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GÜNLÜK SiYASi 

• 
Büyük lnönü . . 

1

: 

Yakında Istanbula Şeref Verecek ! 
Ve Ünivesiteyi Ziyaret Edecekler 

Evvelki sabah Ankaradan dönen 
Üniversite Rt!ktörü Profesör Ce -
mil Bilsen, dün kendisiyle görüşen 
bir muharrirımize şu beyanatta bu 
lunmuştur: 

- Reisicumhur İsmet İnönü be 
ni Kültür Bakanı Saffet Ankanla 
beraber kabul buyurdular. Kendi· 
lerine İstanbul Üniversitesinin teb 
Tiklerini ve tazimlerini arztetim. 
Çok duygulandılar. 

Teşekkürlerinin ve sevgilerinin 
ulaştırılmasına beni memur buyur 
dula?". Hükumetin başında cümhu
riyet.in ilrna dayandığını açkça i -
lan E>tmiş olan devlet reisimiz ken 
di eliyle kurulmuş olan Üniversite 

ismet lnönünün karfılayıcılan 
arasında, aempatik bir pozu 

şundanberi ne kadar inkişaf ettiği
mizin nasıl çalıştığını ve kurulu - ı 
ni ve eksikleri bulunduğunu da 1 

arzettim. Üniversitenin çalışmala-
1 

larını ve inkişafını en yakın bir il- ı 
gi ve güven ile tak1p ettiklerini be 
y~n buyurdular. Eksiklerinin ta -
mamlanması için mümkün olan her 
şey~n yapılacağını vaad buyurdu

br. Reisicumhurumuzdan Üniver
sitemizi yüksek huzurlarile şeref
lendirmelerini istirham ettim. Bü
yük fnönü Üniversiteyi yakında zi
yarete geleceklerini vaad buyur
dulat". Kendilerine saygılarımızı 

ve teşekkürlerimizi arzederek ay
rıldım.,, 

1
. .. .• 1 ltalya Mütalebatı ve Fransa 

HALK GAZETESi 

Arttırma 

Haftası 

Dün Bitti 
--<>-

Bu Münasebetle 

lktısat Vekili Mühim Bir 
Nutuk Söyledi 

r...... nonu ........ 1 
} Millete Sevgi ve 
j Saygllarını 
t~ ... Sunuyor ...... 

Gazetelerin Aleyhte 
NeşriyatıDevamEdiyor 

Ankara, 18 (A.A.) - Rlyaseticüm
hur Umumi Katipliğinden: "Vazifemiz imparatorluğun Herhangi Bir P arc;ası 

Hakk1nda Münakaşa Etmemek, Mukabil 
Harekete Geçmektir 11 Diyorlar 

--
Ha/tanın baıında ekonomik 

durumumuzu izah eden 
BQfvekil Celal Bayar 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

l:>okuzuncu Ulusal Ekonomi ve 
.Arttırma Haftası münasebetile Re
ıaicümhur İsmet İnönü yurdun her 
'tarafında bulunan vatandaşlardan 
'te kurumlardan yüksek ve samimi 
tıislere terceınan olan birçok telgraf
lar almıştır. 

'.Bundan pek mütehassis olan İsmet 
İrıönü ıevgi ve teşekkürlerile iyi di-

Paris, 18 (A.A.) - ltalyan mutale- nu hayretle karşılıyoruz: ~ususne ki, 
batı hakkında, Joumal gazetesi di- İtalyanın bununla ne gıbı maksatlar 
yor ki: güttüğü pek bilinemiyor. Her halde 

Amerika ile Ticari 
Anlasma Parafe Edildi "-' ......... ••·· -..n,:ıı- 'J • .......... uvı.. AJan-

"1ru ıne.mur etmiştir. 

B~ynelmi.lel haftanın mütebariz İngiltere ile Fransanın arasını açmak 
.,...~ı 1ngili2 • Fran:m: anlaşmasının zehabına düşmüş olanların şimdi ne 
parlak bit surette bir daha tezahürü kadar fed bir tanıda y•nddddıuuu 
olmuştur. Bu anlapna diğer her han- anlıyacaklardır. --o-
gi bir ittifaktan daha kuvvetM. ve Epoque gazetesi şöyle diyor: 

Şiddetli Bir 
kar Tipisi 
Başladı 

daha müessirdir. Fransız - İngiliz Süvey~ kanalı hn.kk:mdaki İtalyan 
Yeni Anla§ma iki HükGmetin 
Tasvibinden Sonra Önü· 

müzdeki Ay içinde 
imza Edilecek 

teşrfki mesai Baltık denizi tarafın- iddialan baştan başa manasızdır. t
ela olduğu gibi Akdenizde de teza· talyanlar, enternasyonal mahiyette 
hür eylemiştir. Nihayet, bütun dek- bır işin bir kaç devletin menfaatine 
Iarasyondan daha manalı olan bir ci- hizmet etmesini doğru bulmuyorlar. 
bet varsa o da iki memleket efkarıu- Kendilerine şunu hatırlatırız ki, Sti
mumiyesinin müttefik bulunmasıdır. vey§ kanalı bir Fransız eseridir. Ve 
Acaba bu ihtar anlaşılacak mı? Biraz bu eser üzerinde Mısırın hükümran 
şüphe ediyoruz. Çünkü, İtalyan mat- lık hukuku vardır. Bundan bir kaç 

Ankara, 18 - Türkiye ile Ameri
ka Birleşik hükumetleri arasında mü 
zakere edilmekte olan ticaret anlaş
ması projesi üzerinde her iki dele
gasyon tam bir itilafa varmış ve mez 
kör proje bugün saat 11,5 de Tı.irk 
heyeti reisi ve Hariciye umumi ka-

buatı neşriyahna devam ediyor. Bu· (Sonu Sa. 10 Sü. 1) 

smvri yolunda 140 Kişi 
l<ar Altında Kaldı, 

~lişkülatla Kurtarıldılar 
'~e yansı şehrimize gelen resınt 
ı.ı~ fl~ata göre dün akşam saat 17 
\ıUt Suıvrı ile Çatalca arasında çok 

Musolini Sardunyada 
Dün Bir Nutuk Söyledi 
Nutkunda da " Böyle Bir Millet Herhangi 
istikamette ve Her· Kime Olursa Olsun 

Gözlerini Kırpmadan Bakabilir.. Dedi .. 

~hiş bir kar fırtınası başlamıştır. 
~% lttına başladığı eımada yolda ve 
)il .assa Çatalcanın Kumburgaz kö
~lle Silivrinin Selim paşa köyü a
trıa~~da seyir halinde bulunan oto
~11111 ve otobüsler yollannı şaşır
~4ıar, bir çoklan da çamurlar içine Garbonia, 18 (A.A.) - Mussolini 
~l'~ llıp kalmışlardır. Mecmuu yüz Sardonya adasına kömür madenleri 
~h baliğ olan otomobil, otobüs ve mıntakasında yeni yapılan Carbonia 
~~ Yolculan gecenin ziliri karan- şehrini açmıştır. Merasimde adanın 
' ba korku ve ümitsizlik içinde her tarafından geleh elli bin kişi bu- • 

eş saat bocalayıp durmuşlar- lunmuştur. 
(Sonu S: 10, Sü: 4 te) Mussolini adaya Bolzano kruvazö. 

'-._,..!l'!!!ı~~!!"!!!!!!!!!!!""'!"'!!!~ml!I!!"'!!!!!~"'!!' rü ile gelmiş ve akşam yine ayni kru 
vazörle hareket etmiştir. 

,, 9 u G u·. N Mussolini burada sşylediğf nutuk-
~ ta evvela bu yeni şehrin biz.zat is -

İkincide: 
lf. TURHAN TAN'IN FIKRASI 

ve Sual Cevap 

Üçiinciide: 
'hum RIZA'nın siyası makale

si FF.LEK'in :fıkrası 

Bcşinc·dc: 

r. 'l'PRHAN TAN'ın Tarihten 
'>~al<Jar ynzısı ve SABİHA 
ZEK~RİYA'nın :fıkrası. 

Altmcıdıı: 

Spor 

"'l Yedincide: 

minde kendi mukadderatının menşe
ini ve kendisini bekleyen vazifeyi 
taşıdığını söylemiş, bundan bir sene 
evvel bataklık olan bu yerde bugün 
12 bin nüfuslu bir şehir yükseldiğini 
ve bu şehrin yann 24 bin nüfuslu o
lacağını kaydederek bunu İtalyan 
milletinin teşkilatçılık kudretine 
medyun olduğunu tebarüz ettirmiş
tir. 

1 
Mussolini, İtalyan kömürünü met

hetmiş, Sardonya halkının meziyet-

lerini sayıp do1trnüş ve bugünkü me- Dün Sardünyada yeni bir 
rasimin bir kaç sene evvel vatana 
yardım için evli İtalyan kadın ve er- ıehrin açılıf törenini yapan 
keklerin altın yüzüklerini devlete Muısıolini 

.. 

ır A.C"t SADULLAH'ın gilzet bir 
aı:ı.ı ve memleket meseleleri 

Sekizincide: 
lıartaıık radyo programa ,, 

hediye ettikleri günün yıldönümüne masnı bi~en bir millet her kime olur
müsadif bulunduğunu tebarüz ettir- sa olsun ve hangi istikamette olursa 
miş \le demiştir ki: olsun gözlerini kırpmadan b•JÇabi-

böyle ağır fedakarlıklara katlan - lir. .... 

(Sonu Sa: 10, Sü.: 3 te) 

Artist Emin Beliğ 
Doktor Oluyor 

Fakat Hastanede 

Asistan Arkadaşlarile 

Arasında ihtilaf Çıktı 
Son zamanlarda Şehir tiyatrosu

nun artistlerinde bir meslek değiş
tirme cereyanı başladı. Komedi kıs
mı artistlerinden Mahmutla Hazım 
piyanguculuğa, bir kadın artistimiz 
terziliğe başladılar. Oğreniyoruz ki, 
Emin Belli de doktorluk yapmaya 
karar vermiştir. 

Şehir tiyatrosunun bu emektar 
artisti Tıp Fakültes;,ni bitirdikten 
sonra artistliğe başlamıştı. 

25 sene artistlikten sonra da artık 
doktorluk yapmağa karar vermiştir. 
Emin Belli halen Haseki kadın hasta
nesinde ve profesör Tevfik Remzi 
Kazancıgilin yanında asistan olarak 
çalışmaktadır. !ki sene asistanlık yap 
tıktan sonra doğum ve kadın hasta
lıkları branşından ihtisas imtihanı 
verecek ve bilahare kabine açarak 
doktorluğa başlıyacaktır. 

Yalnız doktor Emin Belli ile ayni 
hastanede çalışan asistan arkadaşla
" arasında, gece nöbeti meselesin
den dolayı bir ihtilaf çıkmıştır. Emin 
Belli geceleri tiyatroya gitmek mec
buriyetinde olduğu için nöbetçi ka
lamamakta ve kendi yerine nöbet 
beklemeleri için diğer asistanlardan 
ricada bulunmaktadır. Tik zamanlar 
bu .ricaları nezaketle karşılıyan diğer 
Uistanlar, ricaların biliı.faşıla teker
rOrü • karşısında memnuniyetsizlik 
gr&tenneğe başlamışlardır. 

A T A T 0 R K 
DOÖUMUNDAN ÖL0MÜNE KADAR 

Hv.11.t • Aıkert • Slya1t Hayatı Yazan: ZİYA ŞAKİR 
AtatUrk'Dn bir ıllr tercDme1lnln kopye.I 

BQyOk önderin hayatına alt muhtelif resimler ve İstanbul, An-
• kara ölüm törenine nlt :fotogrnfiler. İkinci tab'ını bütün kitap

çılardan arayınız. Dağıtan: OLKO BASIMEVI 

Ankarada Siyasi Faaliyet 

lnönü General Kazım 
Karabekiri Kabulettj 

Doktor Rıza Nur da Ankarada 
Bulunmaktadır. Fethi Okyar 

Fırkaya Kaydı İçin Müracaat Etti 
Ankara 16 (Tan muhabirinden) -

Şehrimize gelen emekli general Ka

zım Kara Bekiri, Reisicumhurumuz 

İnönü resmen kabul etmiş ve kendi

siyle uzun bir mülakatta bulunmuş

tur. Karabckirin münhal mebusluk -

lardan birisine fırkaca namzed gös -

terilmcsi muhakkak sayılmaktadır. 

Uzun müddettenberi Mısırda otur

makta olan sabık Sinop mebusu Dr. 

Rıza Nur da halen şehrimizde bulun

maktadır. 

Lol)dra büyük Elçimiz Fethi Ok -

yar da Cumhuriyet Halk Partisine 

kaydedilmek üzere müracaat etmiş 1 • 

ve usulen bir beyanname doldur , 

muştur. 

Emekli General 
Kazım Karabekir 

Karabük Fabrikaları 
Martta Açılacak 

f nşaatı Yapan Firmanın Sahibi Brassart, Küşat 
Merasiminde Bulunmak Üzere Türkiyeye Gelecek 

Bruıart labrika.ının 

Karabük müdürü Hopkinıon 

Karabük fnbrlkalannı kuran Br:u 
sert İngiliz firmasının direktörle
rinden A. Hopkinson, dün Ankara · 
dan şehrimize gelmiştir. Bugün tek· 
rar Ankaraya donecek ve oradan ta:y 
yare ile Tahrana gidecektir. 

Haber aldığımıza göre, Brassert; 
müessesesi, İranda demir sanayiini 
kurmak için bir anlaşma yapmak 
üzeredir. A. Hopkinson, bu hususta 
tetkikler ve temaslar yapacak, ora· 
dan Londraya donecektir. 

Söylendiğine göre bu zat tekraı 
Türkiyeye döndüğü zaman Karabük 
fabrikalarının idaresini eine alacak
tır. 

Karabük müessesesinin resmi kü· 
şadı önümüzdeki martın birinci gü
nü icra edilecektir. Bu tarihte bil· 
hassa yüksek izabe fırınlarından bi· 
rinin çalıştırılması düşünülmekte
dir. 

(Sonu. Sa. 10 Sü. 2) 

Çek - Leh Mukareneti 
Yeni Çekoslavak Reisicümhuru 
Yakında Polonya Reisicümhuru 

l le Görüşecek 
Budapeşte, 16 (A.A.) - "Esti Uj- sında Polonya Cümhurreisi Moscickl 

sag,, gazetesinin öğrendiğine göre ile buluşacaktır. 
Çek devletinin yeni reisi, Hacha, no- Prag, 18 (A.A.) - Sovyetlerirı 
el yortusu esnasında Tatra mıntaka- (Sonu S: 10, Sü: 4 te) 

Tasarruf Haftasının Sonu 
\ 

Yaıan: Reıaf Nuri GÜNTEKIN 
Taaarrul Haftamızı bu ıabah kapamı, bulunuyoruz. 

Şehir ve kaaabalar halkından en ~oğumuzun YQfCIYlftnda esa
sen lazla göze batacak bir lükı ve iıral bulunmamakla beraber 
bu halta hepimiz bu meaele ile meşgul Ytıfadık. 

Vekiller ba,ta olmak üzere idare ve fikir hayatımızın büyük. 
leri radyoda, Halkevi kürıülerinde, büyük ve küçük mekteplerde 
mütemadiyen konleranılar verdiler. Gazete ve mecmua yaprak
lan bu fazilete ait deralerle dolup taşh. 

Fakat bence ,ehir ve kasabalar • birçok büyült faziletlerinde 
Olduğu gibi· bunda Ja en parlak ders ve misali yine Anadolu kö-
yünde bulacaklardu. \ 

(Sonu Sa: 10, Sü: 3 te) 
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CEREMDEN 

Biten 
Ve 

Bil9i 
Benzin 

M. Turhan TAN 

Vnktile Bnğdndn vali yapılan üm
nıi bir vezir yine kendi gibi ümmi o
lan üç beş dostuna baş vurur, kale
minden kan daınlnr bir divan efendi
si bulabilmek için onlann 1·ar<h
mmı diler. O devirde hir işe on baş 
ko mazdı, on işe bir baş bulmak 
bile kol.ay kolay mümkün olmazdı. 
Bağdat valisine de kütip tedarik et
mekte hayli giiçlük çekildi, nihayet 
iki i tekli ndrun bulunup yanına 
gönderildi. 

Divan efendiliğine talip ,.c ragıp 
olan bu iki okur yazardan biri kerli 
ferli, çok çalımlıydı. Obürü ise peri~ 
şan kılıklı olup aç mide taşıdığı yil
zünden bclliy(li. Bağdat valisi katip 
seçerken bir yoksula yardım etmiş 
olmak zevkini de kaznnmnk istedi 
çalımlı adamı mühimsemeyip öbürii~ 
nil yanında alıkoydu. 

Barındırma 
Yur ları 

-<>-

Beyoğlu, Eyüp ve Fatihte 

Üç Çocuk Barındırma 
Yurdu A<_iılıyor 

Mnarif idaresi, baba ve anaları a-1 
mele ve işçi olan mektep çağındaki 
çocukları, sabahları saat 6,45 ten 
8,30 a, akşamları da velilerinin işten 
dönüşlerine kadar, barındırmak mak 
sadiyle açmıya karar verdiği barın· 
ma yurtlarının yerlerini tesbit et
miştir. Yurtlar şimdilik üç yerde a
çılalaktır. 

Bunlardan biri, Beyoğlu ile Ka

sımpaşa arasında bulunan BeyoğlJ 

9 uncu mektepte, diğeri Eyüpte 36 

mcı mektepte, üçüncüsü de Fatihte 

13 üncü mektepte açılacaktır. 

TAN 

Göçmenlere Modern 
Köyler Yaptırılıyor 

Sincanköyde de Rumanyadan Gelenler için 
100 Ev ik Yeni Bir Mahalle Yaptır rdı 

Dün Şehire 
Kar Yağdı 

-0-

Karadenizde Fırtına Var, 

Bir Şirket Vapuru 

Karaya Oturdu 

19 - 12 - 938 === 

Tifo Nedir? 
S - Tifo neden olur? Bıı 

lıasalıktan nasıl korunulur ? 
C - Tüo dünyanın her tarafında 

mevcut sari bir hastalıktır, bilhassa 
sıhhi §eraitl olmayan şehirlerde ve 
sıcak memleketlerde sık sık tekerrür 
eder. Hastalık mikroplan vücuda a
ğız vasıtasiyle girer. Tüo mikropla

Karadenizde fırtına devam etmek- n sinekler, toz veya böcekler vası -
tedir. tasiyle sulara ve yaş sebzelere kart· 

Karadeniz limanlannda bulunan şır. Bozan pis sularda büyüyen oıid· 
gemilerin kara ile irtibatları tama- ye ve istridyedc de bulunur. 
men kesilmiştir. .. Bazan hasta adamların salya, tU· 
Şehrimizde hava gittikçe soğumak- kürüğü de hastalığın sirayetine se -

tadır. 
Dün fasılasız yağmur yağmış, bu bep olur. 

arada mevsimin ilk kan da düşmüş- Hastalık çok sarsıcı ve berbattır. 
tür. Fakat bu kar devamsız ve fası- Hasta iki ny kadar kendine geleıneı. 
lalı olmuş, sulu sepken halinde yağ- Bazan da vijcutta zayıf bir yer btl -
dığı için de şehirde tesiri görülme- lursa oraya hücum ederek hastaYI 
mistir. öldürür. 

Karadenizdcki fırtına Boğaziçinde Korunma çaresi, aşılanmak, yahut 
de tesirini göstermiş, Şirket Hayriye- tifoya karşı yapılmış hapları alınııl'• 
nin 67 numaralı vapuru Rumelikn- su ve yemekte tmeizliğe dikkat et
vağına geldiği sırada rüzgarın tesiri- mektir. 
le iskelenin yanındaki dereağzı ö - * 
nündeki sığlığa düşmüş ve kıç tara-
fından oturmuştur. Vapurun başı is- S - Gazeteler ltalyanıfl 
keleye yanaştığı için halk zahmet- Pantellariya adasını tahkirtı 

Göçmenler için yaptırılan köylerden biri sizce iskeleye çıkabilmiş ve vapur an ettiğini ve burasını bir hava 
._ cak bir saat kırk dakika sonra mü-

Vali ve kAtip üç beş gün sonra 
muhteşem bir kafile ile yola düziil
müşlerdi, dağlar a arak, ülkeler bü
yüklüğünde vilayetler dolaşarak 
Bağdada do!nı revan oluyorlardı. 
Ne vali, bir fırsat düşilrlip katibinin 
kaleminden nasıl kan damladığını 
sınayabilmi ti, ne katip bir vesile 
bularak me lcki kudretini ispata 
m~vaffak olmuştu. Sadece yolda lık 
edıyorlardı, i~ Uı,erinde konu mak 
ihtiyacı· duymuyorladı. 

Mcvslm dolayısile Humanyadan ği gibi hayvanlan için de on bin kl- teakip seferi yapan 59 numaralı va- üssü haline getirdiğini ya:t" 
göçmen nakline son verilmiştir. Hı.i- lo saman ve 13390 kilo arpa veril - pur tarafından kurtarılmıştır. Vapur yor/ar. Bu ada nerededir ve 
kumet şimdi bunların isknnı işiyle miş, kış zeriyatı yapnbilmelcri için da bir anza olmamıştır. ehemmiyeti nedir? 

Bnrınma yurtlarına ait idare kad- ' 

roları da tesbit edilerek semtleriyle 

beraber tasdik edilmek üzere dün 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırda

ra verilmiştir. Bu kadroya göre her 
barınma yurdunda, yurdun tesis e
dilmiş olduğu mektep başmuallimin 
den başka iki muallim, bir de hiz
metçi bulunacaktır. Bnrınma yurt
lnrı lkincikônunun birinden itibaren 
faaliyete geçeceklerdir. Yurtlarda 
çocuklara, sabah, akşam kahvaltıla
riyle öğle yemekleri verilecektir. 

Yolculuk, Diyarbnkırdan sonra ke
leklerle yapılmak icap ettiğinden se
ya~.ati~ çe nisi dcği mişti, artık Dic
le uzerındc yiirüyorlardı. Bir gün di
van efendisi, nehirden taze taze su 
almnk i tedi, kelckten f nzlnca eğildi 
ve koynundnn irice bir paketin Dic
leye dü_tüğünü görerek fcr;>adı ko
pardı. Vali, ayn bir kelckte ve yinni 
o_tuz metre ilerideydi, bu feryndı i
şıtmcdi, faknt ilk merhnledc katip, 
kendi ini gördü, sersem sersem ete
ğini öptü: 

mcşğul olmaktadır. Bu arada Ankara Sincan köyü ile civarındaki nrazi - Besarabia vapura da bir C - Pantellarya adası Akdenizde 
nın Sincnn köyüne Rumanyadan gel- as-
me 

98 
·hanede 

400 
göçmen iskan e- den her aileye altmış dekar toprak kaza atlattı İtalya ile şimali Afrika arasında 

dilmiştir. Bunlardan 255 i büyük, ile doksan pulluk tevzi edilmiştir. Dün öğleden sonra limanımıza ge- kerlikce gayet mühim bir mevkide-
145 i çocuktur. Nüfusları nisbctindcki toprak is- len Rumanya bandıralı Besarabya dir. İtalya burasını son iki sene~ 

b
• d tihkakları havaların müsait zama • vapuru Çanakkaleden geçerken Do- de kuvvetli bir deniz ve bava 

Goçmenler Q<!raberlerinde ır a- ğanarslan mevkiinde karaya otur - haline getlrmıstir. Hatta buraya ştıJl 
zlık b ,, 129 in k, da bu nında aynca· tevzi olunacaktır. • mı ooa, e man • • muştur. Hadise yerine derhal gemi dl 1talyann Maltnsı ismi verıııneıcte-

zağı, 333 kıvırcık koyun, 91 araba, Zirant Bankasından göçmenlere kurtarma irketinln Alemdar tahlisi- d' 
dört pulluk ve ev eşyaları getirmiş- 44.100 kilo tohumluk ile 39 bin kilo ye gemisi gönderilmiş ise de Besa- ırB d M lta 'b' Akd i:cin şsrlC 
lerclir. yemlik buğday verilmiştir. rabya kendi kendine kurtulmuş ve u a a, a gı 1

• en_ rltı -

- Kulunuza, dedi, artık izin, geri 

Çocuk bahçeleri azaltılacak 
Geçen tatil devresinde, şehrin 

muhtelü semtlerinde 14 çocuk bah

çesi açan Maarif müdürlüğü, bu 

bahçeleri, bulunduklan muhitlere 
daha faydnlı kılmak için bu sene a
zaltmayı düşünmektedir. Bununla 
beraber kalacak olan bahçelere faz
la oyun ve spor aletleri verilmek su
retiyle tcşkiliit genişletilecektir. 

G 
l M ·ı b . yoluna devam ederek limanımıza gel ile garbı arasında bir boğaz u~ })ıJ 

. ~me_n er üzeri. arsı ya . ~nze- Dığer taraftan geçen sene ve bu miştir. dedir. Hattiı bazı denizcilere gor_e .._ 
rı kıremıtlerle ikı odalı, hırı o- sene Çanakkaleye gelmiş olan 1600 • km rası Maltadan da mühimdir. ~ 
caklı ve ayrıca bir zahire odası ve a- göçmen de viliiyetin muhtelü ye 1 Şırket vapurlan çok 11.ca ı, İ al il . . da cJe-r e- H 1 ğud ğu d be · B ğ t ya e Şımali Afrika arasın 

döneceğim. 

Vali hayretler içinde, sordu: 

- Neden? 
- Çünkü Münşeat mecmua;,ını 

dü tirdüın, büti.in ermayem uya git
ti. Onun bir eşini bulmadıkça divan 
efendiliği yapamam! 

* 

POLiSTE: 

Bir a G§ f 
Diln, yanımda oğlum bulunduğu D t K 

h.alde, lstanbuldnn Kadıköyüne geç- es ereye aphrdl 
tik. Ahmak ıslatan yağmurile kar- Fatihte Abdu"l zcl dd · d tu 
sılaştık tra b 1 d k e ca esın e o -
~. ' .nwayda yt>.r u amn ı ' ran Abdullah o civardaki bir odun 
hır otomobıl aramak zorunda kaldık. de d d 
Biri yeni biri k' . iki araba posun a olaşırken başını destere-
durak ye;i d e h 1 tipte . b' . ye kaptırarak yaralanmıştır. 

n en nrekete gcçtı, ızı • • 
karşıladı. Oğlum, ekseriya müşterisiz Bır Adama Otomobll 
kaldıklannı düşünerek acıdığından Çarptı 
olacak, eski arab t 'h · B' 
d.k Al ayı ercı ettı. ın- Şoför Hüscyinin 3048 numaralı er 

ı ' tıyola doğ • il d k F k t ta ru l o an ı . a n tomobill Hamalbaşı caddesinden gc-
" m .~arşd ı ort.nsında makine durdu ve çerken Agoba çarparak sa~ bacağı-
omruın e eıı;ıni a" d'ğ' b' b 6 ne b 1 dr '"~ .. orme 1 ım ır sn • nın kınlmasma sebebiyet vermiştir. 

aş 8 • 1' nğnıur hızlan mı yuka· • 
ndon ve aşoibdan gelen trnı~vaylar Bır Kadın Yandı 
~·1;alan~ı ' aralanna bir kat otomo- Kadıköyde Yeldeğirmeninde otu-

ve hı~ kaç çek çek arabası karış- ran 60 yaşında Ihsan isminde bir ka
i:~~İ hen~:r. a~ık ~uran diikkan sahip- dın odada dolaşırken sobanın üzeri-

e muşt~n!erı seyre kalkmış! ne düşerek muhtelif yerlerinden yan-
Gül~~· küfu~ eden, şoföre öğüt ve- mış tedavi altına alınmıştır. 

ren, bıu tcscllıye ko~an çehrel b 
yuna değişiyor, tranwayları er 

1
°· Bir Amele Kubbeden 

n ho1;11urdanı;>or, otomohille~in ça:0~: Düştü, Yaralandı 
nelerı bat,-ınyor, arabalnrı b • -
ri kişniyor. 'Yalnız. b" • n c?:gırle- Karagümrükte Sultan mahallcsin-
yıtsızdır i~ynn eden ızımk' §of~r ka. de oturan Hacı, Eyüp imarethanesi-

, ma ıncyı insa · k · d k 
fa getirmek için çırpınmaktadır. - nınd_ urşekunlannhı t1aümır e

1 
e:eden ye-

Bcn diyeyim yirmi . . re uşcr mu te yer cnn en ya-
kırk dakika yol üstü d ~l~ de?1nız ralanmış, baygın bir halde hastane
yüzlerce kiş,hi de bcnklett'ke lçc~ık ve ye kaldınlmıştır. 

., e ı . ığnen- • 
mek!cn ve ıslanmaktan korkarak i- Bır Sandal Bath 
ncmıyorduk, otomobili i e bir türl.. Sandalcı Arifin idaresindeki 3043 
yfiriltemiyorduk. Nihayet ~oför ac~ numaralı sandal Kasımpaşa önlerin
zlni itiraf etti, didinmekten ter lçin- d~n- geçerken Arifin idaresindeki mo 
de kalan alnını bi7.c tevirdi. törun sa.demesine mnruz kalarak 

- Benun tükenmiş, dedi, gidemi- batmış, sandalcı ve üç yolcusu kur-
yeceğiz.!,.. tanlmıştır. 

hırı ihtiva eden kagir evlere yerleş- rine yerleştirilmiştir. Bunlar için Ge- nva ar so u n an rı 0 a- - tabltelJ' 
tirilmişlerdir. Iiboluda 481, Eceabatta 152, Bayra- ziçi yolcuları Şirketi Hayriye vapur- niz ortasına otur~u~uş m_~s- tıdl 

miçte 15, Ezinede 55, Çanakkalede lannın sıcaklığından şikayete başla- bir h~rp gemisi gıbidır. Butun ıAıı:ı• 
Burada yeni olarak yaptınlan bu 44 ev yapılmıştır. mışlardır. 4Ş mil murnbbnı mesahadadıt· Y-

tipteki evlerin sayısı yüzdür. Gelen lskAn idaresinin kadrosu pek dar Vapurlar bilhassa akşam postala- ka bir şey yoktur. bJf 
göçmenlerin içinde iki saraç, bir nal- olma.sına rağmen, muhacirlere ev ve nnda yolculan bunaltacak luıdM" ı:n- de ackc;ırden ve istihktımlardaJl • 
bant, bir nrabacı ustası bir de bakkal tarladan başka öküz, tohumlu~ pu _ ceı .. olnıol·t"tlır Vap_ur memurları * el ~ıJ " 
vardır. luR: vesaire verilerek hepsi de' müs- her türlü ikiyete rab'lllcn xaıotifcr-- S - Umumı oıuçege tı ~'" 

Göçmenlerin iaşeleri temin edildi- tahsil bir hale f "lmek - red' leri kapamamaktadırlar. Buna sebep ·ı m •n111 l b ~111 :rrııı ___________________ s_e_ı_n ___ u_z_e ır. te kaptan köşkünün daima rüzgara sıvı e, • .-r ara, ar ,, dt' 
mnruz olduğu için çabuk ısınamama- cibince verllen maaşları 
cıdır. Şirketi Hayriyeden küçük bir rece ve mıktan nedir? e-

Yeni Bir Otomo i1 
TaOmatnamesi 
Hazırlanıyor 

Otomobilcilerin şikayeti üzerine 
belediye fen heyeti yeni bir otomo
bil talimatnamesi hazırlamıştır. Ye
ni talimatnameye otomobillerin pla
kaları, durak yerleri ve şehir dahi
linde gidiş gelişleri hakkında birçok 
hükümler konulmuştur. Yeni tali
matnamede otomobil boyalan hak
kında bir kayıt yoktur. Bu cihet Va
li ve Belediye Reisi Lutfi Kırdarın 

reyine bırakılmıştır. 

Taksi otomobillerine verilen pla

ka değiştirme müddeti bitmek üze

redir. Şimdiye kadar 800 taksi mu-

ayene edilmiş ve plakası değiştiril

miştir. 

Şoförler Cemiyeti Reisi Vali ve 
Belediye Reisini ziyaret ederek tak
siler hakkında bazı dileklerde bu
lunmuştur. Şofôrler bilhassa taksi 
otomobillerinin bir renge boyanma
sı mecburiyetinin kaldırılmasını is
temektedirler. 

EKONOMi • 

Avrupaya Kesilmiş 
Tavuklar 

Gönderilecek 
Trakyadan, kesilmiş tavuklann 

soğuk hava tertibatlı vagonlar ile 
Avrupayn sevki için hazırlıklara 

başlanmıştır. 

Tavuk ve yumurta ihracatı bu sene 
1,000,000 liraya yaklaşmıştır. Köy· 
lerde fenni 1 tavukçuluk çok ilerle
mi§tir. 

Trakyada şimdiye kadar 105 fenni 
kümesli istasyon açılmıştır. Gele
cek yıl bu miktar 200 ü geçecektir. 

Ziraat V ekaleü, bu :faaliyeti teş
vik için önümüzdeki yıl Trakyada 
bir müessese daha açmıya karar 
vermi~. 

masraf ihtlyarile kapta~ köşkü ile C _ B m mucibince de'1let ııııt· 
olcu salonlnrımn kalorif r aç1p ka- are şltırd 

pnma tesisatını ayırması rlca edil- murlan 19 dereceye ayrıbnl eee1e 
mektedir. Her memur mensup olduğu d~e1e 

göre maaş alır. Maaşların d 
göre nisbeti şudur: 

Maaşı asli Tahsisat ıc0ıı 

Salgını Var Dıerece ~~; x nis~ti v;oo 
İzmir, 18 (Tan muhabirinden) - lz- 2 125 X 4 500 
mirde salgın halinde grip hastalığı 3 100 X 4 400 
vardır. :Mekteplerdeki talebelerin 4 90 X 3,2 2

68 
256 

yüzde yirmi beşi hastadır. Sıhhiye 5 80 X 3,2 
210 

Vekaletinin mekteplerin ve umumi 6 70 X 3 165 
yerlerin kapatılması hakkında emir 7 65 X 3 126 
vereceği beklenmektedir. 8 45 X 2,8 10s 

Nazillid~ de grip oar 9 40 X 2,7 g8 
Nazilli, (Tan muhabirinden) - Na- 10 35 X 2,8 s4 

zilli merkezi ile Sultanhisar, Sevin- 11 30 X 2,8 ~ 
dik, Hamzclli, Pivlibey köylerinde 12 25 X 3 66 
sıtma, nezle ve grip salgın bir halde 13 22 X 3 60 
bulunmaktadır. 14 20 X 3 r;6 

lzmirde Grip 

Mektepler tatil edllmiştlr. Köylü- l5 17,5X 3,2 52 Türkofis Reisi Geldi lcr doktorsuzluk ve ilaçsızlık yüzün- 16 16 X 3,25 49 
Bir buçuk aydanberi Atinada mem den büyük sıkıntı çekmektedirler. 17 14 X 3,5 4!S 

leketimizle Yunannistan hükumeti 18 10 X 3,75 40 
arasında kliring ve veteriner müza- Dört Yaşında Bir Çoculi 19 10 x 4 '*v/ 
kereleri yapan ve neticede hazırla- Ocakta Yandı ~ A 
nan anlaşmaları imza eden Türk O. Bursa, (Tan muhabirinden) - Ka-
fisi reisi Burhan Dahni, dün öğle- rnman köyünde, Müminin 4 yaşlann
den sonra Besarabia vapuru ile şeh- dnki oğlu lbrnhim ocağa düşerek 
rimize gelmiştir. yanmış ve ölmüştür. 

TAKViM ve 

O, koynundaki bflgi hazinesini 
Diclcye dlişiircn divan efendisinin 
durumundaydı. Fakat biz, katip iz 
kalan e ki devir vali i vaziyetinde 
değildik. Çünkü ''ali, divan efcııdioıi
ni geri gönderdikten onra yoluna 
devam etmişti. Biz, ba ka .bir otomo
bil ve ·n arnhn bulabilmek için yağ
m11r altında beklemek mecburi) etin
drydik. 

GUrıllrı R~@iirI-ıl~rl 

Ioıte bu ı tıror b ni sinirlendirdi ve 
şu 'ıkro\'1 yazdırdı.Kadıköy belediye. 
!I'"" oınrmak i tiyorum: yUrümck kn
hiliw•tlnl ka~bcden bu köhne, bu 
snr~Hk otomobilleri ne diye piyasada 
tutnr? .. 

Bahk Bolluğu 
Bnlık akını devam etmektedir. Bo

ğazda kayıklar dolusu çlnekop, us
kumru, torik ve istavrit tutulmuş -
tur. Balık fiyatları ucuzlamıştır. Çi
nekoplann kilosu 15, uskumru 15, 
btavrit beş kuruşa kadar satılmıştır. 

Kıf bu •ene biraz gecikti. lstanbıtla ancak dün biraz kar 
serpifti~i. Ankaraya iki gün evvel ük kar yağmıffır. 

Ruuncle Ankarayı kar yağarken göriiyormnm. 

Jlnkara Parti Kongresi azalanna bir ziya/et verilmiftir. Re
simde Baıuekil Celal Bayan bu ziyafette kongre azalan 

ile birarada görüyor6Unuz. 
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[BUGON_I 
3 Milyarhll 
Bir Yük 

Yazan: Omer Rıza DOCRUL 

İtalya 
Almanyaya 

Arazi Vermiş 

Arttırma Haftası Dün Bitti 
Bu Münasebetle lktısat Vekili Şakir Kesebir 

R adyoda Mühim Bir Nutuk S öyledi 

fjElfK 
Seyahati 
Sever misiniz? 

Yazan: B.. FELEK 
Avrupada en büyük zevkle selTet. 

tiğim vitrinlerin başında seyahat a. 
centalarının mostraları gelirdi. 

Silahlanma yükü, gün geçtik(e 
•iıriaşıyor. Milletler Cemiyeti ta
tllfndan geçen yl neşrolunan silah • 
lanına kitabına göre dünyanın silah 
lanınak için sarfcttiği paranın ye -
kı1nu (2,400,000,000) İngiliz lirası 
İlıtınuştu. Fakat bu müthiş rakkarnın 
hile hakikati ifade etmediği söylen
tlıekte ve masrafın çok fazla olduğu 
İddia olunmaktadır. Silahlanma ya -
tışı devam ettiğine göre, geçen sene
ilin bu rakkamını doğnı farzederek, 
h11 seneki masrafların hiç olmazsa 3 
lııilyar İngiliz lirasına yani 18 milyar 
tıirk lirasına vardığını kabul etmek 
ltahediyor. Son silahlanma yarşının 
başlangıcı olan 1932 senesinde ya -
lltlan teslihat masrafı 1,300,000.000 
~giliz lirasına ı;ardığı zaman herkes 
ı.tı Yiikün ağırlığı altında inim inim 
oııleıniş ve vaziyetin bu şekilde de
~tn etmesine imkan bulunmadığını 
'ilyleınişti. Bugünkü silahlanma mas 
~an ise bir kaç misline yükselmiş 
~dün herkesi yıldıran rakam, ideal 

Londra 18 (A. A.) - "Reynole 
News,1 gazetesinin istihbanna göre, 
3000 Alman ailesi İtalyan Somalisin
de Kismajuya yerleşmiştir. 

Ankara, 18 (Tan muhabirinden) - lıimuzı haklı gösterebilir. Ancak u
Dokuzuncu Ulusal Ekonomi ve Art- nutmamalıyız ki, umumiyetle istih
tırma haftası münasebetile lktısat salimizi daha pek çok arttırmaya 
Vekili Şakir Kesebir radyoda İktısat mecburuz. Dünya müvazenesinde 
konferans vermiştir. 1ktısat Vekili her milletin hakiki yerini ancak kuv 
konferasında bilhassa demiştir iri: veti ve istihsal kudreti tayin ve mu-

mn tatbiki ile bugünkü maden lstih
salatımızm kıymeti iki misline çıka
cak ve sanayi istihsalatının kıymeti 
de 300 milyon lirayı geçecektir. 

Yavaş yavaş bizde de yayılmaya 
başlıyan bu şekil vitrinlerin, insan· 
da seyahat arzusu uyandırmakta ol
duğuna, Beyoğlunda bir seyahat a
centasının Nevyork sergisi için şu Si• 

ralarda yaptığı bir mostraya baka 
baka inanmaya başladım. Çünkü 
dünyanın her tarafını, mesela Çini 
görmeyi özlerim de - neden bil
mem - Şimali Amerikayı içim çek
mezdi. 

Malum olduğu üzere bu toprağı 

İngiltere 1925 de İtalyaya terketmiş
ti. Şimdi alınan haberlerde İtalya da 
bu toprağı bundan bir sene evvel Al
manyaya terketmiştir. 

ln9ilterede 
Yahudi Nümayişi 

Yapllacak 

"- Arttırma ve yerli malı haftası hafaza eder. İstihsalini en kısa za
artık milli hayata giren güzel bir i- manda en yüksek haddine kadar art. 
det oldu. tırmıya çalışmak her vatandaşın 

Bu sene hafta, muhterem Başveki- şahsi menfaatine de uygun milli bir 
limiz Celal Bayarın Ankara Halke- vazifedir. 

Bu rakamları arzederken, son on 
sene içinde maden ve sanayi saha
sında umumiyetle iki misli istihsale 
yaklaşılmakta olduğuna, Cümhuriye 
tin büyük bir feyiz ve muvaffakıyeti 
olarak memnuniyetle ve iftiharla i
şaret etmek isterim. 

rakam sayılacak vaziyet almış -
~· 1932 de d~ insanlığın bu ağır yü

ııe kadar zaman çekeceğini en 
~dişeli tavırla soruşturulmuş oldu -

&'ibi masrafın ve yükün çekilmiye 
~it hale geldiği bu sırada kat kat 
~ış endişelerle ayni sualler ileri 
.~lrnekte, fak at bir kimse tarafın 
~ d" cevap verilmemektedir. Bu -
~il gidişle bu suallere cevap ve
" ıyecek ve yük gittikçe bilyüye-

~e ağırlaşacaktır. 

* ~bir parlamento : 

~ iiç gün evvel İtalyan parlamen 
~ kendi kendini ebediyen fes -
~ •e yerine Façyolar ve korporas 

ar meclisine bıraktı. Sabık mec
~aşist neşideleri okuyarak ha
• son vermiş ve bu suretle kor 
Yoıılar hakimiyetine ve İtalya-
ııivui ve endüstriyel hayatını 

it ~esıı..... ;tul açılmı,tır. İtalya-
0l'J>orşsyonlara teşrii selihiyet 

1 olduğu için, bunlarm her 
• ınilli konsey tarafından tas-

0ltaııduktan sonra, herkes tara
saygı görecek, ve devlet rel

tasdiki üzerine kanun tanıla • 

it.. 
l)•da H korporasyon vardır. 
ltotı»orasyonda iş sahipleri iş ya

l l' •Yni derecede temsil olun • 
'"dır 

'rı:syonlar. 1934 de resmen 

' etmiş, ve faaliyete geçmiş
t ""1lar dört yıl süren bir tecrübe 

--liyetten sonra İtalyan mebu

'lisinin yerini almıştır. Kor -
011 sisteminin, her işi yapana, 

işi kontrol etmek fırsatı ver-

~lennıekte ve bu yüzden dev

ekonomik kuruluşu, dikkate 

htt tecrübe mahiyetini almak-

içı ile İtalya arasında, son haf 
;:e en çok münakaşa olunan 

'>i nustu. Dün iki tarafın da 
lnünakaşa etmeğe başla -
tördük. 

da Suriye ile 1936 da im-
,-.e artık istiklal muahedesi 
~ başka her unvanı alabile

it l'nuahedenin tasdikini ge • 
için bilyük bir temayül 

\ı; llatt& ban Fran51z mahfel-
0~1ıahedenin büsbütün ilgası

'tınış. 

• tl •jansı derhal cevap veri
~ 1'1ıınsıdarın Tunusta da bu 
"-'~eket ettiklerini, oradan da 

ııYetı düzelttikten sonra çı
~~ltlerini söylemişler. sonra 
ıı.. eşınişler. Şimdi de Suriye
~~ı 
'ıl Yapıvorlarmış ... 

\-. llr~a İtalyanlar arasında 

01llUnakaşadan kapılacak his 
d, Yabancıların bir yurda 

•oıı ~ile ra oradan çıkacaklanna 
l'ı leli söze inanmayarak on
-. 'P •tınak için sözden daha 

Londra 18 (A. A.) - Büyük Bri -
tanya cemaati teşekkülleri bir top
lantı yaparak 29 kanunusani tarihin
de bütün imparatorluk dahilinde mi
tingler aktederek Almanyada yahu -
dilere yapılan fena muameleleri pro
testoya karar vermişlerdir. 
Rumanyadan 150 bin Yahudi 

hicret edecek 
Bükreş 18 (A. A.) - Rumen ma -

kamlan büyük harpten sonra Ru
manyada yerleşen yahudilerin mu -
hacereti hakkında hükumet tarafın
dan tanzim edilen projenin tatbikına 
geçmek üzere Rumanyadaki yahudi 
cemaatlariyle müzakereye girişmiş -
lerdir. Bu projeye göre üç sene için
de yüz elli bin yahudinin memleketi 
terketmesi tazım gelmektedir. Söy -
lenildiğine göre bu muhaceret için 
Rumen makamları yahudi teşekkül
lerine lazım gelen nakdi muavenet -
lerde bulunacaklardır. 

M acaristanda 
Budapeşte, 18 (A.A) Dün ilk ola

rak Budapeştenin bazı mağazaları
nın vitrinlerinde halka müessese sa
hibinin Ari olduğunu bildiren levha
lar kondugu görülmüştür. 

Hususi bir maden müessel!IE!ırinde 

mühim miktarda ihtilas yapan yahu
di mebus Biro hakkında bir tevkif 
müzekkeresi isdar edilmiştir. Fakat 
Biro ecnebi bir memlekete kaçmağa 
muvaffak oımuşıuı. 

Amerikanın dahili •i)'Qffti 
ve Yahudiler 

Bertin 18 (A. A.) - ''Correspon -
dance Palitique et diplomatique,, A
merikada resmi şahsiyetler tarafın -
dan sistematik bir surette totaliter 
devletler ve bilhassa Almanya aley
hinde yapılan hücumlardan bahset
mekte ve bu hücumları tahlil eder2k 
bu tarzı hareketi Amerikanın dahili 
siyasetinde yahudilerin oynadı.il role 
atfetmektedir. 

Kont Ciano 
Macaristan 

Yolunda 
Roma. 18 (A.A.) - İtalya Hariciye 

Nazırı Kont Ciano bu sabah Buda
peşteye hareket etmiştir. Kendisine, 
Macaristanın Roma orta elçisile Ha
riciye nezaretinin bir çok erkanı ve 
bir çok ta gazeteci refakat etmekte
dir. Kont Ciano Budapeştede Macar 
devlet adamlarile müzakerelerde bu
lunacaktır. 

Giomale di'İtalia bu ziyaret mü
nasebetile yazdığı bir makelede bu 
seyahatin bir dostluk tezahüri,i ola
rak telakki edilmesi lazım geldiğini 
ve ancak bu münasebetle Kont Cia
nonun Macaristanın dahili ve harici 
siyasetlerini alakadar eden mesele
ler hakkında müzakerelerde buluna
cağını ehemmiyetle kaydeylemekte
dir. 

lngilterenin Çine 
Yardımı 

vi salonunda irat buyurdu.klan nu- Devletçe mütemadiyen istihsali 
tuklarile açılmıştır. arttırmak ve kıymetlendirmek için 

Gazetelerimiz mevzuun ehemmi- yeni imkanlar ve kolaylıklar hazır-
yetini anlatan yazılarile milli alaka- lamaya hadim tedbirler alımyor. 
yı iktısadi kalkınma davamız üstün- Tasarrufu korumak, krediyi geniş -
de toplamış bulunuyorlar. !etmek, faizi ucuzlatmak, görgü ve 

Bugün bu canlı hareketi 1929 se-
bilgiyi arttırmak, mali fedakarlıklar 

nesinde dünya buhramna karşı milli 
ekonomimizi korumak için devletçe pahasına teşvik ve himayelerde bu-
ciddi tedbilere tevessül olunduğu bir lunmak, yol, liman ve su işleri yap

mak, teşkilatlanmayı, iyi fiatlarla 
sırada ayni davanın yayıcı ve yar -
dımcısı olmak üzere kurulan ve ilk 
zamanlarda "Milli iktısat ve tasarruf 

satışı temin etmek yolundaki faali
yetler meydandadır. 

cemiyeti,, adını taşıyan ulusal eko- En ileri ve en refahlı millet olmak 
nomi ve arttırma kurumunun sistem- hedefine sür'atle varabilmek için 
li, sebatlı ve feragatli çalışmasına devletçe girişilen faaliyetler her fır-

d satta izah edilmiştir. Tamamlanma-me yunuz.,, 
Bugün Dokuzuncu Arttırme ve sı çok yaklaşmış olan birinci beş se-

Yerli malı Haftası nihayet buluyor. nelik sanayi programımız malfun
Sayın Başvekilim, memleketimizin dur. Bu programı bitirmeden geçen 
ekonomi durumu ve buna göre hükıi- sene üç senelki ikinci bir maden 
metin görüş ve politikasını, milli e- \programı ve müteaki~en bu ikin~i 
konomiyi ve finansı alakadar eden maden programını da ihata etmek u
ehemmiyetli mevzuları açılış nutuk- ze:e bu sene d~:ı yıl~ık. üçüncü bir 
lariyle beliğ bir surette izah buyur- plan kabul ve ılan edıldı. 
muşlardır. Şimdi bir taraftan birinci beş se-

Ben İktısat Vekili sıfatile, geçirdi- nelik programın ikmaline çalışmakta 
ğimiz senenin milli iktısat bakımın- diğer ta~a~tan yeni dört senelik pla
dan mühim gördüğüm birkaç nokta- nın tatbikıne başlanmış bulunmakta 

ınna temas ile iktifa edeceğim.. dır. 
Bu sene umumiyetle istihsalirniz Birinci beş senelik programın tam 

normal ve geçen seneden daha iyi sa- tahakkuku 107 milyon liraya mal o
yılabilir. labilecektir. Yeni dört senelik plan 

Maden istihsalinde cilzt bir artıf baflıca modern ve lüzumlu bazı sa
görüyoruz. Ayrıca bu sene zarfında nayi istihsalAtınm artırlmasını, ilctı-
demir cevheri istihsalatına da baş-, sadt istikalimizi ve milli müdafaa-

lanmıştır. 

Endüstri mamt\latında artış var -
dır. Tahmini hesaplanmıza göre, 37 
senesi ile 38 arasında artış miktarı 
7-8 milyon lirayı bulmuştur. 

Bu malfımat geçirdiğimtz senenhı 
istihsal vaziyetinden memnun olmak 

Yugoslavyada 
~ 

Hükumetle Muhar.fler 

mızı koruyacak yeni sanayi müesse
seleri tesisini, limanlar ve büyük e
lektrik santrallannın inşasını, De -
niz ticaret filomuzun ve tersanemi
zin ihyasını, bunlarla irtibatı olan 
bir çok .küçük büyük işlerin yapıl

masını istihdaf emektedir. Yeni pl&-

B. Hitlerin 
Hazırladığı 

İmar ve kalkınma işi mühtaç ol
duğumuz milli sermaye ve krednün 
başhca kaynağı tasarruf hesaplan ol
duğundandır ki tasarruf yekununun 
her yıl kaydettiği artışlarda daima 
istikbalimizin teminatı müjdesini 
buluyoruz. 

1938 senesi harici tciaretimiz ge
çen senelere faik bir inkişaf seyri ta
kip etmiştir. Ancak bu sene ihracat 
ve ithalat müvazenemizin biraz a -
leyhte kapanması muhtemeldir. Fa
kat bu hal de bir sürpriz olmamalı
dır. İhracatımız geçen yıldan fazla
dır. İthalatımız da madeni mamulat 
makineler ve fenni alat, nakil vası -
talan gibi istikbali hazırlamıya, is
tihsali arttırmıya yarıyacak mevad
dın muvakkaten çogalması nisbetin
de artmıştır. Aynca, bu artışın kar
şıhğı Türk mallan ihracına tahsis e
dilmek üzere T. C. Merkez Banka
sındaki kliring hesaplarına geçmiş 

bulunuyor. 
Atatürk rejimi, Türkiyeyi ekono -

mi hedeflerine doğru yapıcı ve yara
tıcı hareketleriyle her yıl biraz da
ha yaklaştınyor. 

Ekonomi savaşı içindeyiz. Türk e
nerjisi bunu da başaracaktır. Savaş -
lar kazanmayı bilen büyük cümhur
reisimiz İnönü başımızdadır. Bütün 
memleketele karşı karşıya bulundu
ifum bu sırada hQrmet ve tazimle bü 
yük milli şefimizi selamlamayı, iktı
sadi kalkınma savaşını bir milli cep
he işi görerek daima takviye ve teş
vik etmiş olan matbuatımıza teşek
kür etmeği ve rejimimizin ikbsadi 
hedeflerine inanmış ve davamıza bağ 
lanmış olan vatandaşlanma en derin, 
saygılarımı arzetmeyi bir vazife bi
lirim. 

Memel işi 
--o-

' Litvanyanın Berlin Sefiri 
Arasında Şerefli Bir 

Sureti Hal P\l"aştırılıyor 
Belgrad, 18 (A.A.) - Avala ajan

sı bildiriyor: 

1 

Almanya ile 
Sürpriz Müzakereye Balşlryor 

Londra 18 (A. A.)- "Sunday Dis-j Varşova 18 (A. A.) - " Wieezor 
patch,, gazetesi büyük başlıklarla Warzawski,, gazetesi yeni Litvanya 
Hitleri yeni sene için bir sürpriz ha- sefiri Urbsizys ile yaptığı bir müla -Vreme gazetesi, "İntihabattan 

sonra,, başlığı altında yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

Başlıca demokrası memleketlerin
de parlamentoda nisbi bir ekseriyet 
hüktimeti idare için kafi gelir. Bina
enaleyh, Yugos1avyada da Stoyadi -
noviç hükumetinin kazandığı değil, 
öyle nisbi, fakat ekseriyet kendisine 
memleketi idare imkanını temin ey
lemektedir. 

11 ilkkanun intihabatile Yugos
lavya milleti Maçek'in federal hükii
met sistemi siyaseti ve anayasanın 

tadili teşebbüsleri aleyhinde rey 
vermiştir. Artık, iki taraf arasında 
bir anlaşma temininin mümkünk o
lup olmadığını araştırabiliriz. Biz 
öyle tahmin ediyoruz ki, Maçek ve 
tarafdarlan bu memleketi hiç değil
se kendi doğdukları toprak olmak i
tibarile sevmektedir. Binaenaleyh, 
şerefli bir sureti hal araştırmak im
kan lan mevcuttur. 

----o----

Manevrası 

zırladığını yazıyor. katı neşretmektedir. 

Bu gazeteye göre, Hitler, bir silah- Sefir Litvanya siyesetinin tama -
sızlanma konferansının toplanması- miyle müstakil olduğunu tebarüz et
m teklif edecektir. Hitler, Fransa, tirdikten sonra memleketinin Memel 
İngiltere ve İtalyaya, Alman silah - halkının muhtariyet taleblerini Me
lanma programında dahil bulunan mel statüsünün çerçevesi içinde tet
bütün silahlara şamil olmak üzere si kik etmeğe hazır bulunduğunu be -
lahlanma pragramının tahdidini mu
tazammın bir dörtler paktı teklifinde 
buluhacaktır. Almanya bu meyanda 
hava ,;ilfilılannın da tahdidini isteye
cektir. 

Bazı N asyonal Sosyalist liderleri, 
şarki Avrupada yeni bir sergüzeşte 
atılmak emelinde ise de Hitler daha 
evvel Fransayı ve İngiltereyi yokla
mak istiyor V\! her şeyden evvel İn
giliz silahlannın tecavüzi değil teda
füi olduğuna kanaat getirmek eme
lindedir. 

İ§te bunun içindir ki, kanunusani 
başlarında Londraya gelecek olan 
yüzbaşı Wiedemann böyle bir Alman 
teklifinin nasıl mukabele göreceğini 

yan etmiştir. Litvanyanın yeni Ber -
lin sefiri Skirpa, bu hususta müza -
kerelere girişecektir. 

Sefir Memelin Almanyaya devre
dileceği ve Almanya ile Litvanya a
rasında bir gümrük ittihadı vücuda 
getirileceği hakkında dolaşan şayia

ları katiyetle tekzip etmiş ve demiş
tir ki: 

"Memel meselesi hariç olmak üze
re Litvanya ile Almanya arasındaki 
münasebetler memnuniyete şayan -
dır. Almanya ile iyi komşuluk mü
nasebetleri idame etmek Litvanya 
siyasetinin hedeflerinden biridir. 

Ruma11yada Yeni 
ve Tek Parti 

--<>-

Fahri Reisliği Bizzat Kral 

Karol Deruhte Ediyor 

Son devrin medeni adamı için en 
büyük zevk, hatta gitgide bir ihtiyaç 
haline gelen seyahat eskiden bir hii· 
ner ve bir külfetti. 

Evliya Çelebi merhumun seyaha._ 
namesini okuyanlar, kitabın başında 
müellifin bu büyük seyahate çıkışı
nın izah şeklini görmüşlerdir. Çelebi 
merhum rüyasında hazreti Muham
medi görmüş ve kendisine: 

- Şefaat ya resulullah! diyecek 
yerde şaşırıp: 

- Seyahat ya resulullah! demŞ. 
Peygamber de ona: 

- Allah yardımcın olsun! diye 
dua etmiş. O sebeple seyahate çık .. 
m.ış. 

Evliya Çelebinin seyahate çıktığı 
devirdeki eksik vesaitle o genişlikte 
bir seyahat yapmağa teşebbüs etmek 
için ancak merhumun öğrenmek ve 
görmek hususundaki ölçülmez aşkına 
malik olmak yahut bir zaruret O... 
şısında böyle bir külfeti &"öze almak 
gerekti. Herkesin kendi gibi seyahat 
aşıkı olam.ıyacağını düşünen Evliya 
Çelebi bu işi bir peygamber emri ola
rak ~·apmış görünmekle zamanmm 
muhafazakarlıklarına ve tenkitlerine 
karşı bir tedbir almıştır. 

Bana sorarsanız dünyada en bB
yük zevk olarak seyahati bulurum. 
Ama ne şekilde olursa olsun. 

Hele bugünkü seyahat vasıtatan.. 
nın konforu içinde can mı dayanır!. ı 

Bir Fransız gazetesi Yunan Başve- ' 
kili General Metaksasın devlet adanı
lan arasında seyahat bakım.ın4M_a 
rekor kımnş olduğunu yazıyordu. 
Bu gazeteye göre, kom.11\ ve ~,gM 
memleketin sempatik başveldB son 
on beş ay zarfında mecmuu 73 gün 
süren 23 seyahat yapmıştır. Yunan 
başvekili bu seyahatlerde şimendil
fer, vapur, otomobil ve tayyare gıöi 
bütün modem vasıtalardan istifade 
etmiş ve yalnı7. 11 seyahat esnasında 
geçtiği demiryollar üzerinde 7834 ki
lometre katetmiştir. 

Tayyare ile yaptıtı 3 seyahatte 
%479 kilometre vapurla yaptığı 9 se
yahatte %668 mil (4268 kilometre) ve 
otomobille yaptığı gezilerde de 25156 
kilometre kateylemiştlr. 
Doğrusu imrenmedim desem ,....:. 

lan söylemiş olurum. Hatta gıpta de
ğil haset ettim. Ama haset etmek ah
laksızlıkmış. Zavallı haset, modern 
hayahn doğurduğu çeşit çeşit ahlik
sızlıklar arasında hüsnil ahlak sayı
lacak kadar masum kaldıği için seya.. 
hat edenlere karşı duyduğum hu his
si saklamakta bir beis görmem. 

Dftşii(1ün bir kere Efinün birinde 
bir fırsat düşüyor, size Amen1caya, 
Tokyo, \:eya Avusturalyaya gitmeni
zi ve orada mesela: Fasulyeden ha
sıl olan gazlann saniyede nasıl Jml .. 
lanıldığını tetkik ederek bir rapor 
hanrlatnanızı teklif ediyorlar. 

Nazlanır mısAnız? 
insan böyle seyahatlerde dihıya 

görür, adam görilr, medeniyet ve re
fah görür, öğrenir, kurtlarını döker. 
Eğer başka keseden seyahat ediyorsa 
biraz da dünyalık arttırır, döner ge
lir. Geldikten sonra ~una buna biraz 
yukandan bakar. 

Böylelerinin, ve aleHimum seya
hatten henüz dönmüş te gördükleri
ni ve görmediklerini aleme anlatmak 
merakında olanların .aUnden kurtul
manın yegane çaresi nereden bah· 
setseler: 

- Uç defa gittim! diye kısa kes
tirmektir. Ama mahallenizden çık· 
mamış olsanız bile bu usulü tatbik 
edebilirsiniz. Korkmayın sizi kimse 
kontrol etmez. 

Siz tramvay biletçisi misiniz ki; 
kontrol etsinler?!. 

tolanmıştır. Parti nizamnamesinin 
tanzimi için dört azadan mürekkep 
bir komisyon teşekkül etmiştir. Ge
lecek haf ta aza kaydına başlanacak 
ve bütün Romanyada propaganda 
toplantıları tertip edilecektir. Dola
şan bir şayiaya göre Kral Carol bu 
partinin fahri ryasetini der'uhde e-ttıd~sıtalara müracaat etmek 

tİdir ' . 'lltt)eliler bu hisseyi kap-

Londra, 18 (A.A) - "Sunday Ti
mes,, gazetesinin yazdığına göre, İn 
giltere Çine yapacağı mali ve iktısa
cli yardım cümlesinden olmak üze
re Çin ile muvasalasını Binnanya ta
rikiyle kurmak fikrindedir. Binaen
aleyh Çin ile Birmanyayı birleşti

ren yolun önümüzdeki sene tamam
lanaca ümit edili or. 

Washington, 18 (A.A.) - Bahriye 
Nezareti tarafından bildirildiğine 

göre, 140 harp gemisi ile 600 deniz 
harp tayyaresi pek yakında yapıla -
cak olan deniz manevralanna i§tirak 
edecektir. 

senedenberi Atlantik denizin-

de ilk defa olaraktır ki, Amerika de
niz manevralan yapacaktır. Bu ma
nevralar donanmamn kısmı küllisi 
Panama kanalından Atlantik denizi
ne geçer geçmez başlıyacaktır. Ma -
nevralar sahası Küçük Antil adala
nnın prkı ile Ekvatrün cenubudur. 
Manevralar haziran ayına .kadar de
vam edecektir. 

Bükreş, 18 (A.A.) - "Milli rene- decek ve Dahiliye Nazırı Calınesco 

sans cephesi., ismini alan Romanya- partinin umumi katipliğine tayin e
nm tek partisi, dün ilk defa olarak dllecetttr. 
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17 Yaşında Bir Kız 
Bir Hamalı Dava Etti 

Gece Yarısı Alacağını istediğini SöyDyen 
Hamal Bir Ay Hapse Mahkum Edileli 

Dün Sultanahmet sulh ceza mah- adam kaçıp ortadan kayboldu. Ken
kemesinde bir tecavüz hadisesinin· disinden davacıyım. 
duruşması yapılmıştır. Hakimin ne söyliyeceksiıı, sualine 
Davacı Bakırköyde Vali sokağın- suçlu: 

da 15 numaralı evde oturan Raufun - Ben buna kat'iyyen tecavüz et
kızı 17 yaşında Güzin Barlastır. Suç medim. 
lu ise yine Cevizlikte Asımın kömfır Onlarda bir hamallık ücreti olarak 
deposunda çalışan 30 yaşında hamal 50 kuruş alacağım vardı. Gece tesa
Hüseyindir. düfen onunla karşılaşınca ancak ala-

Davacı hadiseyi şöyle anlatmakta- cağımı istedim. Fakat o bana şiddet-
dır: 1i bir tekme indirdi. !kinci tekmeden 

- Evvelki akşam beraber derse lrurtulmak için birdenbire geri çe
çalışmak üzere bir arkadaşıma !rlt- kilince de yere kendiliğinden düştü, 
tniştim. Saat 23 de eve gelip elimde- demektedir. · 
ki anahtarla kapıyı açmağa çalışır- Dinlenen şahitlerin ifadelerinden 
ken bu adam birdenbire üzerime hü- 1 a- . tec .. trnek . 
cum etti ve iki omuzlanmdan tutup suç unun uzıne avuz e lSte-
çekmeğe başladı. Bu sırada her iki- diği anlaşılmakla Hüseyin 1 ay hap
tniz birden çamurların içerisine yu- se ve iki lira mahkeme masrafı öde
\'arlandık. Bu sırada benim bağırıp meğe mahkfun olmuş ve derhal tev
lstimdat etmeğe başlamam üzerine kif edilmiştir. 

Tramvay Ücreti 
Vermemek için 

Biletçiyi Yaralamıı 
DOıı Aksaraydan Topkapı tramva

yına binen Behçet Ateş isminde bir 
phıa her nedense bilet almadan se
yahat etmek istenıiş, biletçi Mehmet 
te, LAielide zili çekerek arabayı dur
durmuş ve Behçete ya bilet almasını 
Teyahut arabadan inmesini söylemiş
tir. Biletçi Mehmedin bu sözlerine 
son derece asabileşen müşteri cüzda
nından çıkardığı beş kuruşu kaldı
np caddeye attıktan sonra Mehmede 
dönerek: 

- Bu parayı sana vermiyeceğiın, 
işte sokağa attım, demiş ve Mehme
di tekme ve yumrukla dövmeğe baş.o 
lamıştır. Biraz sonra hadise mahalli
ne yetişen polisler Mehmedi yüzün
den yaralı olarak bu azgın müprl
nbı, elinden kurtarmışlar ve her iki
atni de cürmümeşhut mahkemesine 
yollamışlardır. Yapılan duruşma ne
ticesinde Behçetin bu suçu, biletçi 
Mehmedi yaraladığı ve bu yaranın 
da on günden fazla tedaviye lüzum 
göstermesi dolayısile ahkAmıumumi
yeye tlbi tutulmuş, ve muhakeme 
başka bir güne talik edilmi§tir. 

Bir Şaplia Hırsızı 
Mahklm Oldu 

Meşhut suçlara bakan Beyoğlu bi
rlııci sulh ceza mahkemesi De
nizbank binası içinde memurlardan 
Bay Samimin fapkasını çalarken cür 
mQmef}ıut halinde yakalanan Ali Ya 
verin duruşmasını yaptı. Haklın p
hitleri dinledi, dosyayı tetkik etti. 
8uçu sabit gördüğü için Ali Yavere 
1 ay, 20 gün hapis cezası verdi. ' 

Kadın Rekabeti 
Yüzünden 

Hemıerisini Vurdu 
Tekirdağ iskelesinde Borlu,. 

hanında hemşehrileri Elazizli Nuriyi 
ağır surette yaraladıkları iddia edir
len Ahmetle Mehmet Cumanın Sul
tanahmet birinci sulh ceza mahke
mesinde sorgulan yapılmıştır. HA
dise kıskançlıktan doğmuştur. 

Ahmed.in Servet isminde bir met

resi varm11- Nuri bunu kandırarak 
kaçırmıştır. Ahmet çok itimat ettiği 

hemşerlsinin bu hareketine kızmış, 
Mehmet Cumayı yanına alarak iske

leye gitmiş ve Nuriyi iskelede gö

rünce hemen bıçağını çekmiı ve üs
silne saldırarak: 

- Nasıl Servetimi ellmden alır 

mısın, demiş ve gözünden ağırca ya
ralamıştır. 

Suçlular, mahkemede her şeyi in-
• 

kar etmi§lerdir. 

Hildm, Ahmedin tevkifine ve Meh 
met Cumanın kefalete bağlanarak 

serbest bıraktlmasına ve şahitlerin 

çağınlmasına karar vermiştir. 

Kambiyo Müdürlüğü 
Maliye Veklleti kambiyo müdür

lüğüne Merkez Bankası kambiyo şe

fi Bülent tayin edilmiıür. 
----<o---

Oç Hırsız Yakalandı 
Bir kaç gün evvel Karamürsel fab

rikasuun damındaki pencereletde.n 
birisinin demirlerini kesmek suretile 
içeri girip 3 top kumaş çalan Hasan 

~dliyeye Mübatlr Mustafa Hüseyn ve diğer Hasan ya-
Ahnacak ~ıar ve aralarında taksim et· 

lsta b 
1 

tikleri kumaş evlerinde bulunarak 
n u mahkemeleri ve daireıe - fabrikaya iade edilmiştir. 

rinde açık bulunan mübafirliklere 
memurin kanunuııun dördüncil mad- y 
desinde yazılı şartlan haiz talipler a- •nanlıtanla yeni 

TAN 

Genç Kız, Bir Kısmında En/ es 
Bir Genç Kadın Rolü Oynadığı 
Filmde Muvaffakıyet Kazandı 

/ 

Deanna Durbin yeni n~rinde 

19 - ız - 938 ==---==---
Turgutluda Bir Ortaokul Açddı 

Turgutlu, (TAN) - Geçen sene 
açılan ve Dr. Lutfi Kırdann eseri o
lan Turgutlu ortaokulu, bu sene da
ha genişlemiş, talebe mevcudu dört 
yüzü geçmiştir. Civar kazalardan, 
hatta Alaşehirden gelen talebe var
dır. 

Elektrik Şirketinde 
Toplantı 

Eski Elektrik Şirketi idare mecli
si ve hissedarlan bugün şirketin 
Metro Hanındaki merkezinde fev
kalade olarak içtima edecektir. Bu 
içtimada şirketin idare meclisi mer
kez reisi B. Spesyal de bulunacak
tır. 

İçtima ruznamesinde sadece şl'r
ketin tasfiye haline girdikten sonra
ki intikal bilançosunun tasdiki bu
lunmakta ise de müzakere sırasında 
birçok mühim meselelerin de mev
zuu bahsedilmesi muhtemeldir. 

Diğer taraftan idare meclisindeki 
Türk azalar şirket aleyhine bir da
va ikame ederek şirketin temettü 
tevziin4e kanunsuz muamele yapa
rak kendilerini temettü hakkından 
mahrum bıraktığını iddia etmekte
dirler. 

Turgutlu Ortaokulunda bu -: 
izci teşkilatı vücude getirilmi~, ~.ı. 
zik, temsil ve tarih kolları kUl_;n 
muştur.Talebeye keman ve manda-
dersleri de verilmiye başlan~ 
Resimde bu mektepte kız talebe 
dersindeyken görülmektedir. # 

Gayrimübadiller Yi11• 
Sarraflara Koşuyorld' 

Gayrimübadillerln bonolarını d~ 
terdarlık 1000 liraya karŞllık 1~ 
ralık tahvillerle değiştirrnlye d yeO 
etmektedir. Sıralarını bekliyerni ııcJ 
bazı gayrimübadiller sarraflara, 
yüz liralık tahvillerini k~~-"" 
92,~ liraya satmaktadırlar. SatrP;., 
bu tahvilleri tekrar 93,5 llraY~ 
makta iseler de bu satış pek 
retsizdir. 

Marlfte Yeni Kadrobıı11'" 
Maarif müdürlüğü, münhal ıçtı'< 

nan ilk mektep muallimliklerl dfl• 
beşinci bir kadro hazırla~ ~61 
Bu kadro ile birçok şehir ve~ 
mekteplerine yeni mualllınlet 
edilecektir. 

HENDEKTE: Senenin en göz alıcı, baş döndü- filmindeki çocuk olmadığını ve artık 
rücü filmi Deanna Durbin'in arkası büyümü§ olduğunu ve müstakbel 

Bir K1Zı iki Defcl açık ve askısız bir dekolte elbiseyle, filmlerde bir kadın olarak ortaya çı- Bugün yapılacak olan içtimada 
ve saçları Edvar modasına göre yu- kacağını göstermekte ve bizi o film- gerek satınalma iperinde ve gerek
karıya toplanmış olarak sahneye çık lere hazırlamaktadır. se ondan evvel yapılan muamele-
tığı film olmuştur. Filmde kız evvela bir izci Jaclde lerdeki garabetlerin ortaya döküle- Dağa Kaçırllllf ,,ııııt' 
Anlaşılan kız büyüdü artık. Duru- Cooper'e baygındır. Fakat Byron'u ceği anla~ılmaktadır. Hendek {TAN) _ ?lıJd~ ;:::: 

nuz bakalım.. ne zaman doju:wştu? oku• .. - ~'ii -ire aıanı-. Fa· ....., ..... e"-'" .. · .__ ı •1 .... _ .. • .--Joıp-.1--- 15..,.... ,.- ,...-· __.. ,._,....h..- ~-l __,. 6 rtl._u.,, .. ;oo -~ı- ı..::-~,..dAQ_ ,. Cfl"' 

1922 birincikfmununun 4 üncü gü- kat gazete muhbiri Melvyn Duglas, şirketi ayni konsorsiyomun malı ol- Hayriyeyi geçen ilkba 8rd•USi ol'° 
nü. Demek ki, on altı yaşını ancak kızın şaire duyduguv sevgı'yi siler ve dağa kaldıran ve kızın ve • - .ı+ 

t 
duğu için idare meclisi merkez rei- _11rıye• OJI?~ 

bir kaç gün geçmiş.. şte ondan do- kız bu sefer ona ayılıp bayılır. Bu, ablası tarafından vaki r· bıci1''ı 
layı son filmindekı e1bısesı, kenrusı- omrunün ntt c:ıı:>vghıinir_ si B. Spesyal buradaki içtimaı mü- ne ikisi de buldurularak ~ enl1S ~ 
nin pek hızla büyüdüğü tesirini bı- Kız adamın yıldönümünde ona teakıp Ankaraya giderek Tramvay muayene neticesinde HaYr;J dtJt'~ 

0 rakıyor. Fakat filmdeki anası, onu bir hediye alabilmek için bisikleti: Şirketinin satın alınma işi etrafında rini izale ettiği anlaşılan ~fi'~ 
kendi gardrobundan aşırılma dekol- ni satar. Nafıa Vekaletiyle temaslarda bulu- nun Çıngırlı köyünde dd' ~~ 
tesile görünce, ona hemen yukarıya akt M hm t H · yi tekrar ~ Ona salonda "Sevgillın,, şarkısını nac ır. e e ' aynye beri çıkmasını, elbiseyi çıkarmasını ve bir çırmıştır. Bir buçuk aydan de!l fıd' 
daha elalemin karşısına o hal ile çık söyler. lkramive Kazanan vam eden bu vaziyet ynzilntııt. dJ' 
mamasını emrediyor. Film, o kadar eğlencelidir ki, eğ~ i rlye, Mehmet aleyhinde aç e· 

d 
, Kredi Fonsiye Tahviller Filmin başın a, Deanna nın o kıya lencenizi bozmamak için filmi anlat- ya gidemiyormu_ş. f 

fetle görünüp kayboluvermesi. onu makta devam etmiyoruz. Komik bu- Kahire, - Yüzde 3 faizli ve U 11111 
çalıştıran Universal'in gerçekten bü- luşlarda bir şaheser olan bu film De- ikramiyeli Mısır kredi fonsiye Beledlye ye ın 1 
yük bir buluşu oldu. Çünkü bu ve- anna'ya çok uymakta, Deanna~ın tahvillerinin dünkü çekilişnde, 1903 Meclis Seçlınle~ ttl 
sile ile Deanna'nın, "Musiki çılgını,, yüksek sanatinl isbat etmektedir. senesi tahvillerinden 611.163 numa- Hendek (TAN) - Beled~ 

22 birincikanun perşembe akşamı 

SARAY Sinemasında 
CLARIC GABLE - MIRNA LOY - SPENCER TRACY 

gtbi üç büyük yıldızın yarattıklan 

YARALI KARTAL 

ra 50.000, 1911 senesi tahvillerin - batı yapılmış ve aza tanııedi1' 

1 
den 157.309 numara 50.000 frank lenmi§tfr. YalıUZ eski ~edi1' 
kazanmışlardır. Osman Yılmaz, tekrar 

liğine seçi~ı;tlr. 

Kapatdan Barsak Depolan Umumi :meclis azalığıııa ~ 
dan Mustafa Asım Akay~~ 

Tekrar Açıhyor c. H. Partisi başkanı Lü~ 
Gayrisıhhi olduklan için Sıhhat intihap olunmuşlardır. ~ 

Vekaletince bir milddet evvel kapa- * Hendek (TAN) - Ha , 
tılan bir kısım barsak i§letme yerle- gittiği için zürra buğday, ~ 
rl ve depolarının ihracat mevsimi gibi mahsullerini taınaıneıı 
sonuna kadar itlerine devamlarına * Hendek rTAN) - as4Jf· :.,aı 
tekrar müsaade edilmiştir. tütün rekoltesi bu sene )Jel'i ,,-~ 

ruında imtihanla münasipleri alına- Anlaıma 
:rağından ve imtihan 20 blrlnilkl _ Blr buçuk aydanberl Yunanistan- ffissl, büyük ve emsalsiz Fransızca sözlü filmin ilk iraesi münasebe-
nun 938 salı günü saat onda yapıla- la aramızda yapılan ticaret ve kll- liiiiıiiiiiii!iiiiiiiii!iiiii~~!!iii!!iiiili!!iiiiiiim!ttile GALA müsameresi ~~~~ii!!i!!~!!!!!!!!!ili 

İhracat mevsimi sonunda bütün tütünler uzun zaınanda~ ığl wP 
depolar kontrol edilecek, kötü şera- memiş bir nefasette yetışt 

cağından ve imtihan 20 birincikA- ring" anlaşmasile veteriner anlaşma
mucibince gerekli belgelerile imti _ sı dun saat on üçte merasimle imza •~ii!!!!!!!!!!!!!!!!~!!! 21 birincikanun çarşamba akşamı 
handan bir gün evveline kadar adli- olunmuştur. Anlaşma müzakerelerin lllr•m•m~~'-"Zlllllrl'~ 
ye encümeni başkanlığına müracaat de bulunan Türk heyeti, bugün Ati- ıı 
etmeleri. nadan tehrimh.e hareket edecekler

Bir Middelumumt 
Avrupaya Gitti 

Temyiz Mahkemesi Başmüddel
umumi muavinlerinden Bayan Ne
jat Avrupanın muhtelif memleketle
rinde mesleki tctkikatta bulunmak 
üzere Fransaya hareket etmiştir. 

-'\-

SorCJU Hcikimliği imtihanı 
Adliye Vekiletinin sorgu hlkimi 

olabilmek için vekiller arasında aç
tığı imtihan Ankara Hukuk.Fakülte
sinde yapılmıştır. İmtihan neticesi 
bir iki güne kadar belli olacaktır. 

! 
iSTiKLAL CADDESi 

KOMEDi KISMI 

19 - 12 - 928 Pazartesi gQnQ 

akpmı sut 20.30 da 

DAMA ÇIKM il ili .. G0ZIL 

clir. 

ncaret SaraY' 
.lstanbul Ticaret Odası bir ticaret 

aarayı yapmayı kararlaftll'DUJb. lk
tısat Vekili Şakir Kesebir sarayın 
yapılması işiyle bizzat meşgul ola
cağını vadetmiftir. 

ÖLÜM 
Bergama mübadil muhacirlerin

den merhum Bay Nurinin famil
yası ve Bay Eminin validesi Ba
yan R~benin v'efatı dolayısiyle 
hısım, akraba ve ahbaplardan al
dığımız taziye mektuplarına ve bu 
kederimize iştiraklerinden dolayı 

kendilerine ayn ayrı cevap vere
mediğimizin bildirilmesine gazete
nizin tavassutunu rica ederim. 

Bergamada Bergama Merkez (). 
teli lab1bl Emin Nuri Bqorak 

WAL T DISNEY 'in 

emsalsiz pht"Seri" Sinema harikası .. 
ve bütün dünyanın en büyük filmi 

PAMUK PRfNSES 
ve 

YEDi CÜCE 
Fransızca sözlü ve şarkılı filmin ilk 

iraesi §erefine 

TAKSIM ve SOMER 
Sinemalarında GALA müsamereleri 

Biletler kapı§Ilmaktadır. Yerlerinizi evvelden temin ediniz. 

iti haiz olanlar kati surete kapatıla- ra iyi fiyatla satacağını 
caktır. ve sevinmektedir. 

Zehirli Gaz Aflılerl 
Ankara, (TAN Muhabirinden) -

Sıhhat Vekaleti hava taarruzlann
dan ve zehirli gazdan korunmıya a
lıştırmak için yeni afişler yaptırmı
ya karar vermiştir. Dokuz çeşit ü
zerine yap1lacak olan bu afişlerden 
27 bin tane bastırılaracak mektep
lere ve umumi yerlere asılacaktır. 

YARIN AJ(şAl'f ~ 
saat 21 de meşhur Pl , ,JI 

LAZARE LEVl' 4d ..... 
Fransız Tiyatro 

VEDA KONS&ll 



H-U·W ~·· 

TARİHTEN YAPRAKLAR 
TAN-

Gündelik Gazete 

1Az Tamah, Çok Ziyan Getirir1 

Mehmet Akifin --0--

TAN'ın hedefi: Hıber· 

de, flklrd.. h•l'f'1'de 
temiz. dDrOst, umlml 
olmııc. kırlln gHetetl 

olmıyı çılıımıktır. 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kl' 
750 ., 8 Ay 1500 .. 
400 • 3 Ay 800 " 
150 ., 1 Ay 300 " 

!\!lnetıeraruı posta tttihadına dahil 
ntmıyan memleketler .için ıbonf 

edeli müddet sıra1lylı 30 18 t 
1,5 liradır Abone bedeli Pf!9fndl• 
A.dr• detiltirmek 25 ~r 
Cevap için mektuplar 1 O kuruıı 

•k rıul llA,,•f'Ci IA.,ı'l'!t1ır 

{ ~~~~~ :~?.~~~ l 
Et ~eselesi 
Hallediliyor 

htanbulaa et meselesi halledilme 
yoluna cirmiıtir. Şimdiye kadar eti 
ucmlatmak için yapılan tecrübeler 
mO.bet netice verememlıti. Çünkü 
hayvan getirtmek, etleri tevzi etmek 
hususi ellerde bulunuyordu. Hük6 • 
nıetin yaptlğı fedakirhğı, aldıtı ted
birleri akamete uğratmak hususunda 
nıüesses menfaati olanlar faaliyetten 
geri durmuyorlardı. 

Günü gününe tam üç yfiz yıl ol
du, Bağdat önlerinde yaman bir 
bojufma vukua geliyordu, Dör
düncü Murat, İstanbuldan kaldı
np yüz doksan yedi günde yüz on 
bef merhale aftırarak oraya ulaf
tırdığı orduyu, mutlaka muzaffer 
etmek ve meşhur şehri ele geçir
mek için her tedbire baı vuruyor, 
yerinde altın ve yerinde kılıç kul
lanmak mretiyle yüz bin ki§iyi 
tek bir adam gibi ölüme doğru 
koıturuyordu. 

Ordu, İstanbuldan Bajdada ka
dar kanlı bir iz üzerinde yürü
milftÜ. Bu iz, o pka bilmez ve in
saf tanımaz hükümdann yüzlerce 
kelle düfilren kılıcı ile çizilmiftl. 
Şimdi ayni kılıç, kandan dereler 
yaratarak Bağdadı lstlll etmek is
tiyordu. .Kanını dilejt ile dökmi
yen herhangi bir ıı>uharip, damar· 
larının padişah emrile yarılıp esir· 
gedijt kanın hedredilecejini bU
dijt için ''ya öliım, ya zafer,. diıs
turuna sarsılmaz bir iman ile bağ
lanmıyan tek bir kimle -bütün 
orduda- kalmaDUf ıibiydi. 

Yüz bin kişilik bir kütleyi bu 
suretle tek bir ülküye bağlamış o
lan Dördüncü Murat, Diclenin so
lunda otağ kurdurmuş ve muha
rebenin bütün safhalarını kana 
kana seyretmek için de yüksek bir 
tepeye "Harp köşkü,, adını verdi
ği bir sayvan koydurmuştu. Kan, 
her yerde ve her ,eyde onun ara
dığı bir unsurdu, harp kötl<ünıi 
kurdururken de kırk kurban kese
rek onların kanıyle köfkün zemi
nini kızıllaştınnıftL 

kaç bin lira değerinde bulunan
hamailini çalmıya karar verdi, ka 
rarı mucibince de hareket ederek 
zümrütlü, elmaslı hamaili bir bat
ka harnaille değiştirdi ve kılıcı 
padipha verdi 

Sultan Murat bir kılıca nasıl bir 

hamailin yakışacağını çok iyi bi

lenlerdendi, bu sebeple Karçiğa

yın taktığı hamaili o ~k değerli 
kılıca yakıştıramadı, sil8htannı 

çağırarak şu sözleri söyledi: 

- Güzel, hem de çok güzel kı

lıç. Keşke hamaili de uygun olay

dı, Bektaşa haber gönder, müna

aip hamaili varsa yollasın! 
Bağdadın sabık kumandanı, sl

lahtarın yolladığı haberden şaşa
ladı, "kılıcın hamam kendine uy

gundu, varsa değiştirilmiştir,, de

di. Bunun üzerine Karçiğay sorgu· 

ya çekildi, işkenceye konuldu ve 
yaptığı hırsızlık açığa çıkarıldık-

tan sonra idam olundu. 

"Az tamah çok ziyan getirir,, 
sözündeki isabet bu suretle bir k& 

re daha tahakkuk etml§ti. Fakat 

hadisenin kıymeti bu kadarla kal

madı, Karçiğayın öldürüldüğü gü-

nün ertesinde Bektaş Han da ya
tağında ölü bulundu. Herkes onun 

bir kalb sektesiyle ahrete göçtü-

Mezarı 
ihtifali 

Yazan: Sabiha Zekeriya Smel 
'Üniversite gençliği, şair Mehmet 

Akilin mezannı yaptırmak, ve her M 

ne me::annda bir ihtifal yapmak ka
rannı vermİf. 

Gençliğin sanatkara karp göster• 
diği bu minnet ve saysı, deiiten blr 
neslin zihniyetini gösteriyor. Bundan 
evvel yapılan Nahllk Kemal ihtifali 
de bunun bir delilidir. 
Şimdiye .kadar ıelen nesiller, • 

sevdikleri şair ve edibi, ilim ada -
mını, devlet adamını, kaybettikleri 
ıün ağlar, dövünür, mezarında atet
li nutuklar söyler, fakat bu aevıi ve 
heyecan, hayatm içine kanttıldan 

dakikadan itibaren sanatki.rın sön• 
ruhu ile beraber söner, günlük ha • 
yat, bu minnet ve sayca hislerini. ... 
natklnn cismindeki zerreleri yataa 
toprak cibi emer ve nisyana ga5mu- ' 
di._ 
Şimdiye kadar kaç bUy,tlk adamı • 

mıza unutmamak prtiyle sevıi ve 
saygımızı muntazam bir tekilde sa.. 
tedik! .• Fikretin AJiyanım, mezarı. 

n ziyaret edenlerin saym kaça indi? 
Ziya Gökalp gününü htlrmetle anan
lar kaç kişidir? 
Zamanın detfşmesiyle, ıellp p ~ 

çen ftyiik adamların tiirlerl ol-
Şimdi işin radikal ıekilde halli yo

luna girilmiştir. Evvelki günden iti
baren Ziraat kurumu et meselesini 
eline almıı ve faaliyete geçmiştir. 
Bu kunun kir zihniyetiyle delil, hal 
ka aeuz et yedirmek ve hizmet et • 
bıek gayesiyle hareket ettitf için, eti 
halka mümkün oldufu kadar ucuz 
Yedirtmeie talıpcaktır. 

Onun giyinifi, otafdan harp köş çe bırakan Nuri adb müverrih. 

küne gidişi, saflar arasından ge- -~~i.!!!l!!i!!!i!!!!!!!!!!!l~!!!!i!!!~I· y QZQn4!!!!!!!!1!!!!!!!!!~!i.!!l!!!!iiiil!!!!!!!!!!!ii!i~ Bektaf Hanm İstanbula gitmek 

ğüne inanmıştı. Nitekim Kltip Çe
lebi, Naim.A gibi tarihçiler de ayni 
inancı gösterirler. Lakin Bağdadın 
1638 yılında vukua gelen ikinci 
fethi hakkında mufassal bir tarih-

sun, fikirleri olsun, felsefeleri ol e4 
sun, yeni alaıa uymaz. Hayat mflte
.,adiyen değiftiği gibi, edebiyat tla, 
felaefe de, ilim de, her teY defltlr. 
Fakat her yeninin içinden çıktıjı 'bir 
•kf, her fikrin ve hareketin bir ma
bhli vardır TeklmUl ve inlallb hlll 
kendinden evvel gelenin kahuldanm 
çatlatarak içindekini deti~yor 
mu? Bugün var olan, bir yokluktan.. 
çıkmadı, dfln Vaf oluı detiştlrereJr, 
~ llarebtlere a,,durarak, daha t-. 
leri bir seyre bazan dUz bir ytlrtlytlf... 
bazan bir aıçrayııla vardı. Dftnl in-

Bunun için de evvell fatan~ula 
'---..,. ~-1rı .. ~.- basl•J•aca~ , 
sonra tedricen tehir içinde kasap dilk 

~;hl~::=~~:~ta~:~::~ :: ~ M. Turhan Tan ·ı ~~::: gi:~en::nıbaı!: 
liyen zevcesi tarafından zehirlençelik bir ~er ıeçirir ve bu miğ-

feri uzun bir kırmızı plla örterek eliğini kaydeder. Bu da, vazifeye 
~a.lın uçlarını omuzlarına düşürür- • ihanetin nasıl olaa cezasız kalını-

klnlan açacak, ve lta qi hususi el -
18l'den alarak Amme menfaatine ça
lışan bir müessese haline getirecek • 
tir. 

dı. İri zümrütler ve elmaslarla ri yarattırdı, llODunda flt)uin kule- retemezdl. Gaflet •tüm. .ut t,ı.. 7._lmı ........... ftfber"Jyle, S7-
süslü bir sorguç, bu kan renkli lerine tesıl.m bayralJ astırttı! dlm, •ana karp koydum. Affeder- nca ibrete değer bir vAkıadır. 
başlığın üstünde pırıl pırıl pulı- Bağdadı Türkleı;e karşı müda- sen kulunum, öldürürsen kurba-

Liberalizm taraftan olanlar, bu te. 
tebbUsft hükumetin celeplik yapması 
teklinde anlamak istiyorlar. 

Pakat it öyle delildir. Devlet ar
tık Amme menlaatl mevzuu bahsolan 
1erlerde IAkayt bir seyirci vaziyetin
de kalamaz. Şimdiye kadar et lpni, 
h11 iti yapmakta olanlarla halle ça • 
~pa da, bu tetebbüı semere ver
'-'enıiıtl. 

8a sebeple iti bizzat ellne almaj'a 

'-eebar olmıqtur. Zaten bük4metin 

'-anara et işini bizzat idare etmek
ti, 8agOn bu programın tatbikine 
~lanmıt demektir. Ziraat Kurumu 
~ütını ne kadar sfiratle ikmal e
~· et meselesi de o derece sflratle 
,...edibniı olacaktır. 

* tıtop Serglıl ............__ _____ _ 
~eçen yıl Beyof Ju Halkevinin aç
ltıb kitap sercisi bu yıl, yılbqından 
"4 •ren yeniden açılacaktır. Bu ser
a.....". ceçen bir yıl içinde çıkan bütün 
-,ııyat tqbir edilecektir. 

....._~tap, m1lU kültiirila 7ayılmam11 
~ e4en en kuvvetli nsıtadır. 
'- kette kitap okuma ÇerfeYesini 
"'1 .. dar ıreııiJJetebilinek milletin 
~ seviyesini o derece yübeltmiş 
~ ı. Bu itibarla Beyoihı Halke-
1.:"ll bu tetebbüsllnU takdirle karp
~ mümkün delildir. 

yan bir yelpaze gibi daima salla- faa eden Bektaş adlı bir Ermeni 
nırdı. at üzerinde gezerken, otu- dönmesi idi. Kürt beylerinden bi-
rurh.cu, harp .-..liolonn• ri;raect rının Jnzmı almak sayesinde o bü-
ederken daima sağ elini kılıcının Yük kalenin kumandanlıjına yük 
kabzası üstünde tutmak ve kqla- aelrrlş olan bu eski Ermeni, kırk 
rını korkunç bir biçimde çatmak gün süren bir mukavemetten aon-
adetiydi. Bundan dolayıdır ki §8- ra canını, malını ve bilb8818 pek 
irler onun portresini çizerken kı- şuh bir§ey olan kansını kurtar-
lıcını da unutmazlardı ve: mak kaygusuna kapılarak şehri 
Şahi hüma - saye ki sfmürgi feth teslime nza göstermişti. 
beyzai tiıinden olur aşikar Sultan Murat onun bu karannı 
Arsai Alemde daha çeşmi çarh iyi karpladı, taarruz hareketini 
Görmedi bir böyle kılıç şehriyar durdurdu ve herüi huzuruna ça-
gibi beyitler yazarlardı. Fakat o ğırttı. Bekta§, boynunda bir kefen, 
kılıcın hışmından da ürkegeldikle- huzura geldi. Padiıah, otağında al 
ri için bir münasebet düşürerek; tın bir taht iU.erindeydi. Bapnda 
Olsun o şimşAr biraz der nlyam yine kırmızı bir Kişmir şalı aarı-
Geçti kılıçtan fiteni nlzgar lıydı, dizlerinin üzerinde de elmas 
demekten, yani o ölüm Aletinin lı bir kılıç tutuyordu. Bektaf, iki 
biraz kınında uyumasına dua et- saf halinde sıralanan slllhtarla.-
mekten geri kalmazlardı. rın, sipahilerin arasından geçerek 

İşte bu kılıç, yüz bin çelik yü- otağa ulqtı, içeri girer ginnez yer 
reği ıihlrli bir mıhladız gibi ken- lere kapandı, halılan öpe öpe iler-
di cazibesine bağladı ve 0 yürek- ledi, padiphın ayaklarına bqmı 
leri hançerli, yatağanlı, mızraklL koydu: 
palalı bileklerde harekete geçire- - Zerrelerle güneı elbette gü-
rek Bağdadın aşılmaz sanılan ge
ni§ hendeklerine sürdü, akıllara 
durgunluk veren celadet sahnele-

mflellifier okuyuculara kitaplanm 
imzalayarak verebilirler. Kari, milel 
lifin imzasına sahip olmak için · bu 
fırsattan istifadeye kotar. 

Bunlara benzer balkın kitap etra
fında alakasını arttıracak pek çok 
§eyler yapılabilir. Beyoflu Halkevi
nin propaganda ifini ihmal etmeme
sini bilhassa ri~a ederiz. 

* 

~buz seçen aene4e aeqi mtlaue
~ le kitap hakkında muhtelif va
~ ta.. müracaat edilerek propagan 
~•Pılmasını tavsiye etmiftik. U -
~·iti Beyoflu Ralkevi geçen se- Tifo Var 
~ feerübesinden istifade ederek -----
'9. ra.ı.e sergi etrafında daha ~enlş lstanbulun bu mfimıin sari huta. 

'r •bnda faRJivetine Kirişe~ektir htı yine başladı. 
~9ael& ser~ mOnasebeth·le Halke- Tifo afızdan alınan ııda ve sular 
~ e ~e radyoda kitap hakkında bir vuıt-ı ile, yahut ba hutalıta tutul
,- konferans tertip edilebilir. Ki - muı kimselerle temu yüzünden si • 
,.. ::4ir? Bizde nasıl huırlamr, na. rayet ecler. Binaenaleyh yiyecek ve 
~~ edilir. Belli batlı mflellifier içeceklere dikkat edinia. Bilhaua çiy 

l'dlr? Geçen sene çıkan kitap - sebze ve meyvalardan istinap ediniz. 
._ ınllhlmleri nelerdir? Vesaire Çocuklannıza ap :Jllpbnnıa. Kendi-

nınım. 

Diye uzun uzun yalvardı, ağladı 
ve padişahtan iltifat görerek, sor
guçlar, hil'atler alarak ~bre dön
dü. 

Onunla birlikte gelen beyler a
rasında Karçiğay adlı biri vardı, 

bu adam, korkunç bir sahnede bu
lunmasına rağmen bir takını şak
labanlıklar yaparak padişahı neş
elendirdiğinden ordu karargahın
da alıkondu, hünkarın nedimlen 
ve müsahiplerl arasına sokuldu. 

Sultan Murat, §ehrin teslimine 
ait işleri bu adam vasıtasiyle gör
dürüyordu, Bektaş ile kendi ara
sında onu vasıta olarak kullanı
yordu. Bu gidişler, gelişler sıra

sında bir gün Bektaş Han, padişa
ha cemile göstermek istedi, çok 
iyi yapılmış ve kıymetli tatlarla 
süslenmiı bir kılıcı Karçijaya v• 
rip Sultan Murada yolladı. Karçi
ğay aç gözlü bir adamdı, kılıcın 
güzelliğine imrenivermişti, faka~ 
onu benimsiyemiyeceğinden -bir 

kir etmek, her varhtın yoklaktaaı 
Filistin Polis Müdürü çıktıtını kabul etmek demektır. 

S f Ama, gelip reçen her aanatkha;.. 
o yaya Gl•yor her boyü.k adama ihtifal yaparak. 

Dün şehrimize geldilinl yazdığı- senenin bir çok cflnlerlni bu ite ver
nnz İngilterenin Filistin emniyet me.k Jbmı, diyeeebiniz.. Her '*fe
müdürü Bay H. Slaw ;.ıe dün bir nllen Ye sevilen, hatta lhtlfall yapı -
muharririmiz görüşmüştür. Bay lan adam samanma gire b&yflktnr_ 
Slaw Filistin ahvali ve Arap _ Ya- Neallleft~ ve asırlafta unutulma .. 
hudi münasebetleri hakkında müta- yan, büyük adanılann sayın her 
lia beyanından içtJnap ederek yal- millette bet onu geçmez ... Eğer yeni 
nız Türkiye ve bilhassa lstanbulu ıelen stlaler, bqtıa befenilen ... 
görmek için memlektimize gelm!J natkin yalnız tarih kitabına s~ir • 
olduğunu ifade etmi§tlr. Emniyet mleriekle lkalmışd, sana!~~~' biittln mlaesU-

ar um a Su.nuueyeme pe. 
müdürü bir iki güne kadar Sofyaya talüne kiluOn. 

doğru seyahatine devam edecektir. Mehmet Akif, biyle nesillere " 

iskan Müdürünün lzmlrcleki 
Tetklklerl 

İzmir, (TAN)---; İskan umum mü
dürü Cevat Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Umum müdür, burada fs
kln işlerini ve villyetlmiz dahilinde 
lskln edilen göçmenlerin durumlan
nı, göçmen evlerini tetkik edecektir. 

I 

uırlara arkasında ihtifal yaptıneak 
kadar büyük müdilr? .• Bunun ceva
b1DJ yannki nesiller verecektir. 

Benre Mehmet Akif, zamanındaki, 
sanatklrlann •berisi ya sara,.. a -
taklık ederken. veya açlık, sefalet, 
esaret acılan içinde bir millet lav -
ranırken, o halka inmiş, sakumclan, 
bekçisinden bahsederek, o umana 
kadu ıanatklrlarm hakir gördfllde
ri mevsulan işlemit bir pirdir. Yal
nız denizle ıökten, tabiatten başka 
ilham menbaı bulamayan şairden ay 
nlarak. bira cemiyetin içlae clrmlı
tir. 

Mehmet Akifln isllmeı Ye 90fu ol
clafuau da iddia ederler. Eter sama
aındald lıallun içinde bu hble kuv • 
ntli;tae, Mehmet Akif banlan da 
vermlpe, o umanı ifade etmif de -
meldir .•. Boıünkft ıenç, bu yanla • 
nn içinden kendine uyanı benimser. 
Yarınki ıenç ne der? Onu bileme -
Ji•. 

Almanya, Döviz 
lırakmıyacakmıı 

1939 MD•inden itibaren ~an
ya hüktlmettnin harice döviz çıarıl
mama•ı bülruıda yeni bir karar a
lacalı ihracat piyasamıza gelen ha
berlerden anla§llmıftır. 

._ Dizi ve ailenizi tesadüfe terketme7i -
-.ıa llalknı.m.te ı.em ı.sıı aa.. 

Manialı yanı: l,..;Jiz, B.,.Jıilinin otlomqa m.dıar oUafrı llllmİlllla' 

B uhaber tahakkuk ettijt takdir
de mahaulAtumzm mühim bir kıs
mını çeken Almanya piyaaalannın 
yeni teneden itibaren Türkiye malla
n için ltm bJ!!IMI lhUmall arta
aübr. Ja,ilia kaibtiirii: o.,ı H..w 
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DUN .U SPOR FAALİYETLE 
e ef ayı 4 - 1, Beykoz Hi ili 7 - 1 Beşiktaş T opk ıyı 

= =Fener Stadında ı 
Fenerbahçe Vefaya 

4 • 1 Galip 
Fenerbahçelilerin bugüne kadar 

tarafdarlanna ümit vermiyen oyun
ları buna mukabil Vefalıların da al
dıkları muvaff akiyetli neticeler bu 
karşılaşmayı ehemiyetlendirmiştir. 

Bilhassa Beşiktaş maçındaki F. bah
çe takımı, Galatasaray takımile be
rabere kalan Vefa gözönüne gelince 
Fenerbahçe tarafdarları çok haklı 
olarak endişeye duşmüşlerdL 

Saha havanın çok yağışlı olmasına 
rağmen iyi idi. 

Her iki takun sahada karşı karşı
ya geldikleri vakit şu kadrolarla ol
duklan görüldü. Fenerbahçeliler ta
kımlarında ufak bir tadilat yapa
rak Esadı hücum hattına, Naciyi de 
hafa almışlar, küçük Fikret te takı
ma alınmıştı. 

, Ga atasaray Süleymaniyeyi 4 -
rikikten Vefanın yegane golünü kay- nazan dikkati celbeden bir oyun çı-ı 
detti. karıyordu. 

Oyun Çundan sonra tatsız bir şekil 16 mcı dakikada Gazanfer Sadet-
ald. Fenerbahçeliler ne olsa kazancık tinden bir pas aldı. Ve topu durdur
Vefalılar da mağlubiyeti kabul et- madan Şehaba geçirdi ve Şehap ta 
miş kafasile oynuyorlardı. güzel bir şiltle ikinci Beykoz golü-
Şuursuz bir oyun başladı. Bu ara- nü kaydetti. 

da Sulhi ve Naci birbirlerile çatıştı- Bu gol Hilallileri daha ziyade 
lar. Naci Sulhiye lüzumsuz bir ha- bozdu. Müdafaa şuursuz bir oyun 
reket yaptı, Sulhi de mukabele ettı oynamıya başladı. Ve 28 inci daki
Ve hakem her ikisini de oyundan çı- kada Şehap uzaktan kaleye bir şüt 
kardı. gönderdi. Hilal müdafii topa vur-

Devre ortalanna doğru Fikret Ve- mak istedi, fakat falso yaparak ka
fa müdafaasının hatasından istifade leye girdi ve oyun da 3 - O oldu. 
ederek dördüncü Fenerbahçe golü- Bu arada bir Hilal hücumunda 
nü de kaydetti. Ve maç ta 4-1 Fener- Zeynel bir kafa vuruşu ile Hilalin 
bahçenin ga1ibiyetile neticelendi. yegane golünü kaydetti. Devrenin 

Nasıl oynadılar? son dakikalarında Ali Şehaptan a~ 
Fenerbahçeliler bugüne kadar oy- dığı pası plase bir şiltle kaleye so

nadıklan oyunlann üstünde bir 0 _ karak dördüncü golü yaptı ve devre 
yun oynadılar. Esadın da hücum hat· 4 - 1 Beykoz lehine bitti. 
tına alınmnsında isabet vardı. Yal- İkinci devreye Hilal eksik ve on 
nız Fikret sol açıkta oynasa idi hü- kişi ile başladı. Beykoz dört gol 
cum hattı daha müessir olurdu ka- farkla galip vaziyette olmasına rağ
naatindcyiz. Fenerbahçe Fikreti sol men canlı oynuyor. 

O Yendiler 

Kale önünde şüt Fener bahçe: 
Hüsamettin • Yaşar, Lebip - Naci, 

Aytan, Reşat - Fikret, Ali Rıza, Fik
ret, Esat, Şaban. 

Vefalılar da cezalı olan Mehmet 
1..atüten ve sakat bulunan Muhte
şemden ve Vahitten mahrum olarak 
§U şekilde: 

Ahmet - Süleymnn - Orhan • Ke-

açığa alarak Esadı ortaya almakla Oyun Beykoz hakimiyeti altında 
daha iyi bir muhacim hattı yapmış devam ederken 13 üncü dakikada 
olurd Fik soldan inkic:af eden bir hücumda or-

u. ret orta muhacimden zi- ._ 
yade açıkta daha çok iş görebilir. A- taya gelen topu Şehap Hilal kale-

l . R sine soktu. 
ı ıza her zamanki gibi bozuk, mu-

avin hattında Naci iyi değildi. Aytan Hilal şuursuz, Beykoz canlı oy-
ve Reşat vasattı. nuyor. Hilalde Akif lüzumsuz sert-

Müdafaada Lebip Yaşara nazaran liklcr yapmıya başladı. 
Ve 25 inci dakikada Kazım altıncı 

daha iyi, Hüsamettine iş düşmedi. 
Vefa: golü de kaydediverdi. 

nan, Lutfi, Şükrü - Adnan, Abdüş, Vefalılann en mühim beş oyuncu- Oyun tek kale vaziyetinde oyna
nırken Kazım 7 inci golü de yaptı. 
Ve maç ta Beykozun hakimiyeti Hi
lallilcrin lüzumsuz hareektleriyle 
1 - l Bcykozun lehine nihayete er-

Sulhi, Hayık, Zühtü. sundan mahrum olmalan bu farklı 

raberliği bozdu. Bu gol Topkapıyı bir hal!. Çocuklar topu sürüklemek, 
kırmadı, bilakis daha ziyade can- çamurdan çıkarmak için uğraşıp du
landırdı. ruyorlar. Top kontrolü pek müşkül. 

Beşiktaş muavin hattı hücum hat- Galatasarayın hücumlan Süleyma -
tına güzel yardım ediyor ve oyunu niye için daha tehlikeli oluyor. Sil -
Beykoz nısıf sahasına yerleştiriyor- leymaniye müdafaası da bu derya 
du. içinde hücumlan defetmek için uğ-

33 üncü dakikada Hakkı topu Sab raşıyor. Devrenin 35 inci dakikasına 
riye geçirdi ve o da biraz sürerek kadar bu boğuşma golsüz olarak de
pliıse bir şiltle ikinci beşiktaş golü- vam etti. 

ler yaptı. Tekme ve yumruk aczid ~
fadesidir. Her hareketi favullü idı.. 
Hücum hattının en muvaffak oyuıl"' 
cusu Salimdi, gollerde başlıca arnJl 
oldu. Eşfak ta güzeldl Süleyrnani1

8 

çok çalıştı. Kaleci, müdafiler vazi " 
felerini yaptılar. Muavin hattı fenli 
idi, hücum hattı şuursuz bir o)"tlll 

oynadı. 

Hakem: Ahmet Adem. neticeyi doğurdu. Bundan fazla bir 
Ve ılar oyuni atı:. başladı- ümit beklenemezdi. Vefa kalecisi bir 

1ar. Karşılıklı hücumlar seyretmeğe birinci takım kalecisi olarak kabul 
başladık. Bazan Vefa bazan Fener- edilecek bir oyuncu değil. 
bahç~ hfildm görünüyor. 1 L 

San lacivertliler, taraftarlarının "<----------
e~diş.elerine hak verdirecek netice- 1 Şeref Stadında ) 
sız bır oyun oynuyordu. Nitekim o- --t--., ----------~ 
yun yirmi beş dakika golsüz cere- ,-
~an etti. Şunu da kaydetmeden geç- Dün Şeref Stadında havanın bo-
ımiyelim ki Vefalılar beş kişiden zukluğuna rağmen iki maç yapıldı. 
;mahrum olmalatına rağmen Fener- İlk karşılaşmayı Beykoz - Hilal 

ıbah~e. karşısında iyi dayandılar .. Sa- yaptılar. 
ı:rı lacıvertliler açıklarda oyn Takımlar şu şekillerde sahada gö-

başlndılar. Bilhassa s,ağ açık ~;ıya ründüler. 
'Vefa kalesi için tehlike olınağa b:et Beykoz: Kandilli - Bahadir, Ha
tJadı. ş- lit - Sadettin, Mustafa, Cahit -

31 inci dakikada küçük Fikret Fik- Kazım, Cahit, Şehap, Gazanfer, Ali 
~etten aldığı bir pası güzel kullana- H,füı.l: Suat - Akif, Selçuk -
r.ık sol köşeden Vefa ağlanna tak- Mustafa, Zeynel, Muhsin - İlhan, 
tı. Bu gol Vefalılan bozar gibi old Rauf, Naim, Fahir, İnayet, hakem 

F b h l 
u. İzzet Muhittin. 

ener a çe iler Vefa kalesini daha 
ziyade tazyike başladılar. Nitekim Oyuna Beykoz başladı. Soldan in-
b~~ci golden beş dakika sonra yine kişaf eden bu hücum Hilal müda
.küçuk Fikret çok uzaktan çektiği 

51
_ faasında kırıldı. Beykoz hücumları 

kı bir şütle ikinci Fenerbahçe golü- Hilal müdafaası için tehlike olu
tnü de kaydetti. Bir dakika sonra da yordu. Bilhassa Şebap attığı şütler-
Fikret üçüncü defa olarak ve yirmi le B~!koz kales!ni tehdit ediyordu. 
metreden topu Vefa ağlanna taktı. Üç dort dakika olmamıştı ki Şehap 
Ve devre de 3-0 Fenerbahçe lehıne topu Aliye geçirdi o da hafif bir vu
ncticelendi. • ruşla Beykoza ilk golü kazandırdı. 

İkinci devre Vefalılann çok canlı Bu gol Hilali derhal bozdu ve oyun 

lbir oyunilc başladı. Bu canlılık der- Beykoz hakimiyeti altına girdi. Ar-

h 1 
· t~ yalnız Beykoz hücumları görül-

a netıcesini verdi. Devrenin başle- b ı 
dığı iki dakika olmamıştı ki Lutfi fı- mı~e aş adı. Şütler biribirini takip . ....,c:::;-___ ... .... edıyor_du. Beykoz takımında Şehap 

T'op etralınCf a ezeli lavga 

nü yaptı. Ve devre 2 - O neticelen- 36 ncı dakikada Süley;ıııanıye mu-
Pera • Kurtuluş 

di. 11v\.ıı herl.bndnn bi.riııti tLltllJ elle tuttu 

di. 
Şeref Stadında ikinci karşılaşmayı 

Beşiktaş - Topkaru_yaptılar. 
Siyahbeyazlılar Faruk ve Hüsnii

den mahrum şu kadro ile sahaya 

çıktı. 

İkinci devrede Beşiktaş yine canlı ve tabii hakem penaltı cezası verdi. 

ve güzel oyununa devam ediyor. 7 in Salim bunu gole tahvil etti. 
ci dakikada Beşiktaş muavin hattı Galatcuaray 1 • Süleymaniye O 
tupu Sa.\u·i.y~ verdi. O da üçüncü de-
fa Topkapı ağlarına taktı. Bunu ikinci Galatasaray golü ta-

Bu golden sonra Beşiktaş kazan- kip etti. Fakat bu gol bariz ofsayt-
dığı bir penaltıyı kaçırdı. ti. Sağdan bir hilcumda Bülent of -

M. Ali - Taci, Hiristo - Feyzi, 36 ıncı dakikada Sabri dördüncü sayt vaziyetinde kaptığı topu Süley-

Rorea~e .. a Kaldılr,. 
Gayri federeler arasındaki 1'31]; 

laşmalara dün Taksim stadında ııl 
vam edildi. Havanın bozuk, saba:il\. 
çamur olmasına rnğmen sahada dı. 
den fazla bir seyirci kütlesi v~n· 
Kurtuluş - Pera karşılaştılar. 

Osman, Rifat - Fuat, Şeref, Sabri, golü ve dört dakika sonra da Hakkı maniye kalesine soktu. Hakem gol 
kem: Şazi Tezcan. tll"' 

Fenerbahçeli Angelidis pera dJ 
lomında oynuyordu. Her iki takltl'l c-Hakkı, Hayati. güzel bir inişle Bcşiktaşın beşinci 1 saydı. 

Buna mukabil Topkapı da şu kad- golünü de 'kaydeti ve maç ta 5 - O Galatasaray 2 • Süleymaniye O 
ro ile göründü. 

Abdülkadir - Semih, Hiristo -
Besim, Sabahattin, Yunus - Tah
sin, Hamit, Tahsin, Kamil, Yunus. 
Hakem Halit Galip. 

Beşiktaş lehine neticelendi. Birkaç dakika sonra da devre ne-
_J ,I tice lendi. Galatasaray 2 1 • Süleymani-

Taksim Stadında İkinci devre sert başladı. 1 ~ 
ye sıfırdı. 

l - - Bilhassa Galatasaray takımında 
Oyuna siyahbeyazlılar başladılar. 1 

Ortadan Topkapı kalesine dayanan Galatasaray Süleymaniyeyi Ekrem takımı galip vaziyette olma-
bu hücum neticesiz kaldı. Daha ilk 4 • O Maijlup Etti sına rağmen lüzumsuz sert hareket-
dakikadan Beşiktaş oyuna hakim ol- Taksim stndında havanın yağışlı, ler yapıyordu. Bu sırada Süleyma -
du. Topkapı müdafaası tehlike tehlı- sahanın yürünemiyecek bir halde niye haf beki hesapsız bir hareket 

ke U
"stu··ne geçirı·yordu. ğ s··l . G yaptı. Topu kaleciye vermek sitedi. olmasına ra men u eymanıye - a-

Fakat Beşiktaş üç ortasının çamu- latasaray takımları karşılaştı. Daha evvel yetişen Eşfak fırsattan 
ru hesaplamamaları gol kaydine ma- Ancak iki yüz kişi kadar istifade ederek üçüncü Galatasaray 

bir seyirci vardı. Bu maç ev- f!olünü de kaydetti. 
ni oluyordu. Topkapı müdafaası da 
çoı<: çalışarak gol yaptırmamıya uğ

velce tahmin edildiği gibi Gala tasa- Galatasaray 3 - Süleymaniye O 
rayın 4-0 galebesile neticelendi. Oyun ayni sertlikle devam eder -

raşıyordu. 

Bu arada 
bir kurtarış 
oldu. 

Topkapı kalecisi güzel San kırmızılılar tam kadrolarile ken Süleymaniyeden Daniş sporcuya 
yaparak bir gole mani buna mukabil Süleymaniye takımı yakışmıyan bir hareketle topu has

iki oyuncusundan mahrum bulunu - mının yüzüne fırlattı, hakem de 
yordu. Her iki takım karşı karşıya kendisini dışan çıkardı. 
şu şekillerle geldiler: Galatasaraydan Mehmet te ufak 

Galatasaray: Fazıl - Lutfi, Adnan bir sakatlık geçirdi. Fakat birkaç 
- Ekrem, Musa, Celal - Necdet, Sa- dakika sonra yine girdi. Sülevmanil liın, Mehmet Yılmaz, Eşfak, Bülent. yeliler bir tek gol olsun kaydetmek 

~ Süleymaniye: Muvaffak - Ruhi, için uğraşırlarken mukabil bir hü
Bürhan - İbrahim, Martayan, İbra- eumda Salim dördüncü golü de ya
him - Rauf, Nedret, Daniş, Nizamet- pıverdi. Ve mac ta 4-0 Galatasara-

Nihayet 16 mcı dakikada Şeref 
Hakkıdan aldığı bir pası çok sıkı bir 
şiltle Topkapı ağlarına takarak be-

·. 

tin. Diran. yın ı?alibiyetile kapandı. 
Hakem: Adnan Akın. Nasıl ovnadılar: Galatasaraylılar 
Süleymaniye oyuna on kişi olarak 

başladı. Martayan beş dakika son
ra oyuna girdi. Oyun değil bir bo -
ğuşma seyrettik. 

Çocuklar bir çamur deryası için 
de cabalayıp duruyorlardı. Acınacak 

hasımları;a nazaran çamuru daha i
vi hesapladılar ve daha kontrollii bir 
~yunla bu kat'i galebeyi elde ettiler 
Takımda en iyi oyuncu Musa, en fe· 
na oyuncu dn Ekrcmdi. Bermutat 
her zamanki gibi lüzumsuz sertlik -

. 1 ven 
çok canlı bır oyun oynadı ar. ıiJtle 
ticede golsüz olarak 0-0 beraber 

neticelendi. 

Kumkapıhlar Faaliyete 
Geçerek ldar~ 

Heyetlerini Sec;tıler 
G

.. kl'"b"' .. spor teşkilatııı1 
uneş u unun . i 5ıv 

tahdit etmesi ve mesaisini içtnna slÖ 
haya intikal ettirmesi dolayısiledie 8• 

· ken 
Kumkapı İdmanyurdu yıne .. rdif' 
dile ihyası için teşebbüse gırış ı 
ni evvelce yazmıştık. p rtı.sf 

Dün Cümhuriyet Halk . 
8ıcıiiP 

Kumknpı Kamunundaki eskı tl' 
. ı orcuıar merkezınde Kumkapı ı sp 1,. 

mumi ve kalabalık bir toplantı c;"ıl 
· · te "' 

parak yeni heyeti idarelerını flltır 
irin ihzari müzakerelerde bulu~ sıt• 
lar ve bu vesile ile de toplu b'f 

rette çay içmişlerdir. . rslÔ 
Bu müzakere neticesınde c:IJ1l 

.b ı:ıe-
sporculnrdan emekli tug ay ,._,.ıı 
Akbar ve yine eski valilerden dlet 
Nami Göknil ve tüccardan ı\~~ı& 

· fabrı 
Çanakcıl ve Vefa oks13en . te • 
sahibi Haydar Kaynak yenıden c;l'İ' 
şekkül eden klübü himaye ve te~11ıı· 
lBtı idareyi deruhte etmişler veotıtt' 
raretli nutuklar teatisinden 

5 tıOıı 
kl 

.. b.. d .. çı"leri arası u un nam ar gureş 
idmanlar yapılmıştır. rp 
Kadıköyspor Şişliye G~i;eclc 

Dün Beşiktaş sahasında ga)' ıcııf' 
. hafta W 

reler lık maçında geçen ö ,5por 
tuluşu 3 - ı yenen l{ndık ) ıd rclı· 
lar Şişlililer ile karşılnşnc:Oz:ıP'" 
B. takımları maçını 1 - O tarı fllıı~ı: 

Takım 

Be~iktaş 

Galatasaray, 
Fener 

Lig Maçları Puvan Cetveli 
Oyun Gnliı> Beraber l\InğlUp Attığı Yediği Puvan 
9 7 2 37 11 25 

Kadıköysporlular A takım dn Ş ş 
ınrı.11 ·)' 

na çıktıkları zaman karşı ııefı 
1·1·1 • .. d'l Ve hakem Dl' 

Vefa 
Beykoz 
İstanbulspor 
Süleymaniye 
Top kapı 
Hiltıl 

9 7 1 l 29 10 24 
9 6 2 1 25 6 23 
9 5 2 2 18 16 21 
9 3 3 3 23 15 1R 
9 2 1 6 13 22 14 
9 1 3 5 7 18 14 
9 2 7 7 31 13 
9 1 1 7 12 28 12 

illif':a..,......______, ..... C)ııı$ n = = s ... n n n n na.., 

ı ı erı gorcme ı er. y8ptı1 

Osman idaresinde seremonı 
oyunu hükmen kazandılar·. o"tlflc-ı.J' 

. ıkı J t9' 
Şişli idarecilcrinın bır .. rirıe 

't esi uze >f" 
larının Ankaraya gı m biZ sP 
kım çıkaramaması cidden.d"rcci il: . ş· li l <> ıı-cuları müteessir ettı. ış rdıd~9 c 

1. ki spO t t 
kadaşlar şunu bilme 1 lfıbi<ı'e 
biyet kadar icabında rnağ 
... ,..--''"·-
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ŞEF EFENDİMİZİ DİNLEDİ 
MEMLEKET MESELELERi: 

Hayat Ucuzluğunu 
Temin için Ne Gibi 
Tedbirler Alınac~k? 

Yanda Londra Fiyatından Fazlaya 

Satllan lzmir Üzümünün ve Balak 

Y emiyen Vatandaşların Hikayeleri 
. .. .-,,~ .. "' ., ... ,. 

~·~·~~--'-=--~~ 

Ankara, (TAN muhabirinden) -
İnhisarlar idaresinde müfettiş olan 
bir dost, hepimizin hayretle dinllye
bileceğimiz şu hadiseyi anlattı: 
"- Ben İzmirliyim. Belki bu 'e

hirli olmanın verdiği itiyatla İzmir 
iiıumünü daima arar, bulur, yer:m. 
Evvelki ay mıntakam olması itlba
lile Van vilayeti inhisarlar müdür
lücunü teftişe gittim. On gün kadar 
kalmam lazım geliyordu. İzmir iizii
bıünü aradım, bir yerde buldum. 
Geçen seneden kalmış .. Kilosunu sor 
dunı .. bana söylediği fiyat, İzmirdc 
Satış fiyatının uç misli idi. 

Bu hadise bana şunu hatırlattı: 

~en İımirde iken Londra~a oturan 
bir akrabama hediye olarak bir ku
t\1 İzmir üzümü ve inciri göndermiş
tim. Yol masrafı ile beraber ödedi
~irn para, benden Yanda istenilen f!
J'atın yansını bile doldurmuyordu. 

'.Bu akrabam bir vesile ile, bana, 
gönderdiğim üzüm ve incirden do~a
)ı teşekkür ederken Londrada da Iz
~ir Üzüm ve incirinin İzmirden uzun 
boylu farklı satılmadığını söyledi. 

'.Ben, memleketi vazifesi icabı çok 
:~laşnıış bir vatandaşınızım. Size 

•
1r Çok yerlerde İzmir üzüm ve inci

~tı~ rastlıyamadığımı söyliyebilirim. 

1 llna mukabil gezdiğim bir çok yer
~etde o kadar çeşitli, nefis; çeşitli ve 
l' efis olduğu kadar da ucuz olan yi
l' t!cek ve içecek gördüm ki, bunları, 
t~tiŞtikleri yerler hariç, memleke -
lıe diğer köşelerinde bulmak hemen 
h l'llen mümkün değildir. Bilmem ki 

lı iş neden bbyledir?,, 
~ :urkiye b ir yarım adadır. Dörtte 
h~u Sudur. Kara hududumuz, deniz 
~ lıdutıarımızın ancak üçte bir1d~r. 
1 ~kiye sularında dünyanın en çe -
bı 1 Ve nefis balıkları yetişir. Hükiı
ilat!t, su mahsulleri kanunu projesi:ıi 
ı-~ırlarkcn memleketin tabii servet
~ 1 arasında mühim bir yeri bulu
>a ~ bahklanmız uzerinde tetkikier 
ernış ve şu neticeye varmıştı : 

h,1- Biz, dlinyanın en bol ve çeşitli 
~lı;klnrına sah;p bir mille tiz. Fakat 
~ k Vatandaşı dünyanın en az ba-
~~İY.en vatandaşıdır . ., 

~ lıkumet, en az baık yiyen tabiri
tıı.~ahu mıntakalarımız için kullan
~tı ır. Fakat dahası var: Türkiye -
~llt~6 küsur milyon vatandaşından 
l'ııııy1 bir yarısı, aşağı yukarı sekiz 

t~nu, henüz balık tadını bilme -
~~ ~r. Size burada Gaziantep mer -

11 nznsında bir ilk mektep mua~i
~ 11 sınıfında yaptığı bir anketten 
ı-~ dC'} m: Öğretmen, mevcudu 
~ dort olan sınfına şu suali sor -
ııılır : İçinizde hiç balık yememiş 

ar Var mı" t . 
}\ ıce sudur· 

ırıt d · 
~ b ort talebeden yirmi biri he-
ı-n}lı •n tadını bilmiyor. Halbuki, 

~-~ 11 k kazasının Gaziantebe çok 
:"'?\ 01duğunu ve Fı.rat nehrinin 
~flsr~tıda olan Birccikte de çok ve 
~1~ alık tutulduğunu unutmamak .. 

Geçen sene Ankarada yüksek Zi -
raat Enstitüsü Türkiyenin elma çe -
şitlerini tasnü etmişti: Türkiyede, 
yirmi dokuzdan fazla ve hep ayrı ay
rı tadları olan elma tipleri vardı. 

Bilmeyiz Türkiyede bu yirmi do
kuz elma çeşidinden belki mesela bir 
yarısını yemiş olan Türk vatandaşı 
var mıdır? 

Türkiyenin küçültülmüş bir cihan 
olduğunu söyliyenler, belki, dünya -
nın bir çok yerlerinde yetişmiyen 

bin bir çeşit yiyecek ve içeceğini e
sas tutarak bu hükmü bulmuşlardır. 

Bu hükmü ve~enlcr, yine rakam -
!ara ve hadiselere day~narak, şu i
kinci hükmü vermektedirler : Mesela 
Türkiye vatandaşlan Anatoprakla -
rının yetiştirdiği bu bin bir çeşit yi
yecek ve içecekten en az faydalanan 
insanlardır. Bunlardan bir çokları -
nın tadını bile bilmezler ve bu mad
deler istihsal pazarlarile istihlak pa
zarları arasında baş döndürücü bır fi 
yat farkı gösterirler. 

Bir Türkiye vilayeti olan Vanda, 
yine bir Türkiye vilayeti olan lzmir 
üzümünün; denizler aşırı bir başka 
kıta yeri olan İngiltereden daha pa
halı satılmasının sebeplerini nasıl 

izah edebiliriz? 
Hayatın ucuzlaştırılması, bilhassa 

son senelerde hükumetin ana politi
ka mevzuları arasına girmiştir. Mem 
leketimize ecnebi mütehassısların ge 
tirilmesini bile icap ettirecek kadar 
hayati olan bu mevzuun hallini te
min ettiğimiz gün, Türkiye ucuz 
memleketler arasında yer alacak. 
Güzel... fakat hayat nasıl ucuzlaya-
bilir? • 

İktısat Vekaletinde son aylarda 
yeni bir te~kilat kurulmuştur. Ha -
yat pahalılığı ile mücadele bürosu ... 
Bu, evvela şunu anlatmaktadır: 'l'ür
kiyede bir hayat pahalıl:ğı vardır VP. 

bununla mücadele edilmesi devlet 
mevzuatı arasına girmişti r. 

Bu teşkilat, yakın zamanlarda ku
rulmuş olmasına rağmen esaslı bh
ça 1 ışına devresindedir. Başlıca şu ild 
gaye üzerinde çalışılıyor: Evvela iç 
mübadele organizmasını kurma~. 

sonra füzuli mutavassıtları kaldır -
mak, istih18.k kooperatifleri teşkil 
etmek, devlet tedbirleri almaktır. 

Milletler Cemiyetinin neşrettiği 

rakamlara göre, Türkiye pahalı meın. 

leketler arasına giriyor. 
Türkiye nüfusunun, bu toprakla -

rın yetiştirdiği bütün yiyecek ve içe

cekleri bol, ucuz, temiz, sıhhi lc;t'h
lllk etmeleri bir vatandaşlık hakkı -
dır. İktısat Vekaletinin kurduğu teş
kfüıt bu gayeyi temin edecek olan 
seri tedbirleri tesbit ediyor. Sonra 
bunların tatbiki gelecek .. 

O zaman Türkiyede balık yeme -
miş olan vatandaş kalmıyacak; Vım
da İzmir üzümünün kilosunu Lon
dra fiyatından fazlaya almıyaca -
ğız; Türkiye ucuz memleketler ara
sına girecek .. 

................ iNöNU iLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA ................ ! 
inandık ki, Bütün Türk Köylerine Bilgiyi. Refahı Sokabilmek, Diğer j 
Muvaffakıyetlerimizi Kazanışımız Kadar Emek lstiyen Bir inkılôphr J 

........................................................................................ ............................. 
Türk devletinin reisi, Türk 

milletinin efendilerini din
ledi. (Bize milletin efendisi köylü 
olduğunu Atatürk öğretmişti.) 

Köylüler, devletten birçok şey-
ler istediler . 

Ve anlaşıldı ki, Türk köylüsü
nün mahrumiyetleri, talepleri ka-
dar sayısızdır. . 

Bu der ece mahrumiyet içinde 
bulunduğu halde, derdini dökmek 
için kendisine sual sorulmasını 
bekliyen sessiz Türk köylüsünün 
bu sabn, tahammülü, tevekkülü 
ve feragati, göz yaşartacak kadar 
hazindir. 

Fak at, söylenec~k bir. ç~~ söz
leri varken bıle dılını tut

masını iyi beceren Türk köylüsü, 
konuşmıya davet edilince, kudret
li bir hatip kesildi. 

Ve köylü konuştukça, devlet re
isimizin onu dinlemekle gösterdiği 
isabetin büyüklüı!ünü daha iyi 
kavradık. 

Sekiz gün süren bu seyahat
ten döndüğüm zaman, karşı

laştığım dostlardan bir çokları, 
benden, gördüklerimin ve duy
duklarımın yazmadığım taraflan
nı dinlemek istediler. 

Onlar, bu taleplerinde haksız de
ğildiler: Çünkü maalesef birçok 
hadiselerde, yazdıklarımız; gör
düklerimfzin, ve duyduklarımızın 

tamamı değildir. 

İntıba ve müşahedelerimizin en 
fazla alakaya ve dikkate layık kı
sımlarını neşretmemek mecburi
yetinde bırakıldığımız çok vaki 
idL 

akat bu seyahatte, kalemle-
r imizin h ü r riyetine hudut 

çizilmedi. Ve biz, gördüklerimizi, 
duyduklarımızı sayfalara geçirir
ken, notlarımızdan bir tek kelime
yi feda etmek mecburiyetinde kal
madık. Bu itibarladır ki, ben, gör
düklerimin ve duyduklarımın yar. 
madığım taraflarını dinlemek is
tiyen dostlarıma, gazetemi okuma 
!arından başka söyliyecek tek sa
tır bulamadım. 

Cümhurreisimizin kalemleri
mize bağışladığı bu sonsuz hürri
yet, Türk matbuatının kavuştuğu 
teveccühlerin en büyüğüdür. Ve 
Türk matbuatı, serbest konuşmak 
fırsatını, Türk köylüsü ile ayni 
zamanda kazanmıŞ bulunuyor. 

Bu büyük ve şerefli emniyete li
yakatimizi muhafaza etmek, en 
çok dikkat istiyen vazifelerimiz
den biridir. 
Matbuatın bu son seyahatte kul

landığı serbest lisan, bizi herşey
den evvel, dert gizlemek hastalı
ğından kurtarmış bulunuyor. 

B u sayededir ki, bugün içi-
mizde, Türk köylüsünün ih 

tiyaçlarını öğrenmemiş, ve istırap
larına ortak olmamış hiç kimse 
kalmamıştır. 

Ben, Türk köylüsünün yaraları
nı, bütün bir millet huzurunda de
şen Cümhurreisimizl, yapacağı a
meliyatın muvaffakıyetli neticele
rinden emin bir operatöre de ben
zetiyorum. 

O nun, bu ihtiyaçların bütün 
çıplaklıkları ve derinliklP

riyle ortaya konulmasından zerre 
kadar kaçınmayışı, varılacak müs
bet neticelere karşı beslediği kati 
emniyetin en kuvvetli bir delili
dir. 

Cümhurreisimizin yüreğini dol
duran bu emniyet, şu anda bütün 
millete de sirayet etmiş bulun
maktadır. 

Ve şu anda, Türk köylüsü içini 
ezen bütün gizli yükleri boşaltmış 
bulunmanın ferahlığı içindedir: 
Zira Cümhurreisimizin gösterdiği 

sıcak alaka, köylüye, bütün mah
rumiyetlerinin acısını giderecek 
kadar kuvvetli, lezzetli ümitler a-

lnönü'nü karşılıyan ve uğurlıyan köylülerimiz 

şılamıştır. Ve Türk köylüsü, Cüm
hurrcisimizin dağıttığı bu gizli to
humdan, çok bereketli mahsuller 
beklemekte haklıdır: Çünkü inkı
Uıpçı kumandanın şimdi çarpışa

cağı düşman, İnönünde perişan et
tiği düşmandan daha zorlu değil
dir. 

F akat bence bu seyahatin 
meydana çıkardığı hakikat

ler, sadece bu neticeden, ve köylü
lerimizin söylediklerinden ibaret 
görülmemelidir. 

Biz, on beş yıl zarfında birçok 
inkılaplara kahraman olduk. Ald1-
ğımız birçok neticeler , bu yıllara 
nasıl sığdırılabildiklerine şaşıla

cak kadar büyüktür. 
On beş senede başardıklar1mızı 

hulasa etmemiz ltızım gelirse, 
denilebilir ki biz, koskoca bir yan 
gın yerine, yepyeni bir memleket 
kurduk. Hele bazı kötü an'aneleri 
kökünden yıkışımız bu yepyeni 
memleketi kuruşumuzdan daha 
az değerli bir zafer değildi. 

Fakat bugün teessürle görü
yoruz ki, Türk köylüsüne 

ayırabildiğimiz en büyük hLcıse, 

"milletin efendisi., sıfatından iba
ret kalmış, gözlerimizle gördüğü
müz bu aci hakikati, İnönünün ağ 
zından da duyduk. 

Ve inandık ki, bugün, Türk köy 
lerine bilgiyi, refahı sokabilmek, 
diğer muvaf!akıyetlerimizi kaza
nışımız kadar emek istiyen büyük 
bir inkılaptır. Ve İsmet İnönü, bü
yük selefinden, -tamamlanmak 
için büyük himmetlere muhtaç ol
mıynn- bir eser tesell!'.ım etmiş 

değildir. 

B u hakikat, saltanatın, zaval-
lı Türk milletini ne derin 

bir uçuruma yuvarladığını kor
kunç bir belagatle gösteren misal
lerin en kuvvetlisidir. 

İçine yuvarlandığımız sefalet 
çukuru ne derinmiş ki, On beş yıl~ 
dır durup dinlenmeden ileriye koş
tuğumuz halde, bir türlü dilediği
miz mükemmeliyete ve refah irti
faına ulaşamıyoruz. 

Fakat bereket ki, o çukurdan 
çıkarken, yılların yorgunluğu ile 
gevşemiyecek kadar kudretli elle
re sarıldık. 

Ş imdi, Atatürkten boş kalan 
elimizi de İnönüye uzatıyo

ruz: :Ve İnönü bizi, bakımsız, su
suz, karanlık köy yollarını da açıp 
aydınlatarak refaha götürüyor. 
Şimdi anlıyoruz ki, Türk mille

tini refaha götüren yol. iki büyük 
deha güneşinin ancak aydınlata

bileceği derecede karanlıkmış. 

Milletimiz, yeryüzünün hiç bir 

büyük dehaya ayni devirde kavuş
ması sayesindedir ki, bu çok ka
ranlık, çok dik yolun sonuna yak
laşmış bulunuyor. Bu itibarladır 
ki, insafa gelen talih, bu millete, 
asırlarca verdiği zararları, Ata-

'inönü'nün 

türk ve İnönü ile tazmin etmiş sa
yılır. 

Ve bıı kanaatledir ki biz, bütün 
bir tarih boyunca ayağımıza çel
me atmış olan talil, artık affede
biliriz. 

ahatinden 

Şefimizin Çankırı seyahatle, ine ait bir intıba 

1 met lnönü, yollara biriken halkı selamlıyor 

~ ren ı8raayonaan ayrıurnen nallı, ~etı selamlıyor 

" 
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RADYO PROGRAMI 
Haftanın Bütün Dünya Programlarını Burada Bulabilirsiniz ~i 

ANKARA RADYOSU 
Tiirklye Radyodifllzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyoıu 

Dalaa Uzunluiu 
1839 m. 183 Kes. !20 Xw. 

mantal konser. 18 Vcırşova: Keman resitali 
(Biber, Fioko, Çnykovski). 18.15 Berlin 
kısa dalgası: Ev earkılan (18.30: Şarkılar). 
18.30 Prag: Piyano rclakatlle viyolonsel 
konserl. 18.45 B!lkrcş: Romen ~arkıları. 
19.35 Bilkrcş: Cırt piyano konseri. 

DAN& MUSiKiSi: 

18.17: Bilkreş (Korologos cazı). 

~~ 
ANKARA 

T. A. Q. 19,7• m. 15195 Kes. 20 Kw. 
'1'. A. P. 11,70 m. 9'85 Kes. 20 Kw. 

12.30 llılQzJk (kuartet - Pl.). 13 Saat a-
711n ve haberler. 13.10 - 14 Türk milzJll lUO:M Oz:lk (İskoç havalan ve lend-
(Halk tQrldllerl - Pl.). ler). 13: Saat ayan ve haberler. 18.10 - 14: 

18 llılaztk (Ellencell plAklar). 18,30 TQrk Türk mQzffl (Şarkılar - Pl.). 
mOztll (İnce saı. fuh). 19.15 Saat .,-an ve 18.80: TQrk maztJI (İnce saz faslı). 19. 
haberler. 19.25 Mllzlk (Bir sollat • Cumh. 13: Saat ayan ve haberler. 19,25: Türk 
B.,k. J'1arm. Ork•. dan Klarlnettst Hay- mQzitt (ince saz faslı - devam). 20: Ko
rullah Du)'gu). 19.•5 Konuıma (Dokto- nuırna. 20.15: MOz!k (Rlyasetlcüm. Bando
ıun .. tt). 20 Tilrk mtWli - (Mantr Nu- su - Set: İhsan Künçer). 21: Saat ayan ve 
rettin - komerl). 21 Saat •7E'l ve Para. para, kambiyo ve toprak maruullerl bor
kamb.l)"O ve toprak maıı.unert borsası. 21. suı, 21.10: TOrk mQzl#i (Saz eserlerl ve 
15 llıltlzlk (ltQçGk orkestra). 22.15 Konuş- ıarkılar). 22.15: MQzlk (Küçük orkestra). 
ma. ıuo Sinema ...t. ıuo _ 23.ü Son 23.15: Milzfk (hafit Overtilrler). 2345 • 24· 
haberler ._ 7&nllki Pl"OII'8IQ Son haberler ve yannkl prograıp • 

* * llNFONILIR: .... l"Oflfh. ırR: 
D Vartan: ntelberı'hı fdareıdn&t 81D• 

:bıDt ltomer (Mozart, Spohr). 
HAP'IP' KONHALIR: 
T .ao Vartemı: Pllk koıc-i (a.tıt: ıte

sa). ., .ıo Berlln lma dalgan: Sabah kcm
...t. (8.lD: Denmı). 8.20 Praı: lııluafld ve 
tarla. '7.111 Bntlslna: P1lk. 

ODA MUllKlll: 
ıuo Prat Jma dalıan: Y.,-h -.zım- xu

artett. 19: Bakret: Oda mufldal tn,'osu 
(Mozart). 

AHITALLaAI 

n.ıa Ber!ln 1ma daJpa: 8aTk:ılar (18• 
10: Armnold). 17.35 Varvova: Piyano resi
tan (Brahams, Reger). 18 BQkreş: Şarla 
resitali. 18.25: Peşte: Koro havalan. 18.25: 
Png: 8arln, ııt1'ano. 18.23 Bntillava: Ma
car havalan. 

ANKARA 
!2.30: Mtııdk (opera parçalan). 13: Sa

at ayan ve haberler. 13.10: Türk milzllğ 
~ şarkılar). 13.40 - 14: Mtb::fk (Fan 
ı.r - PL). 

18: Tark mQzfll (ince saz faalı}. 18.45: 
Komııma( Hukuk ilınl yayma kurumu) 
U: Ml1zflc (Hafif mııznc - Pi.). 19.15: Sa~ 
at a)'lln ve haberler. 19.25: 'Müzik (Lld~ 
1- l'L). U 40: Tcnıall (Dic dr.un - Oğ

lumun ~eri). 20: Mtlzik (Radyo or
bstna - Şet: Huaıı J'ertt Alnar. 21: Sa
.t ~ ..,. Pılra. ltmnbl)"O n toprak mah
.anert boram. 21.10: TQrk mOzttt (Bük 
mQzfk .,. 07an havalan n muhtellf 18?'
kılar), 22: Kanatma <TOrktn Poeluı) 22 
ta: MUzllt (ltQt'(ık ork•tra). 23.15: MQzlk 
(Cu.band). D.46 - 2t: Soa habere n 
J'U'!bkl ıırOl1'UD. 

nMPONh.Dll 
n.oa: ~ 8ımfonlJc bımer (Otıe.:a 

ldareltnde), SJ.111 Pnc kıa dalim: Sen
foftlk ftl7~onlar. 

HAP'1P' KONHRLIRI 
ı.a BGkref: Sabah n~ ue var

pa: Pılk - cua: x .. ,. uo BerUn k1la 
da]pm: JtGc'Gk musiki perça1an ca.ıa: De
ftlm). ıı Bt1kref: Pllk konart. 

OPaRA V. OPIAITLIR: 
l'r .30 Vareova: Opera havalan (Puççlnl. 

Me,-erbeer, Biz.et). 20 Berlln lala da1pm: 
Karışık opera muslldst. 20.30 Peşte: Ope
rada nrflecek pbw1n nakli. 

ODA llUlll<lıl: 

S2 VIJ'fO\'&! Oda tml8fldıd komer! (Leh 
...-lerlnden). 22.10 Prq: Kuartet kODMri 
(Moza.rt). 

RlllTALLIR: 
11 Berıtn lma dalpn: 8ar1ah emtrG-

2UOP rag: Çek flAnnonl!:I (Jlrak ida
resinde Novak'ın esttlerlnden). 

HAFiF KONSERLER: 

7 den ıeklze kadar (31 kOsur) metrede 

AKSIRIK 
NEZLE 

Bütün göğüs 
HASTALIKLARININ 

Kara habercisid r 

Hastalık thttmailerlnl 

GRIPIN 
alarak yok edebilirsiniz. Gripin 
Radyolln mUesseselerinde fev~ 
kalAde itinalarla hazırlanır. Ra
hatsızlıkla.tı, ağnlan defetmek
te bir panzehir kudreti göste
rir. Kalbinize, midenize ve böb
reklerinize yorgunluk vermez. 
İcabında 3 kaşe alınabilir. İsmi- . 
ne dikkat, taklitlerinden sakı- ' 
nınız ve Gril)in y~rine başka 
bir marka verirlerse ~ddetle 

reddediniz. 

Y EZ i D 
REFiK HALl'1 

Amerikayı dinleyiniz. 7.10 Berlin kısa Un kısa dalgası: Neşeli popurl (8.15: De
dalgs:u: Neşcll sabah musikisi (8.15: Ke- vamı). 7.15 Prag: Sabah musikisi. 7.35 
za). 7.35 Bratiılava: Plflk 7.50 Var~ova: BrntlslAva: PIAk. 7.50 Varıova: Plt'lk (8,15: 
Plfık. 10.15 Berlln kısa dalgası! Yeni Al- Pltlk). 10.30 Bcrlin kısa dalgası: Yeni 
man hafif musikisi. ıplf1klar. 

OPERA VE OPER!TLER: OPERA VE OPERETLER: 
12 BerUn kısa dalgası: Opera ve ope- 9.30 Berlln kısa dalgası: Opera mu$llt!-

retlerdcn içki havalan. 17 Bcrlln kısa dal- si. 18.30 PC1te: Opera orkestrası. 18.40 Brü-
gası: Opcrnlnrdnn parçalar. no: Yeni operetlcrle filmlerden parçalar. 

ODA MUSiKiSi: ODA MUSiKiSi: 
18.15 Verşova: Oda mus!klsl konseri 24.05 Varşova: Dda musikisi konserl 

(Sofran re!akakUle). RESiTALLER: • 

RESiTALLER: 11 Berlln kıaa dalgası: Şarkılnr (Erica 
11.15 Berlln kaa dalguı: Şarkılar (Yeni Legart). (11.15: Şarkı - piyano). 16.30: 

eserfodren). 18.30 Berlln kısa dalgası: Org Keza. 17: Piyano - şarkı. 18.15 Bratlslt'lva: 
musikisi (18.30: Şarkılar(. 17.35 Varşova: Halk şarkılan 18.30 BC?rlln kısa dalgası: 

Viyolonsel refakatlle prkılar (19.30: Ke- Piyano (Schubert). 18.40 Praıt: PiYano 
za). konseri. 

ANKARA 

DANS MUSiKiSi: 
20.a5: Bratisl!va. 23.ı~: BQkreş. 23.30: 

dan sonra muhtelif Alman postalan. 

12.!0: Türk mQzfğl (Şarkılar). 13: Saat 
ayan ve haberler. 18.10 - 14: Milzik (dans 
plAklan). 

~ Cuma, 23.12. 1938 ; 
~l°'IVIT'-l'l'-.IVIT') 

ANKARA 

18.30: Türk milzill (ince su faıb). 18. 
55: Konuşma (Ziraat saati). 19.15: Saat a-
7an ve haberler, 19.25: TQrk milzill (ince 
saz faslı - Devam). 20: Milzlk (kQçQk or
kestra galuı). 21: Saat ayan ve para kam
biyo ve toprak mahsullerl borsası. 21.10: 

12.30: TQrk mOzlğt (Türkçe şarkılar) . 
13: Saat ayan ve haberler. 13.10 - 14: Mil
zlk (RtyaseUcfun. Bandosu - Şef: İhsan 
KQnçer). 

18.30: MQzfk (cazband). 18.4!1: Saat a
yan ve haberier. 19: Tilrk mQzlğl (şarkı
lar ve semailer). 20: Milzik (Rlyasetlctim. 
Flnrm. Orkest. Şef: Praelorlus). 21: Saat 
ayarı ve para kambiyo ve toprak mah
sulleri borsası. 21.10: TOrk milzlği (halle 
havalan). 21.45: Konuşma (Spor fanliyet
leri). 22: MilzJk (KQçük orkestra. 23.10: 
~ilzik (mandollnata). 23.45 - 24: Son ha
berler ve yarınki program. 

Temsil (Fatma hanım mahkemede - ko
medJ). 21.30: TQrk mOzJ#I (Şarkılar ve 
saz eserlerl). 22.Hi: Konusma. 22.30: Mü
:r.lk (Bir operanın tamamı). 23.45 - 24: ~on 
haberler ve yarmkt program. 

* SENFONiLER: 
21,15 BOkrcş: SentonJk konser 

filharmonlııl). 

(Romen 

HAFiF KONSERLER: SENFONiLER: 
8.f5 Bilkrcş: Pldk. Yediden sekize kadar 17,35 Varşova: SenfonJk pldklnr. 20 Ber-

31 metrede Amerikayı dinleyiniz. 7.10 Ber- lln kısa dalgası: Senfoni B - dur (Robert , g 

SAFiYE 

İZZET 

ve Arkadaşları 
Her akıam Taksimde 

Abide karıısında 

Gazinosunda 
ilaveten: MARiNA PAL MERO'nun lttlrakile biiytik 

1 
VARYETE programı. MARIŞKA idaresinde SALON • 

1 ÇIGAN • CAZ Orkestrası 
-----·---• 1 elefon : 41821 

4·--------------------------------1 Malatyalı 
FAHRİALMANYADA 

Polidor Şirketinin Berlin mer
kez.indeki salon1annda yeni 
icad edilen ses alıcı makinalar 

vasıtasile 

POLYDOR 
PlaJdanna muvaffakıyetle okuduğu pliıklan müşterilerimize tav· 
siye ederiz. 

8 Q 4 3 Batnm a?k. . 11 B Q 4 4 Knyalar gölgelendi 
Bahçeye ındımkı San kordela 

8 Q 4 5 A! doğdu batmadı mı (Şeyh Ahmet filminden) 
Gıyer fistan atlas (Ali Baba filminden) 

Satış 

Deposu: VAHA 'OTOCİYAN SULTAN Hamam Camcıbaşı han 

sapsarı, ölü sansı ... 

Schumann). 19 Prag No. 2: Anton Bnıck
ner. 22,15 Varşovn: Leh filharmonlsl. 

HAFiF KONSERLER: 
6.45 Bilkreş: Sabah neşrlyah. Saat '1 fil 

8 arasında 31 kOsur metreli Amerikayı 

dinleyiniz. '1.10 Berlin kısa dalgası: Kan
şık konser (8.15: Devamı), '1.15 Prag: Sa
bah neşriyatı. 7 .15 Bratisllva: Sabah neş
riyatı. 7.50 Varşova: PUık. 8.15: Keza. 

OPERA VE OPERETLER: 
1830 Drllno: Musikilt piyes. 20.35: Peı

te: Operada veı;Sleeek piyesin nakli. 21.20 
Bükreş: (SahrA) isimli musikili oins. 21. 
20 Prag: Balet musikisi. 

ODA MUSiKiSi: 
17.35 Prag: Yaylı sazlar kuarteti. 
RESiTALLER: 
9.45 Berlln kısa dalgası: Piyano - vıyo

lonsel konseri. (11: FlOt. Şubertln eserle
rinden ). 18 Varşova: Bach'ın eserlerinden 
solo piyano resitali. 21 BraUslAva: Org re
sitali. 21.45 Berlin kısa dalgası: Eski, ıo
zel havalar. 

ANKARA 
13.30: MQzJk (neşeli plAklnr). 14: Saat 

ayan ve haberler - Borsa haberleri. 14.10: _._............, 

Güzelliğin 
Sırrı yok 

Sebebi var 

- RADYOLIN -
Dişleri mikroplaTdan, çürlfk
lerden, ilti1tablardan koruya
rak sağlamlaştıran, hem de 
minelerinin bozulmasını ve 
sararmasını menederck daimi 
bir güzellikle muhafaza eden 

asrın en kuvvetli dis ma
cunudUT. 

lier sabah, öğle ve ak'8Jll 

Türk mOzlğt (Halle tilrkülerive muhtelif 
prkılar). 15 - 15.30: MOzik (Operetler). 

17.30:M O:ıdk (Dans enaU). 18.30: Konus
ma (dış politika haberleri). 19: Türk mll
zlJtt (hnlk tOrkQieri). 19.15: Saat ayan ve 
haberler. 19.30: Türk müziği (halk türkil
lerl devam). 20: Temsil (Toska - ya
zan - Vlktorlen Sardon). Türkçeye çevi· 
ren (Ekrem Reşit). Radyo küçQk orkes
trası temıil esnasında Claccomo Puccinl'
nJn Toska operasından parçalar çalacak
tır. 21: Snat nynn ve p:ırn kambiyo ve 
toprak mahsullerl borsası. 21.10: Türk mO
zlği (ince saz faslı). 22: Konuşma (hafta
lık posta kutusu). 22.15: Müzik (kilftilk or
kestra). 23.15: MQzlk (cazbnnd). 23.45 -
24: Son haberler ve yannkl progtam. 

* HAFiF KONSERLER: 
7\10 Berlln kısa dalgaaı: Noel konseri 

(8.15: Devamı). 7.15 Prag: Sabah neşriyatı. 
7.50 Varşova: PlAklar. (8.15: Keza). 1% 
Bllkreş: PlAk konseri. 13 Berlin kısa dal
gası: Hafif musiki (14.15: Devamı). 13.10 
Bilkreş: PlAk konseri (14.30: PlAk). 16.30 
Varşova: KQçOk orkestra. 17.45 Berlin ıo
aa dalgası: İponu konseri. 18.15: OrıE. ıs. 
50: Hafif musikl. 

OPERA VE OPERETLER: 
17.35 Prag: Salon kuarteU (SmetanOı 

Luk v.s . .) 

RESiTALLER: 

9.45 Berlln kısa dalgası: Noel şarkıları 
(11.4!5: Keza). (12.15: Çoban şarkıları). 16. 
4~ Noel şarkılan. 16.30: Org. 17.55 var
eova: Koro. 18 Peşte: Piyano konseri. 18· 
25 Prag: OOrg muslkJsl 19.15 Bilkreş: 
Noel ıarkılan (Koro). 2o.15 Brattsl.Ava: 
Noel şarkıları (21.45: Çocuk şnrkılan). 

G R 1 P 
Birçok tchlikeU hastalıklara kaP1 

açan mevsimin müthiş bir afet salgı
nıdır. Bundan korunmak Sağlı~rnı
zın esasını teşkil eder. Sabah, ö~l~, 
Akşam büyükler günde 3 adet, :ıcu
çükler bir adet BİOGENİNE Drajesi 
alırsa Daima Grip, Nezle. EnfloenıB 
gibi hastalıklardan Korunurlar. 
BİOGENİNE Kanı kuvvetlendirir• 

Hariçten gelecek mikroplan öldil
rür. Sinir ve adeleleri Sağlarnıas;; 
nr. Uzviyeti her tehlikeye k~e 
kuvvetli bulundurur. Her Eczal1 
bulunur. 

-------------------------------

Çünkü Çanakkalede y AI:IPİ 
taburunun Filistinde yer kal>" 
mak için TÜRKLERLE HarP 

ettiğini 

MODFRN TÜRKiYE 
Mecmuası 

dfin çıkan nfishasında f$'bat 
etmiştir. 

Onun için kapııılmııtır. 

İkinci tabını bu gün almak için 
acele ediniz. 

yenıeklerden sonra 1 
• 1 Dr. Besim Ruıen 1 

,.!~ r Q ~! ~- .. i ~ahp>"mn~:~=I DahillY"" 

- F~:-::-:::-;:-=-.. ı Lrça·rtıkapı tramvay durası 
LA- --- ---- --- _.....R$l.$4 ............... 

- Hıı.yır. 

"Bu adamda birşcy var, bir değişiklik, bir fena 
karar, diye düşünüyorum, gelişi dostça değildir!,. 
Tabancamın arka cebimde durduğunu duyuyorum, 
lakin kollarımdaki kesiklik elimi götürmeme mani ..• 

Sormakta ısrar edemiyorum; daha fena bir söt· 
bir sır öğrenmekten ilrkmckteyim 

- ... babası değilim. 
Göğsümdeki ağırlık artıyor. Yerimden kalkabU-

TEFRiKA No. 34 
- Sizinle hususi konuşmağa geldim. sem ... 

- _ kocasıyım. 

- İçlnizde ıancafı evine mlsat1r edecek ktmclli? 
K6yU1lerden biri atılır: 
- Yüz kurup ben.im miaaf"ırlmdirl 
- İki yüze benim! 

Oldukça ağır, mantarlı .ve fuagralı bu öğle yeme
ğinden sonra uzanıp daldığım sedirden kapının vu
rud imadan, usulcacık açıldığını hissettim, doğrul

um. 

Şeınun böyle söyledi mi? Ağzını açtığından, bir 
tek kelime telaffuz ettiğinden şüpheliyim. Zanne
diyorum ki zihninden geçirdiğini ben anlıyorum. 

Karşı karşıya ikimiz de birer kütük ... kurulması 
bitip te oldukları gibi kalıveren tahta, kaba oyun
caklara benzıyoruz; ruhsuz, yapma, uydurmayız. 

- Yalan! Yalan! 

Gırtlağım kupkuru, tamamen kemikleşmiş. FeI'Y"' 
dım bir nefes kadar bile çıkmadı, duyulmadı. şe
mun bana gülüory görünüyor. Bu gülüş "L'hoınrtı6 

qui rit., deki lordun bıçak ucuyla ete hak edilip ktı' 
rumuş kahkaha oymasını hatırlatıyor; titretecel< 
kadar iğrenç ... "Kuvvetim olsa da, diyorum, b~nu 
o yüzden, hatta o yüzü büsbütün karşımdan sıle
bllsem!,, 

Bu bir milzayededir. Nihayet birinin tlzerlnCle 
ıcalır, heybe atm nrtından indirilir ve müzayedeyi 
kazananın boynuna geçirilir. LAkin Sincardan Halep 
villyetindeld Kürtdağına kadar götürülen bu bay
rak, pek ehemmiyetle bir yerde saklandığını işitti
ğim asıl eski ve kutsl bayrak olmasa gerektir. Pren
ses. her halde bu meseleler hakkında ekselansınızı 
benden daha sallhlyetle aydınlatabilir. 
Zellhanm adı anıldıkça yürelfme morfin ilnesln

den sonra duyulan bir hal, emilir gibi bir 18Y olu
yor. Lasoıını :fırlattılı, ata kamçısını pklattığı ve 
inciler elmaalar içinde tuvaletini lilrüeyrek vapur 
salonundan geçip gittiği zamanlar onu, çevikliği, 

haşmeti karıısında hırpalamak latiyordum; ıimdi, 
hltıras1 ve l~zzetl ömrüme yeti§ecek olan sabahki 
vakadan beri kendisin! bir müdafaasız çocukmuş gl
bl yalnız okşamak, avutmak, oyalamak ve konımak 
arzuswıdayım. 

İçeriye giren şeb Şemundur. Gözleri, her zaman
ki gibi yerde, elleri göbeğinde, yüzü solgun ve sa
kalı gergin, heyecansızlığıyla korkunç olan Şemun 
Fakat bu sefer onu fazla donuk, fazla katı ve ruh: 
suz buldum. Çok mu uyumuşum, hiç mi uyuyama
mışım, fark edell,'liyorum. Odada, ne akşam loşlu
ğuna, ne de sabahın alaca karanlığına benzı'ye i n ac;ı-
y p, sisimsi, az şeffaf bir aydınlık var; insandaki 
hareket .~e k~nuşma arzusunu kesen jelatinli bir 
ışık ... Vucudumde derin bir takatsizlik duymakta
yım. 

Şemun yürüdü, kar~mdaki kanepeye dimdik 
oturdu; kanepeye, değil, sanki göğsüme oturdu. A
ğırlığıyla eziliyorum. 

Göremediğim gözlerini üzerime çevirdi, kımılda
madan, konuşmadan duruyor. Ne söyliyecek? Bir
§eY söylemeden mi benim anladığımı istiyor? KaTa 
sakalının üst tarafından pek az kısmı seçilen yüzü 

İlk günden beri şebden şüphelendiğim aklımda ... 
- Asıl hakikati öğrenmenizin zamanı geldi. Ze

llnin hayalhanesinde ha.zırlanmış olan romanı artık 
kapatalım! 

Ne diyecek? Anlıyamamaktan korkuyorum. Zira 
bana geliyor ki Şemun iyice bilmediğim bir dilden 
konuşuyor; konu~muyor, sezdiriyor. 

- Onun size anlattığı ne varsa, yurt kurmak, Ye
zidin kızı, metanpsikoz, emir Ali, Zeliha hepsi, her
şey bir çılgının hulyasıdır; Zeli bir delidir. 
Kımıldanamıyorum, hatta büsbütün katılaşmak

ta, külçeleşmekteyim. O devam ediyor: 
- Ben de şeh Şemun değilim. Senior Alfonso öl

memiştir, karşınızdadır! 

- Demek ki siz onun babasısınız? 
Sesimi kendim de işitmiyorum; belki bu suali sor

madım bile._ odanın bugünkü ışığında sesler! eriten, 
hareketleri kesen bir hal var. 

Hala yerlerimize mıhlıyız. Şeyhin kelirneıerıni 
işitiyorum; bu korkunç sohbet ruhumu boğuyor. 

- Zelideki cinnet dini şekildedir: eline geçen b~ 
kitap ona Yezidi mezhebinden ve Yezidm kızı 0 

duğunu sandırdı; ben de kanaatim sarsmama.X yo-ne 
lunu tuttum. Hasta şuuru ne tasavvur ederse. ğı 
yapmak istetirse ona yuyorurn. Kocası yerine ufl _ 
oldum; kürtçe öğrendik; yabancı memleketlerd~ ~e 
tolar satın aldık, adamlar kiraladık. AldatıY0 

aldanıyoruz. 
rnııı 

Şemunla artık, yerlerimize bağlı, hiç.~ı: ~zvıı rııın: 
kımıldanmadan konuşmağa alıpmf gorunuyo ) 

(l)evttmı var 
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Yakan Taırntnnn En Esraıron Çehıresn: 

Uhrili Kuslefi Y akalıyacaktım 
Bu Vazife Beni Sevindirmişti, Derhal Paşanın Elini 

Öperek Harektime İzin Vermesini istedim 
Bu cevap beni çok sinirlendirdi. 

~ollarını tutunca kulakları hiza
sına kadar kaldırdım. Sağ ayağımı 
birbiri arkasına yere vurdum, bi
raz da kızararak: 

- O ö ö öyle ise i i i i ki ayak
h e e e eşek se se se sen misin? 

Dedim ve güldüm. Daskal o za
lnan beni tanıdı, açtığı kanlı göz
leri ile yiyecekmiş gibi dik dik 
~züıne baktı. Hırsla sıkıp gıcır
dattığı kara ve küflü dişlerinin a
tasından bir yılan gibi fısıldadı: 

- intikamımızı senden de ala· 
Cağız. 

Qgün biraz dinlendirmek üzere 
müfrezemi Menliğe yolladım. 

l:3en de mutasarrıf Reşit Paşadan 
telgrafla aldığım bir emirle Sere-
~ gitmek üzere Demirhisardan 
liYtı.Idım. 

Mutasarrıf ve kumandan paşa
lar bana umduğumdan çok fazla 
bir sevgi gösterdiler. 

llizmetlerimi takdir, güzel söz
len ile gönlümü hoş ettiler. "Pe
~lisa,, ve "Sengel,, köyü hadise
~erini tekrar tekrar söylettiler, 
er defasında da güle güle dinle
~Oer. Serezde on beş gün kalarak 
etn dinlendim, hem de ortalıltı 
~Özledim ve dinledim. Her gün 
~lan ortalık karardıktan son
l'a rnutasarrıf ve kumadan paşala
~ ~onaklannda görüyor, gördük
E!rinıi, işittiklerimi bildiriyordum. 

J 322 yılı birinciteşrininin do
kuzuncu günü akşamı yine 

~tasarnf Reşit paşanın konağına 
bxıiştiın. Kumandan Ibrahim Pa
~ ~a ?r~day~. Mutasarrıf Paşa 
"'tl.ı gorur gormez: 
~,:- Sadtk efendi müjde, dedi. Uh 
:~ "Kuslef,, in bir kaç güne ka
~ Menlik civarlarına geleceğini 
.._ _~ kaymakamdan aldığım şif
~''Q:n öğrendim. Durmak olmaz 
{&il mi ya?.. Elbette Gospodin 

llslet,, i şerefine uygun bir töi: Ue karşılamak, kabil olabilirse 
., t~ze getirip ağırlamak lazım. Bu 
h ~eyi sana veriyorum. Yarın sa-
~ Yola çıkarsın. 
~ldığ1m bu yeni vazife çok se
~ <iirrİıişti beni. Çünkü "Kuslef,, 
l'ıl eski zamandan yarı kalmış, gö
~ lecek hesaplarım da vardı. He-

ell. ayağa kalktım. Ve: 
hı - Paşam, dedim. Şayet başka 
>r:ı; ernriniz yoksa bu akşamdan 
> a. çıkmak için izininizi rica edi
lll'ttrn. 

>a~ Gerçi başka bir söyliyeceğim 
>a atna niçin bu kadar acele edi

tsun? 

~ .tş.e on iki saat evvel başla-
b ıçın. 

'~ edinı, ellerini öperek konaktan 
tq ldım. Hayvanıma atladım, ko
~~a sarındım, Menlik yolunu 
~ tııın. Gök bol yıldızlı, hava da 
>,:tı. Şiddetli ve kavurucu bir a
t't Vardı. Bunun için ayın da su
~ biraz asıktı. Beni karşılıyan 
~ Pel,, Boğazının namlı ve ya
~~ il soğuğu beni atımdan indirdi. 
~asu boyunu yaya yürüttürdü 

il. 

M enlikte hayvandan iner in
f • rnez ilk aldığım haber Kus
~ 1t\ "Hotova,, köyünde bulun
~b tıu öğrenmek oldu. Jandarma 
t aşısı Salih ağa bunu müjdele
erı sonra: 
~ ~Öyde bir kaç gün kalac~ğı 
lıı!\~~leniyor amma, dedi. Her ih

~tı • ı düşünerek bugün yola çık-
ı~" ~ ı olmaz mı Sadık. 
~~ atılgan ve bütün manasile 
'llt . 

'l'lı ınsan ve kumandan olan 
!f· ağanın düşüncesi çok yerin-
b~· .ı\lay kumandanı Hüsnü bey 

~tı ~IJ.şup görüştükten sonra he-
1itı- azırlandım. Yola çıkarken 

E!ze:rni gözden geçiren Hüsnü 
l~~~er vakitki gibi muvaffakıyet 
'-

1~de bulunduktan sonra: 
lıti a~ı~, sakın acele 7tme, de
~b:ı boluk ile ayrıca Jandarma 
~h~ısı Salih ağanın müfrezesi 
~~ an gelecektir. "Kuslef., in 
lı~ va,, da olduğu, yanında da 

ı Ça kuvvetli bir çete bulundu-
14~1lhakkak. Köyü akşamdan 
~a.~.' gelecek kuvvetleri beklersin. 
ı~ E!Vvel fırkadan bir telgraf 

· leuınandan Paşa bu şeririn 

her halde diri olarak tutulmasını 
arzu ediyor. 

Gülerek cevap verdim: 
- Benim bildiğim "Kuslef,, ku

mandan Paşanın karşısına ezile bü
züle çıkıp durmaktan ziyade he
men vurulup ölmeyi üstün tutar. 
Çok çetin ve !\Özü pek bir komi
tacıdır o. Bununla beraber ku -
mandan Paşanın emrini yerine ge
tirip "Kuslef,, i Sereze götüreme
sek bile ahrete her halde gönderi
riz. 

O gece yatsı nemazı vaktinden 
biraz sonra Hotova köyünü kucak
lar gibi sıkıca sardım. Köye gi
renlere ilişmiyor, fakat çıkmak is
tiyenleri geri çeviriyordum. Gös
terdiğim şiddetten "Kuslef,, in pi
relenerck hemen toplu bir çıkış 
teşebbüsünde bulunacağını ve bi
ze saldıracağını umuyor ve kar-

Karaciğeri kanla dolu bir siin
gere benzet:'yorlar. Onun içindeki 
kan zaten çok olduğu halde bazı
larında daha çoğalır, karaciğer bii
yür, şişer. O zaman karaciğerin 
tabii sınırlan da taşar, aşağıya 
doğru yahut yukarıya doğru veya 
her iki tarafa. 

Fakat karaciğer hasta olmazsa 
o fazla kanı birkaç saat iç:lnde çı
kararak kendi kendine tabii hale 
gelir. Böyle çabuk hiiyüyüp ('a· 
buk küçülen karaciğerleri de kö
rüklü çalgılara benzetirlCT. Ancak 
kaTaciğer hasta denilebilecek dere 
ceden de zayıf olarak, yorl!Un hile 
olursa o fazla kanı keneli kendine 
ve çabu'k çıkaramaz, fazla kanın 
sebep olduğu şişin büyümüş hali 
dc,•am eder. 

O zaman karaciğerin slskinliği 
insana rahatsızlık verir. Sağ bö
ğürde der:nden gelen hir sancı. 
onun üzerinde dolgunluk, ağırlık 
duygusu. Sancı bazılannda sağ o
muza doğru da çıkar. 

Karaciğer rahatsız olunca. ha· 
zım da bozulur: İştah büsbiifön 
kaçmasa bile karışır. Bulantı ile 
baş dönmesi gelir. İnsanın benzi 
de sararır, idrar koyu ve kırmı
zımtırak çıkar. Bir de yeşil ishal 
olur .. 
Karaciğerin böyle büyüyerek 

insana rahatsızl•k vermesine se
bep, bir çok defa fazla ve karışık 
yiyip yine öyle '.~mekti'r. Bu se
bep arada sırada gelirse karnci
ğer bir giin, iki giin şiserek sahibi
ni rahatsız etse de, sebebin arkası 
kesilince, kendi kcnd:t..ini düzel- -. 
tir. Fakat c:ok yemek ve cok içki 
içmek - hele ikincisi - üstüste ge
lince karaciğer yorulur. danhr. 
Onun şişmesİ! darılan in -
sanın somurtmaııı demektir. So
murtan uzuvdan da insana hayır 
gelmez... ' 

Karat'iğeri şi.,fren. hiivüten ba!j
ka SPheplm· "<' vardır. B'ır kere, a
tesli hastnlıkların hemen hepsinde 
kara"Ciğerin az çok şi:ı;mcsi kaide
dendir. Ateı;li hastalık, karahum
ma gibi, çok devamlı olursa kara
ciğerin şişmesi de devamlı ve hii
yük olur ... Ateşli olmıyan mikrop
lu ha!'ltahklann da coğu karaci
ieri yine şiŞirirler. Sıtma çekmJş 

şılaşmak için çok tedbirli bulunu
yordum. Gece yarısı olduğu halde 
böyle bir teşebbüsün yapılmama
sı dikkatime çarpmış ve yüreğim
de bir şüphe ateşi yakmıştı. Alı
nan haberlerin yanlış olması, 

"Kuslef., in köyde bulunmaması 
ihtimalini düşünerek sabaha ka
dar köyün etrafında dolaştım. Ev
leri gözledim, dinledim. Fakat şüp 
hemi giderecek veya kuvvetlendi
recek hiç bir şey görüp işiteme

dim. 
Yalnız köyün ortasında, etrafı

na göre biraz yüksekçe olan kıs -
mında Daskal Dimitri, ve amcası 
Andon ile papaz (Istefan) a ait ol
duklarını öğrendiğim evlerde faz
la ışık bulunması biraz beni ümit
lenclird.L 

(Devamı var) 

o1anlann da karaciğerleri çok defa 
büyümüş olduğunu şüphesiz bilir
siniz ... Pek sıcak memleketlerde 
oturanlar orada sıtmaya tutulmuş 
olmasalar bile y·ne karaciğer bü
yümüş olduğu halde dönerler ... f n
sam yavaş yavaş zehirleyen mad
delerin de hepsi - ilkin karaciğer
den geçtikleri kn . onu büyiitfrr
lcr ve zehirlcnm<> devamlı suret
te olunca karaciğer nihayet has
ta olur. 
Karaciğn. bil' de. yfrrek hasta

lığından siser. Bu da karaciğer n 
her ise kansma<;ınm netieesidir. 
Her tiirlü gıdalanmız ilkin kara
ciğerden ~ectiktcn sonra kan içe· 
rio;;ind-e yiireğimizin saf? tarafına 
ı!İderler. Yürek kuvvetli olursa o 
kanı nbuk alır ve çabuk dağıtır, 
fakı:ıt zavıf olunca kan karaciğerde 
h'trikir kalır ve karaci j!eorin bövlc 
hüvümeı;;i, yürek hastalıi!ından' i
leri R"eldiği halde, karRciğ'erin siıı
kinlijf'nden gelen rahatsızlıklar, 
hele karnın içerisine su toplanma
sı yürek hastalığını unutturacak 
derC"Ceye varır ... 

B(}yle yürek hastahğınc~n ge
len karaciğer şi~mesinin tedavisi, 
tabii :vUrek hastalığının tedavisi
ne ha<Flıdır. Yürci!e "hi7.tnet,, edi
l fnce karaci~er rahatlar. 

Çok yemekten ve icmekten ge
len karaci~er sis~sinin tedavisi 
hem en kolay, hem de en güç ola
md1r. F.:n kolay, çünkii yemekler 
itidal derecesine indirilip içki de 
büsbütün bırakılınca kiraciğenn 
ııo;;kinli~ de birdenbire ~ec:er. F,n 
giiç, <'Ünkii bunu yapmak ;için in
sana kuvvetli bir irade Iazımd1r. 
Halbuki icki karaciğerle birlikte 
foc:anın i'raclesini de 7ayıflatmış 
bulunur. Karaciğer şistikten son
ra içkivi bırakmak pek ırüctiir. O
nun kin en ivı~i. karaciğer daha 
şismeden, içkiye hiç yaklaşma
maktır. 

Karaciğerin şişmesi, insana az 
çok rahatsızlık vermekle kalsay
dı hunun pek te ehemmiyeti ol
mazdı. Fakat ışişen daima şiş ha
linde kalmaz, onun sonu siroz has
tahğıne vanr. Karaciğerin müz
min olarak şişmesi, bilyümesi o 
hastalığın başlangıcı demektir. 

YAZAN: l ı __ .. Haliliarnas · Bahliçısı 
•!!!!!!~~~~~~iiiiiii!iii!~~ 

Yüksek Anadolu yayl8.Sl Toros 
ve A.manostaki yüksekliğini 

muhafaza ederek Gökova körfezin
de Egeye gelir Ve orada tepeden tır 
nağa birden kıyılıvermiş gibi, bin 
yüz metre irtifadan yalçın ve dim
dik olarak denize düşer. Denizden 
bakılınca uçurumun azameti, göz
lere bir gök gürültüsü manzarası
nı seyrettirir. Bu heybete kıyas bir 
Yuşa tepesi, bir Aydos tepesi birer 
kabarcık birer küçük sivilce kalır. 
Uçurum gökleri yutmuştur. Dağ -
ların hırlayan irkilişinin vahşeti ya 
nında mesela İstanbulun tepeleri 
sütlek inek gibi ehli tavuk gibi kü
mes mahlfıkatındandır. Düşmesin 
diye sapkalar tutulmadan tepelere 
başımıza kaldıramıyoruz. Bakış -
lar tırmana, tırmana yüksekten 
yükseğe çıkıyor. Göklerin en uzak 
rüzgarları üzerine kurulu gibi du 
ran tepelere varınca dudaklardan 
bir hayret ıslığı cıvlıyor. "Bu ne
dir yahu? .. diyoruz. İrtifa semavat 
ta bir çığlık olmuştur. Bin yüz 
metroluk uçurumun kenarındaki 

cin çarpmış eğri büğrü çamlar, ah
tııoot kollan ıtibi köklerle kaya cat 
laklanna dolanıp yapışarak, aşa
ğıya korkuyla bakarlar. 

Ege, bir devin göğsü gibi kaba
rıp inen solugan ları ile burada bü 
tün telakatini ~österir. Şurada fı
sıldar, ötede gök gürültüsü gibi 
gürler, daha ötede top gibi patlar. 
Mırıldanır. söylenir. dert yanar, 

derin ahlar çeker, ağlar, inler, kı
zar, çılgın çılgın bağırır, tehdit sa
vurur. uçuruma durm3macas1na 
söyler, cevap almaz. Öfkelenir. yır 
tar, parcalar, sürer, çeker, kaldı
nr, döndürür, yalvarır. okşar, ö -
per, kumsalı bulunca titrer, bayı -
lır, düşer. 

O "la aksi Mahmut derlerdi. 
Çünkü dünyada rahat etti

rici okşayıcı, eğlendirici. hoşa gi -
der ne varsa hepsini babasının öz 

malı gibi kendi hakkı bUirdi. Ona 
göre kadınların güzelliği. pamuk -
ların yumşaklığı. yemeklerin lez
zeti hep onun icindi. Fakat bunca 
tamahına karsılık hiç bir şeyi sev
miyor. hiç bir sey uğrunda bir fe
dakarlıkta bulunmak istemiyor, 
hiç kimseye yardımdan hoşlanmı -
yordu. Kendisine göre, o meydana 
cıkıverince k~dınlar kaldırım taş
lan gibi ayağının altına yayılıver
meli, erkekler de kadıya turfanda 
hıyar yetiı?tirircesine yardımına 
koşmalı idiler. 

Halbuki hiç kimse onu tınmı -

yordu. İşte bütün kainata karşı içi 

ni bir kin bağlayıp kitliyordu. Ve 

her şeye herkese karşı aksi davra

nıyordu. Bundan dolayı adını 
"aksi,, çıkarmışlardı. 

A ksi Mahmudun o günkü se
feri kendi gibi aksi gitmiş

ti. 

Çökertmede limana girerken, on 
metre havaya fırlayıp güm! diye 
top gibi düşen, bir Yunus balığı 
alayına çatmıştı. Biri kayığa düşe 
cek, kayığı tuzla buz edecek diye 
ödü patladı. Yemek yemek icin kı
yı kumsalına çıkmış, orada ona 
yumruk kadar bir büyü örümceği 
musallat olmuştu. 

Bir kayanın üstüne oturmuş, 
onun altından tünelden tren çı -
karmış gı'bi upuzun bir çiyatı fırla 
mıştı. Ötede tabakası ile ezerek öl 
dürmeğe kalkıştığı bir akrep, kuy
ruğumm bir vuru~ ile tabakayı 

delmişti. Daha ötede sivrisinekle
rin hem de kemiklileri ona dadan
mıştı. Mahmudun bağrında büyü
ye de akrebe de, çıyana ve yılana 
da taş çıkaran bir zehir bir kin ha 
sıl olmuştu. Bunların hepsi yetıni 
yormuş gibi aksi bir rüzgar onu 
bin yüz metrelik Kran uçurumla -
nmn altına bocalatmıştL 

Kiran uçurumunun duvarın -
da büyük bir mağara vardı. 

Aksi Mahmut kayığı içine alır, de 
mir atar yan gelirim dedi. Mağa -
radan içeri girdi. Fakat mağara -

nın kenarındaki çıkıntının üzerine 
bir ana fok, erkek fokun yosunlar 
la ona hazırlamış olduğu bir do -
ğum döşeğine yatmış, bir kaç saat 
evvel yavrulamış olduğu yavrusu
nu, hayat doğurmuş olmak sevin
ciyle çarpan yüreğinin ve bağrının 
üzerine basıyor ve emziriyordu. 
Ana fokun kara kadife gibi yumu 
şak ve munis bakışı biraz hüzün
lü idi. Aksi Mahmudun öfkeden 
gözleri dönmüştü. Zaten hıncını a
lacak bir şey arayan Mahmut ha
zır foku bulunca koca bir sopayla 
başına geçti. Fok kaçamıyor çün
kü yavrusunu bırakamıyordu. Mah 
mut sopayı başına vuruyordu. Fok 
bir insan gibi hüngür hüngür ağ
lıyordu, yavrusunu o kısa kolları 
ile büsbütün koynuna basıyor, so
palardan korumağa çalışıyordu. A
na fokun memeleri ve yavrusu göz 
yaşları ile ıslanıyorlardı. Fok o a
cıklı gözleri ile bakıyor telaşlı te
laşlı anlatmak istiyordu. Kendisi 
gibi ziruhtan merhamet arıyordu. 
Sopayı yedikÇ€ bir kadın gibi çığ
lıklar salıyordu. Kanayan ağzını 

açtı. Yalvardı. Mahmut sopayla a
çılan ağ1zın dişlerini kırıyordu. 
Gözlerini bir cinayet sarhosluğu -
dur bürüdü. İçinde öldürücülük 
kanıksayışı şımardı. Hayvan, upu 
zun süren haletinez'i esnasında 

Mahmudun ayaklarına süründü. 
Acı kasırgaları gövdesini sarsıyor -
ken fevkalhayat bir irkilişle irkil -
di. Evvelce sevgiyle ısınan o gü -

dille badi badi kollan ile yavrusu

nu aradı. Gözleri patlamıştı, kol

lan yavrusunu değil, fakat ona 

zindan kesilen dünyanın, fecaati

ni, bomboş karanlıklarını ve ölü -

mü kucaklıyordu, uçurumu döver

ken Ege pek acı haykırıyordu. 

Mahmut ölmekte olan fokun pat

lak gözlerine baktı. Bir kuzunun 

bakışından korkan bir kurt gibi 
kaçtı. 

Gün cumartesi idi.· Gece de o-
luyordu. Yedi mil ötede, Şe

.hiroğlu adasının müsteciri dostu 
Mehmet ağanın kansı Emine onu 
her cumartesi gecesi burunda bek 
lerdi. Kadından pek hoşlandığı yok 
tu, fakat herifi aldatarak kurnaz
lık etmiş olmak yok mu, işte bu
nun tadına doyum olmuyordu doğ 
rusu. Adaya yaklaşırken her taraf 
zindan gibi kararmıştı. Ona mu -
kabil tuhaf tuhaf ateşler yanıyor-

du. Ege o akşam müstesna bir su
rette yakamozlanıyordu. Adaya pe~ 
yakın geldiğini, gürültülerden an
lıyordu. Kayığın bütün çevresince 
kuleler gibi sipsivri, kayalar, ada 
kırıntıları, ve sığlar serpiliydi. Hey 
betli dalgalar homurdana homur
dana geliyor, sendeliyor, kaban -
yorlar. Binlerce ton suyu sığlara 

bindiriyorlardı. Sonra karanlığı 
yırtan bir ışık ve trakayla. binler
ce şelaleler boşanıyor, hırlıyor, 

gargaralar oluyordu. Aksi Mahmut 
dalgaları yüklenmiş olan sığların, 
mahuf çöküntüler yapan dalga a
ralıklanna denizleri iade etmekte 
olduğunu anlıyordu. Fakat bir fı
şıltı, hışıltı, susmadan, bu sefer sol 
tarafta, başka bir kaya horlamağa 
başlıyordu. Ayni zamanda da yüz 
lerce kulaç dipte, esrarengiz ej -
derlerin binlerce gözlerle parla • 
dığı görülüyordu. Gözler sönüyor, 
daralıyor, dönüyor, her taraf fınl 
fırıl yuvarlanan carkıfelekler, to
paçlar. ve girdaplarla aydınlanı
yordu. Ufki uçuşan hava fişekleri 
patlıyor, madeni kıvılcımlar kızı 1'f 

kızıl uçuşuyorlardı. Dört taraf ya 
kamozla yıldırıyordu. Ak~t !'.fah '=":' 

mut kulağını patlatan gürültüler 
arasında bir çığlık duyarmış gibi 
oldu. Ölen fokun kulağında çınla
yan sesimiydi? Onu karanlıklar a
rasında seçen Eminenin çağnşı 

mıydı? Yoksa denizlerin öfkesi 
miydi? 

Sesin geldiği yere doğru gözle
rini sivriltti. Orada sanki.esen bir 
deli ruzgar y;man bir mangalın kı 
vılcımlarını s3cıyor, alevleri öte -
beri dolayıp dillendiriyordu. Aca-
ba Eminenin ona yol göstermek için .... 
salladığı bir meşale miydi? Yoksa 
kükreyen bir üçlemenin rüzgarda 
savrulan bir yelesi miydi? İşte 

bunu düşünmeğe vakit bulamadı. 
Aksi Mamhudun dört tarafı ken-
di dünyası gibi kaynayan bir ce -
hennem kazanı oldu. Havaya kal
dırıldığını duydu. Elinden gelsey -
di, dalganın boynunu ısıracak, ko
paracaktı. 

Fakat dalga çökünce kayık mual 
lakta kalacak değildi ya! Mahmu
dun dişleri kayalara çarptı parça 
parça oldu. Ege geliyordu. 

Onu kayaların diş gıcırdata~, kö 
püren, hırlayan çatlaklarına sıkıştı
rıyor, götürüyor, getiriyor, onu çe
neleri arasında testerelemesine çiğ
niyordu. Sabaha doğru deniz onu 
kumsala tükürdü. 

------
. , .... ·~ 

,NEVROZiN 
J e~ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma;; 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrdarınızl derhal lieser. 

- icabında günde 3 kaıe ahnabilir. -

Türk Hava Kurumu lznik Şubesinden : 
Şubemiz ambarında mevcut (60000) kilo buğday (4000) kilo arpa 

ve (500) kilo yulaf alıcının isteğine göre toptan veya dört defada kal
dırılmak ve kati teminat gösterilirse bedeli taksitle ödenmek şartiyle 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

31.12.938 cumartesi günü saat on beşte ihalesi yapılacaktır. İstek
lilerin şubeye baş vurmaları (9180) 

1 
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• , 
talya Mütalibatı 

ve Fransa 
Amerikan ve Avrupa radyo cihazlarının bütün evsafını birleştiren yegane radyo 

(Başı 1 incide) 
sene evvel oldukça münkesif bulu -
nan kanaldaki İtalyan seyrüseferi 
şimdi mütemndiyen azalmaktadır. 

nin istilıbanna nazaran ana.vatanda 
müstemleke kuvvetleri 3:.."'UJllan~an -
lığı general Prcydcnbergin tekaüde 
sevki üzepne ilga edilmiştir. Buna 
mukabil şark hududlarının müdafa
ası için yeni bir askeri mıntaka teş -
kil olunacak ve Strazburg olmak ü
zere yeni bir kolordu ilıdas edile -
cektir. Bu kolordu kumandanı ayni 
zamanda Strazburg askeri valiliğini 
yapacaktır. 

AL. ELECTRI 
Diğer taraftan İtalyanlar unut

mamalılardır ki, Süveyş Kanalının 
idare meclisine iştirak keyfiyeti mun 
telif devletlerin kanalı az veya çok 
kullanmalarına değil bu işe tahsis 
ettikleri sermaye nisbetine mütevnk 
kıftır. 

( Birleşik 

V E R E S 

Amerika Mamulatı ) 

E SATI 1 y ----
Nihayet İtalya, bir harp takdi

rinde kanalda seyrüseferin serbest 
kalacal,TJ.Jldan endişe eder gibi gözü
kuyor. Halbuki buna da mahal yok
tur, çünkü, İtalya pekala biliyor ki 
1888 mukavelesile kanal her ne za
man olursa olsun bütün devletlerin 
gemilerine açık bulundurulacaktır. 

F ranaız kumandanları 
Alrikaya gidiyor 

Satıı yeri: 
GENERAL ELECTRIC t\AOESSESESI 

Paris 18 (A. A.) - Temps gazetesi 
Fransız orduları başkumandanı gene 
ral Kamelin ile donanma kumandanı 
amiral Darlarun önümüzdeki ay Af
rikada bir tetkik seyahatine çıkacak
larını haber vermektedir. 

Beyoğlu, lstikl&I Caddesi No. 28 de ve Acentelerimizde 
....... .;.. ............. _. ............................. , ................. lr.ı::!!-'~; 

Republique iazetesi de şöyle yazı
yor: 

Alplerin öte tarafından her gQn 
bizim ölümümüzün istendiği haykı
nlıyor. Bunu duymazsak aptallık et 
mlş oluruz. Filhakika çok liberal ol
makla ölüme doğru gidiyoruz. Bun
dan böyle gerek hükfımetin gerek 
matbuatın vazifesi imparatorluğun 

hiçbir parçası hakkında İtalyanlarla 
münakaşa etmemek ve herhangi bir 
harekete derhal mukabelede bulun
maktır.,, 

Bir Çek mebusunun makalesi 
Prag, 18 (A.A.) - Meb'us Charles 

Xut, Nedelıniliste gazetesinde Tunus 
hakkında mühim bir makale neşret
miştir. Muharrir, Tunusun Fransa
nın "Südet mıntaknsı,, olduğunu id
dia etmekte ve vaktiyle Mareşal 
Lyautey'in Fransızlara bir ihtarda 
bulunarak: "Şimali Afrikaya Fran
sızlan yerleştirnlezsek orasını kay
bederiz.,, dediğini hatırlatmaktadır. 

Fransız Meclisi müli müdal~ 
meıeleıini görii,ecek 

Meclise Bir 
İstizah Takriri 

Verildi 
Etrüsk Vapurunun 

Süratini Kaybetmesi 

Meselesi Soruluyor 
Ankara, 18 - Etrüsk vapurunun 

üç seferden sonra süratini kaybet
mesi meselesi üzerinde Kocaeli Me
busu Hakkı Kıhçoğlu Büyük Millet 
Meclisine bir istizah takriri vermiş. 
tir. Takrir bugünlerde Mecliste gö
rüşülecektir. 

Karabük 
Fabrika arı 

Parls, 18 (A.A.) - Mebusan meo- (Başı 1 incide) 
Oisl, dün gece, iki milyar 647 milyon Karabük müessesesinin fenni ida-
:franga baliğ olan bahriye, 5 milyar resini Mösyö Korb deruhte edecek-
800 milyon franga baliğ olan harbi- tir. 
ye bütçelerile bir mılyar 800 milyon Müessesede 80 kadar tngliiz mü
,Jranklık deniz aşın müdafaası tahsi- tchassısı ve 1000 kadar Türk amele 
satını kabul ettikten sonra Ba§!eki- bulunacak :ve lngiliz mütchas;nslar, 
~za.Ii~tını dinlemiş ve Başvekil peyderpey yerlerini Türk meslek

mllli mudafaa . ~cselesi hakkında daşlanna terkedeceklerdir. 
ımebusan mcclisınin kAnunusanide Brassart firmasının sahibi Mösyö 
umumi müzakerelere davet oluna- Brassart önümüzdeki kanunusani 
etlğı.nı bildirmiştir. sonunda bu firmanın umum müdü-

Fransa ordusunda yeni rü Makcnzi ile birlikte Türkiyeye 
tefkilat gelecek ve Karabük müessesesinin 

Parls 18 (A. A.) - Matln gazetesi- küşat resminde hazır bulunacaktır. 

izrİlirde Şehir Oteli Y apıhyor 

Yeniltt,a eJileceJı olan 140 oclalı otelin maketi 

Tasarruf 
Haftasının s·onu 

(Bcıp 1 incide) 

Anadolu köylüsü kazanmak sanatını 
belki öğrenememiştir. Çok güç kaza
nır. Bir orta Anadolu pazarında bir 
köylü satıcının bana kendi ağzı ile 
söylemiş olduğu üzere ''Bir kuruşu
nu kırsan içinden kan akar,, 

Fakat buna mukabil elindeki pa -
rayı yolunda sarfetmesini o herkes -
ten iyi bilir. Asırlarca toprak, gök ve 
insanlardan gelen felaketlere karşı 
bu belki o,nun tek müdafaası olmuş-

tur. 
Anadolu köylüsü bazı şehirliler gi

bi defter tutmnsım bileydi bu defte
rin masraflar sayfasını şu fasıllara 
ayrılmış gördük: 

(A) Yiyecek, içecek, yakacak fas -
lı: Bu fasıl ekseriya boştur. Nadiren 
bir parça kahve ve şeker.. Gazete 
parçalarına sarılarak içilmek üzere 
tütün .. 

(B) Giyecek faslı: Amerikanbezi, 
basma, çarık, iğne iplik nevinden ba
zı ufak tefek eşya .. Arasıra kefen be
zi, kendi tabirleriyle çadır. 

(C) Büyük demirbaş faslı: Az çok 
varlık sahipleri için toprak ve çift 
hayvanı almağa verilen para. 

(D) büyük lüks faslı: Düğünlerde 
davula, pehlivanlara dağıtılacak u
fak tefek hediyelere sarfedilen para .. 

(E) Vergi faslı. 
Köylünün bütün vücut ve ruh ih

tiyaçları bu bütçede ifade edilmiştir. 
Her madde için verilen para insanh
ğa şeref verecek asil bir duygu kay
nağından damla damla sızar gibidir: 

Sermayenin en ebedi ve aŞlnmazı 
olan toprağa verilen para: İhtiyat 
duygusu, istikbale emniyet ihtiyacı .. 

Vergi: Devlet ve millete karşı na
muslu kalmak duygusu .. 

Lüzumsuz lilks gibi görülen düğün 
masrafları: Hayatta ancak bir iki 
kere gelen bahtiyarlıklar da elcgüne 
karşı küçük düşmemek duygusu .. 

Henüz yaşarken satın alınan kefen 
bezi: Ölümünde başkalarına yük ol
mak kaygusu; toprağa çıplak gömül
mek korkusu .. 

Eski peygamberlerin bütçesi bil -
mem bunlarınkinden daha mütevazi 
ve faziletli miydi? 

Amerika İle 
Ticari Anlaşma 

Leh-Çek 
Mukareneti 

(Başı 1 incide) 
Prag elçisi Çek matbuatının Ukran
ya meselesinde ittihaz ettiği tarzı ha
reketi Çekoslovakya Hariciye Nazın 
nezdinde protesto etmiştir. Nazır 

matbuatm şahsi mütalealar serdetti
ğini ve hüktlmetin matbuat üzerin
de hiç bir nüfuzu olmadığı cevabını 
vermiştir. 

Varşova, 18 (A.A.) - Yan resmi 

"İnformation Politique Polonaise,, 

gazetesi diyor ki: 

"Alman aleyhtarlığı siyaseti i!las 
ettikten sonra bazı Çek mahfilleri ye
ni hayallere kapılmışlardır. Bu mah
filler bu sefer de Çekoslovakyayı, 

Sovyetler Birliğinin, Rumanyanın, 

Polonyanın, Macarlstnnın ve Şimali 
Slovakyanın zararına olarak bir Uk
ranya devleti vücude getirilmesine 
müsait bir merkez haline getirmek 
istemektedirler. Çekoslovakya siya
setinin takip edeceği yoldan mesul 
olan devlet adamlannın bu gibi te
mayüllerin devleti nereye sürükliye
ceğini düşünmeleri lazımdır. Çek 
milleti başına gelen .felaketten sonra 
hakikatleri kavradığını göstermiştir. 
Bu itibarla herkesin sempatisini ka
zanacağından emin olabilir. 

Fakat btr şart.la: Çc.k Tntlleti devle

tin hakiki imkan1annı ve Çekoslo
vaklann hakiki menfaatlerini göz -
den uzak bulundurmamalıdır. Bu ise 
her şeyden evvel komşularile iyi ge
çinmek ve komşularla arasındaki 

münasebetlerde elzem olan muvaze
neyi bozmamakla kabildir. Çek mil
letinin mazinin derslerinden istifade 
ederek eski hatalarına düşmemesini 

temenni ederiz. Aksi takdirde Çekos
lovakyanın istikbalini nikbin1ikle 
derpiş etmek imkanı hasıl olmaz. 

Polonya efkanumumiyesi ise bu 
devletin işlerinin yolunda gitmesini 
arzu etmektedir.,, 

Çekosloı>akyadaki Almanlar 
Prag, 18 (A.A.) - Çckoslovakya

daki Almanların, Almanyadaki Nazi 
partisine benzer bir Nazi teşekkülü
ne bağlnnacaklan hatırlatılmaktadır. 

Kendi aralarında aktedecekleri top
lantılar esnasında Çekoslovnkyadaki 
Almanlar Nazi işaretlerini taşıyabi
lecekler ve Bitlerin resmini nsablle-

ceklerdir. 

(Başı 1 incide) K 
tıöi B. Numan Menemencioğlunun Şiddetli Bir ar 
evinde parafe edilmiştir. 

Paraf merasiminden sonra B. Me- Tipİsİ Başladı 
nemcncioğlu, aşağıdaki beyanatta bu 

İzmir, (TAN) - Beltdiye Birinci ı lamışlar, tasdik için Nafıa Vekaie- lundu: (Başı 1 incide) 
K d d sk h. "Am ik B ı .,.,.,,. h-kCı.m tl rl ı dır. Bu sırada hadiseyi haber alan or on a c i şe ır gazinosunun bu tine göndermişlerdir. Bütçeden ay- er a ir ei~ u e e -
lunduğu yerde 140 odalı, büyük bir rılnn 40 bin lira ile bu sene plan ha- le bir müddettenberi bu itilafı müza- mahalli zabıta faaliyete geçmiş ve 
otel yaptıracaktır. Otelin İstanbul zırlanacaktır. kere ediyorduk. Bugün parafe ettik. civar köylülerden yardımcı ekipler 
Güzel Sanatlcr Akademisi profesör- Bir Çocuk Haılandı Bu metin iki hükumet tarafından teşkil edilerek yollarda kalanlann 
}erince hazırlanan planı Nafıa Ve- İzmir, 15 (TAN) _ Peştemalcılar· tasvip edildikten sonra ve ancak ku- i~da?m~ y:tişi~iştU:. Bu ekipler 
kuletince tasdik edilmiş belediyeye d ş ·1 h d f . nunusani içinde imza edilecektir hın türlu muşkulat içınde yolcuların 
göndcrilmistir. ' a aikm~ anıdn ab" ecı bir .. ka~a ~1- Size .şimdilik şunları söylyebili- bulunduklan yerlere varmışlar ve 

• muş, ı yaşın a ır çocuk olmuştur . h · • al k K b k- ·· 
Otelin inşasına yakı.ll bir zaman - K - h od · rım: Bu itilıif ile her iki taraf yekdi- epsını ara um urgaz oyune 

aza, çocugun an nsında yalnız - . ı:(t- - ı d" 
da başlanacak, 939 fuarına kadar ik- kaldığı sırada, ocakta kaynıyan ten- germe bir ço~ .tarife tenzilatı yap- 0 urmuş er ır. 
mal edilecektir. Şehir otelinin 140 cereyi devirmesinden olmuş, Kahra- mışlardır. _1tılafın esası en ziyade Kar tiplsine tutulanlar meyanındn 
odasından başka, her odanın banyosu man adındaki yavru başlanmıştır. n:azh~:1 musaade devlet muamelesi- bir General de bulunduğu söylen
ve istirahat yerleri bulunacaktır. O- Kahramanın nnne ve babası çocuğu dı~ Turkiye, Amerikadan ithal ede- mektedir. Yolcuların geceyi köyde 
tel beş katlı olacaktır. Alt kat, ta- hastaneye göndermiyerek kendileri ?~ği eşyaya mukabil azamt bir had geçirmeleri için lazım gelen tertibat 
mamen salonlara ayrılacaktır. Bi- tedaviye kalkmışlar, ölümüne sebe- ıd: ~ukaJ?'et olmak şartile serbest alınını.+. .. Fırtına ve tipi bütün c;d-
1• J . d 1 - ovız tevzıatı yapacaktır Bundan da S'-.. • s-· 
ar o ıstirnhnt ve ans sa onları, ku- biyet vermişlerdir. Adliye, tedbirsiz anla ılacağı . . . . ·• detile devam etmektedir. 

tph n alt katlarda o'acaktır. Yatak nna ve babn hakkında takibata baş- esasış oktu;ıbı _Y;n_ı ıtilaf~a klering p lo el h. l J ncl 
odnlnrının denize nazır balkonları bu lamıştır. . Y · Bılakis her iki taraf 0 nya a ne ır er o ~ 
lunacak, otel her türlü konforu ha- E e Kız E t"t .. ·· yekdığ~r!ne karşı olan tediyatı ser- Varşova, 18 (A.A.) - Soğuklar 
vı bulunacaktır. ~. ızı!r, (TAN) ~~!:~~nar bul :~~ dövızle yapmayı kabul etmişler- gittikçe artmaktadır. Şarki karpat-

şehir Planı Hazırlanacak varında inşa edilecek Ege Kız Ensti- Daha f 1 t f 11.t . !arda kaydedilen hava suhunetinin az a a s a ın ancak ımza-
Belediyc, şehrin müstakil imar pliı tüsü bi~asının hazırlanan planı Na- dan sonra verilmesi kabil olan bu i- derecesi sıfırın altında 30 dur. Bir 

nını t nınm1ş şehir mütehassısna ha- fıa Vekaletince tasdik edilmiştir. İn- tilaf. her ik memleket ticari muba- çok nehirler buzlarla örtülmüştür. 
zırlatmak tac;avvurundadır. Belediye şaata İlkbaharda başlanacak, enstitü delesini arltınnağa hizmet edecektir Nehirler üzerinde gemiler işliyemc-
muhendisleri planın esaslarını hazır- gelecek sene açılacaktır. ümidindeyim.. mektedir. 

Sumer Bank· 
Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikalarından: 
Fabriliamız için lazım olan 6000 ton dolomitin Bar

tın suyu boğazında Boğazköyü civarından ihracı, de" 
niz tarikile Zonguldak veya Filyosa nakli ve vagon~ 
tahmili işi bir müteahhide ihale edilecektir. lstekh" 
lerin tafsilôtı öğrenmek ve şartnameyi almak üı~
re 20. 12. 1938 tarihinden evvel Karabük Bürosu M11" 

dürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. __...../ 
~ 

Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu llônları 

Beş adet büyük ve iki adet kü
çük bakır kazan 20-12-938 salı gü
nü saat 14.30da Topanede Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be
deli 247 lira teminatı 37 lira beş 
kuruştur. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. (426) (9055) 

Jf. 
Bin liralık kadar kuru kayısı 

bin liralık kadar çekirdeksiz 11 
v !} 12 ,:No. kuru'2aürn !l0--'1~ 

938 salı günü saat 15,15 de Top
hanede amirlik satınalma komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. 
İsteklilerin kendi nümunelerile be 
raber kanuni vesika ve kati temi
natlarile komisyona gelmeleri. 

(426) (9100) 

* Harita kıtası için ild adet bakır 
kazan 20-12-938 salı günü saat 
14.30 da Tophanede İstanbul Leva
zım amirliği satınalma komisyo -
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. İsteklilerin kati teminat
larile beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. (432) (9139) 

lkametgôha, Pansiyona, 1 
Otele, Matbaaya 

Elveriıli 

MODERN BiNA I 
Alemdar'da tramvay caddesi ile 

Ebüssuut cnddesl köşesinde yeniden 
ve tadflen. tamir olunup her tO.rl!l 

1 
kon!Cirü havi bulunan 39 numaralı 
bina umumi heycU ile veya daire 
daire müstakilen kiralıktır. Görmek 
isteyenlerin, bu bina altında bulunan 
terzi bay Servete müracnat etmeleri. , 

' TAN 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

itleri yapılır. 

TAN Matbaası - lstanbul 

Telefon: 24310 

~-----" 
Dr. HAFIZ CEMAL 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan maada saat (lf,30 dan 

18) e kadar. Salı. Cumartesi (9,30 

dan 12) ye kadar fıkaraya meccanen 
Divanyolu No. 104 

Telefon: ZlOH. %2398 

&&& 4 ,, 
------------------== Harici Askeri 

Kıtaat ilanları 
1....---------------~~yB~ 

Edrerrut Bırliklerının ~:~1eri 
için 430 ton ve Bergama Bırlı pıı\J 
ihtiyacı için 315 ton yulaf Ic~!Jf· 
zarfla münakasaya konulıtı~>Jçııı 
Tahmin edilen bedel Edrcın1~5 IJ" 
23650 lira, Bergama için 173 şsıır' 
radır. Eksiltme 21-12-938 çat filııl 
ba günü saat 14 de Edremitte pıl'' 
satınalma komisyonunda 19 

pB • 
caktır. Edremit için temifl_8~ ıe
rası 1784 lira, Berg~ma ıÇ~ 
minat parası 1300 lıradıt· $'ôf'J 
ve §artnamesı komis;xonda p:lfC' 
ur. !ste ilerin i!lli a!tl~ (688) 

mitte komisyona gelıllelet~·8g431 

* fi't 
Hepsine tnhfnin edilell rt~ 

53.000 lira olan 30 kaleın ceııc~· 
filat kapalı zarfla satın ahtıffıır 
tır. Eksiltme 26-1-939 pedB ?J
bc günü saat 11 de Ankarıı dB f" 
M. V. satınalma komi.sYonıııı15 ıif' pılacaktır. llk teminatı 39 Jfl"~ 
olup şartnamesi 267. kurtı~. 9' 
bilinde komisyondan al t11it1'

1 

siltmeye girecekler kanuni~ r' 
ve 2490 sayılı kanunun ıe -olf 
maddelerinde yazılı belgele~silt# 
likte teklif mektuplarını c J<B~; 
saatinden bir saat evvel p.n) (P" 
komisyona vermeleri. (691 

ri it 
Kırklareli tü:Cn birliltle .et' 

· ce ~ ..J' 
70.000 kilo pilavlık p~rın fiBt ~ 
len 22 kuruş 74 santiPl ıı tf'" .. 
kamca pahalı görüldüğünde ~ 
klır pirinç yeniden kapal~eııet 
eksiltmeye konulmuştur.eli ıs f. 
losunun muhammen bed 

2 
ıif_'J" 

ruş olup ilk teminatı 131 
8 P':':w 

kuştur. Ihalesi 26-l~;51el' 
tesi günü saat 15 tedır. .. si , 

üJ11e•· e 
şartnamesini her gün t ~reb ! f 
alma komisyonunda go cil ~ 
Taliplerin kanunun 2--3 9t ·,,..t,J 

delerindeki vesaik ile terrı:;ıv ~~ 
tuplarını havi zarnarını ~,<O' 
ve saatten en az bir .saat ~oııı"'' 
kadar tümen satınaırna g6ll 
nuna vermeleri. (702) (S ıııf 

* bf1l~ ~ Ordu için pazarlıkla (Jrdıl 
vanatı satın alınacaktı!· el\ef 
metlerinde kullanıırnağıı nısrı1l 
satılık binek hayvanı olıı cJsf ~ 
nunuevvel 938 sonuna Jclldll ~{ 
vanlarile beraber Ank9r~9 f 
V. satınalma komisY011\l 

leri. (706) (6965) 



19-12-938 ================================================= TAN il - -

T. İS BANKASI 'nın 
939 KUMBARA iKRAMiYE PLANI 

l BUGÜ~·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ·5·kURUj 1 
fil§ . 

32,000 LİRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 EylGI, 
1 lkinciteşrin Tarihlerinde Çekilecektir 

llllfll iKRAMiYELER: RilllilJifUJ1JtfTJII1 ~ 

• 1 Adet 2000 Lirahk 2.000 Lira 
5 1000 - 5.000 

1 
n " n 

8 " 500 " 4.000 .. 
16 " 250 .. 4.000 n 

60 
" 100 .. 6.000 n 

95 
" 50 " 4.750 .. 

250 " 25 n 6.250 .. 

-·-· 
~ *-----
---------. _ _..._.. .... 
.,,_ -

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

435 32.000 YARIN. KURACAG 1 N ızr.· EVİN;TEHE(ioiR 
~-...................... _ ...... ___ _ - n~ -=· 

T. iş Bankasma Para Yatırmakla, Yalmz Para Biriktirmiş 

Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiş Olursunuz. 
T. c .. ~ 

ZiRAAT BANICASI 

Sumer Bank 
Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikalarından: 
Fabrikamız için lcizım olan 40,000 ton kireç taıı· 

nın Irmak • Filyos hattı üzerinde Bahkısık istasyonu 
yakınından ihracı ve Bahkıııkta vagona tahmlli bir 
müteahhide ihale edilecektir. isteklilerin tafsilôtı 
öğrenmek ve ıartnameyi almak üzere 20. 12. 1938 

1 tarihinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüğüne mü· 
racaat etmeleri ilCin olunur. 
...................................... 1 ..... , 

Maliye VekCileti Varidat Umum Müdürlüğünden : 
Münhal bulunan 70, 80 ve 90 lira ücretli daktiloluklar için 24 Birin

CikAnun 1938 tarihinde saat 14 de Ankara'da bir müsabaka imtihanı • 
Yapılacaktır. Bu imtihana girmek istlyenlerin memurin kanununun be
lincı maddesindeki şartlardan maada orta mektepten mezun olmalan 
\>e asgeri üç sene müddetle daktilo işlerinde çalışmış olduklarına dair 
"eatka ibraz etmeleri şarttır. İmtihan makineden yapılacaktır. Talip
ler evrakı müsbitelerJte raptedecekleri bir istida ile birlikte 22 Birin
Ciklnun 1938 tarihine kadar Vekalet Zat l~eri Müdürlüğüne müracaat 
etlnelidirler. (!5019) (8909) 

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli (29580) Ura olan 6000 adet gabyonl (takviye se

lletf) 13.1.1939 cuma günO saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile .Arikarada 
1dare binasında satın alınacaktır. 

--~ ri:JS~~~~ 
OTOMOBİL ve MAKİNİST OKULU ~ 

Taksim - Stadyom. Telefon: 42soa =~!:!~~..rct•Wız 
Şoförlere yeni ders devresi 11 ikin-=======~~~~= 

clklnun 939 da başlıyacaktır. Tahsil 
müddeti 3 aydır. Motör ve otomobilteorisi, montaj dersleri, direksiyon 
tali.mlerile beraber 50 liradır. Kayıd muamelesine başlanmıştır. Anado
ludan gelen öğrenicilerin okulu bitirinciye kadar İstanbuldaki masraf
lan okul ücretlerile beraber 125 lirayı geçmez. Mektebin program ve ta
limatnamesini isteyiniz. 

Amatör ehliyetnamesi alacaklar her zaman kabul olunur. 

PAMUK MENSUCATt. 
T.A. ~TARAFINDAN 

ötedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbetini 
kazanmış olan mamulatımız 

KABOT BEZLERiNiN 
İstihlak vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattınlmış olan yeni 

fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 
4 No. Tip Atlı , 85 S. En 36 Metrelik 655 Kr 
4 • 
5 .. 
5 • 
8 • 
8 • 
9 .. 
9 • 

l1 .. 

• " 75 " • • • 595 " 
,. Değirmenli 90 ,, ,. ,. ,. 759 ,, 
• .. 85 .. .. .. • 726 " 
• Geyikli 85 .. • .. • 731 ' 
• .. 75 " .. • ~ 665 ., 
,. "Tayyarell 85 " ,. ,. ~ 675 ,, 
• " 75 .. • • ,; 615 " 
,. Köpekli 85 ,, ,. ,. ,. 653 ,, 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka
ndald satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarüi 
mO§teriye aittir. 3 - Yukarıdaki satı§ fiyatlanna % 2 zam edilmek 

suretile fabrikada teslim asgarl olarak bir top satış yapılır. 4- İs
tanbul satı' mahalli: F~ancılarda Mahmudiye hanında 12 numara-

• 

Bu i§e girmek isteyenlerin 2218,~0 liralık muvakkat teminat ne _ 
~l!ıunun tayin ettiği vesikaları ve teklülerini ayni gün saat 14,30 aka-
dar komisyon reisliğine vermeleri lizpdır. 

dadır. - , 
, 

Şartnameler 148 kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
~dır. (9125). 

İnhisarlar Umum Müdürlüg ... ü ilanları ..,. ~~ 

1939 YILBAŞI 
Hava Kurumu 

1 - İdaremizin Cibali fabrikası için kadranlı ve otomatik tartan 
cinste bir adet 500, 1 adet 300 ve bir adet 200 kilo gramı tartabilecek r·-.. ---·-----··-----------, kabiliyette ceman 3 adet baskül şartnamesi mut.:ibınce açık eksiltme 

BUYUK · PiYANGOSU 
Düyük ikramiyesi 

( 5 o • o ) Liradır. 

usulile sat(n alınacaktır. 
U - Hepsinin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatı 

187,SO liradır. 
m - Eksiltme 30.XII.938 tarihine rastlay11n perşembe günü saat 

14 de Kabatafta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonun
da yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni teklif lı:ata
loklanm eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar tütün 
fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerin kabulilnil mutazammm ve. 
ıika alınalan lizımdır. 

vı - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen g(ln ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı if'Ç80 komisyona gelme
leri ilin olunur. (8760). • . 

l .\Yrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000. 50.000. 

O.Qoo, 20.000, 15.000 liralık ikramiyelerle ( 400.000 Ye Hepsine 40 lira bedel tahmin edilen Fatih yangın yerinde Molla Hüsrev 

lOQ.OOQ) liralık iki adet mükafat vardır- mahallesinin Tekke sokatmda ~9 uncu adada 198-199-242- 1481 -233 
harita numaralı arsalar arasında içindeki kuyusu ile beraber 10,25 met 

lstanbul Belediyesi ilanları 

keıfde Yılbaşı Gecesi Yapılacaktır. re murabbaı sahalı yüzsüz arsa alAkadarlan arasında satılmak üzere a-
çık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görüle -

lıUetler : (2,5), (5) ve (10) liralılıhr.- !bilir. İsteklilerin 3 liralık ilk teminat makbuz veya mektubiyle bera -
\IAı.• ı._ ı._ bil • al ber 30.12.938 cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunma--..cıt ,.,ybetmeden nmnen etİngİ ım.z. 

------------------ lıdırlar. (B) (9111) 

ODEON 
Münir Nureffin'in 

yeni okuduiu 
Beste: SADETTiN KAYNAK 

Fantazi p.rkı - Akpm yine a51Pm 
Saçlanma ak düttü. 270909 No. 

Keman, Piyano, Kanun refakatiyle okunan bu fevlialade 
.. _____ plik satıp çıkanlmqttt. ----ııııiiiıı-ıl 

Kanıızlrk, kemm liaatalıklan, <Iimağ yorgmıluldan ile 
vitaminıizlikten doğma bütün zayıfllklara kartt 

KUY·VET ŞURUBU 

VITALIN 
Her annenin bi1mesi İca'p eClen bir lmvvef fUl'UDu'dm. Ço

cuklannıza Vitalin kuvvet f'D'Ubu Yermekle onları 
sağlam, gürbüz n net' eli yetittirirainiz. 

VITALIN KUVVET ~URUBU 
Mektep çağmdaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlarm 

hayati kudret ye kuvvetlerini artırır. 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

JJtı!YOGLU • ISTANIUL 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 31.Klnunuevvel.937 tarihinde illn edildiği üzere eski Brons 

beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31. Kanunu
evvel 1938 akşamından itibaren tedavülden kaldınlacalı:tır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31.Klnunuevvel.1938 akpmı

na kadar bilQmum malsandıklan ile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat ban 
kalanna müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kardınlan bu nevi paralar 2257 numaralı kanu -
nun sekizinci maddesi mucibince 1. Kanunusani. 1939 tarihinden itiba· 

ren blr sene zarfında ancak malsandıklanna ve Cumhuriyet Merkez 

ban.kuma ;yapılacak tedlyatta kullanılabilecektir. (4964) (8806) 

HiÇ BiR HEDiYE ' 
j Hacı Bekir Şeker ve Lokumu 

i ALI MüHThnıN 
HACI BEKiR 

Merliezi: Baliçeliapı, Şul;eleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

• 
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Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat 

çocuk gıdalarile yavrunuzun sıhhatini 

tehlikeye koyarsmtz. 
~9rını lıa. #tet !J.i'I: /,.u./u4 

~- / 
Allahın yaraffığı CJİbi saf ve 

tabii hububattan yapdmış 

Çocuklarını7a vediırinb!. ~~ vi;ksek evsafa 
malik olan bu özlü ur.u 

dünyada mevcud çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 

Pirinç, Yu1af, Mercimek, Buğday, irmik, 

Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, Badem, 

Çavdar Özü Unlarını Çocuklarmıza Yediriniz. 

. TUNGSRAM 
4 • 

KllPlOI 
li.m/J.a/J't:.1. 

I 

Meşhur Edison; filamdnh elektrik am-
pul unu icat edeliden beri tenvirat sa
hasında çok ileri adımlar atıldı. 

TUNGSRAM laboratuvarları bu ileri hamlelere 
ilaveten çok yeni ve şayani hayret bir keşif yap
tı, ve TUNGSRAM • KRiPTON ampullarını mey
dana gelirdi. Bu sayede hem elektrik cereya
nından °/o 20 ila 0/o 40 derecesinde bir tasarruf 
lemin ediliyor, hem de şimdiye kadar elde edil~ 
meyen bembeyaz bir «gündüz» aydınlığına 
kavuşuluyor. 

BASUR MEMELERiNi 
CERAHATLANMIŞ FISTOLLER ve 

HER TORLU lL TlHAPLARI 
TEDAVi EDER. 

BOURLA BİRADERLER 
• • • 

ISTANBUL - A N K A R A 1 Z M 1 R 

. ... ' ) . !, . ~ .... 'ı .·. . . : .• \ ~ ·..;; . -· .. 
t: ' ... -' ~ • . ) - -;~ . ; / "'' ~, 1 °(; .. '.J . ' ,, .. • . \ ' '' 1 

BobreklerGcn idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mi.kroplannı 

kökUnden temizlemek itin (HELMOBLÖ) kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini artınr, kadın, erkek idrar 'lorluklennı 
eski ve Yt;ni hclsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, <11k sık idra; 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini ıdderir. Bol idrar temin eder. Sıh-

hat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunlll. 

DİKKAT: HET~MOBLÖ, İdrannızı temizliyerek mavileştiri-,. 
• ,- I"'" ( • ' 'I 1 

MResw;;ı,... ADEMi iKTiDAR 
ı,a ia L G E V Ş E /1 L i G i N E 

HORMO 

N E z L E Başladı mı, Arkasından 

Gr_ip Gelir 
Buna karıı yegane çare 

Bir Kaşe 

Sabırsızlıkla beklediğiniz Bayan 
NEVZAT ALTINOKUN 
okuduğu: 17509 No. 

Şeh Ahmet filminden: 
AY DOGDU BATMADI MI 

ve Ali baba filminden: 

anri..pdJc 
Dlf MACUNU 

GİYER FİSTANINI ATLAS pün muhteviyatı teksif edilmiş oldujtundan u zun m!iddetle ihtlyncınızı 
Büyük tüpü 40, küçük tüpü 22~ kuruştur. ~i1' 

COLUMBIA 
"~Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin)~ 
fZ 

., P1Rklannda çıktı. S h 'b' N . M"d" .. LJ ı·ı Lu"tfı' Do''rdüncü, Gazete<: a ı ı ve etrıyat u uru: ı- a ı ~ 

TAN Matbaası ~ 
ve Netriyat T. L. Ş. basıldığı yer: ~ 


