aile n.. bir b • 
netice itibarile yine geçimi güç 

leştirir. İşte bu düşüncelerin tesir 
ve neticeleridir ki, bayanlar ana ol
mayı göze alamıyorlar. Gebelik e
serlerini hissed.iılce ebelere. hekim
lere koşuyorlar_ 

B ir de hal ve vaziyetleri çok 
düşkün ve idarelerinden a

ciz fakir aileler vardır ki, geçin -
mek için bayı da, bayanı da ayn 
ayn çalışmak mecburiyetindedir. 
Bunlarm çoju da akai gibi birkaç 
çocuk sahipleridir. Gebelik zuhu
runda doğumdan evvel veya d~ 
ğwn esnasındaki yapılması zarurt 
masraflan ödemek, ve bilhassa do
ğacak çocuju besleyip büyütmek 
kudretinden kendilerini mahrum 
sayıyorl•. Gebelik al8metlerl be
lirince, büyük bir kısmı hemen dü 
şürtme çarelerini anyorlar. 

Bunlardan başka bazı bayanlan

mız da var ki, bunlar bulunduktan 
içtimat nıevkie, para ve imkin sa
hibi bulwımalarma rağmen bil • 
mem ki, bir .inır huiaııjı netice

si. midir, yoksa kibarlık ve mon
denlik görenekleri midir, nedendir? 

Gebeliğin ve doğumun yii2 güzel
lilint, vücut tenasüp ve endamını 
bozdutu fikir ve iddiasile gebelik
ten çekinmektedirler. Bu fena fi
kir ve itiyat, esefle söylilyonım ki, 
günden güne, sari bir hastalık ,ı. 
bl her tarafa yaymyor, istikbalde 
~un anahjı vazifeSlni de yük • 
lenecek olan tahlil görmilf, yüksek 
seviyeli genç bayanlanmıza bulaf
mak tehlikesini göateriyor. Hasta
lık fimdllik. İatanbulun kibar mu
hitleri sayılan Şişli, Taksim, Fa· 
tih, Llleli ve Şehzadebap gtbl ek
teriyet ile apartman hayatı daha 
fazla rağbette olan semtlerde htık
münü fiddetle göstermektedir. 

Çocuk dÜfÜrme talepleri, en zi
yade apartmanlarda yaşıyaıı ba -
yanlar tarafından geliyor. Müra
caat edenler arasında ara1 sıra iz
divaç haricindeki bir gebeliğin ne
ticelerini ileri· sürenler veya dok
torlann gösterdikleri sıfıht ve fen
ni sebep ve tavsiyelerden bahseden 
ııer de vardır. Fakat bunlar az bir 
nllbet teakll edhor. 

flL 

le yoktur. Sakatladıklan ve kadın Başvekil, meclisin açılış resminde 
lık kabiliyetinden mahrum bırak- vercllği nutukta, bayat pahaWiı ile 
tıklan bayanların adedi belki bin- mücadele edecetlnl, et gibi birinci de
lere vanr. recede gıda maddelerini ucuzlatacalı 

Herhanii bir kazaya -veya yan- m vAdetmlştt. Mtttehasnalann vercll
tl raporlardan sonra et flyatlann~ 

hşbğa sebep olmak ve yahut bu bir marttan itibaren kiloda on kUl'UI 
gibi ameliyeleri yapmayı itiyat e- ucuzbyacatını · gazeteler yazdılar. 
dinmek yüzünden ellerinden di~ 1 Mart geldi. tik glintl dttkklnlardan 
lomalan alınmıı sabık ebelerden eti ucuz fiyatla alanlann zevki arttL 
ba§ka yeni ebeler de bu kötü işlere Fakat daha Martın dardUne varma • 
llet oluyorlar. Kadın hastalıktan dan dtlkklnlarda 'bir et kıtlıtı bat 
ile meşgul bir kısmı hekimlerimi- s8sterdi. Bazı kasaplar mllşterilerile 
zinde bu gibi müracaatlan kabul hususi puarhla llrlıtller, iyi et ,..,.. 
ettiklerine dair emareler vardır. mek illtersenis narhı kenara bırakıp 

Müracaatlerini reddetilimiz ba- iyi para ödemellsinis, dediler. Hök6-
yanlar bu gibi hekimleri ömek eli- metin halk namına yaptıta bu hayır-. 
ye gösteriyorlar. lı teşebbüsü atilaede bırakmak için 

Tecrübeli ve vicdanlı ebenin ya bln bir miıd ve miqkülle hüldimethı 
mndan aynldıjım zaman kendi ve hallwa kaqwDa çaktılar. 
kendime düşündüm: Acaba yalnız • 
kanun! yuaklarla değil, müspet iç 
timat tedbirlerle mücadele edilme- Bu, dllnyanın her yerinde olduta 
ıi llzım gelen büyük bir dert kar gibi, her türlü kontrolden azade, fi· 
psında değil miyiz? yatlan istedikleri gibi tayin eden, 

ktiçük esnafla beraber halkı istedik· 

B 
" t ed b. la ,- · leri ll'ibi ezen büyük toptancıların, 

ana muracaa en ayan • Edeb• t F k··ı+ • d •· 
nn kendimce basit bir is - l ıya a u esın e htik6mete ve halka kaqı yaptığı bir 

Ald .ıı...... • sabotajdır. Buna karp hilldunet ıtıp. 
tatistiğini y.ap:~da ı&~· :e~=:- Bu Devre Mezunlan hesb tedbirlerini ala~nktır. Fakat lna 

sür uyandıracaktır. Bakınız bir ay 
zarfında çocuk düşürtme için mü
racaat eden yirmi altı bayanın gös-
terdikleri sebepler nelerdir: ' 

Uçü: Doğacak çocuklarını besle
mek kudretinde olınadıklannı; 

Biri: Çocuğu gayri mepıı olarak 
kazandığını; 

İkisi: Doktorlann gösterdikleri 
sıhhi ve fenni lüzumu; 

Beşi: Çalıştıklan işe ve vazifeye 
mini olacağını; 

On befi de, bugünkü sakim gö
renek ve itiyada tabi olarak güzel
liklerinin bozulacağını sebep ola
rak göstermişlerdir. Neticeyi gör
dünüz mü? 

Bu müracaatlan kabul edenler 

e 17at tubat dav- .'"1Rla 
resi mezuniyet imtihanlan bitmiş ve cll hakkım ve menı .. tloi mildafa 1-
10 talebe mezun olmuştur. Bqnlann çi~ bir müddet icap edene mahra. 

ıs. 1·mı · · mıyete katlanarak, sabotaja karşı mu 
ennı yazıyoruz: 

Ed b" kavemet etmelidir. Belediyenin ya. 
e ıyattan Meliha, felsefeden Ferit, • t f . 1raıw.ıı.:td' _ıL 

Mithat, Nusret; Münevver;Tarihten Llltflye pacaıp. e üş -r- --&• ır. Hauı. ta .. 
Cevat; Faik; colrafyadan Samiye ve Me- lacağı et ve ödlyeceif fiyat berinde 
liha. 11rar etmelidir. Eti hilldbnetin tayla 

*Vefada yapılmakta olan yD.ksek ettiji fiyata ylyinclye kadar, icap• 
muallim mektebi binası bitmiştir. Bi- dene, )'tikaek fiyat illtiyen sabotaj • 
nanın yalnız bazı tahta kısımlarile eılara karp boykot yapmalıdır. Balk 
boyası kalmıştır. menfaatini ıuurla kavramma, htlkt 
* 1.tnivenitedeki kız talebenin 111- metin ve belediyenin tedbirlerini fa7 

bat askerlik imtihanlan bitirilmiftir. dasız bırakır. Bu iki kuvvetin çarp19-
Kızlarımızııı muvaffakıyet nisbeti masında her 19yden evvel kendi nl
yüzde doksandır. lir. Et ftyatlannda yapılan on kunt * Son fırtınada damının kurşun- tenzilat fahiş deiil, azdır bile. 
lan kalkan üniversite merkez bina- 'l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!lll!ll!!!!"!""!!!!--

lllllll1 tamirine dün baflanmıttır. MÜTEFERRiK : 

1
•MUYA,P:l=AK ·~• 
~OLMA.NiM llRRlic 

iskan Kanununun 

Değiıecek Maddelerl 
İskin iflerl hakkında, lskln umum 

müdürlüğü tarafından yeni bir ü -
nun projesi hazırlanacaktır. Bu pr. 
je ile iskAn kanununun bazı madde-'Muvaffakıyetin Sırrı 

Evde Öğrenilir 
Her terbiyenin bap evdir. Ço 

cuk hayatın ilk kaidelerini 
evde atrenlr. Çocuklukta alman 
terbiye art~ btlyilklilkte, dallanıp 
budaklanır. 

Meşhur sözdür: Yedi yaşma ka· 
dar çocutu bana bırakınız, ben o
nu latedliim kalıba sokabilirim, 
derler. 

Bayata brp beslecllflmlz tellk- · 
ld de evde ahnan terbiyenin bir 
muhu1alaııdır. Evinde dedi odu, 

flklyet ve kavgadan hapa bir şey 
lfitmiyen bir çocuk haJatı da bay. 
le sanneder. Aile, hayatı ona ita 
zaviyeden gösterilince çocuk ha,-a
ta atıldıiı zaman şqırır, acdni uı 
lar ve bedblnlile aGrilldenir. 

Fakat evinde çocuklannı dalına 
azimli, yaratıcı ve kunetli olmıya 
teşvik eden, alııtıran bir babanın 
yarattıiı telUdd, uyandırdıtı hava 
çocufuıı karakterini btlsbtitün baş 
ka bir istikamete aGrillder. 

Bir baba farzecliniz, miltemacll· 
yen evde çocuiun dimatuu, yara
tıcı kabiliyetini itletecek mevmJar 
tbedmle dolatmr. •• nida lalkA-

yeler anlatır, çoculu yaratın ol
mıya, dflşfinmlye sevkeder. Bu ço
cuk için ev bir karakter jlmnaz
yumu gibidir. Nasıl bfr atlet ada
lelerlnl jlmnazyumda inldtaf etti -
rlne, çocuk ta yaratıcı kabiliyeti
ni evde lııkltaf ettirir. Evi çocuk 
için böyle bir jimnazyum haline 
getirebilen alle vulfealnl muv&lffa 
kıyetle yapıyor demektir • 

Ban çocuklar tabiaten yaratıcı
dırlar. Bunlann bu yaratıcı kabi
liyetlerini inldpf ettirecek bir mu 
hite ihtiyaçları vardır. Aile ona 
bu ma.ldtt temine mecburdur. 

Kllçtikken: çocuiun oymılan o
na Siire tertip olunur. Evdeki ba-
yat ve faaliyeti yakından takip e
dilerek ona yol söıterilb'. Ve ço
eatun bıkipfı takip edilir. 

Çoculdanmnn hayatta muvaf • 
fak olmuım latenenia, ona evde 
bayle bir terbiye vermlye çalıp • 
DiL Çoeuk hayatı evde atrenmeU, 
btiyüdiliti zaman ha)'at ona 78 • 
bana olmamalıdır. 

leri del1ştlrilecektlr. , 

Serbest göçmen kabul etmek vazi
yetini takyit eden iskln kanununun 
muafiyetlere dair olan maddesi bu a
radadır. Menkul olmıyan muhacir 
mallannın tasfiy•i suretile veya ban 
kadaki paralan karplıiuıda mal ge
tirecek servet sahibi muhacirlere 12 
bin liraya kadar muafiyei verilmesi 
temin edilecektir • 

Türkiyeye ıelecek muhacirlerin 
getirdikleri çift hayvanlarına prim 
verilecek ve bunlar üç sene müddet
le sayım vergisinden muaf tutulacak 
tır. Gelen muhacirlerin hepsine ev ya 
pılmuı eauı kabul edilmiftir. 
Akıl Hıfzıudıhaaı Kongresi 
TürkiJe akıl hutalıklan cemiyeti 

Din aelddnci kon~ nisanın doku
zwıda toplanacaktır. Kongrede bir
çok ilini meseleler münakaşa edile
cek, tebliğler okunacaktır. Bu se
ne Ağustosta Münihte toplanacak 
beynelmilel akıl hıfzıs.cnha8ı kongresi 
ile Romada ilk defa olarak toplana
cak beynelmilel kriminaloji kongre
sine Türkiye de iştirak edecektir. 

Romada tefelkw eden milletler a
!88 Kriminaloji oemiJ'etine Türkiye 
da davM ........... 
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Rusyadaki Dava BAŞMAKALEDEN MABAT Et Ucuzluğunun 
Bir Derde Müsbet Ver,mleri 

< Ba.~ 1 ıncıde) 
~e daima iştirak etmıştir. Suçlunun 
bunları soylemesi üzerine iddia ma
kamında bulunan Vişinski suçluya, 
Troçkinin Almanya hükümeti ile mü 
nasebetlerine dair sualler sormuş. 
suçlu da Piatekof, Buharin ve Troç
kinin Almanya ile temas ettiklerini 
anlatmış ve Krestinski de bu sözleri 
teyit etmiştir. 

Suçlulardan Çernof ta bu itirafları 
teyit ettikten sonra 1928 de sağlara 
iltihak ettiğini ve memleket haricin
deki menşeviklerle tem.asta bulun
duğunu ve Rikofun kendisine verdi
ği talımat dairesinde hareket ederek 
Sovyet Rusya aleyhindeki propagan
danın takviyesi ve Sovyet rejiminin 
düşmesi. sağların iktidar mevkiine 
gelmeleri için çalıştığını anlatmış. da 
ha sonra Alman gizli istihbaratına 
nasıl girdiğini şu şekilde izah etmiş
tir: 
"Menşeviklerle temas için Alman

ynya gitmiştim. Geri döneceğim gece 
içtim ve sarhoş oldum. Sarhoşluk a
rasında üç Alman a5kerile kavga et
tim ve zabıta tarafından tevkif olun
dum. Işte bu sırada Alman gizli istih 
baratına mensup Den'le tanıştım ve 
bu adam bana Almanya hesabına ça
lışmamı teklif etti. Ben de Alman ca
susu olmayı kabul ettim." 

Rikof ta bütün bu ifadeleri teyit 
etmiş ve Menşevik gazetelerin Sov
yet Birliği aleyhinde yazılar yazl]lala 
rını teşvik ettiğini, bunların her if
tiraya başvurmalarını istediğini i
liıve etmiştir. 

Almanların verdif,-i para 
Çernof ifadesine devam ederek, 

Moskovada Berliner Tageblat gazete 
sinin muhabiri Şafer ile buluştuğıı
nu ve bunun kendisile görüşmek içm 
vaktile kararlaştırılan parolayı verdi 
ğini, bu parolanın Reynah kelimesi 
olduğıınu anlatmış ve Şafer ile bu şe 
kilde tanıştıktan sonra bilhassa ekin
leri telef etmek için emir aldığını. bu 
emri yerine getirmek için uğraştığını 
söylemiş ve üadesine şu şekilde de
vam etmiştir: 
"- Ziraat komiseri olduktan sonra 

dJğer bir Alman istihbarat memuru 
benimle temas etti ve başladığım işi 
ileri götı.irmemi istedi. Davarlar mah 
vediliyor. vebanın bunları kırıp ge
çirmesi temin olunuyordu. 

Burada Müddeiumumi Vişinski şu 
nu sormuştur: 

- Almanlardan para aldın mı ? 
Maznun: 
- Aldım. Bir kere 30.000 Mark. 

bir kere de Rus parası olarak 150 bin 
ruble elime geçti. Bunların bir kıs
mını casusluk için sarfettim. Fakat 
en büyük kısmını kendi hususi işleri 
me tahsis ettim." 

Staline mikut tefebbüıü 

ve muhitin · yarattığı bir hicabın, it- -o--
hamnamenin okunmasının üzerimde D ev a lstihlôk Daha Şimdiden 
bıraktığı hislerin ve marazi vaziyetin Yüzde Kırk Artmıştlr 
tesiri altında hakikati söyliyecek "e- B k ı • Ankara, 4 \A.A.) - Uluı:; ~azetesin 
vet, ben mücrimim .. diyecek halde de e ıyo ruz in yarınki gundeliğinde Istanbulda 
ğildim. Ve ''evet ben mücrimim .. di- et ucuzluğu hakkında bazı gazetele-
yecek yerde hemen hemen mihaniki (Başı 1 incide) rın istiğrap edilir neşriyatından bah 
b~ tarzda "hayır, mücrim değilim,, rarak hem içtimai yardım ihtiyaçla- sedilerek fiyat ve istihlak rakamlar1-
dıye cevap verdim. Dünya efkan u- rını karşılamak, hem de bu sayede iş nın bile tahrü edilip alınan tedbirle 
mumiyesinin önünde hakikati söyli- tavassutu için tavsiye usullerini kö- rın kıymet ve ehemmiyeti azaltılmak 
yecek ve daima T~çkist mücadelesin lkünden kaldınnıya imkan yaratmak; için adeta hususi bir kasd ile hareket 
de bulunduğumu ıtıraf edecek mecal- 4 - Devamlı yardım: Her türlü edildiği yazıldıktan ve resmi rakam
de değildim. Bana atfedilen bütün vasıtadan mahrum olan, çalışamıyan, !ara dayanarak istihHikin yüzde kırk 
cürümlerden kendimi tam surette darülacezede yer bulamıyan adamla- arttığı izah edildikten sonra deniyor 
suçlu bulduğıımu kabul ettiğim n, ömrünün geri kalan kısmını tok ki: 
hususundaki bu beyanatımı kaydet- kannla ikmal etmek üzere bir tarafa "Hayır bu zihniyetle münakasa e-
mesini mahkemeden talep ederim... mal etmek; dilemez. Fakat kendilerinden rejirrun 

Sovyet birliğinin her tarafından 5 - Serseri meselesi: Bugün hal- halk lehine derhal ve maddeten tesi-
Moskovaya telgraflar gelmekte vl? bu ıkın dağıttığı sadaka ve yardımlan, a- rıni hissettiren tedbirlerini dahi ya 
telgraflar hainleri tel'in etmektedir. sıl muhtaçlardan çalan serseriler var. ehemmiyetsız. ya faydasız göstf!rmek 

Varşova, Sovyet elçil ğinin ı Zekalarını, halkı acındırmak ve ça- hususundaki gayretkeşliklerinin se-
camlarını kırmışlar lışmadan geçinmek için kullanıyor- bebi ne olduğunu sormak istiyoruz 

Moskova, 4 (A.A.) _ Sovyetlcr bir lar. Zabıtanın yardımile bunları mey Bu tarzda neşriyatın Ankarada ciddi 
liğinin Varşova maslahatgüzarı, Po- dana çıkararak faaliyetlerine nihayet bir akis bırakmakta olduğıınu ve hu
lonya Hariciye nezareti nezdinde Sov vermek ve geçinmeleri için ancak ça- kumetin. ne rejim, ne de halkın men 
yet büyük elçiliğinin camlarını kıran lışma yolunu açık bırakmak lazım- faatlerini sokak demagoğlarına oyun
eşhasın bu hareketlerini protesto et- dır. cak. ı:,tmiye niyeti olmadığını sualimi 
miş, bu hususta bir tahkikat açılma- Ortada bir içtimai teşekkül bulu- ze ılave etmeyi de lüzumlu görüyo-

sınu suçluların şiddetli surette cezr· nacak olursa cidden muhtaçlan, bir ruz. . . . 
landınlmasım ve tahkikat neticele- mahalle içinde tesbit etmek. bir şe-1 Gn~etelerımızd~ çalışa.nlar. hır u
rinden resmen haberdar edilmesini birdeki muhtaçlar hakkında fişler tut mumı menfaat muessescsınde mesuli 
talep eylemiştir. mak ve merhametin serseriler ve hay yet almış olduklarını unutmamak ve 

Al d b
• "d }azlar tarafından soygunculuk dilen- bu şuur ile vazife yapmak mevkiin-

manya a ır ı am . . . · . dedirler. 
Berlin 4 (A.A ) _ Al F k cılık ve ızaç mevzuu yapılmasına ma-, . man un e. . 

1 
k . Dış ve iç politikanın nazik mesele-

bu sabah b lt ·ı 'd ed"l . . nı o ma mümkündür Tek başına bir . a a ı e ı am ı mıştır. . . . leri üzerinde gazete ve mecmua bas 
Kendisi vatana hıyanet cürmü ile ida vatandaş. kendısını acındıracak yol- larında bulunanların. c:uursuzca hare· 
ma mahkum edilmiş idi. İlamda Fun- da mektuplar yazan, vazıyetler ku- ketleri daha iyi mürakabe etmelen 

kenl
·n komın' temi . .. . ran bir serserinin bir içki müptela-n emn uzerıne ce-- . . .. .. R"7.11 olunur " 

nub·ı Al b"" ük b" h . sının maskesını duşuremez. aldanır.. ----------------
manyanın uy ır şe nn- . . 

de bir k 
~ . t t k ' l•t .. d Fakat bir ıçtimaı yardım cemiyeti bu da kendimizi alamayız. 

omunıs eş ı a ı vucu e ge- .. 
tinniye teşebbüs etmiş old ğ b gıbı maskeleri pek çabuk düşürebi- Demek ki. bir tarafta bir içtimai 

u u eyan lir olunmaktadır. · yardım boşluğu var Diğer tarafta da 

Miizalcere Sahası 
Genişliyor nıu 

f Başı 1 ıncıde ı 

mez. Anlaşılan Almanya, Afrikadaki 
müstemlekelerinl istemekte, fakat 
orta Avrupa hakkında teminat ver
memektedir. Hitler, son nutkunda 
Avusturyadan bahsederken. istiklal 
kelimesini kullanmamış ve Alman • 
lar bunun hikmetini 1rig ı ı.lt:l \Jt:u 

saklamamışlardır. Fakat bir İngiliz 
diplomatı, bu müzakereden bir şey 
beklemenin çok güç olacağını söyle
miştir. Övr'de ayni fikirdedir. ve Al
manyanın her şeyden evvel müstem 
lekelerini istediğini ve dörtler misa 
kına da ehemmiyet 'vermediğini anla 
tıyor, bu hareketin Londrada çok fe
na karşılandığını ve anlaşma imkan 
larını bozduğunu ilave ediyor. 

Berlin de ümit:i değil : 

J çtimai ynrdım gibi bomboş bu işleri kavnyan. duyan. metotla ça 
sahalarda pek şiddetli ihtiyaç lışmayı ve müspet gayeli teşkilat 

lar duyan bir memleketin her kuv- kurmayı ve işletmeyi bilen böyle bir 
vetten. her vasıtadan. her imkandan canlı kuvvet görüyoruz. Bunları mem 
sonuna kadar istifade etmesi liızım- leket hesabına bir araya getirmemek 
dır. Böyle , kuvvet ve imkanları dü· cidden bir kuvvet israfı olur. Zaten 
şünürken. her şeyden evvel eski Sağ- Kızılnyın başında bulunan Doktor 
lık Bakanı Doktor Refiğin şahsı üze- Refiğin , içtimai yardım işini. sıhha

rinde dunnaktan kendimizi alamıyo- tinin müsaadesi derecesinde ele al
ruz. Doktor Refik. uzun seneler sü- masım ve yürütmesini istemek; mem 
ren Sıhhiye Vekilliğinde şunu ispat leketteki bütün yaratıcı enerjilerin 
etmiştir ki. teşkilatçılıkta nadir ve öz sahibi sıfatile, vatandaşlara a~t bir 
müstesna bir kabiliyeti vardır Usul- haktır. 
,..,. T'- 1•r--•· htırı, ,..,,_,1_ • : - • --!t.- ı 't ~ · • .,. .. 1 •• .. • 1 • 

Fazla olarak ta vazife hususunda lgünde meydana çıkamaz Verimli ve 
genç bir delikanlının coşkunluğuna. müspet surette çalışması için bir tet
ideal sevgisine, alakasına sahiptir kik ve hazırlık devrine ihtiyaç var-

Doktor Refiğin rahatsızlığı. resmi 
vazifeler ve mesuliyetler kabulüne 
mani oluyormuş. Buna teessür duya
nz. Fakat ayni zamanda Doktor Re
fiğe memleketin malı olan canlı bir 
makine parçası gozü ıle bakmaktan 

ve dahili siyaset hakkında bir nutuk 
söylemiştir. 

Bütiın meclis tarafından alkışla -
nan B. Hodza, bilhassa şöyle demiş
tir: 

dır Fakat buraya varmak için de ilk 
adımları atmak ve işe atılmak lazım
dır. Hükumctimizden. Kızılaydan ve 
Doktor Refikten bu istikamette ha
reket ve teşebbüs bekliyoruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Hazine ve Ziraat 
Vekôletleri 

Kamutayda her mebusluk inhilal 
"- Çekoslovakyanın hudutları ta- ettikçe lş Bankası Genel Dırektoru 

aITuzdan masundur ve Çekoslovak- Bay Muammer Erışin isrrunden mut-
yanın dahili işlerine ecnebiler tara- . . . 
f d 

··d h 
1 

ed"l . 
1
• .. laka namzet sıfatıle bahsedılır Bu de 

ın an mu a a e ı mesıne as a mu- . 
h dil · k - ç k 

1 
ak fa da Muammer Erışın, Bruksel el-

sama lah e "mdıyecd' e tFır.k tek osd~v . • ı çisı olan Bay Cemal Hüsniinün yt
va. su pcşın e ır a a en ımızı . 
~üdafaa etmek için icap e- rıne Bolu mebusluğuna namzet gos-

d kt d b
'"t"" k tl . tcrileceği söylenmektedir. Haber al-

en no a a u un uvve erı-

mizi cümhuriyetin emrine ve- dığımıza göre bu defaki namzetlik 
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Yeni Bir Dava Daha ! .. 

Dişçi Avni Bayer Yine 
Mahkemeye Verildi 

(Başı 1 ıncıdeJ 

zettirmiş. Satılırken Avni Bayer 
kendisine muracaat ederek bir ay son 
ra odenmek üzere 270 liralık bir No 
ter senedi vermış. Senedin vadesi ge
lip geçmiş, on para odememış, oto
mobili de satmış. 

Lütfi Ulusoy icraya müracaat ede 
•k haciz kararı almış ve o vakit Av

ni Bayerin Kasımpaşada Trayko a· 
partımanındaki dairesinde möbilyesi 
'li haczettirmiş ve eşyayı apartıman 
sahibine yeddi emin olarak bırakmış 
tır. 

Sonra Avni Bayer eniştesi namına 
istihkak davası açtırmış. Fakat bu da 
vayı da kaybetmış. Bir gün ansızın 
apartımandan çıkmış ve haciz altın
daki eşyayı da kaçırmıştır. Biraz son 
ra. yeddi emin Trayko vaziyeti öğ
rennmiş. hemen polise giderek Av
nı Bayerin haciz altındaki eşyayı ka
çırdığını şikayet etmiştir. Polis Avni 
Bayerin Tepebaşındaki evinde araş
tırma yapmış ve eşyayı bulamamış 
tır Bunun üzerine Müddeiumumilik 
Avni Bayerle yeddi emin Trakyo a
leyhine "mahcuz eşyayı kaçırma" 
davası açmıştır. 

Bu davaya Asliye Birinci Ceza 
mahkemesinde devam edilmektedir. 
Llıtfi Ulusoyun avukatı eşya kaçırıl
dıktan ve satıldıktan sonra 442/38 
numara ile Dördüncü lcra dairesine 
muracaat ederek Avni Bayer hak
kında tekrar ödeme emri göndertmiş 
tir. icra dairesi de kendisini mal be
yanına davet etmiştir. Avni Bayer 
şubatın ikinci günü icraya giderek: 

- Menkul ve gayri menkul hiç 
bir malım yoktur. Kanm. çocuğum. 
anam vardır. Aylık kazancım 40 - 50 
lirayı aşmaz. Şubattan itibaren her 
ay altı lira vermek suretile borcumu 
ödeyeceğim. demiş ve beyannameyi 
imzalamıştır. 

Bu sırada gazetemiz tarafından Av 
ni Bayer aleyhinde açılan davaya 
Asliye birinci ceza mahkemesinde 
deva mediliyordu. Suçlu mahkeme 

lemişti. 
Gazetelerde Avni Bayerin bu üa-

desini okuyan Lutfi Ulusoyun avu
katı Faruk Haznedaroğlu icra ceza 
hakimliğine müracaat ederek Avnı 
Bayerin hakikate aykırı mal beya
nında bulunmak suretile müvekkihni 
zararlandırdığını söylemiş ve kendi
sine ceza verilmesini istemiştir. 

işte dün bu davaya başlandı Mah 
kemede suçlu Avni Bayerle avuk<ıtı 
lrfan Emin bulundular. Hakim B 
Hasan Bodur. ,Avni Bayerin hüviye
tini tesbit ettikten sorra dava arıu
halini okudu. Davacı istidasında şöy
le diyordu: 

mana bin lira verdiğim de iddia edi
yordu. Senede on bın Lira kazanan ve 
bir otobüs için derhal bin lira veren 
bir adamın bizim 270 liramızı ver
memesi bizi zararlandırm.ıştır. Başka 
deıilimiz yoktur. 

Bundan sonra hakim Irfan Eminin 
vekaletnamesini ibraz ve müdafaala· 
rını yapmaları için muhakemeyi talik 
ettiğini bildirdi ve 14 martın müsait 
olup olmadığını avukatlardan sordu. 
Bunun üzerine irfan Emin: 

- Memleketin ahlakı namına bu 
davanın bir an evvel bitirilmesi la· 
zımdır, dedi ve muhakeme 10 Mart 
saat on dördP taHk Pdildi. 

Beyoğlundaki dııva 
Londra ban şefi Bekirof tarafın

dan. dişçi Avni Bayer aleyhine açılan 
hakaret davP.sma dün de Beyoğlu bi
rinci sulh ceza mahkemesinde bakıl
mıştır. 

Dünkü celsede suçlu Avni Bayer, 
mahkemeye gelmemiştir. Hakim. p
hitlerden Ali Rıza oğlu Tevfiği din
lemiş ve muhakemeyi bu ayın 25 ine 
bırakmıştır. 

• • 
icra Islahatı 
İçin .. 

(Baft 1 inciM) i 
miz de araştırmalar yapmış, bu müte 
hassısın tam aradığımız adam oldu
ğu neticesine varmıştır. Bunun üze.o 
rine mı.ıkavele yapılmıştır. lsviçrell 
alim bir haftaya kaclar buraya gel
miş bulunacaktır. 

Mütehassısın burada masa başında 
çalışmakla vakit kaybetmemesi için 
Adliye hukuk işleri direktörlüğü. ic
raya taalluku olan bütün mevzuatı
mızın metinlerini fransızcaya çevire
rek epeyce zaman evvel kendisine 
göndermiştir. Bundan başka profesö
riın, takip hukukunun memleketimis 
de geçirdiği safhalan iptidadan öt
renmesi de faydalı sayılmıştır. Yeni 

i''l.\l!ll l 1 
1 ~-

ayni zamanda yeni ve eski kanunla-
rın esabbı mucibe mazbataları da ter 
cüme ettirilmiş ve Isviçreye yollan

mıştır. 

Profesör Lehman. icra dairelerin
de bilfiil tetkikler yapacaktır. Mü
him merkezlere gidecek. ayrıca vekl
letin tensip edeceği bazı küçük mer
kezlen de gözden geçirecektir. 

Bir taraftan da Adliye Vekiıleti bir 
anket hazırlamıştır. icra reislerine, 
Ticaret odalarına. barolara. bankala
ra. Hukuk Fakültelerinin alakadar 
profesörlerine müracaat edilmiş ve 
kendilerinden şimdiki sisteme karşı 
itirazları ve başlıca şikayet sebepleri 
sorulmuştur. Bilhassa icra reislerile 
baroların yapılacak ıslahat hakkında 
ki düşüncelerini anlamıya çok kıy
met v,erilmiştir. Ankete cevaplar gel 
miye başlamıştır. Bütün bunlar ve 
vekaletçe icra ıslahatı hakkında ha
zırlanan muhtelif layihalar mütehd
sısa verilecektir. 

Rikof Komünist liderlerini ve dev
let erkanını öldürmek için çalıştığını 
itiraf etmiş ve eski itiraflarını teyit 
ettikten son 1934 te Kremli
nin eski kumandanı ve Mos
kova kumandanı B. Gorbecef 
ve askeri akademi kumandanı Yege
rofun yardımlarlle Kremlin sarayın
da $talini öldürmek için komplo yap 
ııuş olduğıınu itiraf etmiştir. Malüm 
olduğu veçhile bundan birkaç ay ev
vel bu üç generalin tevkifierine mü
teallik bir şayia deveran etmiştir. 

Berlinden gelen bir habere göre, 
Her Hitler ile Ingiliz sefiri arasında 
iki saatten fazla devam eden müla
katta müstemlekeler meselesınden 

ihtiyatla bahsolunmuş ve Avusturya 
meselesine de temas edilmiştir. Ber
tin mahafili, Alman - Ingiliz konuş
malarının istikbali hakkında eski tec
rübeler dolayısile büyük ümitlere ka 
pılmaktan çekiniyor. Ayni mahafil, 
lngiliz - ltalyan müzakeresinin seri 
bir neticeye varmasını veya Akdeniz 
de iki devlet arasında bir itilaf bekle 
memektedir. lngiliz - Alman müzake 
releri ise henüz bir yoklama derece
sini geçmemiştir. 

receğiz. Hükumet, ekalliyetler havadisi doğrudur. 
meselesini kemali istiklal ile Butçe hazırlamak ve tatbik etmiye 
ve zaruri gördüğü şekilde hal ve fas- ait vazifelerin Maliyede kalması su-

Resen tanzim edilen bir senetle 
borcu olan 270 !ırayı 4 uncü ıcrd va· 
sıtasile ıstcdik Şubatın birinci günu 
mal beyanında bulundu. Menkul ve 
gayrı menkul hıç bir malı olmadığı· 
nı, ayda ancak 50 lira kazancı bulun
duğunu soyledı. Halbuki 10 Şubat 
1938 tarihli T A N gazetesin
de okuduğumuza göre, birinci 
ceza mahkemesinde bir suale cevap 
verirken. senelik kazancının 1 O - 12 
ve bazan on beş bin lira olduğunu 
soylemiş. Bu suretle paramı vak
tinde vermemek suretile beni zarar
land ırdığı gibi Ceza Kanununun 338 
inci maddesine göre de hakikate 'iy
kırı surette mal beyanında bulunmuş 
tur Paramızın tahsiline ve ayrıca 

icra sistemini kökünden 15}aha 11tt 
araştırmaların birkaç ayda ikmal edi
leceği umulmaktadır Vekalet raporu 
alıp tetkik ettikten sonra derhal fa
aliyete geçecektir. 

F eyzu'lah Hocael 
Maznunlardan eski Özbekistan ic

ra komitesi teisi Feyzullah Hocae! 
1920 denberi hiyanette bulunduğunu 
itiraf eylemiştir. 

Daha, Buhara halle cümhuriyeti 
reisi iken nasyonalist birliği ile mü
nasebete girişerek Buharayı Ingil-
tere ile Sovyetler birliği arasında bir 
tampon devlet haline getirmeğe ça
lıştığını ve Ozbekistanı Ingiliz hima
yesine koymak için de 1930 da Mos
kovada Rikof ve Buharin ile temasa 
geldiğini söylemiştir. 

Hocaef, bundan sonra Özbekistan
da nasıl kurnaz hareketlerde bulun
duğunu, endüstri ve ziraati baltala
dığını anlatmıştır. Bu cümleden ola
rak, partinin köylere tevzi olunmak 
üzere verdiği 130 bin baş hayvanın 
ancak 30 unun köylülere dağıtıldığı
nı ve yüz bininin nasyonalistler ara
sında yaplaşıldığını bildirmiştir. Cel
se tatil olunmustur. 

Krestinskinin itirallan 

Bütün Italyan gazeteleri Hitlerin 
Ingiliz büyük clçisile yaptığı müla
katın Italyan - Ingiliz müzakereleri
nin başlamasına tesadüf ettiğini e
henmiyetle kaydeylemektedir. 

Lavaro Façistn diyor ki: 
"Avrupanın sulhü için Ingilterenhı 

Almanya ve Italya ile olan münase
bt·tlerini tanzim etmesi zaruri bir şart 
tır." 

Leh:ıtan Hariciye Nazın. 

Lehistan Hariciye Nazırı B Bek 7 
Marttan 17 Marta kadar Romada ka
lacak. Italya Kralı. Duçe ve Kont Ci 
ano tarafından kabul olunacaktır. 
Dün B. Bek Ingiltere, Italya, Maca
ristan ve Avusturya sefirlerile görüş 
müştür. Konuşmaların Roma ziyare
ti etrafında döndüğü tahmin olunu· 
yor. 

led k 
. rctile bazı vazifelerin Maliyeden ay· 

ece tır.,, 
Bundan sonra B . Hodza. B Hitle- rılacağı. bir Hazine Vekaleti kurula-

teczıyesine karar verilmesini istiyo-

rin. Avrupanın huzur ve sükünetine cağı ve bu Vekaletin başına da Mu
ve bir anlaşmanın imkanına müteal- ammer Erişin geleceği de Ankarada 
lik olan sözlerinden bahsetmiş. mu- bir rivayet şeklinde söylenmektedir 
maileyh. Çekoslovakya ile Almanya Yine Ankarada dolaşan bir haber~ 
arasında mevcut olan ihtilafların si- göre Iktısat Vekaletinin umumi bir 
yasi olmaktnn ziyade psikolojik ol- ekonomi bakanlığı şeklinde Ziraat 
duğunu söylemiştir. ' Vekiıletile birleşmesi tasavvurundan 

Başvekil. küçük antantın kuvve • vaz'1:eçilmiştir Memleketin zirai kal· rum: . b d suçluya ·· 
t 

~ • Hukım un nn sonra 'SOZ 
tinden de bahsetmiş ve ngiliz siya· kınmasına taalluk eden program ve d' d' ğ' . du Avuk t 

· d k' ı · k ı ·· . . . ver ı, ne ıyece ını sor · a 
setın e ı itt rat ve ısti rarı su hun zıraı ıslahat kanunu tatbıkııtı ço' ec-~ Irfan Eminden de vekaletname iste-
kati unsuru saydığını bildirmiştir. niş bir vazife olduğu için Ziraat Ve- di irfan Emin Avni Bayerin umumi 

B. Hodza. İtalyadan bahsederek o- kaleti ayrı bir vekalet halinde kala- vekaletini haiz olduğunu. gelecek cel 
nunla Roma protokollan devletleri k r k Ik k.1 · ı ık arasındaki antantın birinci mevkiini ca . a at tısat Ve a etı i e s ı sede suretini ibraz edeceğini söyledi 

muhafaza ettiğini söylemiştir. 
Al)usturya hadiseleri : 

bir iş beraberliği halinde çalışacak- Avni Bayer de hakimin sualini şöyle 
tır. karşıladı: 

hattı hareketini kabineye anlatmış. - Mal beyanında bulunduğıım za 
Viyana, 4 (Hususi) - Avusturya- kabine. Grazdaki nazilerin. nazi sele- man tcrcümei halimden bahsetme· 

daki nazilerin kuvvetli bulundukla- mı vermelerini,. Nazi işaretleri taşı- dim Beyannamem doğrudur. Ben be· 
rı yerlerden birini teşkil eden Stiİ"ya malarını kabul etmemiştir. Dahiliye yanname tarihindeki kazancımı söy· 
vilayeti valisi bugün istifa etti Na· ledim. Eskiden o kadar para kazon
ziler bu istifayı vali aleyhinde ynp- Nazın Luiz'e gidecek ve oradaki na- dığım da olmuştu. 

ki 
zilerle görüşecektir. Bundan sonra ha·kı"m dava"ı avu 

tı arı nümayişlerin tesirine atfettik· .. 

Dunku celsede, müddeıumuminin 
sıkı ıstıcvabı iızerıne Krcstinski. tam 
bir itiraf teşkil eden şu sözleri söyle

miştir: 
"İstintak safhasında verdiğim ifa-

Lehistan hükiimPt partiı:ıine men
sup gazetelerin büvük bir kı!;mı hu 
gün birdenbire Çekoslovakya hükü
metinin Lehli ekallivete knr!;ı hattı 
hareketine karşı şiddetle hücumlara 
başlamıştır. 

Orta Avrupada : 

lerl halde hükumet istifanın vali ta- Nazilerin Avusturyada bir plebisit katından delillcrıni sordu ve şu ceva 
rafıncian karışıklıklara karşı mües vapılmasını istemek üzere hazırlan- bı aldı: 
sil tedbirler alınmamasından ileri gel dıkları söyloniyor. - Muhakeme esnasında alelit!iık 
diğini bildirmektedir. Yeni tayin o- Avusturya erkiınıharbiye reisliği· senede 10, 12. 15 bın lira kazandığını 
lunan vali, Başvekil Şuşniğin en ha- ne General Bome getirilmiştir Gene- söylüyordu. Bundan başka yine Avnı 
raretli taraftarlanndan biridir. ral, ordunun yeni kısmına mensup- Bayer mahkemede yalnız otobiis ruh 

deleri tamamile teyit ederim. Dün o 
dakikadaki kuvvetli bir hmm. bava 

Bugün Çekoslovakya Başvekili 
B. Bodza. mebusan mecJialnde baricl Dahili.Ye Nazın İnauart. Grazdaki tur. satiyesi için Bay Ahmet Emin Yal· 

Japonyada 
Gerginlik 

<Ba.şı .J mtitfe) ., 

metre şimalinde bulunan Seniany ve 
Veşveyi tekrar işgal eylemişlerdir. 

Japon parlamentosunda milli se
ferberlik kanunu projesinin müzake
resi sebebile siyasi mahafilde gergin
lik başgöstermiştir. Parlamentonun 
gösterdiği muhalefet ve hükümetin 
her teşebbüsü şüphe ile karşılaması. 
hükumetin hissettiğ". gerginliği artır 
maktadır. Milli seferberlik projesi
nin yüzünden mühim meseleler çık
ması beklenmektedir. 

Diğer taraftan Cindeki Japon or· 
dusunun kumandasında yapılan de
~işikliklcr ordunun bazı unsurlarını 

heyecanlandırmıştır Birçoklarına gô 
re bu değişmeler, ancak bir mukad
dimedir. 

Başvekilin bu derece zıt vaziyette
n uzlaştırmak hususunda göstere-
ceği maharet, hiikiımetin istikrarını 
tem.in edecektir. 
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BİLMECE VE BUL~AACA 
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Balıkçılar arabayı doldurmuşlar; fakat ortada beygir yok. Onu bula· 

oilecek misini? 
Cevaplar en çok 15 giin içinde gönderilmelidir. Doğru cevap veren· 

lerden (15 kişiye muhtelif hediyeler '\'erilir. Geç kalan cevaplar gelme· 

niş sayılır. 

68 Numarah Bilmecemizden 
Hediye iKazananlar 

88 numaralı meemuamızdakl "Bulmaca 
11 bilmece .. yl doQru tıalledenterden he· 
llye kazananlar.ın listesi: 

Birer "kulp yapııtırma albDmO kaza· 

ıınlar: 

Corum C. M. U. Zeynel Abidin oğlu 
::eylAn Varan. Kastamonu lisesi orta kı
ıım 624 M Ecevit. Üsküdar Sultan Tepe 
tkulu 173 Berin, Adana O<mıaniye 7 Kftnu 
.ıUSa)ll ilkokulu Abdullah ollu 103 Ali Gil-
leryüz. Kabataş erkek lisesi 1627 Seydl 

rarhan. 
Birer .. Resim llrneQl albDmO kazanan· 

lar: 
Muğla ortaokul Fransızca muallimi ve 

B. oğlu Mete Başko, Sıvas lisesi 741 Halis 
Gilmenç, Darllşsafaka lisesi 293 Ulvi Ersoy, 
Adapazan Sabiha Hanım okulu 417 Mu
~ffer, Yozgat lisesi 529 Zekfıi, İstanbul 
Cağaloğlu birinci ilkokul 572 ŞUknın. E
[vupsultan ortaokulu 138 Mustafa Tırpnn, 
jAydın lisesi 132 N. Fırat. İstanbul ticaret 
lisesi. 1728 Mediha Oreten. Bergama Zil
~eyde ilkokulunda 451 Muhittin BlnıtOllU. 

Birer "BUyOk autu boya., kazananlar: 
· Samsun Saldhlye mahallesi üz sokak 18 
numarada Zehra Şakar. Konya askerf has 
tanesi elit mUtehassısı doktor Kemal oğlu 
tamet Ersoy, Çerkesköy ilkokulu 281 Şllk
ril Es, Bursa Uzunçarşı Osman tsl~m oğlu 

Muammer Özklp. İzmir lnönO caddesi Ko 
:anUna numara 752 altkat Semi Klbarer. 

Birer "KOçilk auluboya,. kazananlar: 
f:zmlt demlryolu tütüncO Abdullah oğlu 

Sadullah, Afyon Karehisar Millet hamamı 
nilstcclrl Ahmet Karayiğlt, Vefa erkek li
ıesl 393 Zeki, Kayseri bez fabrikası tıımlr 
llaneslnde 3848 İbrahim Oğus, İstanbul 
1 ıncı ilk okul 97 S. An~aç. 

Birer "BUyUk kutu kalem boyası,, ka· 
cananlar: 
BC$1ktııs ortaokulu 151 Kemal, Gazlan-

YAZISIZ HiKAYE : 

tep Bostancı okulu 378 S . Na7.lt Yeşilova, 
Malatya Fırat ilkokulu 3 Uncü sınıf 54 
Solmaz Akgül, Balıkesir Savaştepe yatı o
kulu 189 Recep Kaya, Mersin Bozkurt cad 
desinde doktor Abdullah Ersoy kızı Kev
ser. 

Birer "KUçDk kutu kalem boyaaı,. ka· 
zananlar: 

Zile İstlkltıl okulu 164 Nahit Soydan, 
İstanbul Samatya tzrı Türk sokak 2a nu
marada Mllfide Sargun, İ:zmlt Vukarıpa
zar Puru sokak 4 numarada Saffet Nezir, 
Ankara Conık Sarayı caddesi Temucln so 
kak 16 numarada Necati Alp, Kayseri As
liye hukuk hAklml oğlu Muammer gülte
pe. 

Birer "mUrekkepll kalem" :kazananlar: 

İstanbul ŞehremlnJ İbrahim Cavus ma
hallesi Kaşıkçı mektebi sokağı numara 55, 
N!Şantıışı Atiye sokak 44 numarada Mak
bule, Beyoğlu 15 inci tlkmektep 99 Naciye, 
Beyoğlu 17 inci Ukokul 188 İsmail Söker, 
Tepebnşı Meşrutiyet C. 163 numaralı Cele
bi .apartımanında ilkokul talebesinden 
NccM Bellek. 

Birer "Albilm,. kazananlar: 

İstanbul Tophane yokuşu Orhangazi 
çıkmazı 40 numarada TürkAn. F.dlrne Cüm 
huriyet caddesi 25 numarada Bayan Fazi
let. Şişli Terakki lisesi 703 Ender S:ıycr, 
Adapazarı ortııokul 675 İbrahim Bıcak. NI 
ş:ıntıışı yokuşu LAvhacı sokak 28 numara
da Rtına. 

Birer "kart., kazananlar: 
Maraş yeni belediye elvan 4 numarada 

Ahmet Oncül, Konya lisesi ortakısım 72 
Nihat. İstanbul Aksaray 97 numarada Mu 
alltı, lstıınbul Moda Snkızağacı Şair Ncf'I 
sokağı 5 numarada Neriman Vardar, Mar
din ortaokulunda 68 Necdet Ayaz. 

Kolayı Varken 

Faydalı bilgiler: 

Kendi Kendine 

ısınan Kutu 
lçlçe iki kutu .. Bu kutuların birin

de yanmamış kireç, diğerinde de su 
vardır. Bu iki kutu asıl konserve ku
tusunun altına yerleştirilmiştir. 

Kıra çıkıldığı zaman bu kutular
dan alınırsa ısınmak için zahmete 
girilmez. Çünkü yemek vakti gelin
ce. kutuda bulunan bir düğmeyi çe
virmek kafi İçinde su bulunan kutu 
açılıyor v"e su kireç kutusuna giri
yor. Tabii suyla yanmamış kireç ka
rışınca kireç yanmıya başlıyor. 

Beyaz Kömür 

TANrn Ço~ulc ffAvpsf 

pıştınyormuş. 

Dediğimız gibi kömür yandığı va
kıt kağıt dumanı filan çıkarmıyormuş 

Şimdi bu beyaz kômür korkusuzca 
elle tutulabiliyor; masalara konu
yor .. Çünkü yerleri, örtüleri kirlet
mek karartmak bulaştırmak tehlike
si katiyen yoktur. 

Tuzlu Çay 
Şüphesiz ki şeker çok faydalı ve 

kuvvet verici birşeydir. Fakat tuzun 
da birçok faydaları vardır. 

Mesela. bir doktor tuzlu çayın 

kalb hastalıktan icin iyi geldiğini 
tecrübe ederek anlam1ş. 

Hastasına tuzlu çay vermiş ve has 
ta iyiliğe doğru yüz tutmuş .. İliicını 

Bir Amerikalı gayet ustalıkla be- ı kestiği zaman hasta tekrar fenalaşı· 
yaz bir kağıt yapmış ve bildiğimiz yormuş .. 
kara. kirletici kömürü ~üzelce bu ka ı Bu tedavi iyi bir ş. ey amma bu tuz. 
gıtların içine sımsıkı bır surette ya- lu çayı içmek mesele .. 

t 
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Çocuklara fıkralar : 

Mozart'ın Çocukluğu 
Bundan epey sene evvel Avustur

yanın Salıburg şehrinde, bir dere
nin kenarına yapılmış bir evde fnkir 
bir aile otururdu. Bu aile dört kişi· . 
den ibaretti. Bir haha bir ana bir kü
çük kız)a '"erkek çocuk. 

Çocuklar musiki)'İ çok se,iyorlar
dı. Zaten babaları da musiki öğret· 
meniydi. 

l\1ozart cevap verdi: 
- Akşam bize gel de görlirsiin! 
Adam peki diyerek uzaklaştı. 
Eve gittikler.i vakit çocuklar bu 

hadiseyi analarına babalarına anlat· 
tılar. 

Bir kaç dakika sonra kapı çalındı. 

Üç dört adam ellerinde sepetler içe· 

ri girdiler. Sepetlerin içinde yemiş· 

for giizel yiyecekler vardı .• Erkek çocuğun adı l\fazart'h. Re· 
nüz a)tı yaşında bulunuyordu. Fakat 
gayet güzel besteler yapıyordu. Sepetleri getirenler heniiz çıkmış

Bir giin kızkardeşiyle beraber gez 1 lardı ki arkalarından şık adam girdi. 
nıiyc gittiler. Dere kenarında oturdu· O zaman çocukların anneleri habala· 

rı şaşırdılar. Gelen ndam Avusturya 
İmparatoru. 

lar. 
Küçiik 'Maznrt ahlnsma. fakir an· 

nesiyle babasına yardım etmeleri lii
zmı geldiğ'ini söyledi. 

Arkalarında liiks giyinmiş bir n· 
dam durmuş onları dinliyordu .• 

Adam onlara bakıp sordu; 
- Sen çalgı çalmasına biJiyor mu· 

~un? 

Güzel ''C neşeli bir yemek yediler. 

l\fozart 1mpartora kendi bestelc.rini 
çaldı. İmparator onu hayranlıkla ve 
takdirle dinledi. Sonra küçliğü sara· 
ya aJdırmışh. işte diinyanın en meş· 
hur musikişinnslarındnn biri olnn l\fo 
zart'ın şöhreti böyle bnşlamıştı .• 

Sağa, sola göz diken, 
Haşarı bir kediden; 
Korkuyordu bir fare, 
Arıyordu bir çare ••• 

~. 
Biliyordu eskiden; 
Kun·etine güvenen, 
Bir iri fare vardı ... 
Kalktı ona bir vardı. 

4Z' 
''e dedi ki: "Efendim, 
Ben arzuhale geldim .• 
Hain kiistah bir kedi, 
Efendime göz dikti .... ,, 

Çocuklara fiirler ı 

Farelerin 
Birliği 

1'"nre beyi dUşündU, 
Bu gün mühim bir gü .. '1li, 
Fareleri çağırdı .... 
Duyuldu bir takırtı ••• 

cı 
Tn\•nn hep fnre ·doldu, 
Kararlan bu oldu: 
"Bu kediyi boğalım •• 
Hiç olmazsa kovalım ... ,, 

ıflı 
Derken kedi seslendi •• 
Fareler hep gizlendi .• 
Bin telfışla bir firar, 
Meğer buymuş o karar!. 

Emin Ali SiPAHi 
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ı T ANın Çocuk ilavesi 

Çocuklara masallar : - Bana bak, sen bir define bul-1 Küçük yazıcılar : 
muşsun da bana haber vermiyorsun 1 ~ 
öyle mi?. l Komşumuz Orhan 

Geveze 

- Hayır ağa .. 
- Yalan söyleme! Kann anlatmış 

herkese .. 
- Benim karım delidir ağa, söyle-

diğini bilmez. 
Ağa kadını çağırdı: 
- Doğruyu anlat bakalım! diye 

bağırdı. 

Kadın titriyerek söylemiye başla
dı: 

Evvel zaman içinde kalbur saman• rar odaya dönüp çubuğunu tellen- - Evet kocam bir deline bulup ge 
çinde otuz kulübelik eski bir Rus· dirdi. tirdi. Onu toprağa gömdük .• 
töyü vardı. Yeşil ağaçlarla örtülü, Nihayet kansı sudan döndü. - Ne vakit oldu bu iş? 
lcrrak bi~ dere bu köyün ortasından Kadın bu sırrı içinde tutamıyarak - Ormana gidip balık avladığı-
ıkardı. Koyde yazın tuz, kışın da ça- çeşme başındaki komşusuna anlat- mızdan bir gün evvel .• 
nur bulunmazdı.. mıştı. - Ne diyorsun? 

Köyün ortasında yüksekçe ve bir Vasili kansının girdiğini görünce: - Işte o gün de ormanda balık tut 
:>ahçenin içinde yapılmış bir ev var- - Yarın ormana gidip balık tuta- muştuk. Sonra ağaçlardan makarna 
iı. Bu evde .köyün ağası otururdu. lım!. dedi. Çok balık gelmiş diyorlar. toplamıştık .. Sonra dereden tavşan 
!{öy bu ağanındı. Bütün köylüler o- - Ormana mı? Dereye demek isti- avlamıştık o gün .. 
ıun namına çalışırlardı. Ağa, fena yorsun! - Deliye bak, amma da zırvalıyor 
ı::albli, hoyrat ve kaba bir adamdı. - Hayır ormanda.. • sun ha! .. 

6Q
~p 

~ 

Bir gün bu köye uzaktan Vasili ad- - Nasıl ormanda balık mı var? - Neden elendim .. Bir hafta oldu. 
a bir köylü geldi. Vasiliye bir kulü- - Göreceksin bak!. Hani sizi sucuk çaldı diye köylülerin Orhan bizim komşumuzdur. Yedi 
oe ile küçük bir arazi verildi. - Allah Allah hayatımda böyle dövdükleri gün yok mu? ·yaşındadır. Ona herkes akıllı der. 

Bir gün Vasili toprağı kazarken şey görmedim. Ağa bu son söz üzerine büsbütün 
1 

Geçen gün onun yaptığı bir yara-
ltüçük bir sandık buldu. Sandığı açıp Kadın cahil ve .sade fikirliydi. çileden çıktı ve kadına yirmi sopa a- mazlığı anlatıyorlardı. Bunu size an-
bakınca içerisinin altınla dolu oldu- Ertesi sabah Vasili çok erkenden tılmasım emretti. O zaman kocası a- !atayım. Orhan akıllı mı, budala mı, 
2'unu gördü. Sevindi. Fakat belli et- kalktı. Dereden gidip bir sepet balık raya girerek: siz söyleyiniz. 
medi. tuttu. Ve ormana doğru yollandı. - Zavellı deli kadım bırakın! de- Bir gün babasına demiş ki: 
Akşama kadar hergünkü gibi çalış- 'ı Sonra bir tavşan yakalayıp onu a- di. Size onun deli olduğunu .söylemiş - B~ba s~n Y_at ta ben üstüne ata 

tıktan sonra evine döndü. Küçük san- ğın içine koydu ve derenin içine sa- tim ya.. biner gıbl bıneyım. 
:lığı da kimseye göstermeden eve ge- lıverdi. Ağa kadının hakikaten deli oldu- Babalan demişti ki: 
tirebilmlşti. Bu işler bitince eve döndü; kansı- ğuna inanmıştı. Hem toprağı aradılar - Oğlum beni at yapıyorsun, ben 
Ağanın herhalde bu paradan, bu nı uyandırarak: birşey bulamadılar. at olursam sana ne derler? 

defineden haberi yoktu. Hem hiç kim - Hadi kalk balığa gideceğiz! de- Bu suretle zavallı köylü Vasili bul Orbap hiç düşünmeden böyle ce-
ıe bunu bilmiyecektl.. di. duğu defineyi saklıyabildi ve neden vap vermiş: 

Vasili böyle düşünerek evinin av- Bakkalın önünden geçerken Vaslli sonra köyden çıkarak şehire gitti ve - Atın sahibi derler babacığım. 
lusuna girdi. Atını ahıra bağladıktan içeri girip birşeyler aldı. Ormana gi- zengin bir hayat sürdü.. F. B. Bülbün Okan 
sonra içeri girdi. Karısı onu sofada . rince balıklan döktüğü yere karısını \I~ - -
beklemekte idi. · götürdü. Kansı ötede beride bahk-

Vasili içeri girince kansına: ları görünce şaşırdı ve sepete doldUT-
- Bak karıcığım, Allah bize bir mıya başladı. 

servet bir deline yollndı. dedi. Bak Vasili bu sırada birşeyler yapmak-
ıandığın içi altın dolu .. Fakat bunu la meşguldü. Nihayet: · 
bir yere saklıyalım. Ve kimseye bil- - Artık yeter dönelim! dedi 
dirmiyelim. Ormanın kenanna vardıkları za-
Kadın şaşırdı; sevindi. Sonra ko- man karısı başını kaldırıp: 

:asına: - A bak Vasili ağaçta makarna 
- Toprağın altında bir çukur ka- var! dedi. 

talım. Ve parayı oraya saklıyalım! - Tabii ya .. Bazan ağaçlar makar
diye cevap verdi. - na çıkanrlar. Bizden evvel geçenler 

Zeminde bir çukur kazdılar; ve toplamış olacaklar. Pek az kalmış .. 
sandığı oraya gömerek yerini işa- Makarnaları aldılar. Sonn. nehire 
retlediler. Sonra toprağı eski haline yollandılar. 
~oydular. Vasili: 

Bu iş bitince kadın çeşmeye su dol · - Dur karıcığım, şu ağa baka
formıya gitti. O vakit Vasili yalnız yım! diyerek ağı çekti. Balık ağının 
kalınca düşünmiye başladı. "Kanın içinde bir tavşan vardı. Kadın büs
ya bir gevezelik ederse .. Bütün köye bütün. şaşırarak: 
foyurur şimdi. Neye söyledim ona.. - Allah Allah suda tavşan olur 
Ağa haber alırsa parayı elimden ka- mu? diye sord\;l. 
par.,, - Olur tabü .. Sen ne kadar cahil-

Hernen yerinden kalktı ve sandığı mişsin! İşte mektepte okuyamamak 
gömülü olduğu yerden çıkarıp hah- ne fena görüyor musun? 
;ede gizli bir yere gömdü. Sonra tek Eve döndüler. 

Aradan birkaç gün geçince bütün 
köy onların define bulduğunu öğre
niverdi. ~~.~~ 

\ 
Bir sabah kansı kocasına gelerek: 
- Sokakta bir adamın peşinde ko 

şup onu dövüyorlar! .. dedi. 
Kocası : 

- Bu ağadır! diye cevap verdi. A
rabacının sucuklarını çalmış ta on
dan .. 

- Pek Ula yapıyorlar. Oh olsun iş
te!.. 
Aradan iki gün geçti. Bir akşam ağa 
onu çağırdı. Ağa rakı içiyordu. Vasi- ı 

liyi hiddetle süzerek balb.rdı: 
I 

Alp le 
Babası 

Alp traı oluyor 
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. 
L.ÇT~ BUNU, 

~BiLMiYORDUM. 
Kahka.h K.. • i 

oşesı 
1 

Dünyanın En 

Ağır Taşı 

Üç Boynuzlu 

Zürafa 

--o--

lngiliz 
Kraliçesi 

Sar.hoşun 

Hapisanesı 
Evine sarhoş 

dönen adam (ken 
di kendine): 

- Vay alçak
lar vay! Beni ha 
pisaneye atmıs -
lar! 

--0--

idam 

Mahkumu 

Elektrik sandalyesine oturan idam 
mahklımuna sorarlar: 

Nişancı 

Demir 

Babası: 

-o~a-ı 

ğtf 
halkanın 

- Neye düşünüyorsun Demir? <li· 

ye sorar. 
- Ben pipoya nişan almıştım da. 

' 

-0--

Usta 

Şoför 
Dünyanın en büyük ve ağır taşı 

Suriyenln Baalbek şehrindedir. Bu 

şehirde güneş mabedi denilen çok es

ki zamanlardan, Fenikeliler zamanın 
dan kalma bir mabet vardır. İşte dün 

yanın en büyük taşı burada bulunu

yor .. 

İngiltere Kraliçesi .ı!:lizabet gezmi
ye çıktığı zaman resimde görülen 
tahtın içine kurulur ve sarayın Hir
çok adamları onu omuzlarında ta-

- Son bir arzun var mı? 
Söyle de yapalım! 
İdam mahkumu - Evet! Elektrik Kendisine yeni bir yer anyan §O.i 

cereyanının alternatif mi yok.sa kon- för bir adama müracaat eder. Adanı~ 
tinü mü olduğunu öğrenmek istiyo- - Son patronunuz size bir sertifi· 
ruml ka vermedi mi? Diye sorunca şoföd 

şırlardı. . __,. 

~A 
;-()--- - Gayet iyi bir sertifika verecekJ 

ti amma zavallıcık son yaptığım ka• 
zada öldü. Bu güneş mabedinin harabeleri bu 

güne kadar kalmıştır. Altı sütundur. 

İşte bu sutunlann eteğinde yukarıda 

söylediğimiz taş bulunmaktadır. Bu 

Tek Kanatll ~-. ~ 
P·ı· ~ l iÇ." . ..; 

Ayla 

Bulutlar 

taş eskiden mabedin bir köşesini teş-1 ı Erol Babasına sorar - Baba ay 
kil etmekteydi. . Bu re.smini gördüğü:1üz pilicin b~r neden bulutlarla iyi geçinmiyor? .. 

Uzunluğu 24 ve genişliği dört met- tek kanadı vardır. Öbur kanadı bır 
redir. Ağırlığı da bir milyon dört yüz türlü çıkmamıştır. 

Babası - Ne demek istiyorsun? 
Erol - Görmüyor musun baba, bu 

bin kilogramdır. 

-<>----

malının 

Kırk Beş 

Senelik 

Bisiklet 
Bu adam Ameri

kalıdır. 45 senedir 

ayni bisikleti kul

lanır. Bu seneler 

zarfında bisiklet 
yıpranmış değildir. 

1 \nlaşılan bu Ame
'c.ii rikalı çok temiz, 

çok muktesit ve 

değerinibilen bir adamdır. 

---<>--

Büyük Bir 
Kömür Parçası 

lutlar nereye gitse o aksi tarafa gi
diyor. 

-0--

Neden 

Çok 

Yaşamış! 
Yüz yaşını a~ış ihtiyar bir ada-

Bu çok büyük kömür parçası 
maden ocağından koparılmıştır. 

bir ima: 

-<>--- .jlj .... i\ 
e~) Gladyatör 

Neymiş? ~ 

- Gladyatör nedir. yavrum? 
,, 

-Harare(veren bir makine. 

- Bu kadar yaşamak içip ne yap-
tm? Sıhhatini nasıl korudun? ~.\ye 
sorarlar. 

İhtiyar sakin bir sesle .cevap ve-
rir: 

- Anlamıyor musunuz?. Gayet 
tabii .. Ben mikroplar keşfedilmeden 
~evvel doğdum da ondan .. 

Ya;m;an Yuzuciiler l , 

RESiM BOY AMA 

O- Beyaz. 

1-Gr.i. 

.2 - Mavi. 

3 - Yeşil. 

4 - Açık kestane. 
5 - Koyu kahve rengi. 

6 - Siyah. 
Çıkacak resim çok hoşunuza gide

cektir. 

-~~~----...... ~~~~---~~-· . - - . 

TAN· Çocuk 

Bilmece Kuponu 

Bilmece hal kağdlarile 

beraber bıı kuponun herhal-

1 - İki yüziicU, Fransa ile lngiltc- \ 2 - İki arkdaş ne ynpsınlnr; tek

rc arnsındnki "l\lanş., denizini geçe- rnr denize dalarlar ve lngiltcreye dö
rck Frnnsn sahiline gelirler.. Fakat 1 
huduttuki polispasnportsuz bırnk- ncrlcr. Ve pasaportlarını alarak ye-

3 - Huduttaki polis pnsaportlan- il' de gönderilmesi lcizımdtr. 
hayretle muayene eder, ye ancak doğ ' 1 Kuponsuz gönderilen Jı&
ru olduf,'llnu gördükten sonra karaya l 1 ğıtlar gelme.mİf addedilir. 

····~~~~~~~~~~~ 

nıu! ı nidcn denizi acçcrlcr. çıkmalarına i:ı.in verir. 
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Fırkası 
• 
itilaf 

Yazan : Ziya Şakir 

Artık 

TAN 

1 E 
ZİRAAT: 

Roman yadan' 
23 Damızlık 
inek Getirildi 

K 

9 

o N o M i 1 
-•••••••••••••••••••••••1 DIŞ TiCARET: 

GUNLUK 1 Kliring 

ı hk!:.,~. :.~~~~ __ H
5 
esavpla~ım~ 

cağını düşi\nen bir firma piyasamız- ı on azıyetı 
dan 15 nlsanda teslim şartile yüz elll ! 
bin kilo Adapnzar malı sarı mı~ır al- İktısat VekA\et:n~en n~ına~ malılmata «B 
mak için kilosu 5,10 kuruştan tüccar-

1 
re, 26-2-1938 tarihindeki klirıng he:;aplan 

la bağlanmıştır. durumu ıiUdur: 

Adamakıllı Bocalıyordu 

Ziraat Vekaleti, Romanyadan ge
tirilmiş olan yirmi beş simental inek
lerinden damızlık olabileceklerin sa
tın alınmasına karar vermiş ve gön
derilen heyet bu ineklerden 23 tane
sini seçmiştir. İnekler için 5 bin lira 
verilmiştir. Her biri 180 - 250 lira a
rasındadır. İneklerden yedisi Halka
lı ziraat mektebine ve on altısı An
karaya gönderilmiştir. 

Bursanın sarı mısırlanndan 12 bin ! D T' t 
kiloluk bir parti ise kilosu cuvallı o- t ış ıcare 
larak beş kuru~tan satılmıştır. Klirlnıt hesnplan bakiyeleri ve kredilJ it-* halMa ait ta:ıhhiltler 

Saknrya mıntakasında yeti~lrllen Türkiye Cümhurivet · merkn banknı:m-
pamuklardan bir parti piyasamıza ge- dan alınan hesap hüUıı:alarına ıtöre 26 2.938 

8 - Başlamlan intihap hazırlık 
larında, gümrükten mal kaçınr gi 
bi haller müşahede edilmektedir. 
l 9 - Her ne zaman isterse. mem 
eketin mukadderatına hakim ola

Ca.k derecede kendisinde maddi ve 
blanevi varlık hisseden Hürriyet 
~e İtilaf fırkası· vatan ve milletin 
lararı.na olarak hazırlanan bu inti-

haba iştırak et.miyecektir. 

F ırka merkezi; bu muhbrala 
n saraya ve Babıiı.liye gön

tı:nekle beraber; taşradaki klüp
rıne de gizlice emir vermiş.. in-

tihapta kazanabilmek için her va
~taya başvurmakla beraber, (fır

tarafından intihaba iştirak e
~lrniyecekmiş gibi bir vaziyet a

ması) için mahrem talimatlar 
IÖnderrnişti. 

Babıali, kurnazca hareket etmiş
ti. liürriyet ve İtilaf fırkası tara
fından takdim edilen muhtıraya 
~~ğrudan doğruya cevap venniye 
Uzum görmiyerek, uluorta bir be

)'.anname neşrederek. yapılacak in
tihabın ehemmiyetinden, seçilecek 
lllebusların (munhasıran ,selamet 
~e saadeti vatan endişesile hare-

et eden, namus, üfet, hamiyet, 
dirayet erbabından intihap edil -
!nesini tavsiye eylemişti. 
b .. IIürriyet ve İtilaf fırkasının 

0Ylece bocaladığını gören bazı ze 
:at, artık bu fırkadan mebus çı
arnıyacaklannı hissederek başla

:;ıa ba~ka suretle birer çare ara
~k. mecburiyetini hissetmişlerdi. 

tta, (Hürriyet ve itilaf fırka-
ed . -

en doktor Rıza Nur Bey bile, 
fahsın "lmed. - · · a ehemmiyet verı ıgını 

anladığı için (sulhü selamet) fırka
sına · . gırmiş .. o fırka namına nam-
tetlığı" . k . . . . el 

nı oymak ıçın, teşrmıevv 
lYının 24 üncü cuma günü vapu
ta binerek Sinoba gitmişti. 
li İş~:· tam bu sırada Sıvasta mil

nıucadele aleyhinde bir isyan ha 
teketi başgöstermişti 

Bu hareket, doğduğu anda bo
~lmuştu. Fakat. gerek Anad°olu
h a ve gerek İstanbulda büyük bir 
eyecanı mucip olmuştu. Çünkü, 

lnilli istiklal mücadelesinin ruhu
bu · "h it ıstı da! eden bu katilime hare-

et, doğrudan doğruya Hürriyet 

!~_.İtilaf fırkası elebaşılan tara
~ yapılıyordu 

G azete1er, bu meseleden st -
la nirli ifadelerle bahsediyol'
'-r, şu mühim malıimatı veriyor
<ctrdı: 

Sıvasta mahut telgrafı, üç im
: Ue çeken şahsın, Sıvas (Hür

ls~et ve İtilaf fırkası şubesinin re
~ Şeyh Recep Efend namında bir • 

t olduğu, ve mumaileyhin bir ço
~ katli meselesinden dolayı bir· 

0~ç sene hapiste yattığı ve ümmi 
dı.ığu tahakkuk etmiştir.) 

c! Ga:ıetelerin Sıvasta muhbirleri 
~ ?tıes.elenin içyuzü hakkında. ga
dı~lerıne şu telgrafı çekiyorlar-

~ <Svas, 25 teşrinevvel - ts
tu tıbuıun, mahiyetleri malum iki 
lll tltçe gazetesinde (1) güya Sıvas
h galeyan içinde olduğuna diar 

talı neşriyat vukubulduğu ve bu
h~.d~? çekilen bir telğrafnameye 
i~UYuk bir ehemmiyet atfedildiği 
~ltılrrıişt" 

ır. 

~~lbuki hadisenin mahiyeti, şun 
ıbarettir: 

k llurada, Hürriyet ve ftliaf fır • 
asın b 1s . ın aşına geçen Şeyh Recep 

lalllınde <ilmi cifirl mütehassısı o

ıı:~k .g~çinen. ve hakikatte falcı
fah a ıştıgal ettiği söylenilen bir 
t'ak ıs, evvelce Sıvasta menfi ola-
2:1 bulunmuş olan Bahriye Na
'1t1: ~alih Paşanın amasyaya gel
e- ğını (2) haber alınca. kendisini 
~ıvas d . 
"t\f a _ ~vet etmıye kalkışır .. ve 

laariindavhi tawuvan bazı ah.-.. 

Bahriye ıvazırı Salih Paşa 
liye müracaat ederek: "Salih Pa
şayı Sıvasa davet edelim. Kundu· 
racılardan (3) şikayet edelim.,, 
der ... Esas maksadın ne olduğunu 
bilmiyen ve tahkik etmiyen saf a
haliden yüz elli kadar zat, teklifi 
kabul ederler ve imzalarını verir-
' r" " ' --'L L~ 
akşam gece yarısından sonra tel-
grafhaneye gider ve üç imza ile 
(zatı şahanelye bir telgraf çeker. 
İstanbul telgrafhanesine de, "bu 
telgrafı (zatı şahane) ye vermedi
ğiniz takdirde, memlekette kan 
dökülecektir mealinde ayrıca bir 

telgraf gönderir. Ertesi gün. Tel
graf müdürünün vukuat raporu ü
zerine müddeiumumi tahkikata gi 
rişir. Merkum Şeyh Recep ile re
fiki Celal ve Kemali telgrafhaneyi 
işgal ile, muhabereyi kesmek ve 
halkı ihtilale teşvik eylemek fiil
lerinden maznun olarak tevkif et
tirir. 

(Bu eşhasın, Sıvasta hiçbir kıy
met ve ehemmiyetleri yoktur. Bil 
hassa son hareketleri umum aha
li tarafından nefret ve lanetle ya
dedilmelerine sebep olmuştur. İm
zalarının suiistimal edildiğini an
lıyanlar, hükümete müracaat et
mektedir. 

(Şeyh Recebin telgrafında; (Ku 
vayı milliye) ye atıf ve isnat olun
duğu haber verilen efalin de ka
tiyen asıl ve esası yoktur. Kuvayı 
milliye, hiç kimseden ne cebren, 
ve ne iane suretile beş para bile 
almamıştır. Mesele hakkında hükü 
meti merkeziyeye (4) mufassal 
bir rapor gönderilmiştir.) 

1 şte, Sıvas, hareketinin lç
yüzü. bundan ibaretti. 

Vakıa görünüşte, hadise mühim 
değildi. Meczup bir şeyhin. mec
nunane bir hareketinden ibaret 
telakki edilebilirdi. Fakat mesele
ye ehemmiyet verdiren bir nokta 

vardı ki, bilhassa halkın nazarı 
dikkatini celbetmişti. O da, (Ku
vayı milliye aleyhinde) olduğu ta
hakkuk eden bu hareketin başın
da (Hürryiet ve İtilaf fırkasının 
reisi) - ve yahut, fırkanın bir rük
nü - sıfatını taşıyan bir adamın 
bulunması idi.. Nitekilrn <Bozkır
da) çıkan ve beş on vatandaşın ha
yatına mal olan kanlı ve silahlı is· 
ya"ı idare edenlerin de. !Hürriyet 
ve itiliı.f fırkası - Konya şubesil ta
rafından tahrik ve idare edildikle
ri tahakkuk etmişti. 

(Kuvayı milliye) nin ne gibi ah: 
val ve şerait dolayısile vücude gel 
dimıi ve simdi de muhtelif han> 

cephelerinde ne büyük fedakar
lıklarla ne mühim vazifeler deruh
te eylediğini, zerre kadar akıl. şu
ur ve muhakemeye malik olan her 
Türk ve her Müslüman idrak et
miş .. koca bir milletin bütün ümit 
leri, bu kuvvet üzerinde temer -
küz eylemişti. 

Hal böyle iken. şimdi bu kuv
veti baltalamak, onu felce uğrat
mak istiyenleri halkın derin bir 
nefretle karşılıyacağı. çok tabii i
di... Nitekim. intihap günlerinin 
pek yaklaştığı bir zamanda yapıl
mış olan bu Sıvas hareketinin ba-
şında bir (Hürriyet ve İtilafçı) nın 
bulunması, artık bu fırkaya kar
şı herkeste adeta bir kin ve gayız 
husule getirmişti. 

Bu vaziyetten en fazla mütees
sir olan İstanbul halkı idi... Müta
reke devrinin yarattığı ıstırap ve 
şeamet içinde tam bir cehennem 
azabı yaşıyan zavallı İstanbul hal
kı, bütün halas ve necatı, Anado
ludan bekliyor ve Anadoluda ka· 
zanılacak olan milli zaferin. bir 
gün evvel tecelli etmesine göz yaş 
larile dua ediyordu. 

(Devamı var) 

(1} Bunlardan biri, meşhur Refi Ce
vadın (Alemdar) gazetesi, diğeri de yi
ne meşhur Ali Kemal Beyin (Peyam 
Sabah) gazetesi. 

(2) Ali Rıza paşa kabinesi, (Büyllk 
Halfı.sktır - Mustafa Kemal Paşa) ile an 
!aşmak için, o tarihte. Bahriye Nazırı 
olan Salih Paşayı Amasyaya göndermiş

ti. 
(3) Miltlyetperverlerln Sıvasta (kon

gre) akdetmesinden kinaye olarak, bu 
budan CkÜndura.cılar) deniliyordu. 

(4) Yani, Babılıliye. 

Zahire Borsasının Raporu 

İktısat Vekaleti, zahire borsasmda
k: buğday ihracatı mürakabe heye
tinden bir rapor istemiştir. Bu rapor 
büyük ziraat kogresine verilecektir. 
Heyet, mufassal bir' rapor hazırlamış 
ve birer suretini bu işlerde ihtisası 
olan tüccarla mübayaacılara gönde
rerek onların da mütalealarmı sor -
muştur. Önümüzdeki pazartesi günü 
bu mütehassıslar, borsa salonunda 
bir toplantıya ve açık münakaşaya 
davet edilmişlerdir. 

Ziraat Odasında Seçim 
Dün ziraat odası umumi bir toplan

tı yapmıştır. Oda reisi Raşit. Ziraat 
Vekaleti şube müdürHiğüne tayin e
dildiği için oda reisliğinden çekilmiş
tir. Dünkü toplantıda idare heyeti 
ibra edilmiş ve yeni oda heyeti için 
seçim yapılmıştır Reisliğine Necati. 
ikinci reisliğine Lutfi Arif. muhase
beciliğe İbrahim. mutemetliğe Tah
sin getirilmişlerdir Oda heyeti. gele
cek cuma toplanarak 21 martta ya
pılması mutat olan toprak bayramı 
için karar verecektir. 

Soya Fasulyesinin Ekimi 

Yurdun muhtelü mıntakalannda 

geçen sene yetiştirilen Soya fasuly~ 

si iyi neticeler verdiğinden bu sene 

en iyi cinsten tahumluk alınarak ge
niş ölçüde soya fasulyesi yetiştiril -
mesi kararlaştırılmıştır. Soya fasul
vesi bjlhassa. . Almany_a tarafından 
yag çıkarılmak u.zere 1'Ullallllnlakta-
dır. 

Her Derde Deva mıdır? 
Damarlardaki tansiyon fazlalığı

na karşı sarmtsağın iyi bir ilaç ol
duğuna kanaat getirenler hala bu
lunuyor. Okuyucularımızdan B. 
Ramiz de, ayni şey için sarmısak 
yutmak faydalı mıdır, diye soru
yor. 

Sarmısak birçok yemeklere ba
harlı bir lezzet vermek için pek ho 
şa gider. Mesela, işkembe çorbası 
ne kadar iyi pişirilmiş olsa sarmı

~aksız olunca eksik kalır. Et kızart 
masında bile şöylece hafif bir sar• 
mısak kokusu hoşa gider. 

Ancak ilaç olarak kullanılmıya 
gelince, biraz durmak ve haylice 
derin düşünmek lazım gelir. Eski 
zamanlarda sarmısak., şimdi anti
septik dediğimiz ilaçlar gibi, salgın 
hastalıklardan korumak için kulla
nılırmış. Dört htiramiler sirkesi de
nilen kokulu sirkenin bu suretle 
iyi geldiğinin hikayesini burada 
yazmıştım. Sarmısak hala antisep
tik olabilir, fakat bu zamanda mik· 
roplara karşı o kadar çok antisep
tik ve sarmısaktan şüphesiz daha 
güzel kokulu ilaçlar varken sannı
sak kokusunu ellerine, vücuduna 
sürmek tuhaflıktan daha ileri bir· 
şey olur. 

şıldığından, bir taraftan da ıııarmı
sağın mikropları öldürmek hassa
sı bilindiğinden, sarmısak nefes yol 
ları hastalıklarında. en ziyade ve
rem hastalığında sayın bir ilaç ol
muştu. Onu vereme karşı pek te
sirli bir ilaç sanarak gizli gizli sar
mısak yutan zavallı hastalu hala 
şurada burada göriilür. 

Sarmısağın en son ve en bQyük 
şöhreti damarlardaki tansiyon faz
lalığına karşı ilaç olmasıdır. Vakıa 
sarmısak tansiyonu iki. üç derece 
düşiirür. Bazılarında dört derece 
düşürdüğii bile vardır. 
Şu kadar ki onun bu türlü tesiri 

pek kısa bir zaman içindir. İki. üç 
günden ziyade kullanılınca tansi
yonu düşiirecek yerde artırır. Tek· 
rar diişiirmesi için birkaç gün fası
la vermek lazımdır. 

İşin aksi ciheti. hu birkaç günün 
ne kadar süreceğini önceden kestir 
mek mümkün olmamasıdır. Çiinkü 
bu birkaç giinün müddeti akciğer
lerin, böbreklerin ve karaciğerlerin 
haline göre değişir. tansiyonu fazla · 
olanlarda da böbreklerle karaciğer 
az çok yorgun bulunurlar. Bu uzuv 
ların yorgunluğu iyice ölçülemedi· 
ği için sarfllısak ilacına kaç gün fa
sıla vermek lazım olduğu da kesti· 
rilemez. 

tirilmiş ve kilosu 42 kuruştan satıl- tarihlnrlPki kllrln12 h~aplıın baklvelerf ve 
mıstır. Anııdolu yapakları biraz yilk- kre<lili ithı>lfıt kin Ciimhuriyı;ot Mf'rkf'z Bnn 

t selmiş ve kilosu elli beş buçuk kuru- kasına verilmiş tıınhhütler yckünlan: i şa satılmı§tır. 
* · DQn plyasıımıza kırk bin kOo nohut 

on bin beş yüz kilo ynpak, on bir bin 
kilo beyaz penylr, d~ksan bin kilo sa
n mısır ve yetmiş beş bin kilo un R'.e-ı 

ı tirilmistir. Gelen bu malların pek azı 

: satılmıştır. 

................................ 
BORSALARDA: 

Borsa Memurları 

Ankaraya Gtdjyorlar 
Borsanın Ankaraya nakledilmesi 

üzerine borsa komiserliğinin bir kı
sım memurları ayın yirmisinden son 
ra Ankaraya gideceklerdir. Burada 
ay sonuna kadar ancak iki memur 
kalacaktır. Acenteler de hazırlıklara 
başlamışlardır. Bunlardan on beşi An 
karada yerleşecek ve burada birer a
jan bırakacaklardır Mevcut 18 acen~ 
teden üçü Ankaraya gidemiyecekler-

dir. . 
Borsada Dünkü Satı~lar 

Ünitürk fiyatını Paris borsası 365 

Cetvel - l 

Tilrklve l.:Omhıırl:vı-f mf'rkP7 B:ın"kıı!:mda 
kJ kliri~J? hesapları borçlu bakiveleri 

Memleket Miktar T. L. 

Avusturya 
Belçika 
Bulı?ari!'tan 

ÇekMlovııkya 

Finlandiya 
Fr:ınsa 

Holıında 

fnıtiltere 
fspıınya 
İsveç 

tsvicre 
İtalya 
Mııcaristan 

Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yuıın~lııvya 

Yunanistan 

Cetvel - 2 

1.766 600 
5 .900 
1 200 

%.991 800 
67f\ 700 

3 R4R 100 
1.102 100 
8 .707 ROO 

437 ROO 
1.7011 200 

905 200 
l.7R7 200 

923 200 
71n 200 

1.724 200 
3R!l ROO 
3R1 nno 
139.800 

Kredili ithAlt•t lçln cümhurlvet MPT'lı::eıı 

Bankasına verilmiş olan taahhüUer yekWı· 
lan 

Memleket Ream1 Huauat 

dal reler phıslar 

T. L. T. L. 

frank bildirmiştir Borsamızda açılış Almanyııı 
19 ~5 ve kapanış fiyatı 19,30 liradır. Avusturya 
Diler tahviller üzerinde iş olmamış- Belcika 

12 732.!'i58 
39.876 

8.842 160 
199 933 

20 079 

tır. Londra borsası bir sterlin kar- Cekoslovakyı. 513.454 288 'l53 
13.576 Şıl""'ı 153 84 frank ve 5.0170 dolar o- 1 EF~ 101~yda' ~ • • ın an ıya 

tarak bildirmiştir. Merkez bank~ın- Fransa 
ca bir sterline 627 • 630 kuruş fıyat Holıında 
verilmiştir. 1nglltere 

170 17 904 
5.385 192 342 

58 035 83.877 
273 965 532 600 

ıu...,!el"'d,...,~nı'Tı?.rr.un~a.~.,..Y"'ll!.e:a,.., T-:..,!,'"'~ilsrıı::"":""•""e""'krgocı11ary1 WJ;;:a 14 849 12 328 
l.73fi.340 277 622 

331!44 230 949 
ile iki vagon arpa. bir vagon çavdar İtalya 

gelmiştir. Buğday piyasası gevşek Macıırlstan 

geçmiştir. Evvelce gelmiş buğdaylar Norveç 
Lehistan 

27 597 
39!1 017 

661135 
6042 

soo 391 
146 6111 
55 596 

ve Ziraat bankasının dört vagonu i-
le beraber 12 vagon yumuşak buğ
day 5,22,5 - 5,31,5 kuruştan. bir va
gon ekstra 1 - 2 çavdarılı Polatlı ma
lı 6.14 kuruştan ve dört vagon sert 
buğday 5,20 - 6 kuruş arasında satıl
mıştır. Arpalardan Bandırma yem
lik malı çuvallı olarak 7 bin kilo 4.18 
ve Çerikli malı 15 bin kilo dört 

kuruştan verilmiştir. 

( 

B o ' R SA 
4-S-938 

PARALAR 
Alq Sattı. 

Frank 78.- 83,-

Dolu 123.- 126.-
Liret 96.- 105.-
ıseıc;ıka Fr, su.- 84.-
Drahmı 18.- 22.-
lsvıc;rc Fr, 57!1.- 582.-

Leva 23.- 23,-
Florın 6!>.- 7U.-

Kron Çclr 78.- 82.-
Sılın Avusturr 21.- 23.-
Madc 22.- 25,-
Zloti 20.- 22.-
ı->enıto 21.- 2!i.-
Leva 23.- 23.-
Dınar 52,- 52.-
Kron [sveç 30- 32.-

Sterlin 631,50 631.50 

ÇEKLER 
Ae1tıw K:a,,anll' 

Parls 24 42 24.42 
Nüyork 0.7954 0.7945 
Milfıno 15.1317 15.1350 
Bruksel 4.6975 4.6975 
Atlna 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.43 3.43 
Sofya 63 4920 63 4920 
Amsterdara 1.4233 1.4233 
Prag 22 6687 22.6687 
Viyana 4.2063 4.2063 
Madrid 12.3Rt0 12.3810 
Berlin 1.9675 1.9686 

6.402 
Yuııosl:ıvya 12 5 ı 6 3 n21 
Yunanistan 54 30 1151 
Rusya 91Ul32 24.070 

Yukar1dııki ild numıırnlı <'etveMPc'le va
zıh kredili itha!Atın vadelerine göre vazi
yetleri. 

Memleket 

Almnnya 
D.M. 

8 aya knfüır vtıdell 

Reamf 
dal reler 

T. L. 

1.082 341 
327 763 

Huıııuıf 

phıalar 

T.L 

5.03'\ 952 
1 380.685 

Daha urun veya başka ridell 

Me~leket 

Almanya 
D. M. 

Resmi 
dal reler 

T. L. 

ll.6:'i0217 
2.982.490 

Cetvel - 3 

Husuaf 
fahısıar 

T.L 

3.l!Ofi 208 

1.030.483 

Mulıtf"!lif memlekC'tlerfn merkez bımlt'a
larında tutulan klirjng hesaplarındaki aa
kalarımız 

Memleket Miktar 

Almıınyada(A. ve B. hesapları) 16.826.300 
Estonyada 31 100 
Lehistanda 174.900 

Almanyaya Gönderilen Mallar 

Türk - Alman kliringinin iyi işle

mesi için Alman ithalat bürolannın 

evvelce verdikleri ve şubatta müd
deij biten ithalat permilerinin yeni
lenmesine başlanacağı bildirilmiştir. 
Permiler gelince. tiftik ve zahirenin 
Almanyaya gönderilmesine devam o
lunacaktır. Kanunuevvel ayında Al
manyaya mal gönderen ihracat tüc
carlanmıza Merkez bankası dünden 
itibaren tediyata başlamıştır. 

1~ YURTTAŞ: ==-1'1 
J Her zaman için en hakiki 

Sannısak, yiyenlere kuvvet ve
rirmiş, tutkala bile karıştırıldığı 
vakit o tutkalla yapıştırılan şeyler 
bir daha ayrılamazmış diye, bir va 
kitler sarmısak kuvvet ilacı sayılmış 
h. Hatta sarmısak kokusu çıkaran 
bir ilacı şırınga ile. etle deri ara
sına. kuvvet vermek için. haftalar· 
ca şırınga etmek her yerde moda 
olmuştu. Bereket versin ki sarmı
sak kokusunun sonunda insanı ra
hatsız etmesi bu modayı geçirdi. 
Sannısak yiyenlerin nefesi sar

mısak koktuğu için, sarmısağın ak 
cii:erlerden ten.eUüsle cıktıiı an.la-

Sarmısağın fasılasız kullanıldığı 
vakit tansiyonu artırması veremli
lere de zararlı olacağını gösterir. 
Çünkü tansiyon artınca veremlinin 
kan çıkarması ihtimali çoğalır. 

insan <1armısağı yemeklerinde 
lezzcl hulmuk için, ondan keyif du 
yuyorsa. kendi kendine yiyehilir. 
Fakat herhangi bir ilacın lüzumu
nu. faydasını hekim tayin eder. Sar
mısağı da ilaç diye kullanmak isti· 
yorsanız, önceden hekiminize da
nısmalısuuz. 

Vıırşova 

Rud:ıpeşte 

P.iikreş 

Bclgrııd 

Yoknhnma 
Stokholm 

Londra 
Moskov& 

\.. 

4.19 
3 . .:1975 

lOA 0117 
34 2R57 

2.72118 
3.0825 

630-
23.6925 

4.19 
3 !'1!'175 

IOR 0'.117 
34.2R57 

2.72R8 
3.0825 

830.-
23.6925 

..1 

1 

dost, en ledakiır yardımcı 
bankadaki tasarruf hesabı
dır. Onu hiç ihmal etme. 

1 
1 

Ulusal Ekonomi 
ve 

~~iiJl!iiii!!!l!!!!!!ii!!i~~~~I 
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Bugünkü program: 
İstnnbul radyosu: 
Öğle Neşriyatı : 
Saa t: 12.30 PIAkla TDrk muılkhıl, 12.50 

Hava dis, 13.05 PUlkla Türk muıl,klıl, 13.SO 
Muhtelif pıtk neırlyatı, 14.00 Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat: 18.SO PIAkla danı muıılklıl, 19.00 
Mandolin ve Gitara: Zekeriya Tavman ve 
Gitarist Flarder, 19.30 Konferans: Onlver· 
aite profes!!rlerlnden Ziya Cemal Akıoy 

(Dit ve ağız bakımsızlığının zararları) . 

19,55 Boru haberleri, 20 Sadi HoJSeı ve 
arkadatlıırı tarafından TOrk muılklı1 ve 
halk ıarkıları, 20.30 Hava raporu, 20.33 Ö· 
mer Rıza tarafından Arapça ıı!Sylcv, 20.45 
Semahat Özdenıeı ve arkadaıları tara· 
fından Türk muılklal ve halk ıarkıları 
(Saat ayarı) 21.15 Klhlk Türk muslklıl: 
Okuyan Nuri Halil, Keman Reııat; Ke
mençe Kemal Niyazi, Tanbur DOrrü Tu
ran, Kanun Vecihe, Ney Tevfik. Ut Sedat, 
Tanbur Refik, Kemençe Fahire, Ut Cev· 
det Kozan, Nıeflye SaiAhattin. 21.50 Orkeı· 
trı: 1 - Glonca: Karche. 2 - Leon Cav I· 
la - Pagllacl, fantaıle, 3 - Orlge: Polo· 
nalıe, 4 - Strausa: Grosa Vlen. Valse. 5 -
Holmeı: Scranade ltallcnnc. 22.45 Ajanı 
haberleri, 23.00 Plakla sololar, opera ve o· 
peret pafçaları, 23.20 Son haberler ve er· 
teal günün programı, 23.30 Son. 

Ankara radyosu: 
Öğle neşriyatı 
Saat: 13.30 M uhtellf pUlk neşriyatı, 13.50 

PIAk: TUrk musikisi ve halk ıarkıları, 14.15 
ahili ve harici haberler, 16.SO dan itibaren 
Müzik Öğretmen Mektebinden naklen 
Cümhur Bavkanlıijı Fllormanlk orkestra 
heyetinin konseri ıef Praetorluıı. 
Akşam neşriyatı 

Saat: 18.30 PIAk neırlyatı, 18.35 ocukla
ra Karagöz (KüçOk All) 19.10 Türk mu
t::lklal ve halk ıarkıları (Makbule Çakar 
ve arkadaııarı), 19.35 Saat ayarı ve Arap
ça neırlyat. 19.60 Türk muslklıl ve halk 
prkıları (Hikmet Rıza ve arkadaıları), 

20.15 Hukukf konuıma: Hukuk lımını Yay 
ma Kurumu Üyelerinden Şevket: Bizde 
ldarf kaza, 20.30 PIAkla danı mualk.lal, 
21.00 Aans haberleri, 21.15 Stüdyo aalon 
orkcatraaı, 1 - Valtofel Oözadö, 2 - Han 
rlk Elflndanıı, 3 - Kalman Faılnkıfe, 4-
M lıel Çardıı. 5 - Hayd Menuet. 6 -
Drago Llbeııtelt. 21.55 Yarınki program ve 
lııtlklll Marıı. 
SENFONİLER 

21,25 Viyana: Senfonik konser. (Os
vald Knbnsta'nm idaresinde). 
HAFİF KONSERLER 

BU CA 
DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
~:.,;....-:--T--T:=;rl:=='"--!~.,..._-t=!~ 

2 

3 

4 
51--J_.~T-f-f--!--+!!!!!!!,,...,,.~ 

6 

7 

8 1-T--F=-T;;c;;!;-+--b..:~!!l,--+--ı 

91-r-r-;==r-::1=~!.ı--!--i--I 

* SOLDAN SAGA: 

l - Cesur 
2 - Lekesiz - G<'mi yolu 

3 - Göz rengi - Emir signsı - Bıçak 

kılıfı. 

4 - Nota - Ses - Pnranın yars-

5 - Aptal. 
6 - fstnnbulun bir sayfiyesi 

7 - İlAve - Abide - Gıda maddesi . 
8 - Bir çeşit g<'J?lf - Renk - Kapalı 

surette anlatmak. 
9 - Rcklfım - Komşu bir millet 

10 - Bir şey aramak için karıştırmak. 

* YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Eski Sark şövalyesi 

2 - Yüksek bina - fstihkfım 

3 - Fıisııa - Babanın yarısı - Sert 
madde 

4 - İş:ı.ret edatı - Akdenlzde bir liman. 

5 - Bir nevi at 
8 - Şark usulQ metres 
7 - Namus - Aletler - Emir sıgrun 
8 - Mevcut del!fl - Sıfat - Beraber 
9 - Bir nevi kokulu yaprak - SnL 

10 - En sevdiğimiz şey. 

TAN 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 
Kapı Parsel Muhammen Nevi 

No. su No. su Kıymeti Lira 

3 
4 
7 
8 

17 
18 

5 
6 

11 

2 
5 
6 

6 

7 
9 

5 

46 
47 
50 
51 
60 
61 
48 
49 
54 

28 

29 
32 
33 

17 

18 
23 

700 
700 

1200 
1200 
500 
600 

1300 
300 

1200 

200 

200 
800 

LOOO 

1740 

720 
1560 

300 

Bir odaru.P •.amaını kagir üst kat .. "' .. .. .. .. 
"' " " " 
" " 

,. .. .. " .. .. 
,, " üçte bir hissesi ,, .. 
" " " " .. 
" ., ikide bir hissesi " ,. 

Bir odanın üçte bir 
hissesi 

.. " " 
" .. tamamı 

.. . .. .. 
Bir odanın üçte bir 

hissesi 
.. .. ,, 

" .. 
Bir odanın üçte bir 

hissesi 

., orta kat 

.. .. .. .. .. .. 
" alt kat 

... .. .. 
ahşap üst kat 

Karabet Sıvaclyanın uhdei tasarrufunda olup Hadi Faik'a ipotekli bor
cundan dolayı paraya çevrilmesine karar verilen Mahmutpaşada Hobyar 
mahallesinde Yeşildirekte Yeşildirek karakolu karşısında Hocahnnı ismin
deki handa mevcut odalar meynnında yukanda kapı ve parsel numarala
n ·ve kıymet ve hisse mikdarları gösterilen odalarla odalar hisseleri ayrı 
ayrı şartnamelerle açık arttırmaya konmuş olup 7-3-1938 tarihinden iti
baren şartnameleri dairemizde herkesin görebileceği mahalle talik edile
rek 11 Nisan 1938 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 den 16 ya ka
dar dairemizde birinci açık arttırma ile satılacaklar ve en çok arttıranla
rın üzerinde bırakılacaklardır. Şu kadar ki işbu birinci açık arttırmaların
da verilen bedeller muhammen kıymetlerinin % 75 şini bulmadıklan tak- 1 

dirde en son arttıranlarmın taahhütleri baki kalmak şartile arttırmalar 
15 gün daha temdit edilerek tam 15inci güne rastgelen 26 Nisan 1938 ta
rihine müsadif Salı günü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci 
açık arttırma ile satılacaklar ve en çok arttıranlarının Üzerlerinde bıra
kılacaklardır. Arttırmalara iştirak için muhammen kıymetlerinin % 7,5 
nispetinde pey akçesi veya bu ınikdarlar üzerinden milli bir bankanın te
minat mektubunu vermeleri lazımdır. Müterakim bilcümle vergilerle be
lediye resimleri, vakıf icaresi ve dellaliye resimleri satış bedellerinden 
tenzil olunup ve yalnız 20 senelik vakıf tavizi bedelleri müşterilerine aittir. 1 

2004 No. lu icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek 
sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve rnasarif e dair olan iddilarını 20 gün içinde 
evrakı müspitelerile bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicil
lerile sabit olmadıkça satış bedellerinin paylaşmasından hariç kalacakları 
cihetle altıkalıların işbu maddei kanuniyeye riayet etmeleri ve daha faz
la• malumat almak istiyenlerin 934-269 D. N. su ile memuriyetimize mü
racaat ederek satış gününden evvel istedikleri malumatı almış bulunma
ları lazımgeleceği ilan olunur. (5629) 6,45 Pnris Kolonynl: J>Mk konseri. 

7,10 Berlin kısa dalgası: Hafta sonu kon
seri. 12 Bertin kısa dalgası: l\fiznht neş
riyat. 18 Bertin kısa dalgaSl: Hafi! kon
ser (14,15: Devamı). 13,15 Bilkreş: Bük
rcş: Büyük kıtımpoı.itörlerln eserlerinden 
plAklnr. 16,30 Berlln kısa dalgası: Or
kestra De keman solo. 17,15 Vnrşovn. Or 
kestra, Soprnn. 17 ,45 Berlln kıs:ı dnl
gnsı.. Halk orkestrası. 18,05 Bükreş: As
ker! bando. 18,15 Berlin kısa dalgası : 

, ... TÜRK HAVA KU UM FAA 
Müs 

Biedenneler zamanına aft musiki, 18,80 
Peşte: Opera orkestrosı. 20,20 Prng: Rnd 
yo salon orkestrası. 21 Va~ova: Karışık 
küçük orkestra. 22.40 Peşte: Rııdyo or
kestrası, 22,45 Bükreş; lokantadan kon 
ser nakli. 23 Varşova: Halle konseri. 
OPERALAlı,OPERETLER 

20,10 Viyana "Gclshn" isimli operet. 
RESİTALLER 

17,35 Pnris Kolonyal: Snrkılar. 19 Os
trova: Halk şnrkılan. 19,10 Vnrşova: 
Plfıkla şarkılar. 19,30 Berlin kısa dal
gası: Lauta refakatile earkılar. 20,10 
Peşte: Macar şnrkılan. 21,15 Prng: çny
kovsklnin sonbahar &arkllan. 

DANS MUSİKİSİ 
10: Bcrlin kısa dalgası. 21,15: Bilkr , 

21,30: Bcrlni lusa dalgası. 23,30: Prng. 
23,35: Viyana. 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

İslahiyedcki kıt'at için 305000 ki
lo un kapalı zarfla 7 /3/ 938 Pazarte
si günü saat 15 te İslB.hiyede Toğay 
Satınalma Komisyonunca satın alı
nacaktır. Muhammen bedeli 39497 
lira ilk teminatı 2962 lira 31 kuruş
tur. Mektuplar saat 14 de Komisyon 1 

Başkanlığına verilmiş olacaktır. İs- ı 
teklilerin ilk teminat ve evrakı müs
pi teleriyle birlikte Komisyon Baş

kanlıi?ma müracaatları. 

.. 738,. "905, 

* 300 bin kilo buğday kapalı zarfla 

Bu 
Akf&ID Çav ıya Gazinosunda f ev

kalade zengin re 
Ambasadör ve Ha ay SAZ H Y TLERILE G r,den, Turan ve Lon· 

.dra'nın en iyi VARYETE NUMARALARI ve ZATI SUNGUR 

D. No. 

731 

1627 

2238 

2831 
3450 

4356 

4362 

6082 

8587 

8593 

8596 

8613 

Dü uliye Serbesttir. Telefon: 40335 

Is anbul Ga 
Semti ve mahallesi 

Arnavutkö' 

Bostancı 

Burgazadası 

Kurtuluş 

Bakırköy Zeytinlik 

Çengelköy 

Beylerbeyi 
Bostancıbaşı Abdullah 
Ağa 

Koca Mustafa Paşa 
Altı Mermer Hacı Timur 
Hcybeliada 

Beyoğlu Rüscyinağa 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Eyüp / Süleyman Subaşı 

--
• r:m di ler Komisyonund n: 

Hi;seyc göre 
Muhammen K. 

80 Açık 
Arttır:ma 

280 ., 

Sokağı 

E. Yenimahalle 
Y. Abdülhak Molla 
Çatalçeşmc 

E.Livndya 
Y. Mehtap ,ve 

Büyük Çamlık 
Adalı ve Bekçi 
E. Birinci 
Y. Halkçı 
Çaknldağı 

Bostan aralığı 

Atlama Taşı 

E.Han 
Y. Orhan 

Yenişehir 

Caddesi 

E. Mumhane 
Y. Küçük Mumha
ne ve Yenişehir 
Dere Caddesi 
Münzevi Kışla 
Caddesi. 

Enıli'ık No. Cinsi ve llis~csi 

101 

E. 15 Mü. 
- Harita: 142 

Y. 33 Mü. 
Ada: 24 

Parsel: 15 
E. 3-5-26 

E. 11 

14 

E. 6-6 
Y. 4-4/1 

E. 69 
Y. 55 
E. 57 

Ada: 67 
Parsel: 6 

E. 63-65-67-
69-71-

Y. 57-59-61-63 

E. 42-44 
Y.' 40-42 ve 

39 

E. ve Y. 25 

Bahçeli ahşap Ha
ncni n 1/ 5 His. 
Arsa 

Arsa 

Arsa 
Arsa 

lçinde Dut ve Çınar 
ağaçları bulunan on 

• beş dönüm bağ ma
halli elyevm tarla 
Odaları ve ahırlan 
bulunan Bostanın 
2,5/8 His. 
Bahçeµ ahşay.. 
Hanenin 1/3 His. 
Arsa 

510 111 

390 " 
1100 Kapa

lı zarf 
1380 .. 

1000 ; 

140 Açık 
Arttırma 

160 -

Münhedim dört Dükkan ıoo • 
ve Hane arsalan ve 
Çansız natamam Dük-
kanın 1/30 His. 
Arsa 200 • 

Bostanın 3/4 His. 2500 Kapa
lı zarf 

Yukanda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Thaleleri 14-3-1938 tarihine dü
on P zarteııi l!iinü saat 14 defür. Sa tl s münhasıran Pnvri mübadil bono!;i ledir. 

BURUŞMUŞ 

T 

Bir doktorun şayanı 
hayret keşfi 

• Buruşukluklar, ihtıyarladığı

nız zaman teşekkül eder. 

5 - 3 - 938 

Tasfiye halinde bulunan 

TÜRKiYE TÜTÜNLERi 
M üşterekülme~faa 
Reii Şirl<eti. 

1 LA. N 
Tasfiye halinde bulunan TürkiSC 

Tütünleri Reji Şirketi hissedarlal'1 

25 mart 1938 tarihinde öğleden etJ• 

vel saat on birde, Istanbulda Beyoğ· 
lundn 'I,'ünel meydanında Metro ttıı· 
runda toplanacak olan umumi Heye
te tasfiy,e memurları tarafından dıı.· 
vet olunurlar. 

RUZNAMElMOZ~KERAT: 
1 - 1937 sonesi içindeki tasfiye 

işleri hakkında tasfiyeda.rlar ıarafJJl 
dan verilen raporla murakıp raporıı· 
nun okunması. 31 Birincikiinun 1937 
tarihinde kesilen hesaplarla bil{ın • 
çonun takdim ve tasdiki. 

2 - lngiltere hükumetine yapıtıııı 
müracatın vaziyeti hakkında M. sıı· 
lem tarafından vukubulan tebligat. 

3 - M. WEYL'in vefatı dolay.ısi· 
le yerine tayin edilecek tasfiye nıe
muru. 

4 - 31 Birincikanun 1937 tarfhi• 
ne kadar olan zamana ait idarelerin
den dolayı tasfiyedarların ve M. sıı· 
lemin ibrası ile M. Ernest Weyl"ill 
varislerinin kat'i ibrası. 

Umumi heyette bulunabilmek içiı:ı 
en az 30 hissesi olan hissedarlarJJl 
nihayet 14 mart 1938 tarihine kadar 
hisse senetlerini: 

ISTANBULDA: Osmanlı BanknSl 
merkezine. 

PARIS'de: 7 .• Meyerbeer sokağıP" 
da Osmanlı Bankası şubesine ve 6· 
,.e 8. Haussmann Bulvarında ünyoı:ı 
Pariziyen Bankasına. 

LANDRA'da: 26, Throgmorton sD 
kağında Osmanlı Bankası şubesine, 

Cilt, bazı hayati unsurlarını 
kaybeder, bu hayati ve kıymetli 
u~surları iade edince, gençleşir 
ve tazeleşi,r. Işte, Viyana Üni-. 
versitesi profesörü Doktor Stej
skal'in şayanı hayret keşfi bu
dur. "Biocel" tabir ve genç hay
vanların cilt hüceyrelerinin mer 
kezinden istihsal edilen bu kıy
metli cevher, pembe rengindeki 
Tokalon kremi terkibinde mev
cuttur. Her akşam, yatmazdan 
evvel kullanınız. Siz uyurken, o, 
cildinizi besleyip gençleştirir ve 
buruşukluklarınızı serian izale 
eder. Bir hafta zarfında on yaş 
gençleşmiş görüneceksiniz. Gün 
diiz için cilt unsuru olan beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kul 
lanınız. Siyah benleri eritir, açık 
mesamPlrrf lnını:ıh" v .. hirlro,. 

1 BERLIN'de: 63 Behrenstr sokağıll 
da M. S. Bleichrödere. 

VIYANA'da: l, Schottengasse 6 
sokağında Oesterreichische Crcdit 
Anstalt Wiener Bankvereinde. 

Tevdi etmeleri lnzımgelen Istan • 
buldaki hissedarlar için hisse senet• 
!erinin tevd'i mühleti Türkiye kanıı· 
nu mucibince nihayet 17 mart 1938 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

1 
Hisse senetlerini tevdi edenlere 

bir makbuz verilecek ve bu makbtl' 
zun göstcrilmeslle umumi heyete gl 

1 rilebilccektir. 

- -':f"I>" "' ......... ..., ..... ;,,. ··-· - .A.\4.A• ~ 
ıtiin zarfında en esmer ve sert 
bir cildi beyazlatıp yumuşatır. 

YA LARI 

liğinden: Bcşiktaşta yeni mahitlle01 

1 şoför sokağında ( 1) sayılı evde öl& 
Yakup oğlu Derviş terekesine m,lı' 
kememizce el konulmuştur. Eshab1 

ınatllıp ve alakadarların ilim tarihill' 
elen itibaren bir ay ve iddiayı veraset 
edenlerin üç ay zarfında mahkernt' 
mize müracaatları ve işbu müddet 
geçtikten sonra terekeden bir hak tD' 
lep olunamıyacağı ilan olunur. 

azarı Dikkatine 
Satın aldığımı Toka· 

lon kremi vazolarının 
büyük bir kıymeti var
dır. Onları bayiinize ia· 
de ettiğinizde beheri i· 
çin 5 kuruş alacak, ayni 
zamanda kıymettar mü .. 
kaO::atları bulunan Toka· 
lon piyangosuna iştirak 
hakkım veren bir bilet 
taltdim edecelttir. Gele· 
cek nüshalarımızda ilan 
edeceğimiz Tokalon pi· 
yangosu ikramiyelerini 
o uyunuz. 

Istnnbul Birinci Noterliğine : 
Mukaddema tahtı isticarımda bulu

nan, Beşiktaşta, Tramvay caddesini de 75 numaralı dükkfında roevcut 
makine ve sair menkul alfıt ve ede
vat ve aşyayı bu kerre mezkur dük
kanın yeni müsteciri Ib:-ahim Duşi'ye 
satıp teslim eylediğim ve· bımlarda 
hiç bir hak ve alakam kalmadığı ci
hetle mezkur dükkandq icrayi tica
ret eylediğim zamana &it olmak iıze-

1 re benden bir hak ve alacak iddiasın-
da bulunanlar varsa on beş gün Zar
fında tarafıma müracaat ve nlacakla
rını istemeleri ve bu müddet hita -
mında haklarının sakit olncai,~ bilin
mek üzere keyfiyetin Tan gazetesile 
ilanını dilerim. 

1 Beşiktaşta tramvay caddesinde 
75 numaralı dükfmda tzzet oğlu 

(MEHMET ŞERİF y(JCEL) 

Uykusunu 
Haram Ediyordu. 

1 

Nihayet safi tesh·ile tanınrı' 
bir tedbire basvurdu ve tcda'/İ( 
ni buldu. ' 

Bay C. B. yazıyor : "Müz'i9 bir 
ağmıından bi9 uyku uyuyıımıyord 
HattA, merdivenleri bile çıkmadan Jll 
nım }dim. Bir delikli ALLC CK y~~ 
tat~ik edince uçüncü gün memnuniyet~ 

ıte8ır görcHlm, vo bütün ağrılarım zail ol 
cabmda da bu şayanı hayret ve kı)'lll'J 

tedbirinizo başvurmaktan geri dutıJil 
yacağım." 

Sirt ağnsmdan, ııiyatikten ~ 
iltihabı A.ıııı.bdıı.o iztimp çckmeyintı 
tahammül üz Mncılannn katlanmıı~ 
Bir tek delikli ALLOOCK ynkısı bir r
gun zarfında butün ~lan dofcdooel> 
mi hıdtı..cı edecektir. Yakıyı tıı.tbi15 ~ 
ğiniz anda ıııhhf bir sıcaklığın ıı.grıı t 
yerin etrafına _yo.yıldığmı hi edeo~ 
OTOMATİK BİR MASAJ gibi agr-ı, 
n1ıı.fsallıı.ra tam bir sükO.ıı verdi~ 
yorgunluğu izale ve yeni bir ~ 
oevelAo ettiğini görocckfilniz. 

~ğuk algınlığı, nezle, m· mm,~~~ 
vesrur bu gibi ahvalde dahi A~~ 
yakısı ile ant ve m üossir bir tıV" 
bulacakııınız. AL1~0CK yakısının ~ 
binde Cıı.psicum, l<"'rnnkiruıcnse, My .. 
Vcaa.inı gibi kıymetli mıı.ddclcr vardır· 

Ucuz ve taklit yakılardan sakın~ 
için delikli ALLOOCK ynkıla.rmdaki ~ 
mızı daire ve kartal resimli ml\l'k&l'

9 dikkat ediniz. Bütün oczruıclcrde 2 
kuruŞıL ııa.tılır. 

eksiltmiye konulmuştur. Tahmin be-1 
deli 17250 lira ilk teminatı 1293 lira 
75 kuruştur. Eksiltmesi 17 mart 938 
perşembe günü saat 11 de Erzurum
da Askerl Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Teklif mektuplan belli 
gün ve saatten bir saat evvel komis
yon başkanlığına verilmiş veya posta 
ile gönderilmiş bulunacaktır. Şartna
mesi her gi.ın komisyonda görülebilir. _...U ... 11131 .............. ~ 

(747) (1109) 

,,. 
C'anakkale Mst. Mevki inşaatı istih

kamıye içın aşağıda mıktan yazılı 
Branda bezleri için talip çıkmadığın
dan pazarlıkla yeniden talip arnn -
maktadır. lik teminatı 189 lira 10 
kurUŞtur. lh<ı.ı~ 15 - 3 - 1938 Salı 

ıhk Motorl r günü saat 15 te yapılacaktır. Talip- ,m•m•ım• S 
lerin teminat ve vesikalariyle birlik-
te istenilen gün ve saatte Çanakka- Anadolu Klübü Büyüknda şubesinde mevcut üç adet motör l· 
lede Mst. Mevki satın alma Ko. na ki dinamo ve bir hurda motör sıtılığa çıkanlmıştır. Talip olanla-
gelmeleri. (751) (1198) nn Büyükadada Klüp şube muhasebeciliğine müracaatlan ile 

s X ıo XlO ölçüsünde motörleri görmeleri ve verecekleri fiyatları bir mektupla &ı. 
6 X 8X 5 ölçüsünde karada Anadolu Klübü Müdürlüğüne gönderilmesi, fazla malu-
8 X30 X 1,5 ölçüsünde ctel mat sobe muhasebeciliğinden alınabilir. 

Baş, di~. nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütüıı 
ağrılarınızı derhal keser. icabında günde üç k~ alınabilit• 



~ 

~ 5 - 3 - 938 

S A L 1 H N E C A T I 'nin K E S K i N 

'Pevlet.q·e_miryolları : 'ie limanları iŞletme U._ idaresi ilanları 
Sıvasta Cer Atölyeleri Müdürlük, Kapıcı ve Kantin binaları elektrik, 

Baat ve telefon tesisatının yapılması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
tnuştur. 

1 - Bu işlerin keşü bedeli 7300 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryollannın 
Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 37 kuruş mukabilinde ala
hılirler. 

3 - Eksiltme 18/ 3/ 938 tarihinde Cuma günü saat 15 te Ankarada Dev
let Demiryollan Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubiyle birlikte 
aşa da yazılı teminat ve vesaiki ayni gün ve saat 14 e kadar Komisyon 
lteisliğine tevdi etmiş olınalan lazımdır. 

.A - 2490 sayılı kanun ahkfımına uygun 547.50 liralık muvakkat te
tninat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 

C - Bu gibi işleri başarmış olduğuna dair Nafıa Vekaletinden musad-
dak ehliyet vesikası. "516,, "1055,, 

• • • 
Avrupa Hattında Yedikule İstasyonunda yıkama ve yemekhane binası 

.ıle tahtani geçit inşası ve Yeni mahalle İstasyonunda iki bekleme mahal
li Yapılması işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin keşü bedeli 50.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet Demfryollan

nın Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 2.50 lira mukabilinde 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 23.3.938 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de Ankarada 
Devlet Deıniryollan Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyonca yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminatı ve 
\resaiki ayni gün saat 14 de kadar Komisyona tevdi etmiş olmaları li
zırndır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 3750 liralık muvakkat temi
nat, 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. "514,. "'514" 

* Muhammen bedeli 9020 lira olan 82,000 Kg. yuvarlak demir 24-3-1938 
Perşembe gi.mü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 676 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanununun tayin ettigi vesaik ve resmi gazetenin 1-7-1937 gün ve 3645 
No lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dahilinde alınmış vesika 
"~ tekliflerini muhtevi zarfların ayni gün saat 14 de on dörde kadar Hay
darpaşada Gar binası dahilindeki komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(1158) 

Nafıa Vekaletinden: 
l:>iyanbakır - Irak ve Iran hatla rmm Diyarrbakrrdan itibaren 8 + 310, 

35 455,51+845nci kilometrelerinde 2X60, 4X60, 3X60 metre açıklığm-
1lsıiiil'le münakasaya konulmuştur. .. • - • • ... 

l - Münakasa 14--3-1938 tarihi ne tesadüf eden Pazartesi gilnü sa
at beşte Vekaletimiz Demiryollar inşaat dairesindeki münakasa Komis • 
l'onu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu üç köprünün muhammen bedelleri mecmuu be.ş yilz bin liradır. 
3--Muvakkat teminat cem'an (23,750) liradır. 
4 - Eksiltme şartnamesi, Mukavele projesi, Ray inbisat tertibatı, 

Devlet Demiryollan Ray tipi, Nafia iıgeri genel şartnamesi ve Uç adet şe
lrıadan mürekkep bir takım münakasa evrakı 25 lira bedel mukabilinde 
l>enıiryoııa.r inşaa.t dairesinden tedarik oluna.bilir. 

. 5 - Bu münakasa.ya girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma. Ek
•ıltnıe ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukla.n evrak ve 
"esikalan, 938 aenesi için muteber olarak Vekaletimimen verilmiş MU 
teahhitlik vesikasını ve fi.at teklifini havi zarflarını mezkfir kanunun ta-
lifatı dairesinde hazırlıyarak 14-3 -1938 tarihinde saat on dörde ka
dar Demiryollar inşaat dairesindeki Komisyona makbuz mukabilinde ver
lneleri 18.zımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden IAakal 50 metrelik bir Demir köp-
1'11 imal ve montajını yapmış olmak şartı aranacaktır. (146) (330) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu llCinları 1 ......_ _____ __......._ 
Marmara Oasübahri Sa.tınalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmini fiatı Teminatı Eksiltme gün ve Saati 
Kuruş Lira --- ----

8-bun 28,000 30 630 8 Mart 1938 Salı 14 
26 Şubat 1938 tarihinde açık eksiltme ile eksiltmesi yapılacak olan De

lltı eratınm ihtiyaçlarından yukarda mikdarı yazılı sabun için muayyen 
itinde talip çıkmamasından, yeniden pazarlıkla hizasında gösterilen gün 
"" saatte Izmitte Tersane kapısındaki komisyon binasında eksiltmesi ya
lallacaktır. Isteklilerin muayyen gün ve saatte bedelsiz olarak alacakları 
"11namesi veçhile kanunun istediği vesikalarla ilk teminatlarını komisyo
llt vermeleri. (1118) 

lıtanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
~~~:3-1938 Perşembe gunu saat 15 de lstanbulda Nafia Müdürl~ğü~de 
-SUtme komisyonu odasında (1375,14) lira keşü bedelli Umuryerı Gum
liik Muhafaza Kulubcsi inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
le ~ukavele, eksiltme, Bayındırlık Işleri Genel, hususi ve fenni şart~e. 

l'i, proje, keşif, hül3sasile buna müteferri diğer evrak dairsinde gorüle
tektir. 

Muvakaat teminat (104) liradır. 
. isteklilerin en az ( 1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarele

tinden almış olduğu vesikalara istinaden Istanbul Nafia Müdürlüğünden 
eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve Ticaret Odası ve
a larile gelmeleri. ( 1164). 

Hukuk Fakültesi Dekanllğından : 
li tkuk Fakültesine bir Daktilo alı nacaktır. Aylık ücreti 50 liradır. Js

t klılerin Türkçeyi ve Fransızcayı bilinesi §al'ttır. Fakülte Dekan kitipll
~llle ınuracaat edilmelidir. (1177) 

8abibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi NC§rlyat.ı idare Eden: S. SAIJM 
Gazetecilik ve Neşriyat Tllrk Li.mitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Mal>aası 

TAN ıı=== 

K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 
1 lik ve 10 luk 
kutuları ~ardn· • 

,- Modern 

TUR K • 
1 YE 

MECMUASI OKUYUCULARINA ve BAYiLERiNE : • 1 Çıktığı gun satıldı ve bir tek nüsha-1 • lk sayımız : sı kalmadı. Baskı adedi 15000 olan 
bu sayıdan gerek perakende ve gerek toptan olarak tekrar isteyenlerin 
ve mecmuayı bulamıyanların talep mikdarlarının yeklinu on bini 
bulmaktadır. 

Beklenmiyen bu rağbete layik olmıya çalışacağımızı vaadederken 
ilk sayımızın bu emsalsiz teveccühü karşılamak üzere yeniden basıl-
makta olduğunu haber veriyoruz. . 

Gelecek hafta bizden tekrar gönderilmesi istenen ilk sayılan bü
tün bayilerimize göndereceğiz. Bu suretle ilk sayıyı elde edemiyen 
okuyucularımız bir haftalık zaruri teahhürle, Modern Türkiyenin ilk 
sayısını alacaklardır. 

1 • • Onümü3deki Salı günü çıkacak olan 2- kıncı sayımız:ooncl sayı birincinin noksanlannı 
telafi etmiş olacak ve 30,000 adet basılacağı için bütün talepleri kar
şılayacaktır. 

!kinci sayının mukayese edilemiyecek kadar birinciden farklı oldu
ğunu okuyucularımız bu Salı günü görecek ve takdir edeceklerdir. 

Modern Türkiye Mecmuası Müdürlüğü 

MODERN TÜRKIYENIN iKiNCi SAYISINDA : 
Muharrem Feyzi'nin bir haftahk siyasi vukua+.n 

hülGsası, Peyami Safa'nın modern Türk kızı~! teır!hl, 
Hüseyin Cahid'in Medeniyet Kuranlar ve Sumerhle· 
re ait tarihi, Celal Ergun'un Mimar Sinan'a alt yeni 
tetkikleri, Orhan Mithat'ın ideal kadını izahı, Be
sim'in spor sütqnu, kadına eve ve modaya alt müte
hassısların etüdleri ve bilhassa Mütarekenin karan· 
hk günlerinde bir kaç Türk polisini ıehit eden meı· 

hur katn HRISANTOS'un ROMANI 
Bütün bunlar ikinci sayının renkli ve gündelik va· 

kaviine ait oriiinal resimlerinden baıka mündereca
tın bir kısmını teıkil etmektedir. 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci prtıdır. 

PETROL N 1 ZAM 
Kepekleri ve saç dökwmeaini tedavi eden teairi mücerrep 

bir iliçtır. 

BOYALARI JUVANTIN 

KUMRAL 

SiYAH 
Saçlara gayet tabii IW'ette iı-

teni len rengi verir. Ter ve yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergilerinde ııhht ev-

safı haiz saç boyalan araamda bi

rinci gelmittir. Saçlan ve cildi 

kat'iyyen tahrif ebneden iıtenilen renkte bo

yayan yegane ırhhi saç boyalandır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOOLU - ISTANBUL -----· 

Antivirüsl e 

tedavi 

Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklarmm arasındaki kqmtıl~, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, braf 

yaralan, erıenlikler, koltuk altı çıbanlan. 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. • 

Şark ispençiyari Laboratuvan lstanbul 

. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları.·~:. 
\ ., 

I - idaremizin Gaziantep Başmüdürlüğüne bağlı Akçakalede şartna
me ve projesi mucibince yaptırılacak idare binası inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat teminatı 795.51 li
radır. 

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

iV - Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar Le
vazım ve mübayaat şubesiyle Gaziantep Başmüdürlüğünden ve Akçakale 
Memurluğundan alınabilir. 

V1 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini In
bisarlar inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

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

*** I - 7-ID-1938 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksilt-
meye konduğu ilan edilen Urfa'da yaptırılacak 22864 lira 97 kuruş keşif 
bedelli Müdürlük binası inşaatının münakaşası ayni şartlar dahilinde 11-
Ill-1938 tarihine talik edilmiştir. 
il - Eksiltme 11-III-1938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Ka

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. Teklif mektubunu vesair evrak ve vesaiki ihtiva edecek olpn kapa

' b zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar adı geçen Alım Komis
yonu Bqkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. (1205) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İspirtonun sıhhat ve temizlik üzerindeki büyük tesirlerini düşünen İn

hisarlar idaresi, 15 Mart 1938 tarihinden itibaren bu maddenin fiatlan ü
zerinde büyük tenzilat yapmıştır. 

Aşağıdaki tafsilattan anlaştlacağın a göre, bu tenzilat % 35 tir. Evvelce 
litresi 140 kuruştan satılan kolonya ispirtosu bu tarihten sonra 90 kuruşa 
satılacaktır. İçki bayileri bu ispirtoyu 90 kuruştll" alıp 100 kuruşa peraken 
de olarak halka satabileceklerdir. 

50 santilitrelik şişeler içinde 70 kuruşa satılmakta olan tuvalet ispirto
sunun fiatı da 50 kurup indirilmiştir. 

Perakende olarak 76 kuruşa satılan yakılacak ispirto, badema 50 kurusa 
satılacak ve bundan böyle bayiler evvelce 68 kuruşa toptan olarak aldık
ları bu ispirtoyu 45 kuruşa alabileceklerdir. 

İyotlu ispirtonun litresi de 120 kuruştan 90 kuruşa tenzil edilmiştir. 
Bundan başka hastaneler, eczaneler, mektepler, ilaç yapan laboratuvar
lar ve resmi müesseseler ispirtolanDJ 130 lrnnıstan almavın DO lr:unıst;uı 

tedarik edebileceklerdir. (1162) 

lstanbul inhisarlar 

Piyasada satılmakta olan ispiprto 
hinden itibaren indirilecektir. 
Dükk~arında yakılacak ispirto "Boyalı kamineto ispirtosu" ve fişe 

içinde tl\valet ispirtosu satanlar; mevcutlarını birer beyanname ile 14 Mart 
1938 akşamına kadar "Yakılacak ispirtolara ait olanlar Kabataşta kfiln 
Başmüdürlüğe ve Şi~li Tuvalet lspirtoauna ait olanlar da en yakın sat~ 
depolarına" bildireceklerdir. (1184) 

Teıvikl Sanayi Kanunundan istifade Eden 
Sınai Müessese Sahiplerine 

lktısat Vekaletinden: 
2/153 sayılı kararname hükümlerine göre, Teşviki Sanayi ruhsatname

sini haiz sınai müesseselerin 937 mail senesi mevaddi iptidaiye gümrük 
muafiyetinden istifade edebilmeleri için: 

1 - Mezkıir mali sene Mart nihayetine kadar meha11i en büyük mülld
ve i.mirine müracaat etmeleri, 
~ 2 - 1937 mali senesinin ilk dokuz ayı zarfındaki mevaddı iptidaiye sar
fiyatlarını alakadar memurlar vasıtasile tetkik ve tesbit ettirilıneleri, 

3 - Müracaat evrakının "istida, üç talep cetveli, rapor ve gümrük ve
sikası" nihayet 15 Nisan 1938 tarihine kadar Vekil.etimize gönderilmesi, 

4 - Gümrük vesikalannda 1-6-1937 tarihinden 28-2-1938 tarihine ka
dar dışardan getirilen mevaddı iptfdaiyenin lınrar tarihleri, tarife memur
lan, kilosu, kıymeti gümrük resmile muamele vergisinin kayıt ettirilmesi, 

5 - 15-4-1938 tarihinden sonra gelecek müracaat evrakının nazarı iti
bara alınmıyacağı tamimen ilan olunur. (1190) 

Galatasaray Lisesi Ahm Sahm Komisyonu 
Baıkanhğından : 
MUhammen bedeli 

Lira K. 

1980 80 

İlk teminatı 
Lira K. 

148 56 Kalörifer kazam 

Galatasaray Lisesine alınıp yerine konacak olan muhammen mlkdar 
ve ilk teminatı yukanda yazılı kalörüer kazanının 16-3-938 Çarşamba 

günü saat 15 de İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler muha
sebeciliğinde toplanan komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe 
gireceklerin şartnameyi görmek üzere Okul İdaresine ve Ticaret odasının 
yeni sene vesikasile en aşağı bin liralık bu gibi kalörifer ve mümasili in
şaat ve tamiratını yaptığına dair resmi müesseselerden alınmış vesika ve 
teminat makbudarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (1099) 

Darphane ve Damga Matbaa11 Müdürlüğünden : 
1-3-1938 tarihinde açık eksiltme usuliyle mubayaası ilan edilen 520 ki

lo kalayın mezkur tarihte yapılan eksiltmesinde verilen fıat layik hadde 
bulunmadığından işbu kalayın açık eksıltmesi 11-3-1938 Perşembe gunü 
saat 14 e bırakılmıştır. (1181) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Mektebimiz talebesine yaptınlacak olan (253) çift iskarpin açık eksilt
me.ye konulmuştur. ilk teminatı (95) lira ve beher çüt iskarpinin de mu
hammen bedeli (S) liradır. Eksiltmesi 24-3-1938 taril)ine rastlıyan Perşem
be günü a&at 14 de yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gun 
ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüpuyunda Mektep bina 
il dabiHndeJd Komisyona müracaatlan nan olunur. (1192) 
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MEYVA 
ozu 

Midenin iyileşmesi 
Bars akların FGaliyet i 
Hazmın Kolaylaşması 

iştahın Ziyadeleşmesi 

Neşenin Artması 

Sıhhat in Düzelmesi 
Ancak 

Hasan Meyva Özüyle 

Kabildir. 

Hasan MeJT& Ozü çok saf meyvalarm aa

relerinden btihsal Ye istihzar edilmit olup mi

jleyi Ye banak1an ulah eder, temizler. Ekti

lik, tifkinlilr, ağrı ve inkrbazı def eder. İftilı~ 

71 tezyid, hazmı kolaylqtmr. 

Her yemekten bir aaat sonra 1&1'1111 ill bir 

çorba btıfmı yanın bardak su içine kanftıra

rak ve köpürterek, içenler, mide rahatsızlıkla

n çednnezler. Her abah aç kanıma bir çorba 

bfıir müleyyin ve ikisi müahildir. Çocuklar 

pn:m teıtip almalıdır. 

Venüs 
Kremi Pudrası 

Ven·· Venüs 

GAZOZ 
MU zu 
L 1 M ON 
Ç 1 L E· K 
V I Ş NE 
KAViSi 
ŞEFTALi 
PORTAKAL 
MANDALINA 
FRENK OZOMO 
nevileri çıkmıştır. 
Hasan Gazoz Özü Hasan Meyva 
Özü'nün evsafında olmakla bera
ber çok lezzetli şampanya ve so· 
dab gazoz gibi ayni safiyet ve 

halisiyeti ve ayni kat'iyeti 
§İfaiy~yi haizdir. 

Hasan Gazoz Özü tekerli ve meyvalr olup 
kolaylığı ve temizli ği ve ucuzluğu ıebebile Av. 
rupada kazinolarda içki ve f&Dlpanya ve ga• 
zoz yerine istimal edilmektedir. Büyük aileler 
kahve ve çay ve g.:..zoz yerine misafirlerine 
Ha.san Gazoz Özü ikram ediyorlar. 

SISESJ 25 • 40 • 60 Kr_ 

Venüs 
Sürmesi 

Venüs 
Kolonyası 

"I'erkiblndeld husasl maddeyi 

hayatiye dolayısiyle cildi besler, 

tenvetinl artınr. Yeıd bir ten ya· 

ratır. Venfis Kremi url kadın gil· 
selliğinın bir tılsımıdır. 

Terkibi albn kre&Ii 

H saat havalandınlmış fevkalı. 

de ince ve hafU Venüs pudrasile 
tuvalet gören bir cilt dünyanın en 
taravetli cüzelliğini ifade eder. 

Allığı 
Her cildin rengine cöre (eşitle· 

ri mevcuttur. Yüze stirüldüğilnde 

cilde fevkalade tabii bir renk ve

rir; teni bozmaz: güzelleştirir. 

Son moda ve pyet t'azip renk· 

lerile kullananlan hayrete dtlşü· 
Asla yayılmaz ve ırözlere zarar 

vermez. Venils sfirmesile tuvalet 

Çam ve limon (f(eft ko1onya1an 

hususi bir tiptir. O kadar iri: • 

büyük zevk ehlini ve müşkülP.. 

sent olmakla tanwnmıt kimaeled 

bile hayrette bırakır. 

rür. Dudaklarda 24 saat sabit ka· 
' 

br. Şık ve kibar fami1:valann kul· 

landıklan ye1ıane rujdur. 

gören kirpikler büyür ve güzelle

şerek kalplere ok ştibi saplanır. 

İHK16AZI 
HAZIM S IZLI GI 

1•-ALMAN KOKU-

ve Bağı 

H alaKa.ten Ba
yanlan i.det 

zamanlarında bü

yük rahata kavut-

turan, vücutları-

na her türlü aerbeatl veren cilt-

)erini ter ve taze tutan rahim; il

tihap akınb ve •in. 1&11cı ve ka-

tmblarından koruyan kıymeti 

ölçülmez bir idealdir. 

MİDE 
EKŞiLİ~ VE VANMALARINI 

MAZON 
MEVVA TUZU 

• • D & 111 ı il 

Mi DE VE ~AQ5AKLAR I AllŞTIRMAZ 

iÇİLMESİ LATİF TESİRİ KOLAV 
VE MULAVIMOIQ 

VERİNİ Hiç 6İR MÜMASİL 
'4 U$ TAHZAR TUTAMAZ 

Istanbul Uçüncü icra Memurluğun 
dan: 938-6 sayılı dosyası Ankara Ad· 
liye Sarayı karşısında 34 No. da im
ren mağazasında mukim Mustafa 
Hikmet Dedeoğlu. 

Salamon O. Levi ve Şsi. Porse· 

n:ıay'a olan 4 kıta senetle 198 lir~ 

borcunuzdan dolayı size gönderilen 

ödeme emri ikametgahınızın meçhu

liyeti hasebile bila tebliğ iade edil
diği mübaşirin meşruhatından anla
şılmış olduğundan tebligatın bir ay 

müddetle ilinen ifasına icra hikim

Bu sıhhi, pratik Adet bezleri her liğince karar verilmiştir. 
ticarethanede sayın bayanlarımı· Binaenaleyh işbu ilin neşrinden 
zın hizmetlerine hazırdır. itibaren bir ay zarfında borcunuzu 

tedi~e eylemenız veya bir itirazınız 

1 liraya kuma,He 
ku,tüyü yastıklar. 

13 liraya kuma.tile 
kuftüyü yataklar, 

t<t.ı ÇAKMAKÇILAR 20 liraya kumatile 
""ı"I( .:;:~ - SA/'!DALYECILER. ıa ım.tüyü yorganlar 
Sabt .,.leri: 8eyoihmda w Ankarada Y •li Mallar Puarlan. 

varsa bu muddet zarfında icraya bil-. 
dirmeniz. ve itiraz etmediğiniz ve 
horcunuzu tediye etmediğınız takdir 

de ayni müddet zarfında mal beya 

nında bulunmanız lazımdır. Aksi hal 

de icra ve iflas kanununun 76 ve 337 
inci maddelerine tevfikan muamele 
yapılacağı tebliğ makamına kaiın ol
mak üzere ilin olunur. (5626) 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi tarafından getirtilen en iyi 
ALMAN KOKLARl·NIN satışma başlandı. 

Kurşun mühürlü çuvallar içir.da evlere kadar da teslim ecli&r. 

DEPODA TESLiM 
TONU 

26 LiRA 
Müracaat Yeri: 

A .M. Kooperatif Şirketi lstanbul irtibat bürosu: Sirkecide Y alıköşkü 

caddesinde Mühürdar zade hanmda numara 32 Telefon : 23074 

1eposu: Kuruçeşme Altm Çapa 2 numaralı Kooperatif Kömür deposı 

İSTANBUL KADASTRO MAH· ı r . 
~~!:!:~E:~a~:a::enı;~ukYav~ F O s F A R S O L. 
Değirmen sokağında eskı 25 yeni 
16 - 18 No: lu dükkan hakkında Niko 
la aleyhine Ismail Hakkı tarafından 
açılan davanın duruşma ~u 

28 - 2 - 938 tarihinde saat 14 te is
batı vücut etmesi veya vekil gönder
mesi hakkında Nikolanın ikametgahı 
nın meçhul olması hesabiyle ilantm 
tebligat yapıldığı halde gelmeme~i u 
zerine muhakeme 4 • 4 - 938 t.arıhtnt:! 
ve saat 14 de talik edildiğinrlen mu· 
ayyen gün ve saatte mahlcemey~ set· 
mediği veya bir vekil göndermerliğl 
takdirde gıyaben mahkemeye devam 
olunacağından işbu gıyap karan ilı
nen teblii olunwı 

Kan Kuvvet ve iştah Kaynaijı 
Cihan doktorlannın en büyük ktYntet ve ehemmiyet verip beğendik

leri bir formüldür Kansızlık. iştahsızlık ve kuvvetsizlik. bih..1i'=3 nev· 
rasteni . ademi iktidar. mide ve barsak tenbelliğinden doğan hi:.-1ıT\StZ· 
hk ve kabızlarda en birinci devadır . Tifo. grib. zatürree ve sıtma naka· 
hatlerinde üç günde şayanı hayr~t tesirini gösterir. 
rFEMfLı laboratuvan bu kuvvet ilac1nı sayın müşterilerine tanıt· 

malda müftehirdir Vücuda dinçlik. yanaklara. dudaklara. pembelik. cil 
de tara~et, saçlara ve gözlere ateş ve parlaklık veren bu en birinci kuv· 

vet ilicını afiyetle ku11anınız. 

Fivatı 100 Kurus 


