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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN ... 

AŞKIN TEMiZi 
Aka Gündüzün evvelce gazetemizde "Adsız Ro

man,, adıyla çıkan ve çok beğenilen romanı kitap 
halinde çdmııttır. Kanaat Kütüpbaneıinde aabl
maktadır. Fiyatı 1 liradır. 

Başvekil, Gazetecileri Y alovada .Topladı 
Uzun ve Samimi Bir Hasbıhal Yapıldı 

Başvekilimiz, Memleket işlerine 
Dair Çok ·Açık izahat Verdi 

Ucuzluk MeselesiİçinMütehassıslar; ,.,eselesi İçin de Mühim Tasavvur
Getiriliyor, Et ı:iatı Bir Miktar Daha lar Va,r, Bulgaristandaki Türkler 
Ucuzlıyacak, lstanbulun Ekmek,,lşi de Ön Safhada Bulunmaktadır 

DQfuekilimizin fa%eteci!ere verdikleri haaı.h..J ziya/etinden bir lıö,. ( ortlllltı Ba,v~lıilimiz) 

Dün Y nlovada yeni otel Ternıalın 
yemek saıouuıu:hı. çok dıkkate deger 
bır roplantı oldu. Bır takım vatandaş 
lar uzun bır masanın etrafında birleıt
tiler .Bır taraftan güle söylıye yemek 
yeduer, d ğer taraftan da Türki:ıede 
hayatın ucuzlamasına a.i: meseleler -
den baş!ıyarak memlekete ve dünya -
ya taaılüku olan türlü türlü işlerı .sa
atlerce müddet serbestçe konuştular. 

IJiulgaristanda 
Bir Kabine 
Buhranı mı? 

Sofya, 24 CA.A.) - Harbiye Nazı. 
n General Ivan Lukov dah•liye nazırı 
1. Krasnaskın.n ıstifaları üzerine bu 
sabah Bulgar kabıttesınde bır değişik 
lik yapılmış ve ikı nazırın yerine Plev 
ne garnızonu kumandanı Çeneral Das 
kalof ile eskı kabınede Maarü Nazırı 

Geniş Bir Plan 

Marmara Havzası 
• 

Turizm . için Geniş 
• 

Mikyasta imar Ediliyor 
• Bursamn imarı için bet aenelik bir pi.tin yapıldı, bir 

buçuk mUyon lira ayrıldı. 
• Uludağ, klf sporları mıntaktuı olaeak, modern teai.

sat vücude getirilecek. 
• Çekirgedeki bütün kaynak sulan bir araya toplanıp 

iki muazzam otel tesis edilecek. 
Yalova, 24 (Hususi surette 

giden arkadaşımızdan) - Mar
mara havzasının büyük turizm 
hareketlerine sahne olacağı gün 
ler çok yakındır. lstanbulun i
marile iktifa edilmiyerek, Yalo-

va, Bursa ve civarına, yurdun 
en güzel ve modem bir sayfiye 
ve turist mıntakası olması için 
icap eden bütün kararlar alın
mış bulun~aktadır. Bu husus-
ta çok mühim adımlar atılmak
tadır. İlk hamlede Bursamn i-

a marı için bet yıllık bir program 
yapılmıştır. MUtehauıs Vandel
berg, Bunanın imar planlanm 
yapmıf, ve planı tasdik edilmek 
üzere Ankaraya gönderilmiştir. 

Bir haftaya kadar planın tat
bikatına başlanacak, bunun için 
de mütehassıs. Bursada çalışa
caktır. Borsada birçok yeni cad 
deler açılacak. mevcutlar genit· 
letilecek. bu yollar hep asfalt o-

.,.lacaktır. Plina göre, tarihi e-
W (Arkası 6 ncıda) 

ıı
Aşi Tayyareler Fransız 
Toprağına Bomba Attı 

ı İtalyan Harp Gemisi de Asi 
Filo İle Hareket Ediyormuş 

Franco'cuların Teruel'e 40 Bin Kiti ile Yaphklan 
Taarruz da Tamamile Akamete Uğramııtır 

Memleket ve dünya işlerinden bı ı 

eeki de bahseden vaıandaş;a.r arasın. 
da Türkiye Cümhuriyetınin Başveki
li vardı. Dahiliye Vekili vardı. Sonra 
da birçok gazeteci!er vardı. olan doktor Nicolaev getır imiştir. " 

lnkılap Türkiyesinin umumi haya. 
tında hüküm süren güzel ruhu yakın. 
dan görmek ve tanımak için bu top. 
lantıdan iyi bir fırsat olamazdı 

Devlet adamı diyince en demol:rat 
memleketlerde bile gözönUne öyle bir 
lnsan gelır ki. bir makamın Ün'\anı 
ve havası iç nele az, çok hapıs olmuş. 
tur. Fikirlerı ve görüşleri. ameli ha
yatın can'ıhğından ve tazeliğinden bL 
raz uzak düşmüştilr. Bir gaz.etedyi 
karşısına alınca münakaşa etnıez, 
gazetecide kanaat uyandırmıya çalış 
ınaz. Gazeteciyi, muayyen fikirleri 
Yaymak içfa bir vasıta diye kullı n -
inak ister. Söyliyeceğini harfi har.."'me 
dikte eder. Doğru yazıldı mı diye b:r 
d~ha gözden geçirir. 

Dün Yalovada Başvekilimiz ve Da.. 
h'Iiye Vekilimizle gazeteciler aras nda 
cerevan eden temas hundan nekadar 
başka, nekadnr UstilndU Mevki, ve 
Unvan farkı bir saı\iye bile ~~ 
g 'rnivordu Ortabğa ;ln~~Jnf~e
'Mnp i mUştc.rck a.1.ii.:L~ raf sıct klığı 
h:il<'ma· ~ .; .~tW 

ı. ...~ .. ,. .,. ... ... "' . 
Başvekil B ~~Yar dedi 

- Vakit v815it i, ara 
•e ve memleket .l~ıi 
konuşmıya karar v 
karar mucibince birli 

Yalova ziya( ~linde Duhiliye l' ekilimizle gazetec1erden bir kumı 

Millett~n hiçbir sırrımız y .lktur 1 milkafat veya ceza. B. Celil Bayann 
Her sualiniz.e açık .. ve. serb,·st _ce· tatlı d_i~l_e ileri ~ü.rdüğü müs~t iş ~
vap vereceğım. Soyhyecd le~ırıı.

1 
raberlıgı_ prensıpı kadar venm temm 

den hangi kısımların gazetelennız edemezdı. 
de yazılmasında fayda olduğunu B. Celal Bayarm mukaddeme yol
tayin vazifesini size bırakıyorum. lu sözlerinden sonra her gaz.etecı 8'll81 

Mazideki tecrübelerim bana rn ka !er sordu, ortaya meseleler attı. Verı 
naati vermiştir ki, gazeteciler bu len cevaplann hepsinde müspet. mO 
itimada layiktirler. vazenell. genilJ görüşlerin ruha feraJı 
B. Celi.1 Bayann bu sözleri en de hk ve itimat veren ifadeleri varıiı. 

mokrat bir devlet adamının sözl( ri - Hayat ucuzl ğ.a • 
dir. Umumi hayattaki her kuvvetten U • 

azami verim almak, hareket ve inki_ Dkönce günün meselesi diye tıayaı 
şaf uyandırmak için ilk şart, aksi sa. ucuzluğundan bahsedildi. 
bit oluncıya kadar emniyet ve nikb n.. Başvekil dedı ki: 
lik duyab.lmektir, hadiseleri en geniş - Hayat ucuzluğu meselesini Umf 
bir gözle görmektir. bir surette ele aldık. Konjüktör eer-
Geıefeclnln rolü: visi ve istatistik umum mUdtırltlğü 

bunun hakkında esaslı bir surette uf 

Sofya Universitesi rektörü profe -
sör .Manev, Maarif Nazırlığına tayin 

(Arkası 6 mcrda) 

inşaları Biten 
Fabrikalarımız 

Yalova, 24 (Hususi surette giden 
arkadaşmuzdan) - Gemlikte SUmer 
bankın yaptırdığı sunf ipek fabrikasL 
le Bursadakı yün ipliği fabrikumm 
açılıı resimleri önUmUzdeki ayın birin 
ci günü Başvekil B. Celil Bayar tara 
fmdan yapılacaktır. Ac;ılıl töreninde 
Dahiliye Vekilimiz de hazır buluna -
caktir. 

Büyük Harbe 
Doğru! 

Başvek'limiz, gazeteciliğe karşı 

böyle bir ruhla hareket etmekle; her 
kuvvetten azami verim almanın sırn 

iğini ortaya koymuştur Gaze. 
mleketın kalkınma hareket 
dalı bir rol oynatmak, ga_ 

suliyetlerini duyurmak. 

raşryorlar. Fakat meselenin o kadar --<>--
hayati bir mahiyeti var ki. bunu c:1a Yazan : General 

vgi ile gördünnek hu. 
ir tazyı'k vasıtası, hiçbir 

klfi görmedik. Isvlçreden maişet .. Hüsnü Emir 
viyestne alt hesap ve tetkiklerin bel- --o--
libaşh bir mUtehassısmı getiriyonız Y armki TAN ela bu mii-
Bu mütehassıs. eldeki teşkifütnmzla him makaleyi büyük bir &

beraber çalışacak ve mevcut şartların lika ile okuyacakamız. 
neden ibaret olduğunu tespit edece - lll!IB!!i!liiii!!!i!ii!!!!i!!!!i•Hi!!!i!iliiii!i!i!!i!!i!!!!!!!!!!!!!!!IJ!!!!!!i!i!!!ll 

(Arkut 6 neıda) 

Karlar altındaki T eruel cephe.inde hülıunıet ordmundan kal111 
pelerinli üç nela, ileri ltaralıoltla •• 

[Tafailit ve son haberler 6 ncı sayfadadır] 

Japon Taarruzu Durdu 
Çin Hava Filosu, Japon Hatları 
Gerisinde Mühim Tahribat Yaptı 
Nevyork, 24 (TAN) - Uzak Şar 

ita ait en son haberler şunlardır: 

Şantung Wkeei kumandam general 
Hanfuçu divanıharp tarafmdan mu 
hakeme edilerek idama ma.bkü.m ol 
mtlf ve büküm infaz edilmiştir. Gene 
ralin, verilen emirlere mütemadiyen 
itaatsizlik gösterdiği ve Şantung W 
kesinin bu yüzden zayi olduğu anla 
şdmıştır. 

Bugtln Sanghayda bir gazete ida
rehanesi civannda atılan bir bomba 
yllzUnden Uc; k14i yaralanmıştır. 

Pukov - Tiensin hattı üzerinde 
şiddetli muharebeler devam etmek
tedir. Japonlarm şimalden ve ce -
nuptan ilerledikleri bildiriliyorsa da 

bir habere göre Japon ilerlemesi dur 
durulmU!ftur. Diğer bir habere göre 
Çin kuvvetleri mukabil taa.rnıza geç 
miş bulunuyorlar. Fakat bu haber 
henüz teeyyüt etmemiştir. 

Çin bava kuvvetlerine mensup on 
tayyare dün Wuhu'yu iki defa bom
bardıman etmiş ve askeri tahşidat 

üz.erine bir baskın yaparak 8 Japon 
tayyaresini tahrip etmişlerdir. 

Tokyodap verilen bir habere göre, 
halihazırda Çin merkezinde 26 şehir 
muhtar heyetler tarafından idare ~ 
lunmaktadrr. Bu şehirlerin nüfusu 
30 milyonu geçmektedir. 

Şi.malf Çindeki muvakkat hOkd • 

(A.rlmm ' üncüde) 



z 

Yazan: 
'.Ali Haydar Mithat 

(Terciime ve iktibaı 

bakkı mahfuzdur,] 

TAN 

''Ot 1 T 1 y 1 BELEDİYEDE: e erma ,, a ovayı T . ı·k 1.şlerı· 
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\'~••ıa Vekilimiz 

Elektrik işi için 
Şehrimize Geliyor 

Abdülhamidin oynadığı 
Riya DQ~u Rol 

Modern Bı·r Su emız ı 
Kontrol Altında 

Şehri Haline Getirdi B~~~~~!~~!~!!mi 
Yalova modern bir su şehri olmak 

'i.çlıı muhtaç olduğu en lüzumlu mUes. 
Fakat otelin en meraklı ve mühim yet vermiye başlamıştır. Gerek şe

kısmı bodrum katındaki banyo ve 
su tedavi daireleridir. Burada gerek 
otelde oturanlar, gerek dışardan ge. 
lecekler için yirmi beş tane banyo o. 
dası vardır. Banyolarda su derecesi.. 
ni tespit için otomatik derece tertL 
batı yapılmış. duş ve su ile vücudü 
uvma aletleri lonnmuştur. 

hir içinde, gerek umumi yerlerdeki 
temizlik vaziyetini daimi surette kon 
trol altında bulundurmak üzere üç 
kişilik bir heyet kurulmuştur. Bu he 
yet, belediye müfettişlerinden lsmail 
Hakkı, Ali Yaver ve Bekirden mü -
rekkeptir. Kedi, köpek gibi zararlı 
hayvanlara karşı açılan mücadelenin 

Ankara, 24 (TAN Muhabi
rinden) - Ôğrenildiğine gö
re, Nafıa Vekili Ali Çetinka
ya, bugünlerde l•tanbula gİ• 
decelı ve l•tanbulda Elektrik 
Şirketinin nizamname hüküm
lerine uymıyan hareketlerini 
yerinde tetkik edecektir. 

' seseyi kazanmış bulunuyor :Bir sene 
denberi yapılmakta olan yeni otel bit. 
miş, ve önümüzdeki mevsimden itiba. 
ren halkın istifade edebileceği cidden 
temiz, modern bir termal müessese 

' olmuştur. 

Bundan maada hususi su tedavisi- idare ve murakabesi de bu heyete ve

ne muhtaç olan hastalar için de daire 
Ier yapılmıştır. Aynca birçok elek
trik ve saire tedavi aletleri getirtil _ 

rilmiştir. 

F ırmlarda Gece Çahtıhmyacak 
Fırınlarda, şimdiye kadar geceleri 

çalışılıyordu. Belediye, bu şekli mah 
zurlu görmüş ve bu usulü yasak et
miştir. Bundan sonra fırınlar da gün
düzleri çalışılacaktır. 

Toprak Layihası 
Kongresinde 

~llini!teki meıhur Aliitini köşkünde hazırlıli yapılıyor .. 

Otelin adı "Otel Termal,, dır. Bu a
dın verifşine sebep otelde su tedavisi 
için lazım olan tesisatın vücuda ge. 
tirilmiş olmasıdır. Dün gazeteciler bu 
oteli gezip görmek fırsatını buldular. 
Otelin geniş ve güzel antresinden ge. 
niş ve süslü bir hole girfüyor. Bu hol 
boylu boyuna ııza.nan zengin ve zarif 
salona bitişiktir. Salonun sağında so. 
hinda eski Türk odalarını andiran iki 
geniş oturma odası vardır. Bunlar fev 
kaI8.de büyük bir zevkle döşenmiştir. 
Salonun IŞJk tert:batı orijinal ve gü • 
zeldir. Salonun her tarafı geniş pence
relerle etrafındaki güzel manzaraya 
açılmıştır. 

miştir. Bu dairenin başında dokior 
Nihat Reşat vardır. Burada tedavi 
görmek istiyenler için doktor Resat 
N'.hadın maiyetinde beş kişilik bir 
doktor kadrosu vücuda getirilmiştir. Tercümanlar Talimatnamesi 

Ankara, 24 (Tan muhabirinden)
Hükümetin hazırladığı toprak ka • 
nunıu layihası son şeklini bulmak üze. 
redir. Zirat Vekaleti projenin mühim 
hükümleri üzerinde alakalılann dü -
şündüklerini öğrenmek ve hazırl.klan 
ona göre tamamlamak üzere şubatta 
bir kongre toplamak kararını vermiş.. 
ti. Fakat kongre mart içinde yapıla. 
caktır. Görüşülecek meselelerin ba • 
şmda, ziraat bölgelerinde alınacak ted 
birler, orman işletme idarelerinde u. 
cuzluğu temin edecek ve köylUnUn 
kalkınmasında amil olacak ba§lıca e
saslar mevcuttur. 

No. 56 

Avrupadan ikinci dönüşüm
den sonra bir giın Talat 

Beyle beraber Yıldızı gezmiye git
tik. Abdülhamidin hal'inden beri 
aylar geçmişti. 

Söz arasında Talat Bey bana de
diki: 

- Abdülhamidin 31 Marttan ev
velki gürültülü günlerde sizi husu
si dairesinde kabul etmesi, cemiye
tin çok dikkatini celbetmiş, dedi ko 
dulara yol açmıştı. Mülakat hangi 
salonda olmuştu? 

Bir te6adüf eseri olmak üzere 
biz de tam mülakatın vukua geldi-
ği salona girmek üzere idik. Salo
nu gösterdim. Sonra etrafıma göz 
gezdirdim. Hiç birşey değişmemiş
ti. Kanape, koltuk, masa hep yerli 
yerinde idi. Yalnız yeşil perde ile 
örtülü olan ve beni sinirleten yer 
açılmıştı. Buraya yaklaşınca gör
düğüm manzara karşısında hayret
ler içinde kaldım. 

' 

Duvarda babamın insan büyük
lüğünde bir karikatürü asılı duru
yordu. Cizvit papası kıyafetine ko
nulmuştu. Elinde bir kitap tutuyor 
du ki üzerinde (kanunuesasi) &özleri 
yazılı idi. Etrafında en yakın ta
raftarlan bulunuyordu. Abdülha
midin attığı bir tekme ile de hudut 
haricine atılmıştı. .. 

Bu karikatür, Abdülhamidin bir 
taraftan babama olan kin ve nefre
tine, diğer taraftan keyfi istibdat 
usulüne olan bağlılığına canlı bir 
phitti. Ayni zamanda da bu ada
mın riyakarlıkta ne kadar ileri gi
debileceğini gösteriyordu. Birkaç 
ay evvel beni bu salonda, tam ka
palı yeşil perdenin önüne oturt
muştu. Sözleri hali kulağımda çın
lıyordu. Gözlerinden yaşlar dökül
düğü halde şöyle demişti: 

- ••. Ben onu babam yerine 
koymuştum. Kendisine karşı derin 
bir takdir besliyordum. Feliketine 
sebep ben değilim. Gözleri kör ol
eun, dUşmanlandır. Beni aldattılar. 

A bdülhamit, rol oynıyan bir 
aktör gibi bu sözleri söyler

ken, yeşil perdenin arkasında ne 
olduğu hiç şüphesiz her saniye ak
lında idi. Vatanını sevdiğinden do
layı felaketten felakete sürüklediği 
adamın oğluna karşı bu riyakarca 
rolü oynamak, bu sahte gözyaşları
m dökmek, demek ki kendisine ib
-lisçe bir zevk veriyordu. 

Abdülhamit Yıldız sarayına efen 
di sıfatile hakim iken bu bayağı ko
mediyanın ortaya çıkanlmasına im 
kan yoktu. Ancak hal'den sonra 
herşey anlaşıldı. Resim teşhir edil
di. Pariste çıkan Figaro gazetesi 
hadise hakkında dikkate deger bir 
makale yazdı. 

O sıralarda Abdülazizin eski ma
beyincisi Fahri Bey bir gün beni 
görmiye geldi. Fahri Bey, Taüte 
menfi olarak bulunanlardan ve 
son nefesine kadar babamın yanın
da olanlardan biriydi. Dedi ki: 

- Ben bir dava açmak niyetin
deyim. Abdüliızizin öldürülmediği
ni, kendini öldürdüğü~ isbat 
edeceğim. Yıldız mahkemesi tara
fından verilen hükmü iptal ettire
m Mithat Paşa ile arkadaşlarının 
beraetini istiyeceğim. 

Fahri Bey hamivetli, namuslu, 

dürüst bir adamdı. Pek çok azap 
ve işkence çekmişti. Böyle bir fik
rine taraftar olmamak elimde de
ğildi. 

Abdülaziz memleketi 200 milyon. 
altın lira borca sokan, Mahmut Ne
diın Paşa gibi adamların hüküm 
sürmesine ve Rus sefiri İgnatiye
fin her dilediğini yapmasına mey
dan veren adamdı. Hele son sene
lerinde istibdadı delilik derecesine 
varmıştı. Horozlan dövüştürür, ka
zananların boynuna nişan asardı. 

Böyle bir adam yüzünden ortaya çı 
kan idam veya intihar davasının 

ameli bir manası kalmamıştı. Ta
rih hükmünü vermişti. Bununla be 
raber yukarıda dediğim gibi, Fah
ri Bey kıymetinde bir adamın böy
le bir davayı yürütmesine mani ol
mak elimden gelmezdi. 

Fikir ortaya atılınca başta 

Yusuf İzzettin ve Beşinci 
Mehmet olmka üzere Hanedan a
yaklandı: 11 İş Saltanat hukukuna 
dokunur. Hlnedana hürmet kal
maz.,, diye dava tasavvurunun ö-
nüne geçmek.istediler. Dahiliye Na 
zırı Talat Bey tazyik karşısında 

kaldı. Hükumet davanın görülme
sine mani olacak bir vaziyet aldı. 

O sır~da Yusuf İzzettin Efendi 
babasının öldürülmediğine, ken
dini öldürdüğüne dair Avrupa ga
zetelerine bir mülakat vermişti. 

Kendisini ziyarete karar verdim. 
Eğer bunu açıkça söylerse davaya 
belki de lüzum kalmazdı. 

Yusuf İzzettin, bana büyük bir 
azametle ded iki: 

- Benim babam büyük bir padi
şah idi. Hal'edildikten sonra yaşa
yamazdı. İntihar onun için şeref
tir. Kendisini hal'etmek büyük bir 
kabahatti. 

Ben de şu cevabı verdim: 
- Babanız, memleket ve millet 

haini olan Mahmut Nedim Paşa gi
bi bir adamı dinlememiş olsaydı ve 
memleketin aleyhine çalışmasaydı 
kimse kendisini hal'etmezdi. 

Bu mülakattan sonra Talat 
Bey beni Dahiliye Nezare

tine çağırdı. dedi ki: 
- Bu davadan vazgeçiniz. Veli-

aht, bu yüzden padişahı rahatsız e
dip duruyor. Avrupa gazetelerinde 
de fena akisler görülüyor. 

İşe teşebbüs eden adamın ben ol-

Otelde 90 oda ve 150 yatak vardır. 
Evvelce mevcut otel ve paviyonlarda 
da 250 yatak bulunduğuna göre Ya. 
!ova.da 400 kişi için •ikamet imki.nı te.. 
min edilmiş demektir. Fiyatlar ye_ 
mek içmek te dahil olduğu halde a. 
dam başma 4-5 liradır. 

POLİSTE: 

Bir At içinde 
Tam 11 Dükkan 
Soyan Hırsız 

Sıcak memba suyu kaynaktan iti- Turizm müdürlüğü, tercümanlarla 
haren borular içine alınmış ve suyun oteleilerin seyya.hlara karşı aJacaklan 
açıkta akıp pislenmesine, kaybolması vaziyetler hakkında bir talimatname 
na mini olunmuştur. yapmaktadır. 

Bu suretle Yalova konforlu ve teş.' • Berlin belediyesi, belediye iktıııat 
kilitlı mükemmel bir su şehri haline müdürlüğü tarafından çıkanlan bül
getlrilmiştir. tenlerin bir kolleksiyonunu istemiş

• 
Kaplıc:a, 24 (A,A,) - Yalovada açılan 

yeni otelin adı sadece "Otel Termal., oldu 
ta halde but ırueteler bunun ııonuna bir 
de Yalova kelimesi illve ederek "Otel Ter 
mal Yalova" yuıyorl1rsa da bu yanlqtır, 
Otelin adı cOtel Termal> dir, 

....... ucuz ...... 
Ekmek 

tir. 

Y enicami Kemeri Meselesi 
Yenicami kemerinin muhafaza e

dilip edilmiyeceği hakkmda şubat 
başlannda kati karar verilecektir. 
Mütehassıs Prost ta henüz bu mesele 
hakkında kati reyini bildirmemiştir. 

Katırcıoğlu 
Yangınında 
Kast Var mı? 

Katırcıoğlu yangım tahkikatına e
hemmiyetle devam ediliyor. Dün, teş 
kil edilen bir ehlihibre tarafından ma 

Kaymakamlar Arasında 
Ankara, 24 (Tan muhabirinden)-

Uşak kaymakamı Adil Ozalçm Tur • 
gutlu kaymakamlığına ve Turgutlu 
kaymakamı Kemal GündUz Uşak kay 
makamlığına nakledilmişlerdir. 

Bir Harlclye Tayini 
Ankara, 24 (Tan muhabir nden l-

Triyeste kons::>losluğu kançılarlığma 

merkezden Şadan Erman tayin edil • 
miştir, 

Mesut Bir Doğum 
NeozaJın Adını Şel 
Atatürk Koydular 

Başvekllet hususi kalem mUdtırtl 

Baki Sedesin diln gece bir erkek çocu 
ğu dünyaya gelmiştir. Bu mesut do
ğum Yal:>vada AtatUrke arzedilq, 

Emniyet ikinci şube memurlan, iki 
azılı hırsızı yakalamışlardır. Bunlai'
dan biri, yedi senelik mabkUmiyeti
~ 1..-.. > s 'ı f ' h eı-'i"* ctnncu 
sonra bir ay evvel serbest bırakılan , 
sabıkalı Topal Hasan Kiznndir. lta
san Kazım, hemen İstanbula gelmiş 
ve bir ayda Ayaspaşada, Pangaltıda, 
Cağaloğlunda, Sıraservilerde, Firuz
ağada, Şişlide ve Parmakkapıda tam 
on bir dükiın soymuştur. Son defa 
yine bir dükkan soyarken ele geçmiş 

lktuat Vekaleti, etten 
aonra ekmek ifiyle mefgul 
olmıya baflam1fhr. M emle
kette bugünkünden daha 
~~::- w.-~ --

haJJin4@.kesif~~PJ&1~-l\la!~~~~~~k~~ mesut babayı tebrik 10.t -
atirfugunaen~ Wlll.ll§U.1.C, Ve yavı l.l.)'11. u& 

caza mal edilebilecek ek
mek yapılması imkan dahi
linde görülmektedir • • Veka
let fİ.mdi, l•tanbul ve tQfTa 
belediyeleri tarafından bu 
me•ele hakkında muhtelil 
zamanlarda hazırlanmlf o
lan raporlan tetkik ettir
mektedir. işin tetkik •af
hcuı bittikten aonra bu hu
au•taki çal.ıf11talara fiilen 
btqlanacaktır. 

irketinden birer mühendisle, müd- "Aydil,, adını vermişlerdir. 
' deiumumi muavinlerinden Reşat Sa- &ski Mısır Hidivl 

ka ve birinci sulh ceza hakimi Reşit
ten mürekkep olan heyet, dün sabah 
saat dokuzdan 12 ye kadar ve bir bu
çuktan saat beşe kadar yangın ye -

tir. 

Diğeri de, birkaç apartmandan mü 
himce hırsızlıklar yapan Piç Meh -
met isminde bir sabıkalıdır. Çaldık
ları eşyalar, meydana çıkanlmıştır. , 

Odasında Ölü Bulunan Kadın · ••••••••••••••••••••••••••• 
Liıngada Kayıkhane sokağında 8 

numaralı evde oturan 80 yaşlarında 
Zehra isminde bir kadın, dün sabah 
odasında ölü bulunmuştur. Zebranın 
nezfi dimağiden öldüğü anlaşılmış
tır. 

Caddede Eroin Çekerk~n 
Çengelköyünde oturan Salahaddin 

isminde biri; Galatada Kemeraltı cad 
desinde eroin çekerken suç üstünde 
yakalanmıştır. Salahaddinin üzerinde 
de bir paket eroin bulunmuştur. 

madığımı anlattım ve hükıimetin 
düşüncesinin teşebbüs sahibi Fah
ri Beye bildirilmesini tavsiye et
tim. 

(Arkası Var) 

MÜTEFERRİK : 

Çocuklara Yardım 
Birliği Balosu . 

Dün Halk Partisinde yoksul çocuk-
lara yardım birliği merkez heyeti bir 
toplantı yapmıştır. Heyet, bu birliğe 
daimi surette yardıma karar veren 
yüz muhtelli müessesenin taahhütle
rini tesbit etmiş ve birlik menfaati
ne Dolmabahçe sarayında büyük bir 
balo verilmesini kararlaştırmıştır. 

Tütün Konf eramı Dağılıyor 
Şark tütünleri konferansı dün de 

öğleden evvel toplanarak çalışmala-

rinde tetkikat yapmışlardır. Ehlihib
re raporunu bugün hazırhyacaktır. 

Yalovaya Gidiyor 
Yalova, 24 (Hususi surette giden 

arkadaşımızdan} - Uc; gUndenberi 
Iatanbulda bulunan eski Mısır Hldl. 
vi Abbas Hilmi Paşa yarın hususi bir 
vapurla Yalovaya gelecektir. 

Yangının nasıl çıktığı, kast olup ol
madığı araştırılmaktadır. Dün de bir 
çok kimseler sorguya çekilmiş, söy- !"-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!"""'~'!!"'!!"!!!!!!!!!!""'!!""'!!!!!!!!~--"!!!I 

lendiğine göre, bir iki kişi de zan al- ı ı 
tına alınmıştır. Bugün, vaziyetin ay- BiRKAÇ SATIRLA 
dmlanacağı kuvvetle ümit edilmek- •-------------
tedir. Tahkikat, dün gece geç vakte 
kadar devam etmiştir. 

Son yangında bir kontrpllk fabri
kasının da yandığı yazılmıştı.Halbuki 
hanın üst katında adı geçen fabrika
mn yalnız merkez bürosu bulunuyor
du. Yanan, fabrika değil, bu bürodur. 

nna devam etmiştir. Konferansın ya
nn son bir toplantı yaparak dağıl -
ması muhtemeldir. 

Holandalı Mali Gruplar Geldi 

Büyük Holanda mali grupları mü
messili Y ohan Van Risvik, dün An
karadan şehrimize dönmüştür. Ho -
landalı grup mümessili, bir hafta ka
dar şehrimizde kalarak bazı tetkik
ler yapacaktır. 

Ş ehrlmizde bulunan ırümrülı: ve iııhi 
.arlar vekili, dün inhiaarlar idare 

ıinde meııul olmuttur, 

• M uallimlerin birikmiş kıdem zamlan 
hakkında bıı ay batı kati bir karar 

verilecektir, 

4 • y eni ıiııtem çöp arabalarından ıtmdl 
ye lı:adar 120 tane piyuaya çıka 

rılmııtır, 

• K ok kömt1rlinden alınan gtlmrük l"fll 
rni 20 bin tonda ilı:i lira indirllnıit 

tir, Bunun ıimdilik bet bin tonu Ista.rıbal 
gümrylderine tahsis edilmiıtir, · 

ITAKVIM ve HAVAi 

25 lkinclkc1nun 
S A L 1 

1938 

.'.'Otel Termal,, dan : 1 inci ay Gün: 31 Kaıun: 79 
Arabi: 1357 Rumi: 13S4 
Zilkade: 23 Ikincikanun: 12 

Talovada kurutan modem otelin dıf ve içine ait iki resim. Sağ- resimde de otelin tam konforlu 11e bütün asri ihtiyaçlara cefltıp 
dairi resimde bu epiz modern otelin umumi görünüşünü, aoldaki veren iç yüzünden bir parçayı, herhal.de zevkle •eyrediyoru.z. 

Güneş: 7,19 - Olle: 12,26 
ikindi: 15,50 -·Akşam: 17,15 
Yatııı: ıB,50 - Imaik: 5,35 

YURTIA HAVA VAZlYETl 
Yurdumuzda hava umumyetle çolı: bulut 

lu ve yer yer yağışlı geçmştir, Yaıığlar, 
Sinopta yağmur, Ankara, Eskişehir, Kon 
ya ve Diyarbalurda kar ıeklinde olmıq 
tur, 

Rüzgirlar Karadeniz kıyıları:ı;,ıda cenup 
tan, cenubi Anadoluda şmalden orta kuv 
vette, Trakya ve Ege mmtakalarmda şıma 
li istikametten kuvvetlice esmiş, şarki •• 
cenubu tarlı:i Anadoluda ıalı:in lı:almıştD', 

Dün lstanbulda bava tamamen kapalı ve 
yafışlı ıteçmiştir, Rüzgar şimalden saniye 
de 5 metre hızla esmiştir, Saat 14 te baro 
metre l67,6 milimetre idi, Hararet en çok 

l 
S,5 ve flll' az 3,2 aantigrat oalralı: lı:ayde 

fmda yatan yağmurun met 
1'.UlilllJI"• brralı:tığı sa miktarı 5 lı:iloa 

-~ :J!ıjlJllC 
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Deniz Silahları 
Yarışı 

Ömer Rıza DOGRU L 
• J ı;ıgilt.ere hü.kumeti, 1920 -~e· 

nesınde dünyanın en bu • 
1tik harp gemisi olan Hood'u yap
hlış, ve o zaman 20 bin ile 45 bin 
tonluk gemiler yapmak için dev
letler tarafından büyük hazır
ltktar başlamıştı. 1922 de toplanan 
\r . k aşıngton konforansı yarışın bu 

adar geniş bir ölçü almasına kar 
§ı gelmiş ve 35 bin ton deniz inşa
atı için azami had olarak karar
laştırılmıştı. Vaziyet 1936 senesi
ne kadar bu şekilde devam etmiş, 
fakat bu yıl içinde Japonlar deniz 
~onferansından ayrılmışlar ve Va
§tngton konferansının kabul etti
ği azami haddi tanıyamıyacakları
lU göstermişlerdi. 

.Japonların bilhassa son günler
de bütün tahdidatl tanımıyarak 43 
bin tonluk gemiler yapacaklannın 
lıılaşılması üzerine yalnız siJıih. 
~anşı değil, daha mükemmel deniz 
•ilahları yapmak için para sarfı 
Yarışı yeniden hızlan.nuş bulunu· 
Yor. 

Japonyamn 43 bin tonluk geuu 
inşasına başlayıp başlamadığı he· 
biiz tahakkuk etmemiştir, fakat 
Aınerikanın yapmıya karar ver • 
diğj yeni zırhlılar için tahsis ettiği 
Para hakikaten gözü yıldıracak ma 
hiyettedir. 

Telgraflar, Amerikanın yeni iki 
ıtrhlıdan her biri için 70 milyon do 
lar sarfedeceğini bildiriyor. İngil
terenin en büyük harp gemisi olan 
llood, 5,698,946 sterline mal olmuş. 
tu:r. Yeni Amerikan zırhlılarının 
her biri ise 14 milyon İngiliz lira
sına mal olacaktır. 

Amerika da 43 bin tonluk yapmı 
Ya karar verecek olursa, belki de 
hu 14 milyon sterlin iki misline 
Yükselecek. 

İngiltere. yalnız Atlas Okyanu • 
&unda dej?il bundan baska Büyük 
Okyanusta hükiim süren şartiara 
göre vaziyet almak mecburjyetin
de bulunduğundan onun da yükü 
birkaç misli büyüyecek ve ağırla
tacaktır. 

Silah yarışının milletlere yük
ediği bu ağır yüklere rağmen birkaç 
Bene sonra 50 bin veya daha fazla 
tonluk harp gemileri yapılması i
tap ederse, o zaman vaziyetin ne
Ye varacağını tahmin etmek kolay, 
fakat bu yükün milletleri yıkacak 
dereceye varacağını anlamak ta 
tnüşkül olmasa gerektir. 

F'Uir.tinde: 

F ilistinde karışıklıklar de-
vam etmekte ve aşağı yu

kan hiçbir gün de hadisesiz geç • 
ınemektedir. Son günlerde askeri 
tnahkeme tarafından verilen ağır 
hükümler de göze çarpmıya baş
ladı. Birkaç gün önce askeri mah
keme, ilk defa olarak iki Yahudi
yi de beşer sene hapse mahkum 
etti. Sebebi Yahudi gençlerinin 
kanunsuz surette silah taşıma· 
ları idi. Bu suretle mahkeme, yal· 
nız Arapları değil, Araplar gibi Ya 
hudileri de takip ettiğini gösterdi. 
Bütiin bu karışıklıkların sebebi, Fi 
listinin taksimi projesidir ve bu 
Projeden ıtazgeçilmemesidir. Gerçi 
İngiltere hükumeti, Filistine gön· 
derdiği tahkik heyetinin mu~ak
kak taksim projesi dairesinde ha
reket etmesini istememişti, fakat bu 
hareket te sarih olmadığı için A· 
l'apfarı teskine yaramamıştır. 

Filistinde kanşıklıklıı .. ın deva • 

nıı ve kanlı hadiselerin t;;ı.sılası7 te· 

kerrürü, taksim projesinin ne kn-

dar derin infial ve eksilmez a .ahi-'" 

Yet uyandırdığını göstermiye kfıfi· 
d" ır. Fakat nedense bu mest.'(Pnin 
Ye l' r ı halkı hoşnut edec~k farzda 

halline gidilememekte ve bu yüz-

den Akdenizin şarki kıymnrli-ki bu 
nleınıeket ı.onu gelmiytu bir bııh • 

ran kaynağı olarak ya~amaktadır. 
ntıdiseJerin ne zamana kadar de 

'°8.rn edeceği belli değildir. Fakat 

bu Rİdişle Filistin buhranının müz-
rninle . . 

Şeceğine hhkmetmek hiç te 

TAN 

Milletler Cemiyeti: 

Roma - Berlin Milıveri · 
Bir Şey Kazanmıyacak 1 

1 
1 

Paris, 24 (Radyo) - Milletler Ce
.miyetinin bu seferki konsey toplan
tısında çok mühim meselelerin orta
ya atılıp münakaşa edileceği tahmin 
olunuyor. Verilen haberlere göre: 

ı - İsviçre hükumeti, kendisi hak 
kında bitaraflık kanunu kabulünü ve 
zecri tedbirler için giriştiği taahhüt
lerin bozulmasını istiyecektir. 

2 - İsviçre ile birlikte diğer bita
raf devletlerden bazılan da paktın 16 
ıncı maddesinin kaldırılmasına taraf
tardır. Fakat Fransa ve İngiltere böy 
le bir teklife şiddetle itiraz edecek • 
tir. 

3 - Bir iddiaya göre de, İngiltere 
hükumeti, İtalyanın Habeşistan im
paratorluğunu benimsemesini asla ka 
bul etmiyecektir. 

4 - Paktın tadili hakkındaki tek
lifler 28 ler komitesinde görüşülecek 
tir. Fakat konsey azası ıslahat husu
sunda müzakere açılmasına hiç razı 
değillerdir. 

5 - Konseyde, Roma - Ber1in mih
verine herhangi bir tarizde bulun -
mak temayülü yoktur. B. Eden, pak-

FRANSA: 

Gizli Silah 
Depolarında 
Neler Bulundu ? 
Paris, · 24 (A.A.) - Matin gazetesi 

C. S. A. R. ihtilal komitesi işinde mü
sadere edilen silah ve mühimmat bi
lançosunu şu suretle tesbit etmekte
dir: 

11:: .... H-1;ı-~ .. ?1:,n ..,....,tr;.,.,1, +;ifp'k 
40 tüfek, 100 rovelver, 8000 ordu 
bombası, 350 bin her çapta kurşun, 
175 kilo muhtelif patlayıcı madde, 2 
saatli bomba, 100 süvari bombası, bir 
çok telefon teli, projektör ve saire. 

Montluçon'da sosyalist gençlik te
şekkülü önünde bir nutuk söyliyen 
Paul Faure demiştir ki: 

"Biz, dağılmak istidadını gösteren 

halkçılar, toplanıtsını bu akıbetten 

korumak istediğimiz için düştük. Bil
hassa, reyiiun ile teşekkül etmiş olan 
bir hüklı.meti bir kere daha istediği 

zaman parçalamış olan yüksek ma
liye kuvvetlerinin gadrine uğradık. 

Çünkü Dormoy (Cagoulard) lann 
maskesini atmak ve onları tevkif et
mek cesaretini göstermişti.,, 

Gazeteler Kanunu 

tın herhangi bir şekilde tadili işinin 
talikini istiyecektir. ı 

6 - İtalya, tadil için ümitlere düş
müştü. Böyle bir tadil yapılmıyaca- , 

ğına göre, İtalyanın bu husustaki hoş ; 
nutsuzluğu. İspanyaya yeni bir mü- \ 
dahale ve daha sıkı bir propaganda j 
ile tezahür edebilPCektir. 

1 
lord C ecil' in hücumu 

1 
Londra, 24 !TAN) - Bu sene No- ı 

bel sulh mükafatını alan ve İngilte- 1 

redeki Milletler cemiyeti birlikleri 1 

reisi olan Lord Cecil, bugün söyledi
ği bir nutukta. Almanya ile İtalyanın 
Milletler cemiyetine karşı hattı ha
reketini tenkit etmiş, bu iki devletin 
başka devletleri de cemiyetten çık -
mak için ayartmakla meşgul olduk
larını ve bu suretle beynelmilel sulh 
teşkilatını yıkmak istediklerin_i söy
lemiş, daha sonra, Milletler Cemiyeti 
misakının tadili ile Almanya ve İtal
yanın Milletler cemiyetine dönece • 
ğini sananların yanıldıklannı. çünkü 
Milletler cemiyetinin her şeyden ev
vel silahlı tecavüze düşman olduğu
nu anlatmıştır. 

1 FiLiSTiN: 

~argaşalığın 
On üne 
Geçilemiyor 
Kudüs, (TAN) - Şimdiye kadar 

alınan bütün tedbirlere rağmen karı 
şıklıkların önü alınamamaktadır. Meç 
hul şahıslar Yahudi çocuklarının kam 
prna tüf ekle birkaç el ateş etmişlerse 
de çocuklara bir şey olmamıştır. 25 
kişiden mürekep bir Arap çetesi 
Hebron yolunda bir otobüsü dumur 
muştur. Yolcular Arap o!duklarnırton 
serbest bırakılmışlardır. Bu mmtqka,. 
da çete hareketleriniır'meni uğurunda 
kon'Ulan tedbirlerin şiddetinden muz. 
tarip olmıya başlryan köylüler hüku
mete müracaat ederek bu ~Z'~ların 
devamı halinde köylerini terkedc~ek. 
ler ni bildirmişlerdir. Hükftmet son 
kargaşalık neticesinde polis m'ktan 
nın artırıJmasma karar vermiştıt'. 

Diğer taraftan Siyonist mümessil· 
!erinin fevkalade kongresi medem mı! 
!etlere hitap ederek Alm~ya. Homan 
ya ve Polonyadaki Yahudi kütleler;_ 
nin feci vaziyetlerini tebarüz ettirmış 
Yahudi aleyhtarlığı hareketine niha -
yet verilmesi i~in kongreye yardım e. 
dilmes ni istemiştir. 

Zelzele O!du 

Romen Hariciye Nazırı iT ALYA: 
.. 

B. Micesko 

Almanya ya 
Müstemleke mi 
Verilecek? 

Roma. 24 (A.A.) - Mayıs bidaye
tinde Hitlerle İtalyan ricali arasında 
yapılacak konuşmalarda müstemleke 
meselesinin mevzuubahis olacağı 

tahmin edilmektedir. İtalya. Afrika 
müstemlekelerini Almanyanın müş
terek siyasetine amade bulundurdu -
ğunu ima edecek surette hareket et
mektedir. 

3 --

9fiEK 
Şahitlik ve Yalancı 

Şahitl:k! 

[Yazan: B. Felek] 

Gazetelerin dava ve mahkeme ha· 
berleri arasında ara sı.ra yalancı şa· 
bitler yakalandığım okuyarak muaz
zep oluyorum. Hak mefhumunu id· 
rak edemiyen adamların. kim bilir 
hangi hasis faydaya mukabil. başka
sının hakkını almak için mahkeme
yi. hakimi adlatması kadar aşağı ve 
mundar bir şey olamaz. 

Esasen bizde şahitlik • neden bil· 
mem - pek hoş görünen bir şey de
ğildir. İçimizde bir hakkın meydana 
çıkması İÇ.İn Allah rızası ve hakkın 
galebesi için kendini ortaya atanlara: 

- Aptal! demekle bir nevi civan
mertlik cimriliği gösterdiğimizi in· 
kar edehilir miyiz? 

Hatta: 
"Paran çoksa kefil ol, ipin 

yoksa ~ahit ol!,, 
Meseli maalesef ahlaki itiyatlan-

Paris. 24 (Radyo) ~ İstirahat için 
Cannes şehrine gitmiş olan Romanya 
Hariciye Nazırı B. l\Ucesco, orada hu· 
lunmakta olan Lehistan Hariciye na· 
:z:ırile uzun bir miilakat yapmıştır. 

Bir İtalyan - Alman kumpanyası
nın Habeşistan madenlerini işletece
ği rivayet edilmektedir. Buna muka
bil otuz bin İtalyan ziraat amelesi ya 
kında Almanyaya gidecektir. İtalya
nın 1924 te İngiltereden aldığı müs
temlekeleri Almanyaya terkedeceği 

hakk d · l d 1 kt · d mızın pek te lehinde ol.mıyan bir söz-
ın a şayıa ar o aşma a tse e d" 

ayni sene zarfında imzalanan itilaf ur. 
bu mu··ste l k ı · t "lt d b 1 Çünkü bu söziin birinci kısmı hro~-m e e erın ngı ere en aş 

ka hiçbir memlekete terkedilemiye- lunun bor~unu öde~iyere.~ kefilin 
cegı-"ni şart koşt g- •· b . başını belaya sokacagını. dıger kısmı 

INGILTERE: 
u una gore u şayıa- . . . ·. . . 

lara inanılmamaktadır. da bırmın ışıne şahadet etmenın an-
Askeri Havacıhkta 

Yenilikler Y apıhyor 
Londra, 24 (A.A.) - Bundan böy 

le tamamen Hava Bakanlığına bağlı 
bulunacak olan deniz hava teşkita • 
tında yeni değişiklikler vuku bul -
muştur. 

Bu orduda bir levazım direktörlü
ğü bir de memurin direktörlüğü ih
das edilmiştir. Bu müdürlükler iki 
deniz zabitinin idaresine verilecek -
tir. 

Geçen senenin temmuzundanberi. 
deniz hava işleri. hiç olmazsa kağıt 
üzerinde Deniz Bakanlığının kontro
lü altına geçmişti. Hava Bakanlığı dal 
bu teşkilatın kendisine mahsus müs
takil pilot ve müşahitleri ve bunla
rın talimleri ile lazım olan tayyare 
ve meydanlar teşekkül edinciye ka
dar, memur ve malzeme vermekle 
mükellef bulunuyordu. 

Esasen Alınan devlet adamları 
muhtelif vesilelerle yaptıkları beya
natta yalnız Almanyanın harpten ev
vel.ki müstemlekelerini kastetmişler
dir. 

İngiltereyi kuşkulandırarak onu da 
ha uzlaştırıcı bir hattı hareket itti -
hazına yanaştırmak maksadile bu gi
bi şayiaların İtalyanlar tarafırı lan 
kasten neşredildiği zannedilmekte
dir. 

JSVIÇRE: 

Paranın Düşürüleceği 

Haberi Doğru Değil 
Berne, 24 (A.A.) - Chaux - de • 

Fonds'da çıkan sosyalist Sentinelle 
gazetesı ncşrettiğ bir yazıda, Kanton 
finans direktörlerinin büyük bir kıs. 

Kadrolar meselesinde, deniz zabit- mmın Isviçre franğmın yeni bir döva 
leri arasından kaydedilen kimseler- lüasyon için federal konseyle mutabık 
le deniz hava kadrolannı hazırlamak olduklarını bildirmiştir. Federal Fi _ 
üzere deniz ve hava bakanlıklarının nans departmanı bu ya'nn haberi 
idaresinde ihdas edilen deniz teşriki ı yazanı müddeiumumiliğe vermiştir. 
mesai mektebi sayesinde. altı aydan 
b . ı· • •K• ·,·S·A·. • •• H •• A •• B. -:.. .. • .. R •• L. E• ·R--en büyük terakkiler elde edilmiş- , _ 
tir. 

Malzeme ve tayyareler meydanı İ • Alman Meclis'nin gelecek hafta 
meselesi de halledilmek üzeredir. ı toplantıya çağırılacağı haber verili 

İngiltere ve Rusya t yor, • 
• • Fransız Sosyalist lideri Blumun f 

Londra, 24 CA.A.) _ Röyter ajan karlSı ölmüş, cenazesi dün merasimle 
· - - kaldırılmıştır, 

smm ôgrendigine göre Sovyetler Bir. •Yugoslavya, Almanyada yeni kon 
liğinin .konso~·osluk musavat1 taleple - solosluklar ihdas edecektir, 
ri Ü7.erine şimdiye kadar konsolosluk • Yugoslavya valde kraliçesi, iki 
vazifesini gören Moskovadaki Ingiliz oğlunu da mektebe yazdırmak üzere 
elçiliğinin, bu vaizfeyi artık ifa et- Londraya gitmiştir, 

• Ingiliz parlamentosuna madenle 

cak işsizlerin tahammül edebileceği 

ağu bir şey olduğunu göstermez mi? 
Buna mukabil. eski şer'iye mahke

melerimiz ve muhakeme usullerimiz 
göz göre göre yalnacı şahit. hatta 
yalancı davacı kullanılmasını emre
derdi. 

Vaktile mahkemeye gelmiyen bor~ 
luların yerine hakim vekili musahbar 
ismile birtakım adamlar tayin eder, 
bu adamlar da göğüslerini gere gere 
davacının davasını inkar edip. gıi

ya adaleti yerine getirerek beş on ku
ruş kazanırlardı. 

Şer'iye ve batta hukuk mahkeme
leri kapılarında yalancı şahitlik zena· 
atile meşgul adamlar vardı. Bunlar 
muayyen ücret mukabilinde hemen 
işinizi görürlerdi. Çünkü maalesef 
eski muhakeme usllerimiz hep "eş
hasa ve şühuda,. istinat eder iptidai 
şekillerdi. 

Bugiin gerçi hu hal yoktur. Hikim 
lerin sıkı tetkikleri sayesinde. esasen 
azalmış olan şahit dinleme işi hayli 
sağa bağlanmıştır. Lakin bilhassa ce
za usulünde muteber deliller arasJao 
da duran şahitlerin ara sıra sapıttık· 
!arını. işte şu söylediğim tevkiflerden 
anh~·oruz. 

Vaktile, Nasrettin Hocayı yalancı 
şahit olarak mahkemeye götürmüş
ler. 

Dava buğday Üzerine iken Boca, 
arpa üzezine şahadet etmiş. 

Kadı da sormuş: 
- Efendi! Sen arpaya şahadet e

diyorsun! Halbuki dava buğdaya 
dairdir. 

Hoca göğsiinü gererek cevap ver
miş: 

Paris, 24 (A.A.) - Parlamento, ya
nn Fransız gazete ve mecmuaJannın 
ihracile ecnebi gazete ve mecmuala
rının Fransada satışını tanzim eden 

Gece saat 2.12 geçe kuvvetlice bir rın mıl ı eşt rılmesi için bir i~çi mc i 
zelzele oldu, on saniye kadar devam Sovyetler Birl'ğ"nde Ingilterenin bus tarafından bir layiha verilmiştir-. t 

memesine karar verilmiştir. ! · · ı·ı · t 
- Behey efendi! Yalancı şahitlik 

olduktan sonra ha buğdaya etmişim, 
ha arpa~·a! 

kanun layihasını tetkik edecektir. 

• Italyada yeni bir torpito muhrı • 
etti. Zelzele bilhas~a binalnrın vü~- yaJnrz. Le.ni~graddaki konsolosluğu ip 1 bi dün denize indirilmiştir, t 
sek yerlerinde daha fazla hissedildi .. ka edılmıştır. l f • ............................... * Fransada Bezanson'da bir aske-

ri kamyon, köprüye çarpmış, beş as- H ~DISELERIN AKiSLERi: 
ker ölmüş, beş asker de yaralanmış- __ ..... ___________ _ ' 

Anlaşılan merhum hocayı hatırın· 
dan çıkamıyacağı hirisi zorlayıp gö
türmüş. o da mahkemede işi falso et• 
miş olmalı. 

Hırsızlık, yankesicilik, dolandıncı· 

Jık hatta katillik birer ağır cürümdür. 
Lakin bunlar yalancı şahitlik kadar 
aşağı ve diişkün değildirler. 

tır. 

, 

LEHiSTAN: 

Yahudi Muhacereti 

için Bir Yer isteniyor 
Va.rşova, 24 (A.A.) - Mebıısan 

meclisi maliye encilmeninde bugün 
Yahudi meselesi hakkında izahatta 
bulunan Dahiliye bütçesi mazbata mu 
harrir.ı ezcümle demiştir ki: • 

"- Polonya Yahudilerinin, vaziyet 
leri hakkında mütemadiyen şikayet
lerde bulunduktan Fransa ve Ingilte 
reye hitap ediyoruz. Bilhassa Ingilte. 
reden insaniyet namına Filist ni ve. 
ya nüfusu az olan diğer müstemle ke 
yi Yahudi mulıaceretine açmasını is 

tiyorui. 

Müstemleke devlet lerinin Yahudi 
muhacereti mese•esınin hallinde b ze 
para hususunda olduğu gibi diğer her 1 
hususta da yardım ~t~eleri la~drr. ı 
Buna bizzat Yahudilerın de muzahe. 

Fransada hu seferki TCabine &~hranı, diğerlerine nazaran daha uzun sürdü. Fransız gueteleri o ~nlerde 
hep bu mesele ile meşguldüler. Resimde de gazete fotoğrafçılarını irörüyoruz. Buhran ile meşgul olan siyasi 

d 

Çünkii bu mücrimlerin hepsi cÜ· 
riimlerini kendileri yaparlar. Yaka· 
lanırlar. cezalarını ~örürler. Cürüm 
eserleri me:vdandadar. 

Yalancı şahit, adaleti aldatmıya 

çahsır ve muvaffak olursa onun va
sıtasile hakkı ihlal eder ve her za. 
man da vakayı ele vermez. 

Onun ic;indir ki; hepimize mahke-
, ınede şahadet etmeden evvel. mukad 
desatımız i.izerine yemin ettiriyorlar. 
Lakin kendi haysi)·etini ve vicdanım 
çiğnemiş olan bir sefil. mahkemenin 
sunduğu mukaddesattan ürker, uta~ 
qır mı? 

Troçki Meksikadan 

Çıkarllacak mı? 
Paris. 24 <Radyol - Bugün Mek

c;ikada bulunan Troçkinin memleket 
haricine çıkarılması hakkında bazı 
şayialar dolaştığı haber veriliyor. 
Troçkinin, Meksikada umumi efkan 
endişeye düşrecek bazı hareketlerde 

ir ___ _ 
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BULMACA Hariciye 
Vekilimiz Bulgar 

Başvekiliyle 
Sofyada Görüştü 

Boğulurken 
Kurtarddllar DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

CİNAYET: 
•• s gilisini Oldüren 

adının Davası Bitti 
Masum 

Sürüyor 
Suçlu Kendisinin 
Olduğunu lleri 

Geçen sene Kanunusaninin onuncu 
günlı akşamı, Valde hanındaki oda _ 
sındn, beraber yaşadığı Irfan ismin
deki genci bıçakla öldüren köfteci E. 
mine Nedimenin muhakemeslııe dün 
ağır cezada devam edilmiştir. Emine 
Nedimenin vekili, dUn mUdafaasını 

yaparak şunları söylemiştir: 

kanşarnk, çay renginde bir mayi ha
lini almış ve kapının önüne yayıl -
mıya başlamıştır. Bunu gören Nedi. 
me, lrfanın yaralandığını anlamış, 

derhal koşarak polise haber vermiş
tir. Irfanı Nedime vurmamıştır. 'Morg 
raporu da yaranın bizzat yaralı ta
rafından yapılmış olmasına ihtimal 
veriyor. Binaennlcyh, Nedimenin Jr_ 
fanı öldürmediğini kabul e.debiliriz. 

Sofya, 24 (A.A.) - Cenevreye git
mekte olan Türkiye Hariciye Vekili 
Dr. Aras, bugün saat 14 te Sofyadan 
geçmiştir. İstasyonda Başvekil ve Ha 
riciye Nazın Köseivanof, k_ralın mü
şaviri Gruf, siyasi daire şefi Çama -
kof, matbuat direktörü Balabanof, 
protokol şefi Beliner, Türkiye Elçisi 
Berker ve sefaret erkanı tarafından 
selamlan~ıştır. 

Tr~nin tevakkufu esnasında Aras 

Ayşe ve Nesibe isminde iki kadın, 
Yemiş iskelesine gitmek üzere Ka
sımpaşadan Mehmedin sandalına bin 
mişlcr, yolda Haliç vapurunun dal -
gasına tutulan sandal devrilmiştir. 

Denize dökülen kadınlar ve sandalcı 
etraftan yetişenler tarafından boğul
mak üzere iken kurtanlmışlardır. 

Evde Esrar Buldular 

Aksarayda Hatip Naci sokağında 

keseci Kemalin evinde yapılan araş
tırmada, muhafaza teşkilatı ve em
niyet memurları esrar bulmuşlardır. 
Bu arada evin sahi.bi Kemalle, Razi 
isimli bir esrar müpteliısı yakalan -

ile Köseivanof, garın salonunda gö- t 
mış ır. 

rüşmüşlerdir. 

YUGOSLAVYA: 

Siyasi Partilerde 

Yunan Elçisi Ankarada 

Şehrimizde bulunmakta olan Yu
nan elçisi Rafael, dün akşam Ankara 

• ya gitmiştir. Elçi, Ankarada harici-
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- Şahit Hamide, Mehmet ve diğer 
Jer biribirine uymıyan ifadeler ver • 
mişlerdir. Nedime, l•fanı katlyen vur 
mamıştır. Hn.kkındaki deliller kfıfi de. 
ğildir. O gece, ırfan eve gelmiş, ka
pıyı vurmuş, Nedime kapıyı açınca. 
lrfan baygın bir halde kadının üstüne 
düşmüştür. Bundan korkan Nedime, 
lrfanın bayıldığını zannetmig, derhal 
üstüne su dökmüştür. Fakat, döktüğü 
su, Irfarun vücudünden akan kanla 

Yahut ta, dısanda başka birisi tara
fından vurulmuştur. Nedimenin ya 

Belgrad, 24 (A.A.) - 8 teşriniev 
vel 1936 anlaşmasile milli anlaşma 

bloku namı altıAda toplanan müşte -
rek muhalefet partisi ile Sırp_ Hırvat 
köylü toplantısı, siyasi faaliyetlerin -
de b'rliği temin etmek üzere bir ko
mite teşkil etmişlerdir. Bu komite 
dün ilk defa toplanmış ve 6 şubatta 
yapılacak ayan seçimi mesclelerile 
meşgul olmuştur. 

yemizle bazı temaslar yapacak, bir 
hafta sonra tekrar İstanbula dönerek 
buradan Atinaya gidecektir. Sefir şu 
batta Ankaraya gelecek olan Yunan 

Başvekili Metaksasa bu seyahatinde 

refakat edecektir. 

hı,_ ...... .-..: 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Kurtuluşta işlenen 

Cinayetin Tahkik atı 
Birkaç gün evvel Kurtuluşta işle • 

nen esrarengiz cinayetin kurbanı sa. 
bıkalılardan Rizeli Saidin katili he
nUz bulunnmamıgtır. Zabıta, bazı mü. 
h"m ipuçları i.izerinde yürümektedir. 
Maktulün oturduğu Anadoluhisarm • 
da da bazı araştırmalar yapılmakta -
dır. Katilin bugünlerde ele geçeceği 
ümit edilmektedir. 

Otopsi Neticesi Belli DeğH 

beraetine karar verilmesini, yahut ta 
51 inci maddenin birinci ve ik"nci fık 
raları gözönüne alınarak, 54 Uncü 
maddeye göre tecziyesini isterim. 

Bu mi.idafaadan sonra, mahkeme 
heyeti, karar için davayı önümüzdeki 
cumartesi gününe bırakmıştır. 

it 

Müddeiumumi 
ceza verilmesini 

istedi 

Japon Taarruzu 
Durdu 

( lla~ı l in<'lc!e) 

met gümrük resimlerini indirmiştir. 
Maksat Japon ticaretinin süraUe ya 
yılmasmı temindir. Kereste resimle 
ri mühim nispette ve sun'i ipeklerin 
rüsumu yan yarrya indirilmiştir. 

Çine zafer temennisi 

ÜNİVERSİTEDE: 

Edebiyat Fakültesi 

Dekan Vekilliği 
Üniversite Edebiyat fakültesi de

kanlığı vekili Profesör İbrahim Hak
kı istifa etmiştir. İktısat fakültesi de

kanı profesör Ömer Celal bu vazife
ye vekaleten getirilmiştir. 

Edebiyat fakültesi yabancı diller 
mektebi müdür muavinliğine de me
deni hukuk doçenti Hıfzı Veldet ta
yin edilmiştir. 

Ecnebi Profesörler için 

* SOLDAN SAGA: 
1 - Tosun ıibi - Nota 
2 - Savsaklamak 
3 - Teslim olma - Tekerlekli 

vasuası 

4 - Peygamber 

nakil 

5 - Gökte ve bayrakta - Kilçlik tiyat 
ro odası 

6 - Kan temizliii - Papanın yarw 
7 - Bir ırk - Kışın yağar 

8 - Ev aksamı - Tiyatro oyruyan 
9 - Bır nevi sakatlık - Ileri 

10 - Kıt - Karışık * YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Bezden mamuUl kap - Odalarm 

dışındaki gezinti yeri 
2 - Bir nevi clişi - Madeni cila 
3 - Eyüp civarında bir köy - Vakit 

ölçüsü 
4 - Renk - Yanardağdan akan ateş 
5 - Mamanın yarısı - Bir aza - Er 

kek adı 
6 - Lakin - Harp (farisi) 
7 - Y emiıt - Ehli hayvan - Lezzet 
8 - Damarlarımızda akar - Fena 
9 - işaret edatı - Büyiık bir Fransız 

ıchri 
10 - Kapılan aı;ar 

• 
Bundan bir müddet evvel Halıcıoğ

lu sahillerinde ayaklarına taş bağlı ol 
duğu halde çıkarılan cesedin hUviyeti 
heııUz anlaşılamamıştır.Cesedin morg 
ta otopsisi yapılması kararlrupnıştı. 

Morg mUessesesi ceset üzerindeki ça. 
lışmş.larını bugijn}eme bitirerek, ra. 
porunu müddeiumumiliğe verecektir. 

Veli, ortıığı Abdullah ile bir hesap 
mcsclcs nden dolayı münakaşa edi _ 
yor. Nihayet kavga başlıyor, Abdul
lah tehevvüre geliyor, bıçağını çeke
re. ~ eliniıı gögsüne, memelerim! so.p 
lıyor. Veli, evin kapısı önuue düşrrek 
can veriyor. Bu gürültü üzerine pen. 
ccreden bakan Velinin ka1:1sı Emıne, 
kocasının kanlar içinde yerde yatmak 
ta olduğunu görünce, fo,.yat ederek, 
aşağıya iniyor, polise haber vermek 
üzere, koşarak evden çıkıyor. Fakat, 
Abdullah, Eminenin haber vermiye 
gittiğini görünce, arka.surdan yetişe. 
rek: 

:Yeni Sovyet sefit'i Çin cümhurre
isine itimat mektubunu sunmuş ve 
bu mUnasebctle söylediği nutukta, 
Çinin harpten muzaffor çrkması te 
mennisinde bulunarak hür ve müsta 
kil Çinin mevcudiyet ve inkişafının 
dünya barışı için lfı.zmı olduğunu ila 
ve etmiştir. 

Üniversitedeki ecnebi profesörlerin 
mukavelelrci icabı olarak üç sene 
içinde türkçe öğrenmeleri lazımdır. 
Fakültelerde dört senedenberl ders 
veren profesörlerinden bir çoğu he
nüz türkçeyi öğrenmemişlerdir. Ma
arif Vekaletinin, bu meseleyi tetkik 
ederek yeni bir karar alacağı haber 
~..llhror. 

IZMIRDE: 

AYDINDA: 

Zongu dakta 
Tutulan Katil 

Aydın (TAN)- 938 senesinde Er 
beyli köyünde Bandırmalı Ziyayı öl
dıirdüğü için 14 yıl hnpse mahkum 
olan ve o zaman hastalık bahane e
derek gittiği hastaneden kaçan Halil 
oğlu Kazım yakalanmıştır. 

Katilin, oğluna imzasız ve adressiz 
telgraf gönderip sıhhat haberi verdi
ği zabıtanın gözüne çarpmış, telgraf
ların geldiği merkezlerden mallımat 
istenilmiştir. Fakat, bunların (yolcu) 
işaretile çekildiği cevabı gelmiştir. 
Nihayet Kazım, Erbeylideki oğluna 

telgraf çekip post restant numarasını 
vermiştir. Bu numara üzerine kendi
sinin Zonguldakta olduğu anlaşılmış 
ve tevkif edilerek buraya getirilmiır 
ür. 

Katilin hastaneden kaçtıktan sonra 
İzmirde Mehmet Çetin adlı bir nüfus 
cüzdanı ele geçirdiği ve resmini ya
pıştırıp sahte mühürle tasdik ettir
diği, sonra İstanbula geçip Beykozda 
orman muhafaza memurluğu ettiği 
anlaşılmıştır. Sonradan Zonguldağa 

gidip kunduracılık etmiye başlamış
tır. 

BURDURDA: 

Su Sıkmntısı Hayli 

Şikayetlere Yol Açtı 

- tşte w:>canı yere ser:iim. Seni de 
temizliyeyim de, kurtule.ymı, di -
yor. 

Bıçağını, rastgele Emineye rle s:ın
lıyor. Bu arada, koşan bekçi, Alıdul. 
in.hm kaçtığını görünce: 

-Dur, diye bağtnyor. Abdullııh 
durmuyor. Nihayet polisle:- de Ahdul 
lahın peşinden koşmıya başlıyc.ırlar .. 

Gözleri dönmüş katil, kurtuluş yo. 
lunu bulamayınca, kendisini denize a~ 
tıyor, yüzmiye başlıyor. PoUsier, bir 
kayığa binerek, Abdullahı takı!> ed'
yorlar. Nihayet, yorgun düşen Ab _ 
dullah, denizden çıkarılıyor, kayığa 
alınarak yakalanıyor, katilin Usti.i a. 
ranı},~r, boş bir bıçak kını bulunuyor. 

Dün, ağır cezada, bu hadise kahra
manı Abdullah, Veliyi öldürmek ve 
karısı Emineyi de öldUrmiye ıtam de
recede teşebbüsten suçlu olarak mu. 
hakeme edUmiştir: Müdde:umumi mü 
taleasını söylemiş, Veliyi öldürmek. 
ten 480 inci madde mucibince, Emi
neyi öldürmiye lefiebbüsten 62 inci 
maddeye göre, her ikisinin birleştirL 
lerek ce.7.a.landınlmasını istemiştir. 

Muhakeme, karar verilmek üzere, 
başka gün bırakılmıştır. 

EDİRNEDE: 

Akademi Talebeleri 

Seyahatten Döndüler 

Bir Ölüm Faciası 
Japon Başvekili Prens Konoye bu 

gUn mat'buata beyanatta bulwıur -
ken, na.zırlarm gazetecilere söı sö_y 
lerkcn <lıilıa ihti)ıe ı davranmaıa.n 
lazım geleceğini söylemiş ve bu su· 
retle geçenlerde Da.biliye nazırı ta
ra.fıntlan söylenen ve fena tesir ya 
pa.n sözlere işaret etmiştir. Dahiliye 
nazın da beyanatının tahrif olundıu
ğunu ileri sürmüştür. 

* Geçen sene üniversite program 
larına alınan tecrübi ruhiyat ve pe
dagoji derslerinin ilk imtihanlan ya
pılmıştır. 

ve ir Cinayet 
Izmir, 24 (TAN) - Pazar günU 

Urla yolunda bir araba, devrilmiş, yol 
culardan Hüseyin, beyni patlıyarak 

ölmüş, arabacı Necip te yaralanmış. 
tır. ANDİRİMDE: 

Sulh ıartları 
Japon hariciye nazırı, Hankovdaki 

Alman sefiri vasıtasile Çine teklif 
olunan sulh şartlarının asgari şart 
lar olduğunu ve bunların ileride ya
pılacak sulh milzakelerine esas ola -
cağını ve Japonyanm bunları her 
Çin hi.ikfunetine takdime hazır oldu
ğunu bildirmi.:ıtir. 

Ru•ya ve Uz.ak Şark 
Hongkong gazetelerinden biri tara 

fından verilen malfunata göre 'Rus -
ya Uzak Şaııkta deniz i.islet'i v\icude 
getirmekte ve Vladivostokta 90 tah
telbahir bul un.durmaktadır. 

Çinden lngiltereye 
Londra, 24 (A.A.) - Cebelütta • 

nktan bildirildiğine göre, iki milyon 
Ingiliz lirası kıymetinde Çin gUmUş 
parasını hamil olan Rampura vapu 
ru Cebelüttarrka gelmiştir. Bu para 
Londraya gönderilmektedir. Kimin 
hesabına gittiği belli değildir. 

Paris, 24 (A.A.) - Ocuvre gazete 
si, Sovyetler B"ırliğinin deniz kuvveti. 
nin inkişafı hakkında şu satırları ya. 
zıyor: 

Sovyetler Birliğinin dikatini asıl o. 
larak pasifik üzerine çevireceği mu • 
hakkaktır. Bu Okyanusta kuvvetli 
bir filo ve geniş tesir sahası <>lan 
bombardıman tayyareleri, Japonya 
için ciddi bir tehlike teşkil edebilir. 
Japon tersaneleri taarruza pek ziyar 
de müsaittir. Sovyetler Birliğinin ye_ 
ni deniz çalışmaları Amerika ile !n -
gilterede iyi gözle karşılanacaktır. 

Türkiyenin En 

ihtiyar Adamı 

Torbalının Kayat köyünden Yörük 
Mustafa, kıskançlık yüzünden karısı 
Tcslimcyi öldürmU§, tevkif edilmiştir. 

Andirim, (TAN) - Burada Türki 
yenin en ihtiyar adamı olan bir asır 
dide yaşıyor. Olmez köyünde oturan 
Hasan, tam 140 yaşındadır. 

Hasan babanın mali'ımatma göre, 
Andirim kazasının kapladığı saha, 
evvelce kesif bir ormanlıkmış. Civar 
köyler halla toplanır, buraya geyik 
avına gelirlermiş. Bu orman, yangın 
neticesinde kısmen yanmış, geri ka. 
lanı da köylüler tarafından tahrip 

edilmiş. 

Askerlik işleri 
Yoklamıya davet 

Beyoğlu yabancı As. S. den: 
334 doğumluların yoklamalarına başlan 

mıştır. Beyoflu ve Beşilı:tat kazaları mm 
takalarmda ikamet eden taıra ıu bel erine 
mensup 334 dofumlularmm yoklamaları;. 

yapılacağından iıbu doğumlu eratm nüfus 
cüzdanı ve ikamet senedi ve Uç krta fotoğ 
rafile herıün öileye kadar ıubeye müra 
caat ~tmeleri. 

lstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
Saat 20,30 da. 

PERGUNT 
Dram 5 Perde 

Yazan: Henrik Ihsan 

---<>
. ERTUGRUL SADi 

Yarın akıam 

MELEK 
sinemasında 

3 büyük yıldn: 
muazzam bir filmde 

' 
· ·POWELL ··· 

• Burdur (TAN) - Vekaletten alı

nan elli bin lira tahsisatla 25 kilomet 
re uzaktaki Bugdüz köyünden iyi iç 
me .suyu getirtilmesi ameliyesi, kış 
WUzünden belediyece durdurulmuştur. 

Edirne (TAN) - Güzel sanatler 
akademisi mim.art eubesi talebeleri, 
başlarında §Cfleri profesör Tavut ve 
şehircilik ve sanat tarihi müderrisi 
profesör Celal Esat olduğu halde E.. 
dirneye geldiler. Istasyonda umumt 
mUfettişlik namına kUltUr müşaviri 
Celal Ferdi ve Nafıa müşavir muavi 
ni mimar Mazhar Altan tarafından 

karşılandılar. Sürek Avları Bqladı 
Profesörlerle talebeler, umumt mU Hendek (TAN) - Her sene yapıl 

TEK TiYATROSU 
Bu gece: (Ba.ktrköy 

Miltiysdi) sinemisında 
ATI AJ,.AN 

USKUDARI GEÇrl 

Bir Kadın Talii 
( F ranszca sözlü) 

25 - l - 938 ==~-::::: 

Bugünkü program: 
ISTANBUL RADYOSU: 

OGLE NESRIYATI: 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 12,50 

Havadiı, 13,05 Plakla Türk musikisi, 
13,30 MUhtclif plak neşriyatı, 14,00 Son 
AKŞAM: NESRIYATI: 
Saat 18,30 Pllikla danı musikisi, 18,45 

Eminönü halkevi neşriyat kolu namına 
Nusret Safa, 19,00 Nebil oğlu Iamail 
Hakkı refakatile Turk musikisi, ve halk 
şarkıları, 19,30 Konferans, Eminönü Halk 
evi sosyal yardon şubesi namına Dok 
tor Kbım Nuri Içgören (Güne~ ve sai 
lık), 19,55 Borsa haberelri, 20,00 Kll 
sik Türk musikisi, Okuyan: Nuri Halil, 
keman Reşat, kcmançe J{emal Niyazi 
tanbur Dürrü Turan, kanun Vecilıe, nıs 
{iye Salihattin Candan, ut Sedat 20,30 
Hava raporu, 20,33 Omer Rıza tarafın 
dan arapça söylev, 20,45 Raife tarafın 
dan Türk musikisi, ve halk şarkıları, 
(saat ayan), 21,15 Orkestra: 1 - Bee 
thoven: Fidelio uvertür, 2 - Massent: 
Le Cid suite, g - Strch: Sffringcnde 
Knosfen valse, 4 - Rubinstein: Romanse, 
5 Driıo: Pas d'ıAction, 22,15 Ajana ha 
berleri, 22,lO Plakla sololar, Opera, ve 
operet p::ırçaları, 22,50 Son haberler, ve 
ertesi gUnün proıtranu, 23,00 Son., 

Al'lı~ARA RADYOSU 
OGLE NESRIY ATI: 

Saat: 12.30 - 12.50 Muhtelif plllı: nC1 
riyatı, 12,50 - 13.15 Plak: Türk mus kısi 
ve halk şarkıları, 13,15 - 13.30 Dahili ve 
harld haberler, 17,30 - 18,30 lnkıllp derı 

Jeri: Halkevindcn naklen, 
AKSAM NEŞRiYATI: 

Saat 18.30 - 19.00 Muhtelif plllı: neşri 
yatı, 19.00 - 19.30 Türk muııikiııi ve halk 
liarkıları (Servet Adnan ve arkadaıları), 
19.30 - 19.45 Saat ayarı ve arapça nC1ri 
yat 19,45 - 20.15 Türk mus kisi ve halk 
şarkıları (Bay Muzaffer ve arkadaşları), 
20.15 - 20.30 Sıhhi konuşma: Dr. Nuııret 
Karasu, 20.30 - 21.00 Pllkla dans muai 
kisi, 21.00-21.15 Ajans haberleri, 21.15-
21.55 Stüdyo salon orkestrası: 

1 - Albeniz: Mallorca, 2 - Lehar: 
Cloclo, 3 - Padercvski: Mcneut, 4 -
P, Toski: Ridonami la calma, 5 - Fu 
çik: Florentiner, 21,55-22,00 Yarmki 
j>rogram ve lstiklil Mar§ı, 

SENJ<'ONİLER 
22,30 Bükreş: Senfonik konser Berli

ozun fantastik senfonisi 

HAFİF KONSERLER 
7 ,10 Berlln kısa dalgası: Halk musiki 

si 8,15: Devamı, 9,20 Paris Kolonyal : 
Plik konseri, 10,30 Berlin kısa dalgası : 
Romantik musiki popurlsi, 11,lS Berlin 
kısa dalgası: Askeri bando 1 l ,45: Hafif 
musiki, 13: Keza. 13,10 Bükreıı: Virtüoz 
pllk musikisi 14,15: Amerikan pllklan . ., .... ~ -- ~.,~. - --· 
Keza, 16,45 Berlin kısa dalgaSl: Neşeli 
saat, 17 Laypzig: Hafif musıki, 17,10 
Prag, Bri.ino : Hafif musiki, 18 Peşte: 
Askeri bando 18,10 J<:olonya: Karı,ılı: or 
kestra, piyano, keman, 19,50 Pcıte: Çi
gan orkestrası, 20,30 Brüno, Prag: Yana 
çek'in eserlerinden halk musikisi 21 Bel 
ırad: Cenubi Sırp füzik emföyp PP 
kılı konser saati Alto, tenor, keman, pi 
yano, 22,45 Bükrcş: Lokantadan konser 
nakli, 23,35 Kolonya: Şrammel, sekstet 
ve piyano düosu, 19,50 Belgrad: Büyük 
radyo orkestrası, 

OPERALAR, OPERETLER 
20,50 Varıova: Fra Diavolo isimli oPO 

ra piyesi, 

ODA MUSİKİSi 
17,15 Varııova: Şarkılı triyo konseri, 

19,30 Bükreş: Theodoresko kuarteti Beet 
hoven, 20,30 Varşo~: Piyano mandolin 
düosu, 21,45 Belgrad: Oda musikisi lı:on 
seri, 22,45: Peşte: Macar triyosu, 

DANS l\IUSiKiSi 
19,30 Bükreı plakla, 21,05 LAypziıt, 

21,25: Peşte, 23: Viyana, 23,30: Liypziı 
24.05: Peşte, 

TOPLA"NTILAR 

e DAVETLER e 
HAl<'TA İÇİ'NDE: 

• Diş Tabipleri Cemiyetinin senelik kon 
gresi, önümüzdeki Cuma gUnil saat 18 de 
Cağaloğlundald merkC"L binasında toplana 

caktır. 
• Kasunpaşa Spor Birlifinin yıllık kon 

gresi, onümuzdeki Pazar gıiııu saat 10 da 
birlik evinde toplanacaktır, 

BUGÖN: 
• Universite tarih doçendi Mükrimin 

Hatıl, saat 20,30 da EıninönU Halkevinde 
"Türk fethinden sonra latanbul,, mev;ı:ulu 
bir konferans verecektir. 

Gülhane miisamercleri 
Senenin 3 üncü tıbbi miısameresi Prof. 

Birkaç yüz sene evvel hayır sahip 
leri tarafından yaptırılmış olan çeş 
meler, yeni inşaat dolayısile hiç kont 
rol edilmemektedir. Bazı yerlerdeki 
çeşmeler şimdi akmamaktadır. Yeni 
fenni tesisatın ikmaline kadar eski su 
~~narını da gözden geçirmek li.zım
dır. Belediyenin halkı su sıkıntısın
dan kurtarması bekleniyor. 

fcttiş General K&zım Diriği ziyaret dığı gibi, muzır hayvanlarla mUcade 
ettilu ve sonra Selimfye, Uç şerefeli leye başlanılmıştır. Ziraat memuru 
camilerini ve yeni açılan etnoğrafi mü Galip GUlerin on giindenberi köyler 
zesini gezdiler ve General tarafından de yaptırttığı sUrek avlarında 66 do Kahkaha • Zevk • Neje ------.. 
buralarda kendilerine verilen izahatı muz 6 kıJrt öldürUlmUştUr. Herke. haftanın en güzel filmi olduğunu söylüyor: 

Şükrü Cangörün Reisliğ~nde toplanmıştır. 
Bu müsamerede asistan Dr. Şakir tarafm 
dan Fosfatemi, asistan Dr. Sadullah tara 
fmdan yavru irti15ah üzerine pnömotorakıım 
seri tesiri, baş asıstan Dr. Recai Ergüder 
tarafından Gasser ukdesi anestesisi ıle 

ameliyat edilmi& bir üst çene sarkomu, baş 
asistan Dr. Riı5tü Oskay tarafından genç 
bir ıahısta beyin zan kanaması, Prof. Sani 
Yaver tarafından hançere bdteyninde ya 
bancı cisim ve bademcik tuberkülozu, a 
sistan Dr. Necdet tarafından bir Nühami 
ye tUmörU, asabiye baş asistanı Dr. Mev 
lllt ~rafından ı;ifayap olmuş erken buna 
ma vakaları gösteril!IllJtir, 

dinlediler. Oğleden sonra, umumt mU Bu avlar iki ay ka.da.r daha süre- BAŞKASININ KILIG-INDA 
fettişlik tarafından tahsis edilen oto- cektir. 
mobillerle Ayşe kadın Karvansarayı. B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~""'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!! Methur Fraıuız komediyenleri: ARMAND BERNARD 
nı, Gazimihal ve Beyazıt camilerile Tünk evleri üzerinde de tetkiklerde ANDRE LEF AUR _ PIZELLA 
riyle tariht köprUleri ziyaret ettiler. bulunduktan sonra Istanbu.la döndU- .. __ • ve Ekler JURNAL T O R K ıinemaıında ••-.. 

Muradiye camiile, Edirnedeki eski ler. 

Münakaşaya, Prof, Kem::ıl Oke, Prof, 
Abdulkadir Noyan, Prof. Murat Cankat, 
Prof. Nazım Şakir, Prof. Burhanettin Os 
man, Prof. Vahdi iıtirak etmişlerdir. 



..-:ı-=ws::::::::::::::====================================-T:x-~ • 
T .A N . Amerika, ılf tılnl en modern ıekllde fe1kllStlancfınnııt1r. Orada ıUt, femlz ıaid1r, tertemla 

Giinde• Gaıete ıekllcle llallrla•ır, bu temiz gıda•ın klrlenmemesl katt surette emniyet alfl•a alln1r ve 111llyH• 
~ Meituplarından r:=::' .v 

larca •allı• •• HU ve en sıhhi ıekffde dağıtdır. Bu lıler için muaaam ve ıaat ılbl Düıünceler 
TAR'uı hedefi~ fildrde, ıılly• fetkllet vicude getlrilmlıtlr. Ju saflrlarda bu teıkilSfla bir fllmlnl göreceğia. 
her ..- temı.. dtlrll8t, amiml 

Bllea4e t17le bir mektup )'UlllJl
tun: 

olaaü. brün guetesl olmıya a a a 

,.....,.~ - Koskoca 1400 ICr, 1 ... 2800 Kr, 
750 • 6 • .., 1500 • 
40las~ IOO• 

Nevyorkun Sütü 
Ellerin naım balladı hL Vallahi 

ı..a çok sevbiıdim Billent. Aman oi
ı-., phı ld, o ~ klldeDlin, katı
..... Erkek- ethacfe namr, arif Wr 
kadın parmaimdaki pırlanta yfizilk
tea daha çok m.Anah ye stbel görfi
ntlr. YalDB dikkat et, Yle.clanın nasır
••mamı. BieWiiba deıilk, bedtiıı 
fevkinde de mflkemmel bir silih me
kanlZlllMJ olsa, 9eD yine 'beferiyetin 
eelimetinl, saadetini temin edecek 
sulh ve mahadenet kanunlanm yu
maki~ daba kullanıtJı Wr •kalem• 
icadmı 4iifb-

t•·ı~ ıoo. N l ......... posta lttlbat!ma c1abl1 ol-
~memleketler için 30, 16, 9, 3.S lira ası 

• Abone bedeli .,etiadir: Adres deiit 
~ 15 bnıttar. Cenp için mektuı> 
-. lO laanltlak pal illvesi lbım4rr. 

Temin Edilir? 
ECNnN MESELELERi 1 

Ortantzatör Bir 

hWrc1 Lazam 

8 1 

Yazan: 
Nezahet Ege 

1 

(Takriben 420 kilometre) ~ 
def. .. Si\tü.n bu kadar wü m~ 
lerdeld piyualara kadar llfV'kl "1P 
hesiz büyük tefkil&ta b-thchr Dh 
t.efkjlatınız hususunda JQ.den b&
ni tenvir eder misinid .. 

..... Bizim süt tefldlAtumz Ame
rikanın büyük organtıasyon kabi
liyetinin en eheıiımiyetll bır misa
li teWdd edilecek kadar mükem
meldir. Siitün çtftlikten, müşteri
nin ma•uın• gidinceye kadar ge
çtrdlği athavvüllerl, takip ettiği 
yollan anlatmak için saytalar do
lusu yazı yazsanız ancak kifayet 
eder. Fakat tp hüll98 edebilm•k 
IÇlil ıstze yarın sabah süt pllnlan
m>mn btrhıe ıötüreyim. Sütü na
ild ~ s&vkediyoruz, orada 
bizsat ~Gz. Biz burada an
cak ha.~ tembılijia-
den, gıdasımn klfayetlnclen, süttin 
ihUva etıtl1 kaymak ~en 
ve bakterilerden mesulilz. •• SfJUln 
piyasay~ sevk ve idal'eli taıNUDen 
Sütçüler Cemiyetinin CDfrJmen's 
Leage) in açtığı süt plinlannm 
vazifelh:Ur. Muhtelif eyaletleria 
sütçfileri aruında ~ etmit 
olan bu cemiyetin açtıjı tam 116 
plAn vatdır. Bunlann bir kısmı 
sadece (~ade A) silt, diğerleri sa 
dece grade A sllt isterler •• BiltUn 
8Ütçüler pabahleyirıı erkenden kam 
yo'1larla süt plArılar:ma giderler. 
Sütlerini bırakırlar... 1kl üç yüz 
kilo süt ihtiva eden b(lyük made
ni kaplar içhıdeld sütleri pliında 
muayene eder, bize neticesini bil
dirirler ... B~ bu tafsilin bqra
da benden dlnlenıl7e ae hacet... 
Yann sabah eüiz b~ plia
da bulunursanız hepsini bba.t tet 
kik ederainiz. cavabmı verdi. 

r rulnüı ~CWlt ~ı1m1ıa 
Ct. ~adeG dQ1apdJe aüi 

tSUhi8lhıden b.,ta Jı1ç bkfey yap.o 
mayacak YUiyettıe olu bütün şı., 
mal ~etlerine aervet ve refah 
yaratan bU iilzel müı••via :rfla 
OD altı pJAnındap ~ 

Amerlkada süt, 
~arşıya pazara 
plmıadan önce 
bu f abrlkalara, 
pllr, şayet var
.., çlrdela çBp
ten ayıklanır, pas 
t6rlze edilir ve 
tertemiz şişelere 
yine makineler 
vasıtaslle doldu
rulur ve bu ma
ltlMIU ;llitlemi 

-ıısıuan da -
nkı kaparlar. Ve 
itte tembı ıilt 'bu
dur. 

~ aat sekiz... Kapuım 
önWıde tf,ldeıee kamJOll var. Hep 
lirıden 'blı9ok kovalar, sıra ile fab
rikaruıı bu ifa tahals edilmiı kapı
.sına ~- BJa. dlieı' b
p~ 9lia ltapwanda Jçerl gir-. 
dik. Yhml, )'tnn1 iki yapıada aent 
bir kız, temiz beyu üniform~ 
muntazam taranmıt saçlarile, ıüt 
müstahaillerinin fişlerini t:mzim 
ediyor ... Müessesenin müdürü Mis-
ter M .... Amerika Birleşik devlet-
lerinbı en kuvvetli 'Unlversitele
rlnden birisi olan (Kornel) in süt 
sanayii tubesiııden mezun, 192' 
den beri süt plAnlarının idaresile 
meıgul bıil,... On senedenberi de 
Rutland ıehrinüı Grade B ifleyen 
süt plbının müdürü imiş. Burası 
Rutland'm .İl merkezine, tren istas 
yonuna çok yakın IÜJnÜ§Ü boya
lı ... Kocaman bir bina. •• Laboratu
var aaıreslııe geçiyowz. Oradan 
sütlerin soğutulması için hazır
lanmıı buz iltasyonlarma... gün
de tot nlarla süt i§liyen bu müesse
se Daeymen's Leage) oldukça kil 
çük pliıılanndan birisi hnif. Bu 
müesaaaeye mensup ildyüzdeıı faz. 
la çiftçi V&rmıf. Takriben dört bm 
~ inelbı sütü toplam.yor
mUf. Sütün müellel8 içinde se)'ri
Di takip etınek iBtedlk. 

Beyaz kaim ketenden ibıiforma 
lar giYmif, ayaklarında beyaz iM 
tik çizmelerle çaııpn ild kiti fab
rikanın kapısında içeri pen ko
valarm alızlanm açıyor. Bir -... 
si takriben seUen ADt1nıeae mu
rabbaı genlflilhıdıe altmıf santi
metre iıtifallida bir bbm t9IJıe 
bofaltı1or. Burul alt tartnuya 
müıSUB olan muazzam basküle 
merbut blr nevi uamör 8ibi bir-
197! ... Süt kalma~ doldurunca 
balkiU otomatik olarak sütün kat 
klto pldJlhıl &lçtlyor. Ve otoma. 
tik olarak mukavva bilet ümr1ııe 
;razap 8'Blı7• atıyor. _. yandan 
meaeJA (28 P.) aum&rali ~ 
IGtfl 'bc llz ktlO- ..- telblt • 
dtlldla ... tardan da .. 

içinde geldill büyük madeni süt 
kovalannı yıkama makinesi faali
yete geçiyor. 

Bundan sonraki faaliyet saf
~ da iö;vledir: 

Kma muaaam bir Yıkama Ye. 

isterlize etme makinesinin Jçine 
tepe aşağı yerleştiriliyor. Bir tara 
fında kova diğer tarafında kapak 
olmak üzere ... Makinenin içine te
kerlekler üzernide yürümeye baş-

---· :Bma ..... ~

* Bülent te bana ıu cevabı yuıyor. 
"MlsaAde edbab, bir kerecik te 

ben ıise naaihat vereyim: Hayal icin· 
de dolapyommm. Dilnyanın en kq
metli ve teklmfllilne en fazla çalıp• 
lacak yeslne ziyneti buciln siWıtu. 
Btitibı milleUer top mekanizmaların 
da 'bir dakikada yirmi ,ınıe daha 
fazla savuracak kudret temlnhae ça
hprlarken "kalemn dtlfilnmek, pkır 
pim yapıurlu havada mehtap •· 
fasuıa hazırlanmak kadar gflltinç o
lur. Şiir artJk tarihe brqtı. Bagtbı· 
gtl kadın bilekleri, kut kanatlı yelpa
ze yerine çelik kuaatn sallıydl'lar. 
Onlarm da okuduktan tiridi, ı&atll 
prUı delil, muharebe maqıclır.,, 

* Mektubu bir 1ana hlnktım. ~ 
mq mıydım? Ne mllnaaebet! Nihayet 
marp dil yazmak için kalem Jhmı.. 
clır. BiWdl dldtlm. Gencin ndau 
COflBUf bir 1ancına benzer. Bekle • 
llleli ~ lwıa, aluı yatıpıa ... 

YamltaıDIMla (TAN) duruyo:nlu. 
Aldım. tıdnei sayfada "W"uuıtoa 
Churchill,, lm._ıı bir makale gödhne 
ilişti. İngilizler (medeni7et) denilen. 
mefhumu lem bir likör d•mlan gibi 
ruhlarile damaklannua, 7ani be)'inle
rinin aruında kiinldlne vara vara ta 
llllflar4hr. Tam lenetine vudJkları i· 
çba badllerlnl "medeniyet bekçisi,, 
rtltbesile .. refJendirirler. Soiukkan-
h, aiırbqb atla:mlarclır. Sözleri, ... 
betleri çekilir, aklı bafmda bir inlaa 
ıöstl dinlemek i1ıt17adle makaleyi o
kumı1a bqladım: 

ile ça'fkalanı)'Qf'. Bonıııa sabunlu su "1918 llelMilbide metlal mtn.a., 
ile ve sonra antiseptik su ile yıka- malik olduklan veyüut elleri alta
myor. Nihayet 7iJıe kaynar iRi ile da •.tmulurmva Dluktedir olac 
çalkandıktan sonra elektrik kuv· lata stıa•ı-nn lmnetile mtlteusip 
vetile kuratu1111°"· Otomatik ola- ltenuni>'et alacüludır· Ahalinin il 
rak kovanın ibıerine kapalı dÜf(lp sana, ma...-m. htlrrlyeti.. 
kapandıktan ll<>nra kova bir sathı lremeleıla Me.nlblı- eski ananeler 
m8d Q.zerinde kaya kaya fabrika- cabpn wurlum ıefalu .. felsefe.. şı 
mn dıfma çıkıp kaplDlD ağzmcla ir ve ADat bu devirde hiç te e 
~yen diler bir kamyonun tçt- mlyeti olmıyan teferrtiat kab 
.. gtr!Jar. Bu ,.uma maJdneai .. üHlr!n 
kfkacta on ild kov.ayı fenni bir .- * 
kilde ~ muaaaan bir l- Banu da okuyamadım. Göde 
let!... Bir ~ evinde, kendi bnnealandı. Gazete parmaııwu~• 
vesaiti ne b6yle mOkemmelen b- anamdan ka;rdı ..... dlamlye 
valannı yıkamıya ve lsterlbe etmi lada. Ghlerlmi J'1111ldmn. Aeah 
ye bittabi imkin yok!... Kovalar yal ll,.U.dea, dibi meç1a.ı 1tir 
fenni bir §8ktlde yakanmaymca taJWia mı 711varlamyor4111111! 
da temia .ttt elde etmek imk&nm!. 1 BlilenJin A111CG11 
Binaenaleyh sO.t toplanma pllnın-
dan süt kovalan çütliklere boş. 
tevzi edilirken temizlenmif ve ta
mamen i&terlize edilmlt ve 1tlek
trik hararetlle içleri ku.rutulmut 
olarak tevzi edilm.!t oluyor. J'ab. 
rikanın diğer tarafında, gelen m.. 
tün nümuneai tabU1 ediliyor. bı
tiva etti.il bakteriler mukamaen 
bir dereceden fala ile ailt, IBhi
bJne iade ediliyor. tJdnci .,._ vu-
kuunda 9flt plinınm azabimdan 
ihraç edlll7or. Sütün denicei hara
reti 6lçtlym-. 80 filµ-anhayt ()'&Dl 
15,6 11&11~) tan ~ hara
ret g&itıeıwı llt bRea .. SahMbe 
iade edtliJor. MnJrarınen derece
den apğı sütyalı ilıı&Ya fdml-~ 
bikez&!- a)'Jd muameleye tal! .. 

Sfltler maft6ba mitYafık JSe he
men dtleİ" atltwle ~ mu. 
mm taftldar ~ aojUuia dafre.. 
Mırlne aldl1ötlar... Or.ada, ihtiva 
ettlkktı'l bUferleıtn h\ldpflarmı 
tevkif matra.dtle daha Çok 8f8iı 
hUaret dereceledne bdar solq.
ıuhtp, IODr& NeY)O:rk, Boaton eehtr 
1ertiürı ~ tstuyonıan.ıa 
~r. Ve sflt bedellerl de 
her ay muntazaman süt sahipleri
ne tevıl~r. 

B w btı)'tlk bir ııemette-.. 
bul edm ve iubat V9Nll 

dt plim nıGdilı'One *>rdum.. 
- Ntg&ı bUrada aa4ece etlttl top 

hınaat, t.lıll1 ... ~ _,__ 
la fttlfa ~ da DMtirlze 

etmlyonwıuz. Bunun İ9in NeY
york ve Boılton f8birlerinln lçtn. 
de bÜyük ~rtzuyoıı daireleri
ne ihtiyaç Jıla)ıediyonunuz? 

- Stltii burada toplamaktaa 
makpchımz 8'lt mOstabstllerinla 
ifleriDi koJaylaftırmü lçbıdtr. T&
ker teker her clftçl Boaon ve..._ 
JW"8 ~ alt MVkedemez .... 
kat biz böyle muauam bir tef)d-
Jlt ile burada allttl toplar, aev-
bdebilirla. Sütü burada putöri. 
• etmeyfpnla de aile m.ilstehlik • 
Jeri lçlndlr. Çünkü dOn alqam Ye 

bU abalı erkenden ulıkruf olan 
sütleri biz burada IUt 8ekiae boı 
dar toplar, icap eden fmnl ameli
yatı yapar, •kfat"W kadar bQyQk 
fehlrlere eevkecleriL Büyük ftlür 
lerin ait putörise dairelerinde süt 
ler gece ,......... put&ise edilir 

Neı.re Jaıur, labahleybı era. 
41.ı mOfta'Uee dqıtıhr. Sizin 
Nevyorkta balün JmJJaıvhtanız 
at1t, btsim diba toplMıjunn ve .w 
ketUiimia sflttGr. l'akat gece ,.,. 
nanda p.nörlze eclilmlftir. Bina
enaleyh •bahleyin IOframza ai1t 
geldill uman henüz yedi 8ekiz aa
at evvel putörize edllmit demek
... Halbuki biz burada putörille 
edenek tam bir günJQk bir fuıla 
De lltl lmllan""f oJ-.kema 11:1. 
bu o ~ p.yam ama dellfdlr
cenbmı ...ıt. 

(4rJrur 'I lnc:ldel 



6 TAN 25 • 1 • 938 === 

Başvekil, Ga~etecileri Y alovada Topladı 
Uzun ve Samimi Bir Hasbıhal Yapıldı. 

aşvekilimiz, Memleket işlerine 
Dair Çok Açık izahat Verdi 

(Başı 1 incide) j .#!~~~!!!!!!!!~~~~~~iiiiiiiiiiOiiOi!i!!!~~iiiiiiiii~~~~~~, 
fiz. Sonra sıra bu tetkikin i.:aıı ettir. 
diği esaslı değiş klikleri yapmıya ve 1 
yeni teşkilat vücuda getirmiye gele. 
cek. Bunun için de ayrı bir mütehas 

za tamamiyle hakim kalmak YalovaJaki ziyafet esna.sndaki re .. imlerden 

- Turizm bir memleket için en bü 
yük döviz kaynaklarından biridir. Fa 
kat biz, şimdilik hariçten turist cel
bi diye hayallere kapılmak taraftan 
değiliz. Ancnk dahili turizmi kuvvet
lendirmek nıyetindeyız. Bu sahada 
inkişaf hasıl olunca ihtimal ki. Mısır, 
Suriye, İrak. İran gibi memleketler
den ve Balkan komşularımızdan tu
rist gelmiye başlar. Umumi turizm 
hareketine ancak ondan sonra sıra ge 

aıs getirteceğiz. 

Hayat ucuzluğu hakkında bugün 
yaptıklarımız, olgun hale gelen birta 
kun işler hakkında mümkün olan ted 
blrler.n derhal tatbikinden ibarettır. ı 
Mesela Istanbulda et fiyatı on kuruş 

1 
aşağıya iniyor. Benim kanaatime gö. 
re bazı ufak tefek tedbirlere başV\U". 
makla bu fiyattan daha dört kuruş 

kadar indireb liriz, 
Fakat asıl miihim fark. soğu'k • 

lı.a\·a depolu vapurlarımız geldik 

ten sonra başgösterecektir. Bu va- I 
purlar her seferde beş yüz ke~ik . 

1 

koyun nakledcbilecektir. Cnnh ola 1 
1 

rak nakledilen koyunlar yolda 3 1 
kilo kadar kı.ıyhederler. Kesik ko· ı 
yun nakliyatını fenni ve sıhhi bir 1 

eJde koymakla bu zararın ve di· ' 
ğer rlSk ve ma.ı;raflıınn önün·" geçil ı 

miş olacak, müstehlik bütün bun· 
lardan istifade edecektir. 
ikinci beş yıllık plan mucibince et 

ıanayii esaslı bir surette kurulunca e. 
te taa'lUku olan bütün gıda maddele. 
rinde hem ucuiluk temin edilecek. 
hem de ihracat imkanları hasıl ol.ncal< 
tır. 

Ekmek işi: 

Gen is Bir Plan , 

Marmara 1-Iavzası 
• 

Turizm için Geniş 
Mikyasta İmar Ediliyor 

(Başı 1 incidel 

serlere giden yollar ana cadde
leri teşkil edecektir. Bu iş için 
belediye bütçesinden ynrım mil 
yon, vilayet bütçesinden de bir 
:milyon lira ayrılmıştır. 

A yeniden yapılacak olan iki muaz 
znm otelde akıtılacaktır. Bu o
tellerden biri 500. diğeri 300 o
dalı olacaktır. 300 odalısı lüks. 
500 odalısı halk oteli olacaktır. 

Uludağ kış sporlan bölgesi 
haline konacnkıtr. Dağda. bir
çok modern tesisat yapılacaktır. 
Dağın tepesine çıkan 20 kilo -
metre uzunluğurtda elektrikli 
bir hava treni tesis olunacak ve 1 

bunun için 350 hin lira harca
nacaktır. İnşaat başlamak üze-
redir. 

Kurban bayramında Uludağ
da bir film çevrilecek. burada· 
ki kış manzarası. sporcuların 

hayatı. kar eğlenceleri filme a· 
lınacaktır. 

30 kilometrelik Bursa - Mu
danya yolu da 363 bin liraya i
hale edilmiştir. Bu yol 6 met
re genişliğinde asfalt olacaktır. 
Öniimiizdcki yaz, yolun dörtte 
üçü bitecektir. 

80 kilometrelik Bursa - Ya
lova yolu da altı metre genişli· 
ğinde asfalt olarak yapılacaktır. 
Uludağdn 2500 rakımlı tepeye 
hir sığınak inşa edilmiştir. Bu 
sığınak otom.atik tertibatı haiz· 
dir. içinde bekçi ve saire yok
tur. Dağdaki sporcular buraya 
kendiliklerinden girecekler, O· 

tomatik kapıyı açacaklar. içer· 
de bulunan sobayı, hazır kesil· 
miş odunlarla yakRcakJardır. 

Burada çay. şeker, diğer yiye -
cek, içecek maddeler. giyecek. 

·ıkanacak mnlzcme vardır. Sı

ğmakta bir kutu vardır. Kutu
va sığınaktan istifade edilen eş
•anm hedeli veya kirası atıla-

caktır. Duvarda asılı bir tarife 

noktasında çok hassasız. Gi- - Nafıa Vekaleti, bu meselyi tet
deceğirriiz gitmek iatediğimiz kik etmekle meşguldür. Posta tasar-

ı t · ' t kt t b" ·• 1 ruf sandıklarının büyük faydalar te-yo u ayın e me e am ır ı · 
• A • • min ettiği şüphesizdir. Yalnız mese-

tı~l~l ıl~. hareke~ e~erız. Ken- le, bu iş için icap eden unsurları bul
dı sıyası ıdeallerımız vardır.Ya maktan ibarettir. 

kın veya uzak hiçbir nevi si· Döviz meselesi hakkındaki bir su
ya.si fikir cereyanının, tesir ve ale cevap olarak Başvekil, memleke 
telakkinin; ithalat eşyası şek- tin döviz kaynaklarının arttığını. fa
lind e hariçten memleketimize kat ihtiyaçlann ayni nisbette yük -

seldiğini, yeni maden faaliyetleri sa
sokulmcuına razı olamayız ve 

yesinde döviz membaları çoğalmak-
tahammül edemeyiz. Kendi la beraber ihtiyaçlann da inkişafa 
yolumuzu kendi ideallerimize, devam edeceğini, Bulgar dağmda el· 
düşüncelerimize ve ihtiyaçla- de edilecek altın ve gümüşün para 

. rrmıza göre tayin etmeyi pek karşılığını artırmak üzere her sene 
• · b·1· · H' b• "''"ma harı·· ı Cümhuriyet Merkez Bankasına veri-ıyı ı ınz. ıç ır -.. n . . .. . . 

• leceğını ~oylemıştır. 
ci bır devlet veya grupun ye- D h •ıA f • 
d ~. d .. .. k 'b' b. "hı· a ı ı urıım : 
egın e yurume gı ı ır ı ı· 

ma' akla gelemez. · Toplantının cereyan ettiği, otel, 
Memleketimizde Yahudilik turizm bahsinin açılmasına sebep ol-

. . ~ b. . muştur. Başvekil ve Dahiliye Veki-
meselesı veya dıger ır nevı e- 1. b ktada h··ku tin. li d'' · ı, u n.o u me ame u-
kalli yet işi diye bir muele ele .. . . - 1 h 1• t · ı ro· . şuncesını şoy e u asa e mış e ır: 

yoktur. Bunların da harici tak 

le bilir. 
Bu. samimi konuşmalar esnasında 

saatler geçmişti. Akşam olmuştu. Ga 
zetcciler, istemi ye istemi ye kalktılar. 
Memleket işleri hakkında Başvekilin, 

Dahiliye Vekilinin ortaya koydukla
rı geniş ruh. ileri ·usul ve teknik, 
müspet nikbinlik, bütün gönüllere 
ferah vermiş, gözler onünde geniş ve 
ümitli ufuklar açmıştı. Gazeteciler, 
Celal Bayara ve Şükrü Kayaya can
dan teşekkiir ettiler ve duyduklarını 
okuyucularına da bildirmek üzere 
matbaalarının yolunu tuttular. 

lit fehlinde memlekete sokul· 
ma.sına razı değiliz. Türk ka· 
nunlarnrn bu gibi huauslarda 
müsbet ve sarih hükümleri 
vardır. Türkiyede yalnız ka· 
nunlar hakimdir. Kanunların 

icabı her i~te yerine getirilir. 

Asi Tayyareler Fransız 
Toprağına Bomba Attı 

Diğer münasebetlerimiz: 
İngiltere ile olan iktısadi temas

lar hakkında sorulan bir sual üzeri
ne Başvekil şu cevabı vermiştir: 

- Bazı İngiliz maliyeci ve iktısat
çılan bizi ziyaret ettiler. Bizim de 
banka direktörlerimiz bu ziyaretleri 

İki · ~talyan Harp Gemisi de Asi 
Filo ile Hareket Ediyormuş 

Londra, 24 (TAN) - Ispanya har ragossadan Ita.iyan takvıye kıtalan 
binin buglin doğurduğu yeni bir mU. nı Teruel'e getirmişler ıse de, şehri 
hinı hadise, Franco tayarelerinın top ateşi altına almaktan başka b!I' 
Pengcerada ~ehrini bombardımanı es şey yapamanı,I§Jardll'. 

Çekirgede halen 53 yerde ban 
yo suyu akmaktadır. Bunların 
hepsi bir ara)'& toplanacak ve 

~=~- r1.!.ll~~:.m_.......:ıu.-..--decftkı .,. .. t "T _ __.__..._ nasında Fransız hududu üzerinden u. Asiler ıaehri cenıber. altına almnro 
çaraıt Fransız topni.klarınaıo bomoa ve-Sagonte yolunu ıcesmıye ugraşmak 

bulunacaklardır. Bu ziyaret esnasın
da müzakere edilecek müspet bir me 

Emek meselesi de esasından ele 
alınacaktır. Bu husus .a en faydalı te<.I 
b r , değirmen1eri belediyeleştirmelt 

gibi görünüyor. lstanbulda lüzumun 
dnn fazla değirmen vardll'. Bunlnrdau 
bir k smı . sistem bakımından çok es. 
kimiştir. Bununla beraber Orta Ana. 
do'unun hiç mod~ değ'rmeni oJmı. 
yan verlerine naklinde fayda vardıı 
Bundan başka hem ucuzluk. hem ka. 
ltte, hem de temtfl'k gibt ihtiy;ı.,: .m 
birleştirmek maksadi~e Istanl>uldı ikı 
ekmek fabr; kası ynpılmast düşUnUlf. 

bilir. Bunlar iki nevi ekmek yapabilir 
k . bunlardan bil'i orta halli srnıflarıı 
a·ğeri fakir halka mahsus sıhhi, gıda 
lı ekmektir. Bundan baska lüks ek . 
mck istiyenler için meydan serbest 
bırakrlnb:lir ki, bugün mevcut fırm 
lar bu nevi mamulatıa geçinebilir· 

iL~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J ~e yoktu~ M~cl~ ka~iliklı t~ı~ 

atmalandrr. Franco tayyareler.ne kar tadırl:lr. Bu yüzden'lkı tarnf arasında 
şı, tayyare bataryaları ateş açmış ve Uç gündenberi şiddetli muharebeler 
bütün Fransa hududundaki tayyare devam edi~·or iki taraf arasında da. 
bataryalarına Fransa hududu üzerin. ha şiddetli muharebelerin vukubula
de uçacak Franco tayyarelerine karşı cağı asilerin buraya pek müh m kuv. 
ateş açılması için emir verilmiştir. vetier getirmelerinden anlaşılıyor. 

ler. 
Süt ve bi'h'lsfJa su me6ele

leri de ilk ha'led:lecek İfler a· 
rasındadır. Alınacak müsbet 
tecfbirler, bu if 'ere kökünden 
~are olacaktır. Bugün mahdut 
miktarda adamların, ha'krn ih 
tiyaç madde'eri üzerinden h-:ıd 
dinden yüksek karlar temin 
ettikleri hakkında hisler ek~ı:k 
Je[:ifd:r. Hayat ucuzluğu nıe· 
aelesi, halkın umumi menfaati 
bakımndan kökünden halledi
lince bu gibi hislere de yer 
kalmyacaktır. 

Tarihi tasf:ye : 
Gazctec'lerden biri, Bulgaristarıda. 

kI Türklerin halinden bahis açtı. Ba.. 
h:s diğer Balkan memleketlerinde 
anayurda avdeti bekliyen bütün Tilrk 
lere geçti. Başvekil dedi ki: 

göre sene!ere taksim etmektCJ ı bnş
ka çare yoktur. 

Eluelans Nizamettin Nazil : 
Diin arkadaşımız Nızamettın Uazifin 

ilham bolluğu vardı, Sık sık sualler so 
ruyordu, Başvekile h tap ederken: "Ek 
ıelans 1., diye söze başlıyordu, Ceıat 

Bayar derhal anlattı ki memldtette 
böyle bir ünvan yoktur, Buna rafmcn 
Nizamettin bir tlirlü eksclinstan v ızgeç 
mlyordu, Bunun üzerine Başvekil ve 
Dahilıye Vekil, bu çok ıevdiği Üııvanı 
Nizamettln Nazife vermeğe başladılar, 
Arkadaşımıza: "Ekselans, eksclinı mız., 
rlbi hitaplar yasıyordu, 
Me~er yazı ameleliğ ile iftihar tdcn 

Nizamettin Nazirin gönlıinde bir ulan 
yatıyormuş, Ekselinshğı derhal kabul 
lendi, Şu hikayeyi de m!inasebet düşü 
rerek anlattı: Vaktile Avusturya impa 
ratoru cephede dolaşırken , yere bir şey 
duşürmuş, Derhal yerden alıp eline ve 
ren zabite imparator dalgınlıkla: 

- Teşekkür ederim, altes, demiş, Bu 
nun üzerine zabit derhal kartına prens 
ünvanmı ilave etmiş, Imparatorun dal 
ıınca sözünü, kendisine bir ünvan ihsa 

• ru diye karşılamış, 
Nizamettin Nazi!, daha ileri gitmiyor, 

herkesi bu hikiycden isted ii gibı hisse 
çıkarmakta ıerbcst bırakıyordu, 

Yemek esnasında dı•vanı eden bahis 
!erin c ddiliğfoe bazan böyle lltifeler 
de tuz, biber diye karışıyordu, Fakat 
cazetecier pek çok vakti lltife ile elden 
kaçrrmafa taraftar bulwımuyorlardı, 
Böyle BaşvekU!e Dahil ~·e Vekilini bir 
kaç saat için ele geçirince b!itün mu~ 

Asır!arca sUren imparatorluğun nü küllerini halletmefe tar:)ftardılar, 
fus işler; bakımından tarihI tasfiyesi 1 
de bizim neslin omuzlarına kalmıştır. Hatay davamız: 
Bütün Türklerin biran evvel anayur. 
da kavuşmasını candan isteriz. Ne 
çare ki, her mUhaclrin nakli ve mem-. 
lekette müstahsil bir hale konulması 
muaVYen bir paraya muhtaçtır. Yal. 
nız Bulgaristandan gelebfJecek muha. 
cirleri 600,000 diye kabul edersek 
bu iş;n nekadar büyük para fedakar. 
lrklanna !Uzum gösterdiği derhnl an. 
Jlışılır. Bu para elimizde olsa bile ka. 
fi değildir. ÇünkU iskan iş1er· tecrUbe 
Jı unsurların faaliyetine 'htiyaç ııöste 
r ir. Bunların miktan da mahdut . 
t ur . Yugoslavya hükumetinin de 
oradaki muhacirler hakkında tek·ü 
leri vardır. Bunları da tetkik ·!diy~ 
ruz. Mubnclrler meselesi hakkında 
umuınt bir program hazırlamaktan 
-ve yapılacak işi imk!ıı ve vasıtalara 

Söz harici meselelere geçti. Evve
la Hatay işi konuşuldu. B8'Vekili
mizle Dahiliye Vekilimiz.iu bu bahse 
dair söylediklerini aynen tekrar ede
cek değiliz. Fakat bu sözltll"de sa.mi
mt bir hak duygusunun ve kati bir 
azim ve kararın ifadeleri vardı. 
Fransanın iyi hisler besledifjne §Üp

he etmiyorlardı. Suriyenin ma.kul 
devlet adamları arasında da Türki
ye ile hakiki bir dostluk kurmak 
fikrinin yerleştiğine ve yayıldığına 
emin bu'unu.y<>rlardı. Fakat Fransız 
mtistemloke memurlarının Cenevre 
anlaşmaınnın ruhuna aykırı yollar 
tuttuklarına ve bu yollardan bir tü.r
ıu vazgeçemediklerine dair de sofra 
etrafında ayni derecede kati bir ka· 
naat vardı. Cereyan eden sözler ne-

ticesinde insanın gözü önilnde can
lanan manzara şu idi: Hatay Türk
leri, tek ba.~;larınn bUtUn diğer un
aurlann yekununa müsavi bir niifus 
ekseriyeti teşkil ederler, hele Türk
lüğünü tamamile kavnyan Alevilerle 
beraber mutlak bir ekseriyetleri var 
dır. Fransız memurlarının takip et· 

mayı ilerletmekten ibarettir. İngilte
re ile dostluğumuz . çok samimidir. 
Harptenberi hiçbir zaman bugünkü 
samimiyet derecesine varmamış bu
lunduğunu söylemek caizdir. 

Fransa hükumeti, Franco nezdinde lngili:z:. Mebusları 

- Rusyadaki konsolosanelerimizin 
kapanmasına türlü türlü manalar ve
rildi. Rusya ile münasebetlerimiz na
sıldır? 

şiddetli protestoda buhınacaktır.Peng Barselona, 24 (A.A.) - Cilmhu.ri-
ceradanın bombardım8Jlı yüztinden yetçi Ispanyayı ziyaret eden Ingiliz 
21 kişi ölmüş, 17 kişi yaı'alanmıştır. amele mebusları matbuata aşağıdaki 

tikleri hedef, bir taraftan bütün un
Şehre 102 ton bomba atılmıştır. beyanatta bulunmuştur. 
Asi bombardımanına uğrıyan sahada "Bir müdhike şeklini alan ademi 

surları Türkler aleyhine birleştir • - Run}-adaki konosolosanelerimizin 

mek, diğer taraftan da Türklerin kapanması bize mahsus bir hareket ol 
arasına nifak sokmağa çalışmaktır. 
intihap sand ğına ve nüfus kayıtlan 
na hak im oldukları içiri bunu yapa
bileceklerini zannediyorlar. Fal<at 
tuttukları yol. kendi kendilerini al
datma.ktan ve ortalığı boş ye:e ka.
rışt• rmnktan ibarettir. 

DalkanJarda 

sa, buna şu veya bu manayı vermek 
caiz olabilirdi. Fakat Sovyet Rusya, 
bütün devletlerin konsolosanelerini 
bire indirmek yolunu tutmuş ve bu 
arada bize de bu tedbiri karşılıklı o
larak tatbik etmek teklifinde bulun-
muştur. Biz zaten senelerce evvel 
Rusyaya böyle bir teklifte bulunmuş 
tuk. Var lan netice bu noktada iki 

Hataydnn sonra Balknn iş1erinden memleket aras nd:ı bir görüş birli· 
ve birkaç haftaya kadar Ankarada ğine varılması demektir. 

topl~nacak Balkan k.ons~yinden sa- ' lktısadi meseleler: 
mimı dostluk hıslerile bah -
sedildi. Bu arada Roman • 
ya ile aramızda imza edilen 
son ticari anlaşmanın da bahsi geç· 
ti. Anlaşmaya ait müzakelere Anto
nescu hUkumeti zamanında başlnn
mıştır. Fakat yeni hükumet iş başı
na geçtikten sonra da aıyni dostluk 
ruhu müzakerelere h!ıkim kalmıştır. 
Neticede varılı:.n anlaşma, bir ticari 
pazarlık değil:Hr. Hakiki bir dostluk 
tezahUrüdür. Bu sayede biz benzin 
ve petroIUmüzü. Romanya da pamuk 
ve pirincini döviz sarfına lüzum ol
madan tedarik imklnını buluyoruz. 
Türk parasının eskiden yüksek para 
diye tasnif edilmesi ihracatımızın 

yolunu kestiği halde şimdi bu engel 
de ortadan kalkmıştır. 

ifrat cereyanları 

kar§ısında: 

Bir aralık bahis düny<ı c,..reyan
larına geçti. Başvekil ve Dahiliye 
Vekili tarafından ortaya komılan dü
şlinceleri şu suretle hüli.sa edebili· 
riz: 

İstanbul borsasının Ankaraya nak

li hakkındaki bir suale Celal Bayar, 

şu cevabı vermişttr: 

- lsfrı.nhul borsMında yatııın 

semıaye 150 b'ı:ıı lirayı geçmez. 
Mahdut miktarda insanlar bu bor
aada rot oynar. KcrulJ lst1fadeleri 
namına yapmıya temayül ettikleri 
iş, haksız bir bedbinlik veya nik
binlik göstererek borsada suni ha
reketler yapmak ve tasarruf sa -
hiplerinin zararına olarak karlar 
temin etmektir. Yapılan işleri O· 

lup bittikten sonra duyunca tees
sür duyuyorduk. Bu gibi oyunlar, 
müspet işler arasında dikkatimizi 
işgal ediyordu. Borsayı Ankaraya 
nakletmeyi memleketin mali itiba 
rına ve tasarruf sahiplerine ait 
menfaatlerin icabına daha uygun 
bulduk. 
- Posta tasarruf sandıklarınd~ 

her tarafta, bilhassa hayat şartları bi 
ze yakın olan Balkan memleketlerin
de çok iyi neticeler alınmıştır. Bu 
sayede bankaların faaliyeti haricin
de kalan birçok küçük tasarruflar 

heyecan devam etmektedir. 400 kişi müdahale, şimdi ispanya ıçin bir ha
Puigcerdan Fransez hududundaki yat memat meselesi halini almıştır. 
Bourgmadan köyüne iltica etmiş ve Ademi htüdahalc, hakiki müdaha. 
geceyi orada geçirmişler ve içlerinde leyi saklamıştır. Çünkü buna rıayet 
ki yaralılar tedavi olunmuşlardır. Ya. etmekle Ingilterc, faaliyetle asilerin. 
rah bir kadının bacağı kesilm.:ş ve ka. lehinde hareket etmiş oluyor., , 
dm geceleyin ölmüştür. Mebuslar, Cilmhuriyetçi ispanya -

Barsc!onadan verilen resmi bir teb nm ş mdi kuvvetli bir orduya malik 
liğe göre, asi tayyareleri Akdenız sa olduğunu ve siyasi birliğın her gün 
bilini bombardımana devam ediyor - daha kuvvetli bir şekilde kendisıni 

tar. Altı tayyare Fineras'ı iki defa gösterdiğini ilave etmişlerdir. 
bombardıman etmiştir. 140 k şi öl - ___ ....;,•--4:-ı------
müş ve 50 kişi yaralanmış, 15 ev yı. 
kılmıştır. 

. cumhuriyet tayyareleri mukabil 
akınlar yaparak Sevil ve Salamanka. 
nm askeri hedefleri üzerine beş ton • 
luk patlayıcı maddeler atmışlardır. 

Avila şehri de bombardıman edilmiş 
tir. 

Teruelde muharebe şiddetini kay
betmiş ve asilerin bütün hücumları 

püskürtülmüştür. 

Valensiyadan neşrolunan resmt bir 
tebliğe göre, Asilere ait beş harp ge. 
misi dün sabah Valensiyaya 40 obüs 
atmışsa da mühim tahribata sebep 
olamamışlardır. Beş gemi arasında, ı
ki Italyan muhribi bulunmakta idi. 
Italyan muhripleri, Ispanyol gemileri 
şekline girmiştir. 

Ispanya Cümhuriyet tayyareleri 
d·iln öğleden sonra Ceuta limanını 
bombardıman etmiştir. 

Madriddeki Fransız sefaretine ilti 
ca edenlerden 197 kişi dün Valensiya 
ya yola ~kanlmıştır. 

Teruel cephesinde 

Bulgaristanda 
Bir Kabine 
Buhranı mı? 

( Raşı i mcide) 
edilmiştir. öğrenildiğine göre, gele • 
cek martın 6 sında yapılacak umumt 
intihabat dolayısile kabinede değ şık
lik olmuştur. intihabat 22.10.1937 ta
rihli kanunda yazılı yeni sistem dWI'e 
sinde yapılacaktır. 

Kadınlar, rey verecekler, fakat in.. 
tihap edilcmiyeceklerdır. 

S yasi müşahitler bu intihabatı Bul 
garistanda normal parlamento siste
min1n teessüsüne başlangıç addetmek 
tedirler. 

Sofya, 24 <A.A.) - İyi haber alan 
menabiden bildirildiğine göre. kabi
nenin kısmi değiştirilmesinden ha • 
berdar olan ticnret nazırı B Barofl 
ta istifasını vermiştir Bugün ö l:{leden 
sonra bir iki nazırın . ezcümle Adliye 
Nazın Oninnof'un da i!;tifa etmesi 
beklenmektedir. Yeni buhran. söy • 

- Türkiye herkesle doat. 
tur, herke.le doat kalmak is
ler. Fakat bi~ mulıaJJerahmt-

bir araya birikmiştir. Bu sandıkla
nn meınleketimizde kurulması tet • 

Madridden bıldırildiğıne göre Te. 
ruel'de vaziyet şu merkezdedır: Cüm
hur:yet kuvvetleri altı gün içinde şeh 
ri zaptettiler. Buna mukabil asiler bir 
aydır bütün kuvetlerile uğraştıklan 

halde şehri geri alamamışlardır. Asi. 
ter, Guvadelbaradan 40,000 kişi ve Sa 

lendiğine göre, Harbiye Nazın Gene 
ral Lukof'un çekilmesi hususunda 
birçok nazırların ayni fikirde bulun· 
mamalarından doğmuştur Vaziyetin, 
umumi bir buhranı tevlit etmesi pek 
mııhtP1Y1ı>Mir kik ediliyor mu? 
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Mikrofon Savaıı: 

Radyo Harbi için 
.... enede 20 Milyon 
Lira Sarfediliyor 

.. !l!!!!!!ii!!!!i!!!!i!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!I!!!!!!!!!!!!~· • • -~!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!l!l!!!!!ll!!!Bl!!!l!!!!l!l!!!!ll!!!!ll!i!!!!i!i!~ 

Propaganda için Kullanılan Llsanıar 
İTALYA: lncllbea.arapp. •••un.~ fnalaea. lapanyolea. porteldsce, maearca. çba
ee, yuaanca. biat~ ve •pennto - YUGOSLAVYA: lnıWzee, framuea. yuunea. maearca, 
tflrkçe. almanca. italywa, arnantp. - &VSYA: ln,ılbee, almaaea. felemekçe. ıra..... 
ea. ltalyanea. ve ara ma la~ ve Macar tlllleri. - FRANSA: lqni:aee. porteldaca. ltal
yanea. lapanyolea. a•m..- ve arapp. - JAPONYA: hpanyolea. lnsllbee, çlnea. al· 
manca. frananca. - AJO'dKA: ltalywa. alm•nea. lspanyolea. porteldsee. - VATİ· 
KAN: ltaıJwa. fnu!-9, almawa, lltlnee. - lsPANYA: lnsUlace, italyanea. franusea, 
a1maaea, ,.rtekhee ........ - ÇBKOSLOV AKYA: laailbee. franmea. almanca, lapanyol· 
ea. - bu.ANDA: ı.pu.,., aım-wa. - LEHiSTAN: lngUizee.- tNGb.Tm: Ara..ea. 

Radyo, onbıwa ima mevce. 
ler, dtlnyanm - 1mnetll 

..... vuıtuı olmuttar. Berk-. bu 
~ illtifade ederek lEAb dol 
' Wı ... Ull'1Y&t ..,...,.,. ... 
'8bi, ber memleketin kendi daVL 
lanıu bqkalarma anlatmak bite • 
"-kllr. Bu yüzden cltlnyadaki raci 
1e propaganduı ~her yıl y.rml 
1llllJGn lira aufobmdup anlaeıb
)Or. Bu yirmi milyonun altıda bL. 
l'lld ,.mu Almanya a.rfetmekte 
... larmaktacbr. 

Radyo propapndımnın aç. 
btı rekabet 10D aman•ard& o 
.Jradar pddetlendi ld, ellr lleml 
.. J&pılan bir harp phDMi ma. 
ldJ9tinl aldl. 

Vulyetln bu mabfjetl aJaea1ı 
~ dtlttlnWmtlt ve ona b.111 
l9bnü için tecNr almmuJ Jatenll 
-.u. Bu tedbirlerden biri, Cenev. 
redeki beynelm lel radyo netri)'atl 
btiitthdıı. btrHte clahll banın kın 
d memleket hududu dıfma hitap 
eden nf!friyab menetmeıltcıtr. l'a • 
bt bu tedbir QOlı pemediill m • 
tQ:~Uf Ye h• Melltleketten ene!, 

8oı+jel ..,. ....,.,,. 

~ •. .rı,.,...iılMlll.a1ıİİıiillitRtlllltt. 
'Rıu.._ btlytllı, ~ memle .. 

liietler radyo propapndun ·ttne 
• MlJ1ft &lemi Yel'miflerdlr. VL 
tiJru hlktmett bDe ,.,.,-nm emtr 
.. tradel~n1 :ıttnce .,. •fr U.... 
l&ida radyo ile ~. 

R tı.dyo tıe ı>rnı>anndatar. Çf'

ı't c;ettftir. Bmıun saranı. 
• '1a vardır. 

ÇlhıkU yaııbt tntlb81an • -
Mtmek. yahut be~ m~ 
ifıiııbetlerl ilerletmek için ~. 
rüat zannrs propagandayı .,. 
ftrlı propagandadan ayrılmak IOD

--gtlçtllr. Ve btı yü~~n b~ 
anlaıımamazbklar dotlnı&ttamı". 

lpsllla!ere göre. ltal)'&DDI Bari 
~u. dtınyanın en Drarb 18. 
WJonudur. ÇUnldl Italyan reerL 
Jatz, lngil IS meııfaatleı;ine untm 
~emekted'r. 

.Almanlarm yaptıiı radyo propa 

candaaı IOD derece pniftir. Fakat 
... propaganda. ltalJU ,,,,,.. .. 
•-. niapetle, Ingllbdere mut.e. 
'1Iİ c&1bıllyor. Alman radyolan .. 
~ milletler UVDM'alrl ticari 
~ ytlbeJtmek .. 
llelrlyat yapar Ye her teydeD faL 
la Almanlar ntnun.a 11empati b. 

•maır için utrafD'. 
Almanya l'fdYO nef!'lYMDB 111 

'*1ıcte idare etmektedir: 
.4.lmanıar, her 19ydıen 8"81 AL 

man ballmıa mabaus radyo cihu. 
... Japtllar Ye buD1an .. ..... _,..ta halka ya,mtar. Bu clhu 
IR A•manıarm ,.mm Alman ta • 
~ dinlemeleri IGiD yapl 
llUlb. Bu sayede AJmenıar, hari
d p!'Opagandamn teldrler.ndeD 1ıo 
l'munut olact.ldardı. Ruslar, bu 11a. 
nk te mukabele lçla 500 lrllovatla 
tahtan mera eayeetnde Alman • 
luın halk cihazına da kendinj din. 

Almanya dvhal bu hareke 
ukabele etmif ve Rusyayı c1iD 
~ lat:lyea Almanlar arman. 
._ lleeleı1e laqrlammiJ&rdır. ra 

1ra da klfl plmedi. Bu ,a.teD 
'fllia4a bir it~ Almudarm ıtm 
J'&JJ dlnlemlıe e8ret .wklerl 1c;1n ...... _...,......, ....... 
., •1111 ... .., ... 

•u.rolotı Nfıma 6ü Artq1 
s,,uı.r 

Atmantarm radyo netrfyatm. 
dan bU k istifadeler temın bu fielrlya d er. 

na bitap edecek fe)dlde tertip o. 
lunmQltur. Semra Alman1arm rad-
yo nflll'iyab her yerde kolaylıkla 
.,. ~ lyi prt:ıar lçtncle ıJmmakta. 
dır. 

Jııgtltere. bu hunsta Almanlar • 
da:n rer.t k~mamak tçhı bu aym 
eo~ ~ toplanacak bey 
.._..1181 ~ konferanamda bir 
~ ClaJaa 18t1Jecü. ve böy • 
liııioe ~.,_.. claba ful& 
k1n~;:~ ......... ıı 
tir. 

1'ahtriide toplanacak~-•.,_ 
f~ lil;tık btr ehemın'7eti hU.. 

dır. Konferw bilbaen radyo din
le)'iclleriDin ~ kurtulma • 
larmı temin tcııa yeni tedbirier dU. 
ftlnecekt1r. 

Pro.,....da bahatne gelince; kon 
gnmln bu ille metgUl olmuı bek -

~ O halde eorulacak mal IQdur: 
Italya propaganda için eart• . 

tiii iki milyon liraya yalan para 
mukabilinde ne 1Btifade ec1tJor 

Bir Iııgl1iz muharriri bil IAlaJe 
111 cevabi veriyor: 

"ltalyanm ba prop.pndadan 
tat fade ettill mubalrkaJıbr. Yolma 
bu propagandayı yapmaya ltblum 
görmadi. Bununla ....... ndJO 
propagandul telirtni. 1ratt deliler
le ptermes. ÇUnlrtl bu propacaa. 
da yavq yavq 1'ier Ye te.trinl. L 

çıtca ptenneden biıı ıtttıir ... 

Nevyorkun sütü nasıl temin edilir? 
<ıt.tı 1 ...-ıe> 

Biyle Od ytlz. (1çyGz llt •• 
tab8'Hntn .uumo tophyuı ve Nw 
;orır 1'i•a•lanna aevbclen ~ on 
altı p1Aam dtlatl utm ahP ie1eten 
~ile bmnbafb btr pldlde 
~tar Meaell lf_.,,ark 
ta Bordom ,,. SheffleJd libf Ud 
muamm tilt lstMyonu var iri yal 
- Barclona'un Nevyorlrtald pbe. 
al ... üq )'fD bin .... ait .,... 
tarla etmekte ve fll8lent doldu.
rap tevzi etmektedir. 

Bu h ..... ,... tafsllAt vermek 

tm ille Bordolll'un fototrafilerlnl 
........,. muvafık bulqyorum. 
Muht4iNm .okuyueulanm Ameri· 
bda iti mı•ı.tnln nuıl ıııuu
wa bir t4fld1At m_.. oldulu
D11 ba fot.Ginflarda daha bllyük 
bir IU'8llatla mW.yüW,ıer. 

Yalala.bentm lalı etmek iste.
...... birkaç nokta var. 

1 - Amtılbda 8i1t müatabsili 
mOreffehUr. 4Jda iki, iç. d6rt ~ 
dolar h•Jat temin .... yapr. 

2 - s~ mOatabail pyet ucu
• sat.ar. Kllmu basan 4.G .-.ı. ba 

ıanl-6181lte1Atlr ........ 
men .OtqGIQk ~lelldlra • .. • 
r8f'll. ea klrb 1'Uhaal maddelerin
den blrtalclil' .8o • olup,r muT 
DiyeceJar\nf& itte Mi8ter Can-
don'ml ~ banan C9\'abUl1 • 
rab&tle .,.....,.. Jr.Mldlr, ....,,.,. 

rtm. 
·-~· ........... 

hemen hmıen lawıbuldald ...... 
kende lilt flyatlanna uabr, a.a 
mukabil PMt&mdtr. l{apqı\Z!l Jra. 
dar bwdarla mublfua edlJndf ;Wr 
llAlde pir. Harici ~ 
'f'llraye yibJe l4ba tlle1erlD al • 
smda ~ eala'1et teıtlb& • 
tı vardır. Her tlfenln ....... tak· 
rfben OD untünetre bJIDÜ tabir 
kalı vardır. 

' - Sütü kapılara teni eclm 
-nar memurlar, haftada ytrmL 
yirmi bet dolar bdar t1cret abr • 
ıar. Tam ıaya1et11. aıunuın• 

ı-ap tutmaya muttedlr. llhhatlt, 

kuvvedL f&)WU itimat ~· 
~ b1*bD zavalh perakende_. 
tıcı1armm stbl sinde otu •t Jd
lo aflt sawu elli INrut b 1 ançla 
pçtamaler •• AraW&r, ~ 
ler tçtııde Jll8leıw kilo .at, ~ 
tue peJDtr. tue tanryal, ve ıue 
JUIDUl'ta tevzi ederler. Bunlar bl
yük put6rlae flrketlerlnln ....... 

7 

HADİSELERİN RESİMLERİ 

llmr ......_ eNnnle t6re111nc1en Wr glrilntle: Ka 
..... bir ....... tA•• ...... alay pgerkm 
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SAMSUNDA: HENDEKTE: IERZURUMbA: 

Üç Kişi Büyük Bir Talebe Sayısı A~ıyor 
NED Al .. INA 

Grip, 

Nevra ip, 
Baş ve Diş 

Artritizm, 

Ağrdarı, 

Romatizma 

Çarşambada Bu Sene Yeni Bir 
Ortamektep Açılacak 

Samsun (TAN) - Bu yıl ortaokul 
da talebe çokluğundan çifte tedrisat 
usulü tatbık ediliyordu. Vilayetin ve 

partinin müzaheretleri ile ortaokul ci 
varında mUstakil bir bina bulunmuş, 
böylelikle çifte tedrisata nihayet ve. 
rilmiştir. 

Bugün köyler de dahil olmak Uzere 
vilayetimiz dahilinde 147 ilkokul var
dır. Bunun 26 sı kasaba merkezlerm. 
de, geri kalanı köylerdedir. BUtUn 
bu mekteplerde okuyan talebe mikt&
n on beş binden fazladrr. 

Samsunun bir de biçki ve dikiş yur 
duvardır. 

ı3u yıl Halkevi kurslar ve dersane. 
ler şubesi tarafından ticaret okulun. 
da !'san, ticaret bilgileri, stenografi 
ve daktiloğrafi kurstan açılmıştır. 
Bu kurslara altmışı kız olmak üz~l'C 
138 vatandaş devam etmektedir. 

Dk okul mezunlan her yıl bir mik
tar daha artmakta olduğundan bu 
sene Çarşambada da bir ortaokul ku 
rulması iç·n teşebbüslere geçilmiı tir. 
Bakanlık, önümüzdeki ders yı!ında bu 
mektebin açılmasını tensip etmiştir. 

Hendekte Elektrik 

Abonelerine Kolaylık 
Hendek (TAN) - Belediyemiz, 

kendisinin olan elektrik abt>nelerini 
arttırmak ve halka da kolaylık olmak 
üzere, elektrik malzemesi getirtmiye 
ve uzun vadelerle evlerde, dUkkln
larda elektrik tesisatı yap~ya ka.rar 
\lermiştir. Bu maksatla beş bin lira 
'borç alnuştır. Elektriğin ateş ;yerine 
kullanılmasını temin etmek Uzere bir 
evin sarfiyat vasatisini tesbit ederek 
ondan fazlası için kilovat başrna Uç 
kUI'U§ almağı ka.rarlagtırmıştn-

ISPARTADA: 

içme Suyu Tesisatı 
İsparta, (TAN) - Yeni içme s~yu 

Çığ Altında Kaldı 
Erzurum (TAN) -Aşkalcden köy 

terine dönmekte olan lspirin lnccsu 
köyünden Mehmet, Bayram, Ali ve 

Mustafa, Ovacık yakınında Gökbu
nın mevkiinden geçerlerken üzerleri 
ne büyük bir çığ düşmüştür. UçU kur 

tulmuş, biri ezilerek ölmüştür. 

Tavşan avına giden üç arkadaşı
na yetişmek üzere yola çıkan Ağrı 
ilkokul tclQbesiııden Hasan da, Mu-

rat suyu kenarında donmuştur. 

BOZÖYÜKTE: 

Batakbk Kurutuldu 
BozöyUk, (TAN) - Istasyon civa 

1 

Dokumacllar Cemiyetind~n : 
937 yılı hesa)>lanmızın tetkiki ve 938 çalışma esaslarının idare he

yeti tarlamdan izahı için umumi heyetimizin 1. 2. 938 salı günü saat 16 

da Eminönü Halkevi salonunda toplanacağını bildirir, cemiyetimiz aza

lannın her halde ictimaa iştiraklerini rica ederiz. 

Beyoğlu Mıntakaıı Tahsilat Müdürlüğü 
F eriAöy T aluil Şefliğinden: 
Şubemize, kazanç ve muamele vergisinden borçlu Jüt mensucat do

kuma limited şirketinin İstanbul İthalat gümrüğü Beşiktaş antreposun
da mevcut ve mahcuz 80 balya Jüt ipliği gümrük resmi muamele vergi
si ve sair bilcümle rüsum müşteriye ait olmak üzere 2 şubat 938 tarihine 
müsadü çarşamba günü saat 2 de mahallinde satılacağından isteklile
rin giivenme akçalanyla mahalli mezkurda bulunmaları nan olunur. 443 -· Samsun merkezinde orta kısmı da 

Dıtiva eden tam devreli bir lise, Baf. 
ra da dahil olmak üzere 3 ortaokul 
ve 12 ilkokul vardır. Lisenin taletesi 
850 dir. Samsun ortaokulunda 607, 
Bafra ortaokulunda 260 ve ticaret 
okulunda da iki yüze yakın çocuk 

Havzada Bayındırlık itleri 
Havza, (TAN) - Samsuna birkaç 

saat mesafede bulunan kasabamız, 

kaplıcalarile meşhurdur. Bu. yıl ha -
mamlara gelenlerin sayısı yirmi b•ni 
geçmiştir. 

tessiatını yapacak Alman şirketi mü- nnda oturmak mecburiyetinde olan 
messilinin gelmesi bekleniyor. Bunu demiryollan memurlarile oradaki 
müteakıp derhal inşaata başlanıla- mektebin 600 talebesini sıhhi noktai 
caktır. nazardan tehdit eden bataklık, kanal 

okumaktadır. Bu ıruretle villyet da. 
hilindeki orta tedrisat müesseselerine 
devam eden talebe miktarı 1861 e 
varmıştır. 

Havzada imar işleri büyük hızla 
ilerlemektedir. lstasyonu şehre bağ. 
lıya.n cadde kısmen parke ile dö. en. 
miş, evler hep beyaza boyanın~. park 
lar vücuda-getirilmiştir. 

* Belediye, fıkaraya odun ve kö- açılmak suretile tamamen ortadan 
miır dağıtmıya karar vermiştir. kaldırılmıştır. Bq, dit, nezle, srip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 

afrılarmızı derhal keser. lqbında günde üç kate alınabilir. 

Vilayet dahilindeki bütün ilkokul -
tarda 262 ve orta tednsat müessese. 

terinde de 52 öğretmen çalIJmakta -
dır. 

ANTEPTE: 

Beğenilen Temsil 
Gaziantep, (TAN) - Kurtuluş bay 

ramı münasebetile Halkcvi gosteri 
kolu gençleri tarafından "Kozanoğ. 
lu .. piyesi Uç r-Un oynanmış ve iki bin 
kiş tarafından seyredilmiştir. Umu•. 
miyetle rol alanlar ve bilhassa mual 
lim Emine ile İhsan Ertan çok muvaf
fak olmuşlardır. 

Gösteri kolu başkanı ve rejisör Do
ğan Aytacın iyi çalJJtığı ve iyi seme
reler aldığı görUlUyor, 

Trahom Azalıyor 
Gaziantep (TAN) - Okullarda sağ 

bk durumu bu yıl çok iyidir. Trahom 
lu talebenllı sayısı azalmaktadır. KUi 
tür Direktörü Cemil Gökdeniz ve kül 
tür sağlık müfettişi bu hususta faa'lı 
yet gostermektedirler. 

Manif aturacılardan 
istenilen Para 

Halk partisi başkant ve meclis u -
mumt azası Nafiz Kaynar Havzada 
ilk defa bir tiyatro binası in§a ettir. 
miştir. 

\

ORDUDA: 

Dikiş Sergisi 
Ordu, <TAN)- Sıhhat Vekaletinin 

defa olarak Bayan Sabrıyc Tu1.ca ta. 
rafından açılan asri dik~ yurdu Hal
kevinde sergis'ni açmıştır. Bu mera. 
sımde vali Baran da bulunmuştur. 

Kızlnrınuzm ince bir malı."rctle işte. 
d'kleri eserler takdir olunmuştur. 

Yurdun feti§tirdiği ookuz gE>nç kıza 
yakında diplomaları verilecektir. 

Sıhhi Filmler Gaıı..iliyor 
Ordu (TAN) - Sıhat 1e tA'ctinJn 

gönderdiği "süt ~dıµa.rın en üsıimil. 
dür,, ve ''hastalıkların yayılmasının 

örıUne nasıl geçilir?,, mevzulu filmler 
sıhhat müdüriyetince halka vu mek
teplilere sinemada gösterilmektedir. 

BİLECİKTE: 

Halkevinde Kurslar 
B lecik (TAN) - Halkevimiz bir 

keman ve mandolin kursu açmıştır. 
Istiyenlere haftada iki defa ders ve. 
rilmektedir. Kadınlar için de bir dikiş 
ve nakiş kursu açmıştır. 

Doğumlar, ö!ümler 

GtiMRÜKLERDE: 

Yabancı Seyyahlar 

Beyanname Verecek 
Emniyet işleri genel direktörlüğü, 

dış memleketlerden yurdumuza gelie 
te han, otel, misafirhane ve pansiyon 
larda kalan ecnebilerin tabi olacağı 
muameleler hakkında yeni bir tali
matname hazırlamıftır. Bu talimat
nameye göre, yabancı memleketler
den yurdumuza gelen yabancılar ilk 
geceyi geçirdikleri şehir ve kasaba 
veya köylerde en yakın polisi ve po
lis bulunmıyan yerlerde jandarma 
qzakolwıa müracaat eder~k bir be
yanname vereceklerdir ve bilviyetl~ 
rini isbat edeçeklerdir. 

Ecnebilerin dolduracaklan beyan
nameler hazırlnamıştır. Bu beyanna
meler, otel sahipleri tarafından da 
polise götürülebilecektir. Müşterek 
pasaportla gelen turistlere bir kolay
lık olmak üzere ayrıca ecnebi turist
lere mahsus beyannameler hazırlana 
caktır. \ 

lzmirde Alaylara 

Sancak Verildi 
Izmir, 24 (Tan muhabirinden) 

BugUn hmirdeki alaylara büyük me.. 
rasimle sancak verildi. Alaylara san. 
cak veren Orgeneral lzettin Çalışlar 
bir nutuk söyledi. Merasimden sonra, 
kıtalar parlak bir geçit resmi yaptı • 
lar. 

bulunan ecnebiler seyahatlerini po
lise ihbar ile mükellef olacaklardır. 
Ellerinde hiçbir vesika bulunmıyan 
yabancılar derhal polise bildirilecek
tir. Bildirmiyen han. otel, misafirha
ne ve pansiyon sahipleri kanun na
zarında mesul sayılacaklardır. 

Gümrük Memurları Arasında. 
Gümruk memurları arasında yeni 

bazı tayin ve nakiller yapılmıştır: 

Izmir, (TAN) - 937 temmuzun -
dan sonra ithal edilen man fatura eş 
yası için alikadar tüccarlardan mun
zam gumriık resmi olarak istenilen 
250 bin liranın alınmaması hakkında 
emir verildiği söyleniyor Maamafih 
gümrük idaresi henüz ademi malu • 
mat beyan etmektedir. 

Bilecik (TAN) - 937 senesi ;çinde 
B'lecikte 34 ölüm, 66 doğum ve 26 ev 
lenme vakası kaydolunmuştur. 

lı'.ukarda: Bu sene Terme4e yapılan ley~ ~rfu~u~ o .. m~u. crra~a: f!y .. 

dında deve güreşi ve kazanan deve. Altta: Or.!uda biçki ve dikiş yurdu
nun hal.kel inde açtığı seraıi. 

Yurdumuza, hudut ve limanlan -
rnızdan girişlerinden itibaren 15 gün 
den :fazla kalacak olan ecnebiler bu 
müddet içinde polise bizzat müraca
atle yeniden beyanname vererek ka
nun dairesinde ikamet tezkeresi al
mıya mecbur olacaklardır. 

Türkiyede ötedenberl oturmakta 
olan veya ilk beyannamesini vermi§ 

İlkokul muallimlerinden Fahrettin 
müfettiş muavinliğine, İstanbul bat
direktörlüğü memurlarından Hakkı 

ve Hamdi terfian başdirektörlük mu 
hasebe memurluğuna, İstanbul mu
hasebe memurlarından Rüştü terfian 
muayene memurluğuna, İstanbul me 
murlarından Kenan terfian muhase
be memurluğuna, İstanbul memur
larından Zeki ve Güzin bir derece ter 
fian ayni vazifelere, İstanbul katip
lerinden Sahavet gümrük memurlu
ğuna, açıktan Mehmet İstanbul mu
hasebe memurluğuna tayin edilmif
lerdir. 

- Burada Anadolu, İstanbul ayrılığı yok, Ayşe 
kadm, dedinı. Her ~ her türlil iınsan olabilir; kim 
se için anlamadan fena birşey düşünme. 
Ayşe Kadın sesini daha yavaşlattı, amma, söyliye

ceklerinden vazgeçmiyerek dudaklarının arasından 
10zunü tamamladı: 

- Ne yapayım, saygısızlık etmesinler, gelecekler
ae gelsinler, sizi arasınlar, sizi sorsunlar ... 

- Peki gelen kim, ontt anlamadık. 
- İşte, şey hanımcığım, şu her zaman gelen, Na-

mık Beyin Hanımı'· 
- İsmet Hanım mı? 
Ayşe kadın ba§UU salladı. 
- Görüyorsun ki ben rahatsızım, Hasan Bey yal

nız kalıyor; dostluk ediyorlar; onu yalnız bırakmı
yorlar ... 
Ayşe kadın beyaz başörtüsüniin ucuyla ağzını ka

padı: 

- Tövbe, tövbe ... Bizim Hanım da kimselere laf 
söyletmez ki ... 

Ayşe kadın odadan çıktı. 

Nukhet: 

- E, dedi, kadıncağız doğru söylüyor. Hasan Bey, 
diye kapılan aşındıracak ne var? Sen de bilirsin ki 
çocukluğumuzda erkeklerden ayrı geçen hayata en 
çok biz isyan ederdik; gimdi ütediğimiz oldu, di,.e 
böyle şımanklık eder lt\iyiz? Hem bu Ayoe kadın ne 
hakikatli kadın, böyle hizmetçi dostlar bapna, ne be
jenmiyorsun, seni koruyor... Nerede buldun onu? 
Hem ne şirin, ne genç, ne mert kadın! .. 

Ayşe kldın, kocası Kurtulug aavqında ölmüg bir 
Anadolu kadınıydı. Bir yıl evvel harp oksiizlert der
neğine gelerek kendisine if bulmamız için yalvar
mıştı. Bir zaman orada çalıgtı, sonra ben onun ne ka
dar iyi kalpli, temiz bir insan olduğunu görerek yanı 
ma aldım. Çok zekiydi, bilgisilzll~ ratmen herşe
yı cabuk bir sezişi vardı. 

YALlll 
~ 

-5-
Ben bunlan Nükhete anlatırken kapı bir daha ça

lındı, bu defa gelen, Hasandı. 
Hasan yanımıza girerken kapı bir daha çalındı, 

amma bu defa zangır, zangır ... Zil kopacak, parçala
nacak gibi ... Az sonra kalın ve tellşlı se!: 

- Hasan Bey geldi, değil mi? 

İnce ve hiddetli ses : 
- Evet efendim, geldi, şimdi geldi. Hanımefendi

nin yanında ... Siz de buyurun. 
İsmet Hanımın apartımanı bize pek yakındı, belki 

daha eve gitmeden yolda Hasanın gelifini görerek 
dönmuştü. 

Hasan antreye çıkarak İsmet Hanımı karşıladı; 
İsmet Hanım yine sağa sola selim vermeden soru
yordu: 

- Kuzum, Namık nerelerde? Saat dokuz. Dün ge
:ede yemeğe gelmedi; siz gormdenilz mi? 

Haaan cevap verdi: 

- Dün a1qam beraberdik, Hanımefendi. Bu Üf8IJl 
cönnedim. 

llmet Hanım kendillini bir koltuğa attı: 
- Bir haber de vermedi; halbuki bu akpm Ma

dam Mariye gidecek değil miydik? Y edidenberi fimdi 
eelir, §imdi gelir, diye bekliyorum. 
Hasanın yaptığı bir göz ipreti gözlerimden kaçma 

dı. Halbuki İsmet Hanım bu ifaretin farkında olma-

mış, Madam Mariyi Hasana hatırlatmıya çalışıyor
du: 

- Canım geçen glln sözleşmedıik mi, siz de mi u-
nuttunuz? 

Hasan kızarQı, .n.exeıeaı: 

- Öyle birşey görüşüldü, amma, ben de unuttum. 

Ma.dam Mari, Tepcbaşında danslı bir bahçeniıı sa-
hibi ve dans hocası. Oraya dans öğrenmiye gidecek
ler .. Hasa.na kmiım; dans öğrenme~ gidecekse bunu 
benden gizliyecek ne var? Başkalarile başbaşa benim 
arkamdan anlaşarak gizli şey yapmıya ne lüzum var? 
Hasanla o zamana kadar herşeyi beraber düşünmüş, 
beraber yapmıştık; şimdi ben rahatsızım diye evden 
çıkamıyorum, amma. onu da birşeyden ala.koyduğum 
yok. Kansından gizli bir şey yaRtığuu daha yeni tanı 
dığı dostlara anlatmak, ne kadar çirkin! Hem kendi
si, hem de benim için çirkin birşey, bu! Hasanın, bu 
incelikleri anladığını sanıyordum. 

Nükhet benim yanıbaşımda, ayakta, bu fırtınalı 
göı-Uşmeye baka.kalmıştı. İsmet Hanım onu görme
mişti bile! Madam Marl bahsi bitince Hasan iki ka
dını biribirlne tanıştırdı. 

İsmet Hanım o zamana kadar odadaki varlığına 
bile dikkat etmediği Nükhete baka.r bakmaz adeta bir 
şaşkınlık, belki de kıskançlık dalgası geçirir gibi ol
du. Nükhetin, ince, kıvrak, şık vücudile. ızavet bl-

• 

çimli dizlerini biribiri üzerine atarak bir sandalyede 
kendisini süzdüğünü görünce galibe. bira.z da. u
tanır gibi oldu. Şöyle bir derlenip toplandı; sonra, 
bir zaman onun dümdüz taranmış, siyah, parlak saç
larına, biraz vahşice, büyük, karagözlerine, beyaz ya 
kalı, sade, siyah elbisesine baktı, durdu. 

Anladım ki, lsmet Hanmı, NUkheti pek yabana 
atamamış, ona pek öyle yüksekten bakamamıştı. 

Neden sonra iş olsun, diye bana döndü· 
- Siz nasılsınız? Rahatsızlığınız nasıl? 
Ben İsmet Hanım için, soluk, boyasız yüzüm, ba

sit giyinişim.le belki çirkin olmasam bile, ~ 
~lli manasız bir kadınım. 

O akşam İsmet Hanım da bizde kaldı. Yemekten 
sonra yeni hayatın dedikodusu yapıldı; dans alemle
rinde çarçabuk şöhret alan isimler ortaya atıldı; bir 
kaç ·ha:fta içinde kıskançlık yüzünden ffiribirile bo
zuşan kan kocalar, yıkılan evler sayılıp döküldü. 

Bir aralık İsmet Hanım sordu.: 

- Kuzum, Hasan Bey, '° Kadıköylü Raife o ka
dar pheser bir kadın mı? Erkekler de ne çabuk o
na kapılarak evlerini, barklarını yıkmaya kalkıyor
lar! .. 

Bana, Hasanın gözleri parlıyor, gibi geldi; gülüm
seyerek: 

- Vallahi fena değil Hanımefendi, dedi. Yalnız 
öyle aile bozacak, ev yıkacak kadına benzemiyor. 
Bence pek aklı başında bir hanım. 

İsmet Hanım bridenbire doğruldu, sağ elini açarak 
Hasana doğru uzattı: 

- Amma yaptınız, Hasan Bey. Zaten bir kadın 
ho§Unuza gitti mi ilk işiniz, ona söz söyletmemek
tir. Amma, bunu kadının modası geçinceye kadar 
yaparsınız; moda geçti mi dillere destan edersiniz. 
O zaman artık kadın kötü, ahlaksız olur. Şimdilik 

daha venL-
(Arkası var) 
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:ray ve Fırkacılar da 
·· şman Kesilmişlerdi 

Evet , şu halde yapılacak tek, bir 
h_areket vardı: - Mücadeleye gi
rışrnek ..• 

ih ı:caba bu mücadelede kazanmak 
tıınali ne derecede idi? .. 
Ne derecede olursa olsun .. Hatta, 

hnilyonda bir ihtimal) bile olsa, bu 
:~cadeleye girişilecekti. Bu, elzem 

- Niçin? .• 

1 
Şunun için ki.. Madem Türk mil

eti Odam)a mahkıim edilmiştir.
Ve bu hük" ·· d b ·· d ğil" b' 
1 

um e; ugun e se ı-

e, Yarın mutlaka tatbik edilecek
tp-. Şu halde, artık ölümden kork
blak abestir ... Nitekim (Kars) kale.
Binde, ve Erzuruma düşman hü
cı.un unda, oradaki Türk kadınlan 
h~e, düşman süngüleri altında ha
kir ve zelil bir surette ölmeyi hav-
5alalarına sığdıramamışlar .. Düş
txı.an safları üzerine baltalarla, sa. 
tlrlarla atılmışlar .. Ölümün de şe
~e!lisini aramışlardır... Ölümden 

açrnak ihtimali olmayınca, düşü
n ~l 

u ecek ve yapılacak yegane çare, 
§erene ölmektir ... Şu halde, Türk 
~lleti için yapılacak birşey varsa, 
6Ungülerini ve bıçaklarını bağn
l'la dayayan düşmanlarla mücadele
Ye girişmektir. 

J şte, Türk milletinin asil 
kanlı evlatlarının düşünce 

~e kararları da bu merkezde idi. 
albuki bu düşünce ve karar- Pa-

d" ' h ışahın, saray adamlarının, ve bil-
assa (Hürriyet ve İtilaf fırkası) 

rıın kararlaştırdıklan siyasetin ta
~anıne aksi idi. Onlar, yaşamak .. 

er ne bahasına olursa olsun, ya-
Şarnak istiyorlardı. Ve bunun icin 
d ~ 

e, ne şahıslarının, ve ne de men-
•up oldukları milletin şeref, gurur 
"e naınuslannı zerre kadar düşün
lnüyorlardı. 

itilafçıların Mil:ic:leri içine hapsettikleri Sansaryan Hanı. 

bun millete ayrı ayrı ümitler veren 
bu gizli kuvvet, padişah Vahdetti
ne de, (hayat ve saltanatının masun 
kalacağına) dair küçük bir ümit 
vermekten ileri geçmemitşi. Haris 
hükümdara bu, kafi gelmiş. . Baş

ta kendisi olduğu halde, bütün ave
nesini· de, (Entellijans servis) in 
tabiiyetine sürüklemişti. -Görülüyor ya?. Fırka namı altın 
da teşekkül eden bu kitle, büsbü
tün ayn bir mecraya girmiştL 

Ermeni ve Rum komitecileri
le birleşen Hürriyet ve İti

laf fırkası, Entellijan servisten al
dıltları ilham üzerine, yeni bir fa
aliyete girişmişlerdi. O da: milli 
mefkure) taşıyan (millicileri orta
dan kaldırmak, Türk yurdunu yağ
ma etmiye hazırlananların işlerini 
kolaylaştırmak ... 

Birkaç gün zarfında, Bahçekapı
daki (Sanasaryan Hanı) nın kire-

samimi, ciddi, hayırhah ve pede-
rane bir tavır alarak: 

- Hükumetin, gazetecileri tev
kif hususunda ne düşündüğünü bil 
miyorum. Ancak. idarei örfiye ka
nunu, böyle bir tevkif ve teb'ide 

müsaittir. 
•şt 1 Diye, cevap vermı .. 

Bu cevap, öyle bir zamanda 
verilmişti ki; memleketin 

bitaraf gazeteleri, memleketin mü
nevverlerinin birer bahane ile tev
kif olunarak, henüz - resmen düş
man sayılan - bir hükumetin eline 
teslim edilmelerini (cinayet) te
lakki etmekte; ve bunu da haykıra 
haykıra ilan etmek t n çekinme-
mektelerdL 

Arkası \'ar) 
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GÜNLÜK i Isveçle 
Yapılan Yeni 
Anlaşma 

Türkiye - İsveç ticaret ve klering 
anlaşması ay başından itibaren mer' 
iyete girmiştir. Anlaşmada Iswçten 
ithalat bakımından vaziyet değişme ' 

. 
miştir. Tediye bakımından anlaşma • 

PiYASA 
. Borsacılar 
İ Bir Rapor 

Deri satışlarında caulılık gö -
rülmüştür. Keçi derilerinin çifti 
145 - 150 ve oğlak derilerinin çif
ti 115 - 120 kuruştan satılmıştır. 
Yapağı Anadolu malı 52 kuruş
tur. 

* Piyasamızda mevcut tç ceviz 

l Hazırlıyorlar 
t Borsanın Ankaraya nakli işi hak· 
ı kında Maliye Vekfileti ile temas et-

ı 

stokundan yekfmu üc bin kilo tu 
ler qlmuştur. İsveçten klering yoliy- : tan birkaç parti mal kilosu 31 -
le ithal edilecek mallar için senelik 32 kuruş arasında ihracat için 

ya bağlı protokolda bazı değişiklik-

mek üzere Ankaraya gitmiş olan boı 
sa acenteleri birliği reisi ve umwnJ 
katibi eVV"Clki gün şehrimize dön -
müşlerdir. Dün borsacılar birliği 

toplaanrak mura.hhaslan dinlemiş 
ve Maliye Vekaleti tarafından iste
nilen raporun hazırlanması için gö -plafonlar aynlmıştrr. Her madde i- satılmıştır. 

çin ayrılmış plafonlar tamamile kuJ- • rüşmeler yapılmıştır. Hükumet bor 
sa acentelerinin Ankarada iş yapar 
bilmeleri için icap eden kolaylıkları 
gösterecek ve borsacıların kambiyo 

1 lamLdtktan sonra a.ynca o maddeden 
hususi takasla miktar kaydı olmak -
sız-.n ithalat yapılabilecektir. tsveçe 
Türkiye menşeli pamuk ve yün ihra<; 

1 

olunacaktır. Buna mukabil pamuk 
ipliği, pamuklu ve yünlü men
sucat Türkiyeye ithaJ edilecektir. 

1 Isveçten hususi takas suretile yapı
l lacak ithalat ve ihracat bu hususta 

evvelce konmuş hüküm.lere·tabi ola
caktır. 

Harice Tiftik Satıtları 
Son günlere kadar yurdumuzdan 

tiftik aJmıvan Çekoslovakya piyasa 
mızdan tiftik alımına başlamıştır. 

Fop Istanbul olarak kilosunu 127-
130 kuruş arasrnda bir fiyatla top -
latrn~ktadır. Cekoslovaklann Mer -
kez Bankasındaki blokailarını kal -
dırmak için mal top!adrklan ve bu 
mallan Alman:vava sattıkları haber 
verilmektedir. Çekoslovaklara satış 

vapan tüccarlarım·z piyasadan 470 
balya tiftik almışlardır. Katırcıoğlu 

hanındaki depolarda bulunan ve sa
tılmış olduğu söylenen bir kısım tif 
tiklerin yandığı anlas·lriuştır Sov -
~tler piyasada sondajlarına devam 
et:m,.kte. fakı:ıt hPnüz m::ıl alnıamı:ık
tadırlar. Naturel tiftik 119-120. 
deri ve kaba mallar 80 kuruştur. 

Afyon ihracı Muameleleri 

Yugoslavyadaki Afyon merkez 
btirosu ile memleketim.iz arasındıR 

afyon ihracı muamelelerinin her tür 
lü vergiden muaf tutulacağı ve iki 
t.a.ı: ftan çıkacak evrakın da her tür 
1ü resimlerden müstesna olacağı ta
mim edilmiştir. 

* i Anadoludan getir11en ı~ nın 
ı kiloluk bir parti yulaf kilosu ) -
$ 4.,08, 12 hin kilo sarı mısn 4.15 
t kuruştan, 15 bin kilo ketentohu-

t işlerile de meşgul olmalarını kolay-

1 
mu kilosu 11,20 kuruştan satıl
mıştır. 

* ı Piyasaya getirilen ııti va~on 

. !aştıracak bazı tedbirler alınacak -
trr. Hazırlanacak rapor diğer bir 
toplantıda müzakere edildikten son
ra Ankaraya götürülecektir. Anka.-

: Anadolu arpası 4.02,5 - 4.03,5 ku i 
: ruştan ve yemlik arpalar 4,20 
! kur'1stan satılmıstır. ............................... 

PİYASALAR: 

Av Derileri için 

Teklif Bekleniyor 
Anadoluda av derileri piyasası a

çılmıştır. Yurdun her taraf.nda av 
derisi toplatılmaktadır. Orta Anad~ 
lu sansarların n çitfi 24-25 lira, Ka 
radeniz mıntakası sansarlarınm çit 
ti 28 liradan satılmıştır. 

Porsukların çifti 400. çakal1arm 
170 kuruştur. Tilki derileri cinsleri
ne göre 3-7 lira arasındadır. Tav· 
şan derilerinin adedi 17-18 kuruş
tan satılm•ştır. Geçen sene bu deri 
ler 26--27 kuruşa kadar satılmış ve 
daha ziyade Amerika piyasaları tav 
şan derilerini toplamıştı. Bu sene 
henüz Amerika ile ticaret işlerine 
gen~ ölçüde girişilmemiş olduğu için 
Amerika piyasalarının tavşan deri· 
leri için te klif edecekleri fiyatlar 
beklenmektedir. 

Yapağı Fiyatları Ayni 
Hariçten yapağılara kuvvetli ta

lep olmadığından ve Trakyada 
mevcut yapağılar azalmış olduğun
dan fiyat değişmemiştir. Hafta için
de vadeli olarak kilosu 71 kuruştan 
yerli fabrikala.rrmıza on bin kiloluk 
bir parti ve 48-50 kuruştan 400 bal 
yalık 30 bin kilodan fazla ikinci bir 

rada yapılacak yen1 borsa binası. Av 
rupa ve Amerika borsaları gibi bü 
tün muamelelerin kolaylıkla yapıla
bilmesi için her tUrlü modern tesi 
satı ihtiva edecektir. Borsa acente-
lerinin hepsi yeni borsa binası kuru 
tunca Ankaraya gideceklerdir. 

Dün Gelen Buğdaylar 
Dün piyasamıza yinni üç vagon 

buğday ile iki vagon arpa ve Ziraat 
Bankası namına da beş vagon huğ • 
day gelmiştir. Ziraat Bankasının 11· 
gın nevi krzıl buğda.ylarmdan iki va 
gonu değirmenciler taraf ndan kilo
su 5.23 kuruştan alınmıştır. Buğday, 
fiyatlarında 2-3 para kadar yük -
seklik olmuştur. eklen maJlarm bir 
kısmı satılmıştrr. Arpa alan ihra .. 
catçılar faaliyete geçmişler ve kilo
su 4,06 kuruşa kadar arpa alınl§lar 
dır. 

Türkborcu Satış1an 
Borsada Unitürk satışları normal 

bir hale gelmiştir. Fiyatlar 19-19.15 
lira arasındadır. Merkez Bankam 
hisseleri 98, Anadolu tabvilleıi 40.60 
Anadolu mümessili 40. hisseler 
23.75. Ergani tahvilleri 98. Sivas -
Erzurum tahvilleri 95 liradan ve AB
ian çimentosu 9,90 liradan ınua.ıno
le görmüş'erdir. Bir sterlin 626 -
529 kurustur. Gayrimübadil boool~ 
n 19 liradır. 

Londra bo~asmda bir sterlin 
149.93 frank ve 4,9997 dolar olarak 
muamele görmüştür. 

·---oı---

ZİRAAT: 

Erbaada Tütün 

Saray ve bu fırkacılar; (milli 
lllefkure sahibi Türkler) in yuka
~d.aki düşünce ve kararlarına va
IQf olur olmaz, derhal bu zümreye 
de düşman olmuşlardı. 
'L._ Şirndiye kadar, (İttihatçılar) a 
'<trşı beslenen kin ve gayz, derhal 
hu (ınefkureci Türkler) e·çevrilıniş 
ti . .Bunlara (Millici) adını vermiş
~er~i. Ve bu ismi halkın cahil b~sit, 

. mitliğindeki (mevkuflara mahsus 
localar) ile, bu hanın zindan gibi 
karanlık bodrumları, bir insan 
mahşeri haline gelmişti. Bütün bu 
localar, ve bodrumlar; İttihatçılar 
devrinde Sadrazamlık, şeyhislam

lık, vükelalık, hükumet memurlu
ğu, mebusluk, fırka azalığı, tüc
carlık, ve İttihatçılara uzaktan, ya 
kından taraftarlık etmiş olanlarla 
doluvermişti... 

Kız il Nasıl Bulaşır? 
parti yapağı satılmıştır. Parça ya
pağılardan 300 balya kadar kilosu 
35 kuruştan verilmiştir. Bu malları 
da yerli fabrikalarımız almışlardır. 

Erbaa, (TAN) - Taşova tütiln • 
!erinin merkezi Erbaada 937 mahsu 
!ünün deranbarı bugün ~la.mıştır. 

1tihatçılara karşı kindar bir zum
!'eye kötü bildirmek için, (Millici
~r) in de (İttihaçtılar) dan başka 
bırŞey olmadıklarını ilan etmişler
di. 

ı-ı ürriyet ve İtilaf fırkası, ar-
tık ciddi birf urette hareke

te geçmişti. Kendi merkezlerinden, 
kendi milletlerini, müstakil birer 
hiikumet gibi idare eden (Hınçak) 
'1e (Taşnak) Ermeni komitelerile; 
<~uın Meşrutiyet) klübü ile (Hür
tıyet ve İtilaf fırkası) arasında bir 
(dostluk ve çalışma muahedesi) 
aktedilmişti. 
k Damat Ferit Paşa, adeta bu üç 
DUVVetin başına geçmişti... Fakat, 
. atnat paşa da bir heyuli.dan i~et 

tı. Hakikatte bütün bu kuvvetleri 
e~ine alan, ve milliyetperver Türk 
kıtlesile çarpıştırarak siyasi mak
latlarını temine çalışan bir kuvvet 
\ra.rdı ki; o da (Entellijan servis)ti. 

:U-tık Hürriyet ve İtilaf fırkası; 
manevi reisi Padişah Vahdettini, 
Sadrazam Damat Ferit Paşası, büt .. 
un erkanı, sanklı hocaları, sikkeli 

dervişleri, dinni taassubun timsali 
olan Yeşil levhaları ve yeşil bay· 
!'akları hu··1· b'" .. l ~ il En :: asa, utun var ıgı e, 

tellıJan servis saltanatının teba-
ası olma~! kabul etmişti. 

EntellıJan servis, bunlara ne va
dediyordu? .• 

- IIiç ... 
k Çünkü; CBüy ük Britanvanm şev-
~t ve azmaetinin niızı~) olan bu 

goze .. ·· 
ıc · gonınmez kuvvet, esasen hiç 
Ü ~Ye birşey vadetmez, sadece 

nut vermekle iktü ed di. o-,, a er .. un 
,,anın he k "" . r oşesınde, her aciz ve ze-

Tevkifat yalnız bunlara kalsa, 
birşey değildi. Bu mevkufların bü
yük bir kısmı, yalnız (milli mefku
re). taşıdıkları için kendilerine (İt
tihatçılık) damgası vurulanlardan 
mürekkepti. 

İşin asıl garibi şurasıdır ki; vak
tile İttihatçıları (kanunu çiğnemek 
le itham) edenler, şimdi kanunu 
bizzat tepeliyorlar; ve hemen hep
si de (Hürriyet ve İtilaf fırka mer
kezlerinde tanzim edilen jurnal
lerle) bütün (millici) leri Sanasar
yan Hanının localarına, bodrumla 
rına, Bekirağa bölüğünün zindan
larına dolduruyorlardı. 

O günlerde - daha doğrusu, tam 
tarih söyliyelim .. Yani, (1335 sene
si Mart ayının 16 ıncı pazar günü -
gazeteci arkadaşlardan (Ahmet Ce
vat Bey), Babıali caddesinde, (Zey 
nelabidin Efendi Hazretleri) ne 
rastgelmiştL • Zeynelabidin E-
fendi Hazretleri, o tarihte 
Hürriyet ve Itil8.f Fırkasının 

en kalın temel direği ve Dam.at Fe 
rit Paşanın da akıl müşaviri idi. 
Bunu çok iyi bilen Cevat Bey, o 
günlerde (milli mefkure) taşımak 
töhmetile tevkif edilen iki gazete
ci arkadaş için Zeynelabidin Efen 
eli Hazretlerinin merhamet ve şefa 
atine müracaat etmek istemiş .. Bir 
akriple Efendi Hazretlerine soku

;arak. icap eden şeyleri söyledik
ten sonra: 

- Efendi Hazretleri! .. Acaba bu 
mesele hakkında zatı iliniz, ne dü 
şünüyorsunuz?. 

Demişti. 
Zeynelabidin l!..nmdi Hazretleri: 

Kızıl hastalığı yine tek tük ve 
hafif şekillerile işitiliyor. Bu has
talığın sonradan yayılmasına se· 
bep te, çok defa, böyle hafif şe

killeri olduğundan bu şekillere de 
ehemmiyet vererek hastalıktan ko 
runmak ve başkalarını korumak 
her aile için bir vazifedir. Bir has
talıktan korunmak için de, tabii
dir ki, ilkin onun nasıl bulaştığını 
bilmelidir. 
Yakın vakitlere gelinciye kadar 

hekimlerle birlikte, çocuk annele
ri de, kızılın hastalık sonunda so
yulan deri parçalarile bulaştığını 
sanırlardı. Şimdi biliniyor ki, has
talığın bulaşmasında o deri parça
larının sanıldığı kadar ehemmiye
ti yoktur. 

Kızıl hastalığı bulaştıran asıl se
bep hastanın boğazında ve bur· 
nundadır. Kızıl hastalığına tutul
muş çocuk - bu hastalığın en ziya
de çocuklarda olduğunu şüphesiz 
biliyorsunuz - öksürdükçe, aksır· 
dıkça, söz söylediği vakit bile, ağ
zından veya burnundan çıkan sulu 
parçalar içerilerindeki mikrobu et 
rafta bir, iki metre uzaklığa kadar 
saçarlar. Bunları teneffüs edenler 
de hastalığa bulaşırlar. Kızıl has
talığının böyle, boğazdan ve bu • 
rundan çıkan sulu parçalarla bu
laştığı hayvanlar üzerinde yapılan 
laboratuvar tecrübelerile ispat edil
miştir. 

Kızıl hastalığına tutulmuş bir 
çocukla karşılaşan her çocuk mut
laka hastalığa tutulmaz, fakat her 
çocuğun tutulabileceğini düşünmek 

lazımdır. Bazılarının hastalığa tu
tıılmak · için daha ziyade istidatla
rı bulunur. Bu istidadı önceden an 
laınak kahil değildir. Şimdilik bi
linen şey zaten boğazı ağrıyan, kı-

:ıarmış olan çocuklann kızıl has
talığına daha çabuk tutulacakları
dır. Bu mevsimde de boğazı zaten 
kızarmış çocuklar pek çok olduğun 
dan her çocuğun tutulabileceğine 
ihtimal vermek en doğrusudur. 

Bir taraftan da, kızıl hastalığı 
zaten, kırmızı lekeleri önce, bo
ğaz ağrısile haşlar. Kızıl hastalı· 

ğının bulunduğu bir yerde boğazı 
ağrımıya başlıyan bir çocuğun iki 
üç gün sonra ne çıkaracağı bili • 

nemez. Hele boğaz ağrısile birlikte 
nabzı da acele acele vuruyorsa da
ha yüksek ateş meydana çıkma • 

dan çocuğu hemen ayrı bir odada 
yatırmak lazım olur. 

Kızıl, hastanın etrafında bir iki 
metre uzaklığa kadar doğrudan 

doğruya bulaştığı gibi hastaya ha· 
kanların üzerine konan sµlu par -
çalardaki mikroplar hemen telef ol 
madıklarından bu vasıta ile daha 
uzaklara kadar da bulaşırlar. Bun
dan dolayı kızıl hastasına bakanla
rın hastaya yaklaştıkları vakit ar
kalarına bil' gömlek giyerek, oda- ı · 
dan çıkarken bırakmaları, eJlerini 
temiz tutmalan pek lüzumlu bir 
tedbirdir. 

Kızıl hastalığı daha iptidasında, 
boğaz ağrısile başladığı vakit bu -
laşık olduğu gibi bulaşıklığı haf-

talarca devam eder. Hastalık baş
ladıktan elli gün sonra bile bulaş
tığına misaller vardır. Ancak bu 
misaller müstesna olduklarından, 

kızılın bulaşıklığı geçmek için kırk 
gün sayılır. 

Böyle kırk gün bir çocuğu kar
deşlerile, başka çocuklarla temas 
ettirmeden zaptetmek pek te kolay 
bir iş olmamakla beraber, hastalık· 
tan korunmka için zaruridir. 

BORSA 
24-1-938 

PARALAR 

Alış Satış 

Frank 80,- 85,-
Dolar 123.- 126.-
Liret 99.- 106,-
Belçika Fr, 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
Isviçre Fr, 570.- 580.-
Leva 20,- 23.-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 78,- 82,-
Şilin Avusturya 21.- 23,-
Mark 26.- 29,50 
Zloti 20,- 22.-
Pengo 21,-

25,-ı Ley 12..--- 14,-
Dınar 48.- 52,-
Kron lsveç 30.- 32.-
Sterlin 625,- 630,-
Altln Bugiın fiyat yoktur. 
Banknot Bugün fiyat yoktur, 

ÇEKLER 

Paris 
Nevyork 
Mil an o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterda.m 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Beri in 
Varşova 
Budapeşte 

Bükreş 

Belgrat 
Yokohama 
Stokholı:n 
Londra 
Moskova 

Açılış 

23,845 
0,7951 

15.1014 
4,7042 

86,9184 
3,44 

63,6182 
1,4263 

12,6525 
4.2083 

13.6780 
1,9742 
4,1940 
3,9960 

106.4010 
34,3140 

2,7325 
3,085 

628,75 
23,735 

Kapanış 

23,835 
0,7937 

15,095 
4,70 

86.8840 
3,4392 

63,5930 
1,4256 

22.6438 
4,2066 

13,672~ 

1,9732 
4,1925 
3,9944 

106,3593 
34,30 

2,7312 
3,0840 

629,--
23,745 

'--------~---~~---------~ 

Kasabadan üç denk tütün gelıniş
tir. Tütünlerin bir dengine kilo iti
barile otuz, bir dengine on üç, bir 
dengine beş kuruş fiyat verilmiştir. 
Zürra muvafakat etmediğinden tü
tün ambara kaldrrılmıştır. 

Renkli Ha.şhaf T ohumJan 
Zile, Tokat mıntakalarxnın mavi 

renkli haşhaş tohumlarını Altnan
ya ve Anvers piyasalan almağa ba.f 
lamışlardır. Son günlerde makine • 
lenmiş tohumlarm kilosu 19-21 ku 
ruş arasında satılmıştır. Beyaz to
humlu haşhaşı da yerli fabrikalan
mız yağ çıkarmak için kilosunu 17 
- 18 kuruştan toplatmaktadırlar. 

Selanik Panayırına Hazırlık 
Eylülün on birinci gününde SeJA,. 

nikte on üçüncü beynelmilel pana -
, yır açılacaktır. Tüccarlarımız şiın • 

diden davet edilmişlerdir. 1.zmir ser 

gisi zamanına rastgelen bu panayıra 
tüccarlarımızın iştirakini temin için 
tüccarlarım ızın iştirakini temin için 
hakkında tüccarlarımız teşebbüslel"
de bulunacaklardır. 

İstanbul asliye mahkemesi altıncı 
hukuk dairesinden: Makbule tarafın
dan Eyüp Silahtarağa çeşmesi Fil 
köprü karşısında ga:ı:inocu Marika-
nın 55 numaralı evinde oturmakta i
ken ikametgahı meçhul kocası Ah -
met oğlu Mehmet aleyhine açılan bo 
şanına davasında : müddeialeyhin ika 
mdgahının meçhuliyeti hasebile da
va arzuhalinin on gün zarfında cevap 
vermek üzere on beş gün müddetle 
ilanen tebliğine karar verilmiş ve ar
zuhalin bir nüshası da mahkeme di
vanhanesine asılmış bulunduğundan 
38/ 41 numaralı dosyasına ilan tari
hinin ferdasından itibaren on gün zar 
rında cevap verilmesi lüzumu tebliğ 
yerinde olmak fuere ilan olunur.4206 
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EViNiZDE 
BIA PUDAA MDSABAKASI 
Ter~lp Ecllrılz; 

No. Z4 

Ü mitle geçen günlerden 
Sonra atlabldım 

Uykuaualuk, uabl akaü

rülder, uabl zayıflık, bat 
" yarım bat atnn, bat dan

meei, ba1amlık. çarpmb Ye 

ainirden Deri selen biltiln 

rahatsızlıkları iJi eder. 

Krema köpüklü Tokalon pudrasından 

20,000 
H 1..1.eıt.ıs~ k1..1. t1..1. 

Bir aralık haber aldım ki. (Dev
let Matbaan) eski eserlerden de -
jerWerini yeni harflerle buacak
DUJ. Bu i§ için de işten anlar ve 
muuhhfh olabilir b8f on kifl ala
calanıf. Nlzamettin oğlumuzla in
ceden İDCeJe milakereler ettik. ve 
bu lfl ancak IOZÜ geçer bir miider
riltn yapabileceltne karar verdik. 

·Müracaat ettik, yiıvardık. o zatı 
terife sozü daha hatırlıca geçen 
ınutavumtlar bulduk. Bu iti haber 
alan aevgili talebem lalıjımı. laya 
fetiml yine liyild veçhile düzelt
tiler. lWı Unlvenlteye ltofuyor, 
tah Devlet Matbaasına Mlirtiyor
dum. Bu IUl"et1e bir buçuk 81 me
Jdk dokudum. 

-Oldu bili 
- Mub•kkak! Canım, beyhude 

llzillüyonun. 
- Senden iylaln1 ml bulacaklar? 

Hele o Sadettin Nüzhet evll
dım, ahhatine fifa dilerim: 

- Hoca! Allkedarlara ben de 
.16yledim. Bu lfbı oJacalı muhak
kaktır. 

T..wlerile beni u mı avuttu
lar. 

Beklenilen hizmetin kati haberi 
almecaiJ pndü. Devlet Matbuaı
m boyladım. 

Bvet .. öyle bir pıld]de cevap w
rildi ki, bunun tahtında mündemiç 
mAnayı anlamak için tecrübeli bir 
ilim adamı olmıya ihtqaç ,oktu. 

Umltle pçen IÜJı1erllD pek bc>
IUU lmif. Buz gibi atlatılmıpm. Yl 
ne eski talebemden bir evlit, be
ni lfbı bu Akıbetinden umimi7et
Je haberdar etti: 

- Hocam! Seni. bWml,..m dl
ye leyte1ealle ile aVA1dı7orlar. 
Jliırkaç Un tbnarhaneye gtrip çık 
mak. ..... ~~!.~ 
7fJrda..~vu 
geç. 

- Yat Demek beni deli IUl170l"" 
lar!T Vay akıl8War vayl Be akıl
ma da deli diyor muyum? Akılma 
bqlra, deli başkadır. Benim deli o
lan tarafın gönınmdttr. Bay .. 
11 gönliim hay! Aklınla yap! 
"Dul ....,... .. c&altbD 11111 ft. 

naeha 
"Jfe ellaaa oı.., ne ea olsa ne hie

na olta,, 
1>iJm pir zmapos mu idi? Ne 

elhan olia, ne can ola "-netle or
tahlı kaWmna mı uammat latl • 
;yordu? 
Şu dünyam Allah belAmm ~ 

8bı! cUymi, vayı Sen dünymıua .. 
ref ve hayllyetlnl alenen tahkir • 
tin c:11Je hanCl mOddelumumi tu • 
tart 

Beni deli zanNd17orlar ba! Kiti 
saDlll lratındadır. 

8 ana bir rakı ver! Bana bir 
kadeh rakı ver! Bana bir p. 

,. r• ver! Bana bir fıçı rakı vwl 
Bala v• eliyorum unal Günler -
denberl ha7atımı, maceramı, ~ 
mi, yüreilml istismar ediyonuıı 

be iMiam! Alam mıam, balam mı
mıT Ne k•Jmemtin be adam! Ra
kı nr df7onun unal Gördün ya? 
Ben deliyim! Deli,tmdir hal Akh 
beyninde adı tlmarbanecle olan bir 

deli! Reddetme, sıkanm bolazım! 
Reddetme, beraber içeceğiz! Dibi
ne kadar! 

Marş! Bir, ild, üç! 
PARASIZ 

~ harfleri yeni harflere çe- Kadın, kas yaıında Afağıki tafsilcit dairesinde yapılacak pudra 
virmek için açılan metelik J&nfl· 
na ben girmemeliyim. Girmemek daha Güzeldlr? miisabaka11 isin meccanen dağıtılacaktır. 

, 

için ne lizım? Bet on ekmek me- -----------

teliğini bana kaptırmamak için ne Holind ainema ydclıslan, - yfbflnilse adi bir makiyaj tek-
lizım? O delidir, o ayyqtır, o ser-
seridir, 0 lefildir, demek lizıml lini •eren· bütiln puclnlarm bir fihriatini yapmlflanbr. Kul· 
Öyle mi? 1ancbtmm puclranm reqi ne oluna olıun, belki de •İH 111-

Nikel metelik için alçalan insan- gun plmiyor. Bam IU'lfllllar, umerlere mahıue bir paclra 
lar! Ne zaman adam olacaksınız? Wllandddanada kendllmne daha uypn ıelditi aibi bu 

SAADETiNiZi MUCiP 
Numeronuz hangisidir? 

Ver bana raln! Bana rakı veri eemerlere de, AnflDlara mah- bir pudra lmllandıklannda 
Sonra aaltafa, at, bıralnoer! keza kendilerine daha GYIUD plebilir. Bunu bilmenin J•si· 
Ben deliymİfİm, deliymİfİm lra? / ııe çareei, yiizünilzün bir tarafında bir renk Ye diler tarafm-
s.nin Wbine, ralaana yahıı/ :la baflra renk pudra tecriibe etmek Ye aradaki farla apla 
Beynim alnllı, gönlüm zır deli, maldır. Krema köpüklü Tokalon puclrumm, her tene UJIUD 
Ben ZGTarnzım, sen mazır delil orijinal•• f&JUll hayret renkleri mevc:uttar. Bu pudra han.-
Madem ~ .. mm, maJem deliyim Bu eualin cnabını kimle 1andm1Dllf, p.Jl'İ mer'i Ye ~'i"811 jlUdan mtlteeuir olmu. 
Delilifimi göatenneliyiml ler veremiyordu. Fakat ya- Birçok Ameribb ıporeu Ye JtbUcG kadmlar, audan mUteee-
Ulan itoflu/ T.,.. 7ifit oflu! pdan tecrübeler fU neticeyi sir olmıyan bu pudrayı kullanarak mutat olimpik o)'UDlarm-
Benim fU wönlüm 7111'1 Clfla dola. verdi: dan ve yüzntelerinden IOIU'& bile tenlerinin bo:mlnwdıizm 
Ben laakilıatim, lıGlain delilim/ - ~m her yafta aG- beyan etmitferdir. / 
Saltan belrliyen ltain değilim/ seldir! Tokalon puclrau, imtiyazlı bir ueul daireainde istihzar ve 
Hq afam, afıım/ Yalı .ödm Yalnız, VENOS KREMi, bu imtiyu Toblon mü•ıesesi tarafmclan mühim mali feda· 

...., VENOS PUDRASI, VE- '<irlıldarla temin edilmiftir. 
Kem defil, 4qma, tolı wlJ:lim NOS RUJU, VEJIOS BRI- Poeta, amballj •eeair muarife k&l'fdılc olarak latanbal 822 

aana. y ANTINI, VENOS RIME- posta kutum adraine (T .c.3) nmıuzile 12 kunıtluk pul ı&n-
Ver itana rala/ Bana raAı .,.,./ LI, VENOS ESANSI kuJ. derditinizde huaual modelde bir kum krema kapüklü Toka-
Soıira ..__ ı.-, aı, 6ucduer ı k •• -:ı - ton puclruUe muhtelif renklerde nümunelik 4 ufak paket _,, ,,--annw .,.... ... e.-
Ben d•liymİfim, Jwlİynlİfİna lttı1/ ----~-------- pudra adreeiniae inal edilecektir. Bu auretll yalnız kendi 
Senin lral6ine, raluına yulta/ lkttıacll ve Sınai ?atım• yeyahut arkadqlannızla beraber tecrübe ederek ha-

Teslıat ve lıletme lcikf bir pqclra mGeabek•aı y&pllllf olununuz. Ayni amanda 

M ademki dellyDÜlim, içinde -diki Türk Anonim ŞiıbtbKlen: (biri sündüa ve diieri ıec:e için) hakiki cild umuru olan iki 
lip durdulum IU koettbnHl b- İJdıwll ve Sınat T-..ı n İfletme tüp Tokalon kremi de ı8nderecetiz. Bu kremler krema k8-

yafett. yapmıya ne lilzum Va{'T Türk Anonim Şirketlnbı 1937 MDesl .,ükJil T okalon pudruile beraber kullanılacak yeılne krem
...... la .. - ... ~, Y·- pan•-1--uı ,.__ h ... - 1--'1- klan mnameJAtı bakkın-
ı:u-. • gı:raaw. u-• wuuu '-- ..-..- dir. Mektubunuzda her vakit kullandıfımz pudranm renaini 
bellbJJ;,.11111~~:r':::;t.Ji~:da~te;t1r:ik;•~t~w--m;@;n;k:.a;:tta:.:bul;:un~-~~İııİİİM;;;;;t;~~;;_;.;~_:-.;::;~:_~:.:.,~:.._~~..._J na tanecJen tnm _._il 
o çeJtru lrl_!Whklfır94 ..J.fff! Me
zarlarda y&lDllk ld'a "! yaiapklı; 

ci ve dahili nizamnamenin 23 ünciı ----•----
maddelerine tnflkan b•uııfarluu) Ni••ne lıtlyenlerln çoldugu a NlnCICf gÖn· 
dawtıerine mecliei idaremizce karar derme lılnln bir kaç gin geri kalmasının mazur 
YeriJ:mlf oıduğundan i ..... :- ..n-n ola 1 1 - •- görülmeılal muhterem müıterllerlm zd.. r ca 

daha akıllıca bir harek~. 0 SWI • 

mut varlıklarııı hiç delilae riya -
lan yok. Yüze karp tath tath. sır
ta karp çirkef çirkef kOD\lfl'DU • 
Jar! ~ akıllı ve edam ölüler
dir! Onlar: 

rak tayin ettiitmlz 1938 MDeel fU• _... ... 

batın 28 lncl puarte9l ,nnı aat ıı .. wu_e•r• .. ----.--ı.-----------------~-----de Şirket hlaedarlanmı.an prket ya ---------4--------------·------ - -----'---------, 
-Zavalh dell! Ne yapabm? Öz. 
~ g&ılOn(l kırmamak içbı ... de
mezler. diyeceklerini dobra, dobra 
derler, yahut IUl81'lar. 

Bea deli7mlfim, dell7Jaltim M ?! 

8uba kall»iae, ra1ı- pU 1 
Dinle! İçme! Ben ete ömrOmde 

bir defa ol8Ull, brpmdald birisine 
•İçme!• demi§ olayım. İçme! c:Unle! 
anladın delil ml? 

K ac:bköyilne ~ Bütün 
cici bici deneceklerimi, el

biselerimi. hep attım, hepdnll 
Bir deliyi M rütbe perişan gös

termek mümldlme o pırtıkhkta bir 
fe1ler tedarik ettim. Bu mflbedele 
farkı bana dört, bet lira temin etti. 

Büyük bir kesekilJdı içine bü
yük bir life rakı, ekmek, peJDlr 
koyduktan llOJU'a KUfdlll çayınn
dald Mahmutbaba tfirbesfnfn arka
lllD8, mezarlıla çekildim Sırbmı 

ı 

bir --"Y• dayadım. Gönlümü; 
varhkta mı lfler, yoklukta mı_,. 
raJK!ll•k eder? ona verdim. 

(Arkam n.rt 

zıhawt olan o.Jatada Karaköy Pa· Sigara tlry•k_llerlH mllcle ---•• 
lasta döl'dGncil katta 3 numaralı da- lıta•b•I Komuta .. ılı Fennin IOD icadı ve )'iDcle 89 ctenceliJıde tütünün Nikotin, 
lrei mabsuluıiıda hazır bulunmalan U4nlan Amonyak gibi tütündeld zararlı maddeleri ai1zen 
blldlrWr. 

Müzakere edilecek maddeler ı.tuıbu1 komutanlığı h&yvan has 
1 - Meclisi idare ve murakıp ra- taneainde biriktlrilmiş olan 200 ara-

porlanmn kıraati, ba gl1breniD açık artırma ile tha1elli 
2 -Hesabatm tetkik ve tudlkiJe 7 tub&t 988 puarteai ,unu mt 16 

hesap neticeleri hakkmda meclial l- da yaplacaktu'. Muhammen tutarı 
dare tekllftnln tetkiki ve meclisi ida- 17~ ılradlr. Dk teminatı 9 liradır. 
re zlmmetlnln ibrası, Şartnamelll her gQn ötfleden evvel 

3 - İdare azalılma seçilen yeni l- komisyonda görlllebilir. ı.teklilerin 
dare a:aıımız:ın intihap keyfiyetinin ilk teminat makbuz veya mektuplan 
ta.tnrt, ile beraber ihale gllnii vakti muay • 

4 - 1938 senesi lçbı bir murakıp yeninde Fındıklıda komutanlık Atın 
taylnt ve tahsisatının tesbitl ne icap alma. Komisyonuna gelmeleri. (386) 
görilldfllii takdirde bir de murakıp ----------
muavfnlnin 'taylnt lıusualan. tar mezkQr içtimada hazır bulunabı-

~~ 
--eJ~ Sıhhi 

ATftlP&dan ıelmittir 
atızhklan 

10 aclecl ilicı .,.....,_. 180 kt. 
Sabf yeri: PiPO PAZARI Sultanhamam 
Tqra satıf yerleri: İzmir, ~tı, Mazhar On,ör- BUl'l8° Umnçarp 
saatçi Nureddin - Ankara: Tütüncü Ali Tümen, T~ • Zonguldak. 

Saatçi Osman Gurdal 

5 - İdare heyeti azasından hakkı leceklerdlr. içtimada hazır bulunma- ---------------~------··• 
humrlarlle firket lflerinl idareye me yı arzu eden zevatın, blmil olduk-
mur edilen azaya verilecek f1cnUn lan hisse senetlerinin veya mezkılr 
tayini, senetlerin bankalara tevdlinl bildi .. 

8 - Ticaret kanununun 323 üncil ren bank llmflhaberlerlnl, yevmi içtl
maddesine tevfikan flrbtle muame- madan 1Aakal bir hafta evvel yani 21 
litı tüccari:yede bulunmak üzere mec tutiat 1938 tarlh1ne milsadif pazarte
llsl lclare azalanna mezuniyet veril- si günü akpmına kadar flrketln 
mesl. merkezi idaresine emaneten tevdi et-

Eılaıeten ft velrtıeten llakal elU melerl lazımdır. 
hllle senedbıl hAmi1 olan bJuedar- MBCLtst tDABZ 

Jandarma &enel Ko•utanlıiı Ankara Sattaaı ... 
Komlsyo•••dan : 

1 - Vasıf ve önıelfne aypn bir tanesine dokuz lira kıynwt biçi
len (6500 den 7500) taneye kadar battaniye kapalı zarftan puarh&a 
tahvllen 15. 2. 938 salı günü aat on bette 11.mı atmacakbr. 

2 - Şartnamesi 338 lmnq karplıjıncla komiqondan almabileoek bu 
pazarlığa atrmek istlyenlerin (4625) llralık t.emtnat ve prtnamede yaa1ı 
\resikalarile birlikte belli gün IUt OD bep kamİl)'olla bqvurma. 
lan. (187) (439) • 

RESiMLi ZAllTA ROMANI: 20 
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• BANKA~I 
m:ı::mmmm~!...- . ":. •. . • . . . r. . "''" (' ., ... " 

1938 
Kücük Cari He&aplar 

ikrami~e pl&nı=== 
4 adet 1000 liralık- 4000 lira 
8 '' 500 " -4000 " 

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

200 " 25 " - 5000 

384 
" 

28600 
" 

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

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
En muannit öksürüklerle 

brontit, astın, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'i ilacı

dır. Göğüsleri zayıf olaqla. 
• 

ra vikaye ed~ci tesiri şaya-

nı dikkattir. 

Bütün eczanelerde 

bulunur. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, btanbul 

ı. 2. 1938 tarihinden itibaren: 
ı - Sürat tirenlcrinde muteber oımıyan tenzııu tarıreıere tcvrıxan 

bilet almış olan aleliimum yolcular tirene binmeden evvel istasyonlarda 
ntunzam ücret tediye ederek sürat tirenlerine mahsus munzam biletini 
almak şartile bu tircnlerde seyahat edebilirler. 

Sürat tirenlerinde muteber bileti olmıyan yolcular hakkında biletsiz 
muamelesi tatbik edileceğinden sayın yolcuların her halde tirene binme
den evvel biletlerini temin etmiş olmaları kendi menfaatleri iktizasındandır 

2 - Sürat tirenlerinde muteber olmıyan tenzillli bilet hamili yntaklı 
vagon yolcularının sürat tirenlerinde seyahat etmek için tediye edecek
leri munzam ücret, umumi tarife ücretinin yUzde on iki buçuğa indiril
miştir. {202l 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
1 Marmara Üssübahri K. Satınalmn .Kumısyonundan: 
1 

1 - Gölcükte Deniz Fabrikalarına ait olmak üzere yekdiğerine biti-
şik iki ambar yaptırılacaktır. 

Tahmin edilen keşif bedeli 4375 lira 96 kuruştur. 
2 - Şartnameleri ile keşifname ve projesi istanbulda Kasımpaşada 

Deniz Levazım Satınalma komisyonunda lzmitte komisyonu.muzda gö&
terilir. 

3 -. Eksiltmc-10 şubnt 938 perşembe günü saat 14 te İzmitte Üssü· 
bahri K. Satınalma komisyonunda olacaktır. 

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

darelerinden almış olduktan vesikalara istinaden Nafıa Müdürlüklerin
den eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve Ticaret odası 

--------- vesikaları ile gelmeleri. (436) --..,...__-,-T""'"--......... __ ,__ ________ .::_ _________ _;_. ___________________________________________________________________________________ .................. _..,_, _________________________________ ~~--==--~~------~----------------------------------

-
Harici Askeri Kıtaat 

\ '• '"' 1 

_ ilanları : j 
~ ............... -11 
rrı· 17. 1. 938 tarihinde açık eksilt 

1 

4~~! konulan Alpullu alayına ait 
vvu, Vize alayına ait 10000, Pınarlıi 
~ alayına ait 14000, Top. alayına 
~ıt 700o kilo ve Demiköy alayına ait 
f 5ooo kilo fasulyelere teklif edilen 
1Yatlar pahalı gfuiildUğünden 27. 

l. 938 perşembe günü saat 15 te mü-

- Dr. Ihsan Sami -
TiFO AŞISII 
Tifo ve paratffo bastahklanna tu 
tulmamak için tesiri kat'i, muafi
yeti pek emin taze aşıdır .Her ecza 
nede bulunur. Kutusu45kunıştur, 

nakasası yapılmak üzere on gün ge 
ri bırakılmıştır. Talip olanların tayin 
kılınan gün ve saatte Vizedeki satın 

alına komisyonuna müracaatlan. 
• (710) (467) 

'-----------------------------------------------------_.;_-----------------~-
2 

\Jr._V...AL{JAi. 
,,_O 35 WATT <1, 
OSRAM Osram lmJ lambasını kullanınız. 

Ucuz bir ışık temin eder. 

• 
iyi ışık 

Saglam iş 

"' hır· istihlak temin eder. D~kalümen lambası asgarı 

LIS LE ALI 
Gideceği yer Eşyanın cinsi 

SATI KOMİSYONUNDAN: 
Sandık 

mikdarı 

Adet 

Takriben 
ağırlığı 

Kilogram 

B. Kilo Dk Teminat 
tahmin B. T.ira Kr. 

Kr. Sa. 

Eksilmenm yapılacağı 
gün ve saat 

Istanbul ve Fizik, Kimya ve ) 
Ilçelerine Biyoloji aletleri 883 22050 1 25 ) 436 25 7..2-1938 Pazartesi 
Diğer il ve Fizik, Kimya ve ) '6llat 16 da. 
llçelerc Biyoloji aletleri 1340 82090 6 75 ) 

Istanbul, diğer il ve ilçelerdeki lise, öğretmen okulu ve orta okullara gönderilecek olan yukarıda cins, mikda. 
n, ağırlığı, tahmin bedeli ve ilk temin n.tı yazılı aletlerin yanında gösterilen gün ve snatte kapalı zarf usulile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme Istanbul kültür direktörlüğü binası içinde liseler muhasebeciliğinde toplanan liscler alım, satım 
komisyonunda yapılacaktır. lsteklilerin ticaret odası vesika.sı,bu gibi nakil işleri yaptıklarına dair resmi daireler 
den alınış olduklan belgeleri, ilk teminat makbuzuyle birlikte teklifleri havi zarfla birlikte aynca bir zarf için. 
de kapalı olarak belli günde belli saat ten bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına vermeleri. 
Şartnameyi görmek için liseler alım, satım komisyonu sekreterliğine müracaat edilmesi gereklidir. (384) 

lSTANBUL GA YRlMOBADILLER KOMiSYONUNDAN : 
D.No: Semti ve Mahallesi Sokağı Emlak No: Cinsi ve Hissesi 

265 Sarıyer Yenimahalle E. Birinci bağlar Y. Arsa 
Bağlaryolu 11 

281 Eğrikapı Avcıbey Pastırmacı çıkmazı 14 
283 Beyoğlu Kamerhatun Şirket E. 23 Y. 25 
302 Çengel köy E. Kilise Y. Tannverdi E. 15 Y. 21 

Arsa 
Arsa 
Arsa 
Arsa 
Arsa 
Arsa 

331 Samatya Hacı Hasanağa E. Karagöz Y. Işgırlak E. 15 Y. 11 
339 Beyoğlu Yenişehir İkinci Bilecik ve Kaya 2-55-93-95 
425 Büyükada Yalı E. Aya Dimitri Y. Za-

ğnnos Paşa cad. 
542 Üsküdar İmrahor Doğancılar cad. 

707 Koca Mustafapaşa Hobyar Haseki cad. 

1022 Büyüknda Yalı E. Mustafa Bey 
Y. Konak 

1109 Kasımpaşa Sahaf Muhittin Cin deresi 

1136 Anadoluhisan 
1137 Burgazada 
1222 Heybeliada 
1241 Çengelköy 

1327 Sarıyer Yenimahalle 

1351 Beyoğlu Emin camii 
6742 Tarabya Muradı Hamis 

Çarşı yokuşu 

Mezarlık 

Arka 
Derebeyi 

Fıçıcı 

llfır 
E. Mecidiye 

E. 17 Y. 37 
\57 Mukaddema dükan 

elyevm arsa 
E. 81 Y. 101 Ahşap dük.anın 

1/6 his. 
E. 2 Ada: 46 Arsa 

Parsel: 37 
17-19-21-23-25 Sebze bahçesinin 

1/ 3 his. 
E. 16 Y. 8 Arsa 

16 Arsa 
2 Arsanın 1/2 his. 

E. 1-6-6 Mü. Arsanın 14/24 his. 
Y. 8-10-12 

2 Ahşap hanenin 
3,5/ 28 his. 

15 Arsa 
67/72 Mü. Müfrez arsa 

Ada: 6 

Hisseye Göre 
Muhammen K. 

145 

70 
110 
150 
100 
110 
260 

200 

15 
210 

340 
320 
230 

40 
1000 

140 
1750 

52 

T.L. 

" ,, .. 
,, 
.. 
" 

" 

" 
" 

" ,, 

" .. 
,. 

.. 
" .. 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller 4. 2. 938 tarihine düşen cuma gününden itibaren paznrlıkln satışa 
çıkarılmıştır. Talip olanların salı ve perşembe günleri saat 10 dan 12 ye ve 14 ten 17 ye kadar ve bu iki 
günden maada diğer günlerde sabahlan saat 10 dan 12 ye kadar müracaatları. Satış munhasıran gayrimüba
dil bonosiledir. 
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l>Gnya mevadcb pdaiyeei araamda en bÜyük mükafatla za
f• nipnmı, diplom donat ve albn madalyayı kaz•nan ve bu 

euretle birinciliii b:hakkm taaclik olunan 

HASAN ·ozLU UNlARI 

TAN 

Kaşelerinin Tesirini Öğrenenler 
Baı, DŞ, Adale Ağrılannı Unuturlar • 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TlZMA, GRiP VE EMSALi 
HASTALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR. 

Terkibi ve teeıirindeki sür'at itibarile emaalaiz olan GRIPINia 
10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olu ainlara kartı ihtiyatlı bu1unm~ :>lununuz 

icabında günde 3 kaıe allnabilir. 
T akftlerinden aakınmz ve her yerde ıırarla Grip in iıteyiniz • .. .. .. .. .. .. 

Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirinç. Yulaf, Mercimek. Buğday: lnm-.: 

.. 
• -----·· Patates. Mısr, Türlü, Bezelye: Badem: Çav· 

dar ÖZü Unlannı Çocuklannma Ycdjrlniz. 
Allahm yarattıtı eat hububattan alman vttaminj ve klllorisi. ku' 

vel gıdaıyeet çok o'an Huan OzlU Unlarma doktorunuz tehadet e· 
der Jd bayatm ve tabiatın en mupddJ ve en mükemmel gıdaaıdu 
Ruan Ozltı UnJan çocuk•annıza tam afi,et temin eder. Netvtlneı 

malarma yardmı eder. On1an c:abuk btlytıttlr. Net'eli. tombul. basta· 
lıbaı yapar. Hasan Osltl wıl&rile çok leda muhallebi ve çorba ve yı-
!'ftet yapılır. Mutlaka B A 8 AN markuma dikkat 

iç ve dıt 'bum mmaelerlnde, bum memelerinin her türlü 
iltihaplanncla, cerahatlenmif fbtüllerde, kanayan basur me
melerinin teda'liıinde daima muvaffakıyetle tifa,.. temin eder. 

GÜZELLIGIN SIRRI 

ESINDL KEŞFIY ATI 

!,. __________ ~ 

Avrupa ve Amerikacla 500 bin lnailiz liraaı aarfile muaz
zam VOG namile güzellik enstitüsü yapılmıt ve bu müe11e
Mde çalıpn 18 profesörün ketfiyab olan ıenç hayvanatın 
cevheri ulileri çrkanlarak VOG KREMLERi ve pudralan 
formülüne ıirmiftir. 138 milyon halk VOG KREM ve PUD
RASINI kullaDmaktadır. Bu cevherin VOG KREM ve PUD
RASINA sirmeıi cildin senç ve cüzel kalmasına 100 de 100 
tesir bırakmıttır. 

Memleketimizin her tehrinin maruf maiazalannda aab-

Türk Endüstri ve Tecim 
Anonim llrketlnden : 

1938 aeneai zuimcla ecnebi memleketlerden lıtanbul lima
nına ıetirilecek olan tekerlerin ıümrükleme itinin 26/ 1/ 1938 
tarihinde münakıuaamm yapılacaiı gazetelerle ilin edilmit 
İM de görülen lüzum üzerine bu münakaaanın 17 / 2/ 1938 tari
hine bırakıldığı ilin olunur • 

lan VOG ıece yaib ve gündüz yajıız kremini, VOG KRE-

1 

MiNiN lcurutulmaamdan yapılmt VOG PUDRASINI mut
lak yarından itibaren arayınız, tecrübe ediniz. Sizi hayret-

• lere dütürecektir. 

KAYIP - Yüla;ek İktısat ve Tica
ret okulundan aldığım 730 / 489 sayılı 
şahadetnamemi kaybettim, ilin ede-

............................................. rim. - Osman Zeld. 

Clhan•Omuı •Ohretl hala •1•9"rlk lamba, fe· 
ner ve plllerın en bQyQk markaeı 

EVCRl:ADV dlr. 
Bu markadan hiç •••mayını&. 

BDURLA . BiAADERLEA 
ıSTANBUL AN"" ARA ı:Z.MıH 

,;-=c=o;;;;;:=;;;:======================================-== 
Mhibi: Ahmdt Em111 YA•MAN. Uaaml N.,Syab idare Bden: 8. SAl.fM 1 
Gazetecilik ve ~Jerint Tllrk Llmltllt Strkett. Buddıl1 ver TAN Matbaası 

GRiP 
NEVRALJi 

BA$ ve Dl$ AGRILARI 
ARTRITIZM 

ROMATiZMA 

· ve bütün ağrı~arını dindirir
1 

NEO-KALM A 
1 

Bu yüzümdeki taraveti 
zelliği ancak 

Krem 

METAMORPOZ'la 
temin ettim. Acı Badem ya 
dan yapılmı• hakiki krem 
T AMORFOZ'u tavıiye ederi 


