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ELEKTRiK SIRKETINDE Chamberlain Dedi ki : 

Diinlıii wnami 1ae7d toplantuilitlan bir •öriiniif 

idare Meclisindeki 
'Yedi Aza, Şirketi 

Dava Ediyorlar 
llrnumi Heyet Toplantısında Gürültüler Oldu, 

Azalar Bil&nçoyu imza Etmediler 

KinJorl 

Tramvay ve ... Tünel ıirketlerile 
tasfiye halindeki Elektrik ıirketi u
mumi heyetleri dün öjleden sonra 
Metro Han'da toplanmıflarcbr. Elek
trik ıirketinin toplantısı hararetli 
münakaplara yol açmıştır. 

Umumt heyet, 9 meclisi idare ha
sı ve a te tdlsedarm iftirakil4! saat 
11.ac) da~ ve 18 •kadar bir bu
çuk ... ı ailrmilftilr. İdare mecltsl i
Jdftct relal Halit Ziya Uşaklıgil'in ıi
ıJ.-:~u .. ;,f~ DU topl.Uıtıda, ruz
lllllM muolbtnee, t..n,. ~ u-. 
zırlanan intikal bflinçosunu heyeti 
umumiyeye arzetmiı ve tasdikini is
temiftir. 

Billnço hiuedarlar heyeti tarafın
dan tudlk edilmekle beraber, mec
lisi idarenin içtimada hazır bulunan 
9 lzamıdan 7 ıl billnçoyu kabul ve 
tudik etmemiflerdlr. Buna sebep, 

·"~---------.bilinçonun, firketln haldJd gelirine 
uymaması ve ticaret kanununun 226 
ve 455 inci maddeleri mucibince ida
re mecliainee hazırlanması lbım ge
lirken, tuftye heyeti tarafından ha
zırJ.amnıı olmasıdır. Elektrik firke

Avam Kamarasında, Başvekille Muhalefet 
Arasında Sert ve Şiddetli Münakaşalar 

yvave Sebze 
in Pahalıdır? ti tasfiye heyeti, ki iki ecnebiden 

mflrekkeptir, buna lüzum görmiye
~k meclisi idare namına bir bilinço · 

bir taraftan mahaulltı- (Arkuı Sa: 8, SO 2 de) 

lbracatlwdretvetabiliyetl· ---------------------için tedbirler dÜ§ÜnQr. 
dlier taraftan da dahildeki 

Bank11mm kredi kooper• 
Toprak Mahaulleri Oflal ile 
tz.clr ve Fındık Kurumlan 
dGtoncelerin mamwildür. Bu 

IOD gflnlerde Utanbulda 
Meyva ve Sebae Koopera

.8Jru11,, lnni altında bir te

"6cude ıetirilmit ve ife bat-

~amttsfnl tetkik ettllbnlz bu 
o kadar filmullil ve o kadar 

latr teşebbüstür ki, bununla 
olmıyacalı: ve bunun mb 

bet neticesiıtc:len memnun 
ve istifade etmlyeeek hiç 

taiavwr edilemez. 
1q meyva ve •bze meae

~IZln zaruri lhtiyaçlanm 
maddelerin bapnda gel· 
memleketimlzln hiçbir 

bu mühim gıda maddelerl
tlarında bir istikrar temi· 
elde edilememiftir. 

para kazanamachtuıdan. 
be yq meyve ve sebzeyi 

tundan flk'yetçl .• 
satılan meyvaların, seb
k fiyatını gören milstah· 
in eline geçen paranm 
oldulunu iflden. mQa. 

......... _içinde... 

[Arllua Sa: • 8lt 1 de] 

Topraksız 
Köglüge Arazi 

Verilecek 
~ 

Kongre Murahhaslan 
Ankaraya Gidiyorlar 

Fa Krınlofla 
• (YPlll 1 iDcl SQfada) 

ftaıya - l'ran
.. kavıuınm 

esası: Akdeniz 
hlkiml7etl 

Kırıehirde Zelzele Felaketl 

l'ranaa ile olan milnuebetlerin mua
hedelerden üstün bulunduAunu afıy
lemlf, daha 110Dra ltaıyamn geçen bi
rlncitefrindenberl İçanyaya gönüllü 
gönderdlttne dair 16ylenen sözlerin 

Yeniden 39 Ev Çöktü, 
164Evde Harap Oldu 

Londra, 19 CHUIUll) - fnıiltere Yanlıt çıktılım anlam•ftır. Ankara, 19 (Tan muhabirinden)- okul blnuı )'erinde hatem.tlmlzln 
Başvekili Mister Cbamberlain, bu- Bunun fberine BafV9)dl ile muha- Şehrimize bugün gelen haberlere lcll tedblrlerle yaptırdıiı yeni oku) 

gün Avam Kamaruında harici siya- lefet erkanı aruuıda Mrtçe bir mü- göre, Kırtehfr Çlçekdajı mıntakuuı buıün törenle açılmıf, ilk eten .u 
sete ait bir çok ıuallerele karplafmıf [Arkul Sa: 1. Stl: a Ce) da zelzele kıu fuılalarla devam et- tarafından verilmtftlr. 
tır. Evveli. amele namına Mister Dal - mettedir. Toswıburnu mıntakasuıda ._ __ ._.. __ ..... ____ _ 

ton söz söy1em11 ve hükdmetın s11•- Otobüs y olsuı:lug"' u Hamurtuköyünde " ev yı1nım,1 ve 
setini ancalı: ltimatnzlıkla karpladı- 20 ev de oturulamıyacat bir feldlde 
ğını anlatarak hüktimettn İnıilb em O B 1 hasara uğramıştır. Toınuıluköyünde 
niyetini bozd\ıtunu, İnlfltereye dost- avasına af anıyor 15 ev buara uğramıf, Talenollu kö-
larını kaybettirdijinl ve İngilterayi Ankara. ıt (TAN Muhabirin- yünde 12 evin dıvarlan yıkılmıftır. 
tehlikeye dütürdüiünü söylemlf ft den) - :r.k1 f.tanbul Valili ve Be- Bunlardan bafka Sofular ki7Qnde 
Batyeldlln Milnlhte perlfU ol~ lecU7e Relal Muhittin Ulttlncbl hak- 31 ev yıkılmlf " 1'11::1.d•ll hilkd • 

Ro da da -· _ _.__ .. --... Jnnd•kl otobGa 70lludulu evrakı • ~ nu, ma .,, ... ·-.r- .... -- 1ııadnmde tıml7k mıhJwntslne ve- met binaııam c1ıvarı.n buı ,...1. 
muuun muhtemel •yılchlJnı tala rilecektlr. SOrpqop meurblı hak· rinden çatJanup, Veletli mmtakuı 
etmiftir. llilter Dalton, arada ttaı- kındaki karar IW'etl, ))evlet Sılrum- nın Tapaeli k6y(Uade 'I ev, llahzenll 
yanın Avrupada hepmoni lltedtlinf. dan ~ Veklletlne bildlrDmlf- köyünde de bazı evler hafifçe zarar 
Muaolininln Up.nya batJaDda v.... tir. Bu daftfa bela haDerden do'IQ1 ırö-n.ı ... ..aı •• Karaisa ~ ..... .._ 3 n, 

Kıı Birden 
Bastırdı 

Müthiı Bir Soğuk 
Hüküm Sürüyor 

dili IÖSil tutmadılmı 11 .. .o-wı la-u mqlyıkeme Ye bela ballerden • ·.......,.-- _,,,_ 
ve _,~ • ~ da mm, mghalrm1e bnn bir deltrmen tamamen yıkılmı• Bo- Kara kıt birdenbire butırch; ~ 

elen ceftP büledilint IÖJ}amlftir. \rel'Dmlttlr. jaztepe köytlnde '10, ~ len haberler, bir9ok villyetı... mil-
Clwım6erltrln'in aklerl 110Dd79 dalnltnln mm, mubüe- CO evin dıvarları çatlamlfbr. Ntıfua temac:llyen kar yaldılım. hanlann 

BqveJdl Mister Cbamberlaln. ce- ;._ -=~~ 1:':! ve hayvanca uytat yoktur. çaken flV hayli toludutunu gösteriyor. Evvel· 
vabında, amele mebusunun ~ ıı.n edlleeektlr. Lazumu mubılleme lerin yektinu 39 kadardır. 184 tıen faz ki geec, SWvrlde müthif bir kar fır· 
,ı Almanya ne, l'ranko ile ~ bran tebltllnctm ıw.r.a bet ıan la flV de kısmen veya tam•men ha- VDHnuı tutulan yoleular, peeyt 
ye sevketmet iltedlllnl. fakat __. ldDde itlru etmek üzere, Muhittin sara ujramııtır. Kumburgu köyünde ~ 
leketin böJle dilfOmrwllllnt, ın,n • ,,......,..,. arbdlf)arma bqOn]s- * sonra, ancak dtbı "bah yollanna 
tere ile Amerlb. soma İnlilW. De da ~ Veklletlnce tebllpt ;,a- Klqe~ 19 (A.A.) tık MlyGk devam hnkAnmı bullıbJlmlflerdlr. 
J'rama lll'alDlll pJet lJl ......... pdwktlr. --- i.r.., Olan ~ .. l'akat, yollarda(= ... ~ :r. ~~-
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PENCEREMDEN 

Delilikler 
Ya.zan: M. Turhan Tan 

Abbas oğuJlanndan biri, ıaliha 
l\lemun, çocukluğunda hocalarını 

kızdırmaktan ve maskaraya çevlı

mekten pek hoşlanınnış. Bir ~ bu 
şımarık zevkini tatmin etmek için 
sarf okutan hocanın bumuna kadar 
sokulmuş ve onun hararetle anlat
maya çalıştığı dersi dinler gibi görü
nerek parmafını sof ciippedeki mini 
mini deliğe sokup oynamaya koyul
muş. Maksadı, üç b~ milimetre kut
rundaki deliği genişletmek ve yama 
kabul etmez bir biçime sokmak! .. 

Hoca, işin farkında olmakla bera
her ses ~ıkarmamaya mahkum, çlin
kü cüppcylc oynayan şakirdin, ya
kın bir ist:kbalde hükümdar olması 
muhtemel. Bununla beraber Memn
nun deli(;-i derece derece büyültmesi
ne kımtamnk ta elinden gelmiyor, 
irin iç.in homurdanıyor, işte bu sıra
da şımank pTens soruyor: 

- Hocam, kilçük bir deliği par
r.ı !\kla büyültmeğe sarf ilimleri ne 
derler? 

Hıncını çıkarmak fırsatını bulmuş 
olduğunu gören hoca hemen cevabı 
yapıştınr. 

- Delilik derler ef endimh deli
lik! .. 

A "dü1meclt devrinde mfüıf r .\b
d ülaziz devrinde vezir olup - Abdül
hamit devrinde de ~yhülvüzera un
vanını alan, fakat halk tarafından 
"Vezirlerin Nureddin hocası" adile 
anılan meşhur Hacı İzzet Paşa, bil
mem hangi vilayette bir yapı kur
durmaya kalkışır, kurbanlar keserek 
tı>mrl attınr, yüzlerce amele topta
fRrak i~ g"ermi verir. Fakat yapı bir 
tiirlii bitmez, hatti temel duvarını 
nc:maz. 

Para bol, mfa bol, amele bol ve 
malzeme bol iken işin yürümemesi
ne menk edenler kısa bir inceleme 
ıınnunda ne öğrenseler iyi?.. Meğer 

f'acı izzet Pa'8 her sabah namaztn· 
dan sonra yapı yerine gelir, bir gOn 
evvel yapılan i~lerln albm Os«lne JC&
tj~firinniş. 

Diln yapılanın bugftn yılalmasne 

yaınnnı Derlemesine ıimkin olmadı

llndan hala'lı:ati öğıoenenlerden bir 
k1Bm1 Paşanın kahya51Da ha~ vurur
lar, bu tutumun sebebini sorarlar. 

Kahya, bir llhn dil~ündiilden ve 
dört yanma bakındıktan sonra seslnl 
kısa Jnsa eevap verir: 

TAN 

Yeni Valdebağı Okmeydanı Cinayetini Tifo Yakalarına 
Sanatoryomu Bu •• • Karşı Yeniden 
Sabah Açı'ıyor Orten Esrar Perdesı Tedbirler Alındı 

Y aln1Z Muallimler ve 

Talebeler Ahnacak 
Maarü Vekaleti V aldebağındaki 

prevantoryoma ilaveten, muallim ve 
talebeler için, bir de 120 yataklı sa-

Yırtıldı, 2 Kişi Tutulduj 
Bir Çift Yemeni Sayesinde Hadisenin 

lçyüzü Olduğu Gibi Meydana Çıktı 

1 

natoryom inşa ettirmektedir. Bu ye- Bir hafta evvel Okmeydanında yanaşması Dadaylı Mustafa oğlu İh-
ni sanatoryomun 50 yataklık kısmı bir yann içinde bulunan cesedin et- sana 250 kuruşa sattım, demiştir. 
tamamlandığı için jbugün saat 10 da rafındaki esrar perdesi, dün tama- Polis, bundan sonra inekçi İbrahi-
merasimle açılacaktır. Maarif Ve- men kaldırılmıştır. mi çağırmış ve Thsanı sormuştur. İb-
kaleti sıhhat teşkilatı şefi Doktor Maktul, Kastamoninin Daday ka- rahim: 
Celal Ataman, küşat resminde bu- zasına bağlı Karamuk köyündt:n - İhsan bir ay kadar evvel h~sa
lunmak üzere şehrimize gelmiştir. Mustafa oğlu 1hsandır. En son olarak bını kesti ve alacağı olan 30 lirayı 
Aynca, orta tedrisat müesseseleri- Topkapıda Takyeci mahallesinde i- da aldıktan sonra yanımızdan ayrıl
nin sıhhi vaziyetini de tetkikten ge- nekçi İbralıimin yanında yanaşma- dı. Şimdi nerede olduğunu bilmiyl)-
çirecektir. Celal Ataman, yeni sana- hk etmiştir. rnm, demiştir. 
toryom hakkında dün bize şu izaha- Suçlu olarak yakalananlar, Arap Bundan sonra İhsanın kimlerle drt-
tı vermiştir: Muratla kopuk Ahmet isminde iki şüp kalktığı araştınlmıs, kopuk Ah-
•- Manrlf Vck!ilctl, kendine bnğlı tcd- kişidir. Tahminlere göre, bunlar İh- met ve Arap Muratla sıkı temas ct

rlsat mOesseselcrlndc yatılı ve parasız o- sanı parasına tamaan öldürmüşler- tikleri, beraberce Aksarayda bazı 
kuyan zayıf ve kansız talebeleri tedavi et- dir. randevulara gittikleri öğrenilince de 
mck ve bunların vereme mo.stalt bfinyele-
rlni kuvveUendlrmek maksadile 1927 se- Cinayetin üzerini örten esrar pcr- bunlar yakalanmışlardır. 
nesinde Valdebağmda bir prevantoryom desi, bir çüt yemeni sayesinde ay- Yemenilerin İhsana ait olduğunu 
açmıştı. hk sene 85 talebe bu mOesseseye dınlanmışt1r. Polis ve adliyenin bir söyliyenler, suçlularla birlikte mor
sevkedflerelt tedavi edlldller. Vektılet 1928 haftalık mesaisi, hadiseyi aydınlata- ga götürülmüşler, hepsi de altm di
de bu mQesseseye muallimler için de ıo cak en küçük bir ipucu vermeyince şinden vesaireden cesedin İhsana nit 
yatakbk bir pavyon 11.Ave etti. O sene ve 
ertesi sene müessesede 335 talebe, 32 de bu yemeniJerin yapılış tarzı gözden olduğunu katiyetle tesbit etmişler-
mualllm tedavi edildi. 1931 senesinde ta- geçirilmiş, bir çok ayakkabıcılar çn- dir. 
lebeye mahsus pavyonun yatnk adedi 150 ğınlarak yemeni kendilerine göste- Maktulun hüviyeti anlaşıldıktan 
ye, muallimlere mahsus yatak adedi de 22 rilmiştfr. Fakat hiç biri, bunu kimin sonra iş su<;lulan bulmağa kalmışt1r. 
ye çıkarıldı. yaptığını kestirememişlerdir. Niha- Şimdilik, bütün şüpheler Arap ::vı:u-

Bu civar havasının hastalara fevkalade yet bu yemenilerin ham beygir deri- ratla, kopuk Ah.met üzerinde toplan-
yaradığını ve burada yatan hastalann va- ! h 
satı olarak 8 kilo kazandıklarını g!Swnane si olduğu anlaşılmış, stanbulda am dığı için ikisi de zan altına alınnnş-
alan VekMet, en son olarak, h:ıstalığı a- deriden bu çeşit yemeni yapanlar a- !ardır. 
ğırlaşmış ve verem karhıısı açılmış veya- raştınlırken Topkapıda ayakkabıcı thsanın yirmi iki yaşlarında oldı1-
hut ta Ani olarak karşılaşılmış bu gibi Tekirdağlı Onniğin bu çeşit yemen!- ğu da anlaşılmıştır. Yapılan tahmin
vak'alar i~ burndn blr de 120 yataklı bir ler ynptığı öğrenilmiştir. lere ~öre Arap Muratla kopuk Ah
sanatoryom yaptırmnğa karar ve."'Cli. Bu Polis, dün sabah Onniği çağırarak met, 1hsanı parasını almak için öl -
sanatoryomun 50 yataklık kısmı yarından 
iUbaren sıra bekliyen hastalan kabul e- yemenileri kendisine göstermiştir. dürmüşlerdir. Polis ve müddeiumu-
decekUr. MQessesenln kalan diğer 70 ya- Onnik yemenileri görür görmez: milik tahkikata devam ediyorlar. 
taklık kısmı da sene içinde ikmal ed.llerek _ Bu yemenileri ben yapbm, ve Suçluların bugün sorgu hakimi önü-
gelecek Cümhurlyet bayramına yetlştiri- Topkapıda inekçilik eden tbrahimin ne çıkanlmalan muhtemeldir. 
lecektir. Bina heyeti umumiyeslle 280 bin ----------------------:----
liraya mal olacaktır.• 

Doktor Celll Ataman, 1stanbulda- BELEDiYEDE: IMAARIITE; 
ki orta tedrisat mü~lerlnde bu

güne kadar hiçbir salgın hastalık 

vak'ası ihbar edilmediğini, yalnız 

vilayet hududu içinde 20 ağır trahom 

vak'ası görüldüğünü, bu hastaların 

da tedavi altına alındıklarını ilave 

etmiştir. 

Vali Bugün Usküdarda I On Mua fime llltar 

Tetkikler Yapacak ı Cezası Verildi 
Vali ve belediye reisi Lütn Kir- tık tedrisat inzıbat m.C:lisi, .dü~ 

dar bugün Üsküdar ve Kadıköy cl-1 öğleden sonra vali muavını Hildaı 
hetİerinde tetkiklerde bulunacaktır.! Karatabanın reisliğinde toplanmıştır. 
Bu iki semtin imarına ait olmak üze- İnzıbat meclisi, 10 ilk tedris?t n:u
re şehir mütehassısı Prost tarafından alliıninin i~tar cezasile teczıyesıne 
hazırlanan plan dün akşam valiye ve karar vermıştir. . 

--o--

Mekteplerde Talebe 

Muayene Ediliyor 
Havaların müsait gitmemesi yü -

zünden şehrimizde gripal hastalık -
lar gün geçtikçe çoğalıyor. Bilhassa 
bazı semtlerde. de tüo vakalannın 

tesbit edilmiş olması, sıhhat teşkill
tını acele sıhhi tedbirler almıya sev
ketmiştir. Mekteplerde tarama mua
yenel~ri yapıldığı gibi bütün memur 
lara tifo aşısı vurulmağa başlanmış 

tır. Hastalığın seyrine göre lüzum gö 
rülürse umumi yerlerde de bazı ted
birler alınacaktır. 

Sıhhat Direktörü Dr. Ali Rıza 

Baysun, bu rr.evzu etrafında dün 
kendisiyle görüşen bir muharririmi
ze şunlan söylemiştir: 

" - Evvelki sene yaptığımız ge -
niş mıkyasta tifo aşısının iyi netice
lerini göriiyoruz, Şehirde şimdi tifo 
vakası yok değildir. Fakat bu vaka· 
lar geçen senelerin ayni mevsimin
deki vaziyete nisbetle yok denecek 
kadar azdır. Tifoya karşı olan ted • 
birlerimizi aşılandırmak ve diğer su
retlerle devam ettirmekteyiz. llcniiz 
umumi mahiyette bir tedbir alınma
maktadır. İlerde lüzum görülürse 
her tiirlü tednfiii tedbirlerin alına 
cağı şüphesizdir.,, 

MOTEFERRIK : 

Amele Sandığının 

Tasfiyesi Gecikiyor 
Tramvay şirketi amelesinin, ceza, 

hususi sermaye ve ihtiyat akçe ismi
le üç kaynağa malik bir yardım san
dığı vardır. Sandık, şimdiye kadar 
bu membalardan 750 bin liralık bir 
., .. .,.,.,..,v.,. tnnlamıstır. 

Son zamanlarda, amele sandığın 

tasfiyesi için bir karar alınıştı. Fakat 

tasfiye işi henüz neticelendirilmediği 

için, sandık azaları alakadarlara mü

racaatte bulunmuşlar bu işin sürat

lc neticelenmesini rica etmişlerdir. 

Yeni Kurulacak Maliye 
Binaları 

20. 12 - 938 

panesinde neden istediği 
dar para bastıramıyor? 
C - Her memleketin parasınt11 

bir altın karşılığı olmak lazımdır. :a 
altın karşılığı ne kadar çoksa, 
memleketin parası o nisbette kıyrne 
li olur. Kağıt para, zaten altın ve'Y' 
gümüş paranın yerine çıkarılan b 
nevi banknottur. Karşılığı olmadll 
çıkarılan paranın kıymeti yoktut 
Devlet kendi darpanesinde istedi 
kadar para basabilir, o vakit bu pll' 
ranın alelade kağıtlardan farkı kar 
maz. 

* . 
S - Sultanahmetteki Dik•· 

litaş kimler tarafından korı • 
mWJlur, üstündeki resimltfı 
yan mıdır? 
C - Bu taş milattan 1547 yıl ö ıı 

ce Firavunlardan üçüncü Totmoı)f 
tarafından Mısırdaki Helyopolis 
rine ,.ekzedilmişti. Miladın dörd~ 
cü asn içinde Bizans imparatorla ' 
rından Murtad Jülien onu İstanbıt' 
la getirtmek istedi. Fakat ömrü v 
etmechğinden bu işi büyük Teod 
başardı. Dikilitaşı 390 tarihinde J3l 
zansa getirtti Onun deniz kıyısın • 
dan Atmeydanına getirilmesi iç 
hususi bir yol açılmıştı. Boyu kaid 
siyle beraber 24,87 metredir. Üz 
deki resimler hiyerogliftir, yani e 
Mısır yazısıdır. Onu yaptıran Fir• 
vunun zaferlerini hikaye eder. J{ 
desindeki yazılar liıtince ve rumca 
lup ayni mealdedir ve taşın 32 .. 
de şimdiki yerine konulduğunu bil' 
dirir. 

* S - l stanbul gazetelerifl 
satış mıktarı nedir? 
C - Bu, gazetelerce mahrem tut 

lan bir sırdır. Onun için size her ~ 
zetenin satış mıktannı ayn ayrı b 
diremem. Sonra birbirimize düşe 
Yalnız gazete satışlarının günden!! 
ne arttığını, harf inkılabının feY7'" 
göstermeğe başladığını söyliyebili' 
rim. 

' * 
C! v • .,.,.olnrııuı ,,;:1J ~ 

Türkiyeye hicret edip de ,,... 
lını mülkünü orada bıra~ 
lara verilmek üzere muall 
bir tazminat vermeği kO Jt 
etmişti. Bu para ne vakii 
ğıtılacaktır? .... ti 
C - Yugoslavya ile hükume~ 

- Sebep mi? Delilik, efendner, Bozuli Tramvay Arabaları 
delilik.!_ • 

* On d3rt yıl evvel Kadıköytlnde, 
blT bil yapbnlmqtı. Dedikodusu da 

hinası kadBT bByilk olan bu hal, ha
f17:aın beni aldatmıyorsa, biT Dd yil:s 

bin llnya malobnUfta. Fakat ona 
yaptıran fehremlnl lı bapndan çeki
lince hlr tR1nm rlnyetleT yh göeteT

d1, ya:pmm çftriik olduğundan tuttu
rularak o mıntakaya hilin lllzumu 

olmadığına, hattA fstanbulda hAl sis

temi kurmanın doğ'nı olamıyacafına 
dair bir !;Ok mOlahazalaT yüriittUrUJ

dii ve nihayet sarfolunan paraya 8 • 

cınmıyarak' o koskoca bina yiizUstn 
hı Takıldı. 

Frenleri bozuk olduğu bildirilen 

tramvay arabaları hakkında beledi

ye fen heyeti, fenni tetkiklere başla
mıştır. Şimdiye kadar yapılan tetki
kattan 180 numaralı tramvay araba
sına ait tesisatın, cereyanı naklede
mlyecek vaziyette olduğu, 195 numa 
ralı arabada da elektrik freninin bo
zuk olduğu anlaşılmıştır. Belediye 
bütün tramvay arabaları hakkında 
yapacağı fenni muayene ve kontrol
dan sonra neticesini bir raporla Na
fıa Vekaletine bildirecektir. 

rilmiştir. Lutfi Klrdar, tetkiklerini * Maarü VekAletine bağ~ ~rta ~ 
bu plana göre yapacaktır. yüksek teaı:~at. müess~selerını, ~nı 

Lutfi Kırdar, dün sabah belediye şehir pllnı uzennde mut~hassıs Pr~s 
erkanını nezdine toplıyarak şehir so- ta göstermek ve bu. muessesel:rın 
kaklannın tamir ve imanna tahsis vaziyet ve kıymetlen hakkın~a ı~a
edilmiş olan para üzerinde görüşmüş hat vermek üzere vekalet mufettı.ş
tür. Neticede elde kalan tahsisatla lerinden Necmettin Bor memur edıl
Beyoğlundan başka kazalarda tami- miştir. 

Maliye Vek.fıletile temaslarda bu
lunmak üzere Ankaraya giden Def· 
terdar Şevket, şehrimize dönmüştür. 
Vilayet mali müesseseler müdürleri. 
dün Defterdan ziyaret ederek kendi 
işleri etrafında direktifler almışlar

dır. 

arasında yapılan bir anlaşma 111 t1: 
hince Yugoslavya hükumeti 500~ 
lira tazminat vermeği kabul et c 
Fakat bu parayı sahiplerine dal1 
mak lazım gelse adam başına bef 

lira k:ıdar bir şey düsüyor. Bu P'
1 nın bu suretle heba olmasına rıı' 

dan vermemiş olmak 0 için bül<Ö 
bu parayı muayyen bir işe tahsiS 
mek tasavvurundadır, doğrusu dl 
dur. 

Sümer Banka Baijh 
Şirketler 

Devlet sermayesile kurulan mües
seselerin murakabesi hakkındaki ka 
nunun tatbiki hazırlıklan bitmek ü
zeredir. Sümerbanka bağlı şirketler 

perşembe günü vaziyetlerini yeni ka 
nuna uydurmak üzere fesih karP' 
vereceklerdir. Yeni kanun 1939 se
nesi ilk gününden itibaren tatbik o
lunacaktır. 

re muhtaç cadde ve sokaklann bir an * Lise ve orta mektep1erde yazılı 
evvel yaptırılmasına karar verilmiş- imtihanlara dünden itibaren başla~-
tir. mıştır. Bu sene sualler her mektebın 

Hayat Ucnluiju için muallimler heyeti tarafından hazır-
Belediye İktısat müdürlüğü hayat _1a_n_m--ışt;....ır_·....,,.,,...-~...,---"!!!!'"'~ 

pahalılığı ile mücadele için bir prog~ giderek tekrar vali ve belediye reisi
ram hazırlamaktadır. Program kati ni ziyaret etmişler ve çahşmalanna 
şeklini aldıktan sonra, şehrimizdeki müsaade edilmesini istemişlerdir. 
bütün iktısadi teşekküUer seferber Ellerinden ruhsatnameleri alınan 
hale konacak, lüzum görüldükr" otobüsçüler 27 kişidir. Bunlardan 
layet ve belediyenin müdahalesile altısı Maçka - Beyazıt hattından, be
hayatın ucuzlatılmasına çalışılacak- şi Keresteciler - Eyüp hattından, dör 
tır. dü Sirkeci - Bakırköy hattından. di-

Otobüsçülerln ğerleri de başka hatlardandır. Vali, 
Müracaatleri işi tetkike başlamıştır. 

Belediye tarafından ellerinden ruh * Paşabahçe ile Üsküdar arasın
satnameleri alınmış olan otobüsçü- da yapılacak olan şose 33 bin liraya 
ler, dün, toplu bir halde belediyeye münakasaya konulmuştur. 

Öğrendiğimize göre, Defterdar, An 

karada bilhassa yeniden açılacak ma 

liye şubeleri işi ile meşgul olmuştur. 

Şehrimizde ihtiyaca göre, modern 
maliye şubeleri kurulacaktır. Bina 
projeleri esasen hazırlanmış olduğun 
dan semtlerin ihtiyacına göre mü -
sait yer bulundukça inşaata derhal 
başlanabilecektir. * Gümrük Başmüdürlüğüne tayin 
olunan Methi yeni vazifesine başla
mıştır. * Kızılay maske fabrikası tara
fından çıkarılan halk tipi maskeler, 
İstanbul ve Ankarada hayli nğbet 
görmüştür. Kızılay kısa bir zı.man
da bu tip maskeleri memleketin hP.r 
tarafında satışa çıkaracaktır. 

O zaman bu garibeye mina 'ftr
mek pek te mümkün olmamıştı. Fa
kat şimdi Kartaldan, Penctılcten Ka
dıköy yolile getirilen se'6ze1erin, 
meyvelerin İstanbulda yapılan, hkır 
tıkır da işlemekte bulunan hale gö
tflrftldiiğünO, bir Jnsmınm oradnn 
tekrar Kadıköyilne geçirildiğini gö
renler, zihinlerde eskimiş bir dilğü
mOn yavas yavaş açıldıJını seziyor
lar ve Kadıköviindeki halin yilzilstfi 
lnrakılma!'llndakf sebebi anlıyorlar. 

Meğer n da tarihi bir delilikmi~! •. 

Gil~ilrı Re!slı:~1Il~rl 

Dahiliye Vekaleti Bir 
Mü~ehassıs 

Getirtiyor 
ııkaradan alman maltimata göre, 

'ıiliye Vekaleti hususi idarelerin 
'ı .,c:ebe usulleri üzerinde esaslı ta-

•'lomak. bütçe ve hesap for -
l'-nüllerini basitleştirmek mevzuları 
üz'1!rinde tetkikler yapmaktadır. Bu 
araı1a merkezi Brükselde olan bey
nelnLflel şehirler birliğine de müra
caat 4dnerek bir mütehassıs getiril
mesine de karar verilmiştir. 

1 

{ 

l - Dün Koruenıataaicla bir kon•er omlJi. 2- Yeni ıeçilerı Pmti IJme Heyeti Valinin riytnetinJe ilk içtimaını yaptı 

YURDDAŞ: 
Çocuk yurdun direği, yuvantfl 

liğidir. Çocu~u sev. Yılda blf' 
ver. Çocuk kurumuna üye o~ 
_...._........._._... ... 

TAKViM ve 

20 llkkCinun 
S A L 

12 ncl ay 
Arabt: 1357 

Giln: 31 

d 
Yeşilkl3y meteoroloH lstııo;vonııTl ~ 

nan malômatıı i!Öre hava. vurtt .ı 
Kocaeli ve Eı?ede kapnlı ve v11 «l 
bölgelerde kapalı ve mevzıt y.aıt' 
mlş, rQzgllrlnr Ea:ede t'ımubl rl ıte;.,, 
lerde sfm ııll lstlk ıımetten ırnrT' ı.I\ 
de kuvvetlice dl~er verlerdt ortl şV 
vette, Marmara ve Egede fırtın• 
esmlsUr. ıt~lı f' 

lstanbulda hava kapalı ve yaı; e<1 
mis. riizı;~r şimali şarkiden s:ıniY'9\., 
metre hı7.la esmiştir. S at 14 te l\ e" 

ı 
yiki 761,2 milimetre idi. SOhunet eti d 
sek güneşte 12,6, gölgede 7,2 ve 
2,0 olarak kaydedilmiştir. 
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BU GON_I 
kranya 
eselesi 

nııı ~ <rzan: Ômer Rıza DO(;RU L 

13~ Günün telgrafları arasında göze 
l'J>an şu haberleri altaıta koyuyo-

~lacar gazeteleri, Çekoslovakya -
kalan Rutenlerin faaliyetleri hak 

ııO llda ~iddetli neşriyat yapıyorlar. 

~~ Sovyct Birliği Çekoslovakyanın 
ıb· dyo neşriyatına şiddetle mukabe • 
8' )' 
!· e_ karar verdi ve Çekoslovakyanın 

8 alıyctlcrini profasto etti. 

Lehistan gazeteleri, Rutenya'nın 
dan kalkmasından ve Macaristan 

• hududunun birleşmesinden mem
lliyetsizlik göstermeğe devam edi
t ve Lehistan dahilindeki Ukran

ll' 'lılarrn faaJiyetlerini dikkatle ta -
ıi$ llten hali kalmıyor. 
elı ltu.tenya ve Ukranyalılar hakkın -
ır i biitün bn neşriyat Orta Avru -

da kendini yeniden yeniye göste-
~ büylik bir meseleye aittir. Me • 
~Yi ortaya çıkaran en belli başlı 
~l, yeni Çekoslovakyayı doğuran 
1lin tıpkısıdır. Çekoslovakya bu -

• 11dıktan ve Almany~ ile Lehistan 
~ e l\tclcaristan tatmin olunduktan 
e' tıra Çekoslovakyanm içinde Ru -

!a adlı bir ülke bırakılmıştı. Ma
stan ile Lehistan, müşterek hu
Sahibi olma]arına mani olan bu 

eyi de ortadan kaldırmak istiyor-
d1, fakat Almanyanın iradesi bu
ll\ani oldu ve iki memleket söz 
lerneğe mecbur kaldılar. 
lltıtenyamn büyük ehemmiyeti Uk 
Yalılarla ınask\tn olmasıdır. Ve 
~lar Lehistandaki ve Sovyet Bir· 
~ildeki Ukranyalılann aynidirler. 
tenyadaki Ukranyalılara muhta -

, l'et \rerildiği için Lehistankadi Uk -
~ahlar da muhtariyet ve hürriye
ll\1uşmak istediler ve bütün Uk
Yalıların tek bayrak altında hür 
tı:ıalannı temin edecek günü bek 

TAN 

Macarista n • İtalya Yakınlığı 

Kont Ciyano Peştede 
Temaslara Başladı 

Berfin - R oma Mihverine Yugoslavyayı da Almak 
lçin,ltalga Macaristaha Tavsiyeler Yapacakmış 

Budapeşte 19 (A. A.) - Kont Ciano meç 
hul askerin mezarına bir çelenk koymuştur. 
İalyan nazırı, bundan sonra Macar başvekili 
ve hariciye nazırını ziyaret etmiştir. Kont Ci 
ano, naib tarafından kabul edilerek yemeğe 
alıkonulmuştur. 

Ziyareti Sebepleri 

Roma 19 (A. A.) - Kont Cianonun Bu
dapeşte seyahati hakkında İtalyan siyasi 
mahafilinde, kaydolunduğuna göre, eğer Ma
caristan Berlin - Roma mihverine olan dost
luğuna Yugoslavyayı da teşmil ederse bu, 
büyük bir memnuniyet uyandıracaktır. Kont 
Cianonun bu yolda Macaristana dostca tav· 
siyelerde bulunacağı zannolunuyor. 

Voca d'İtalia gazetesi Kont Cianonnnun 
yapacağı temaslarla Tuna havzası siyaseti -
nin tekamül edeceğini ve yeni bir ilerleyiş a
dımı atacağını, Macaristan siyasetinin Ro -
ma - Berlin mihverine istinat ettiğini, siyasi, 
ekonomi ve kültür sahalarında Macaristanın 

11 
Almanya ve İtalya ile daha sıkı teşriki mesa
ide bulunmasının bekleneceğini anlatıyor. 
Ayni gazete diyor ki: 

"Macaristanın, Bolşeviklere karşı mücade
le hususundaki Alman ve İtalyan prensipleri 
ne ve keza Almanyanın ve İtalyanın Millet -
ler Ceırıiyetine karşı olan vaziyetine uygun 
bir hattı hareket ittihaz etmesi kadar tabii 
bir şey olamaz.,, 

"Macariatan, Roma - Berlin. 
mihverinclen korkmalıdır.,, 

Peşte 19, (Hususi) - Hariciye nazın 
Kont Osaki mebusluk için seçim mıntakası 
önünde söylediği nutukta Macaristanın Ro -
ma - Berlin mihverinin kuvvetinden korkma 
ması liizım geldiğini söylemiş ve: 

"Ben, bizzat Bitlerin ve Mussolininin ağ
zından, kuvvetli ve büyük bir Macaristanın 
Berlin ve Roma menfaatlerine uygun oldu. 
ğunu dinledim.,, 

Demiştir. · 

Maca ristan 
Yahudileri 

Mussolininin Nutku 
Karşısında Tefsirler 

' eğe başladılar. ı• • K 
çiinku bugün Ukranyatııar üç Çin anun Bir Fransız Gazetesi "Fransa Aleyhindeki 
it.. ak altında yaşıyorlar: Çekoslo • 

rı':" •~ehistan ve RusvL --0- y • Cereya~ Belk" d M ı· . B k s· . ~koslovakyadaki Rutenlerin muh Kumanya d a em 111 1 e usso ini en aş a ı rı 

t~~e kavuşmaıan üzerine vazi - b 1 T arafmdan idare Ed·ı· Dı"yor lerı tamamiyle değişti. Ve memle- T ed iri er A ıyor 1 ıyoru 
ı,.~~ni yeni ve büyük Ukranyanın Budapeşte, 19 (A.A.) _ Hatfoe ga- Paris, 19 (Hususi) - Bütün gaze- 1 tnak üzere Romaya gitmek istediğini 

1 saymağa başladılar. Nitekim zetesine beyanatta bulunan yahudi- teler, Mussolininin nutkundan balı· söylüyorlar. 
4tı111 hükumet merkezi olan Chust lik kanununun raportörü mebus Nak setmektedir. l'"!giil·o Mussolininin Bir aralık Mareşal Göring'in Ro
~ ~\1l'Upanın en canlı siyasi mer- kai, yahudi meselesinin halli için ce- nutku ile İtalyan gazetelerinin neş- ma mülakatı esnasında hazır buluna
erınden olmuş, ve Lehistandan man 8 milyon yahudinin yaşadığı riyatı arasındaki f•rkı tebarüz ettir- cağı şayi olmuştur. Fakat resmi ma

ı/1" Dkranynhlardan lejyonlar teş- Balkan memleketlerile Macaristan mekte, fakat Mussolininin nutku sı- hafil bu haberi tekzip etmektedirler. 
b~~ haşlamıştır. ve Polonya arasında bir itilaf akde-ı ra~mday halkın Tunus, K?rsika diye Sonra Chanıberlain'in Roma dönü-

gel' taraftan Lehistandaki Uk - dilerek şu esasın kabul edilmesini is- bagırdıgını kaydetmektedır. şünde Hitleri ziyaret edeceği bahso-
~l'afılar Lehistan diyetine bir ka- temektedir: ı Journal diyor ki: "Alevin parla- lunuyorsa da bu haber de katiyetle 

l layihası sunarak Lehistanda on "A d b l h d'l . ması arzu edilen gün, her halde tekzip olunuyor. l' vrupa a u unan ya u ı erın 1 • • .f , 
nna yakın tahmin ettikleri Uk - h ' t l · ·1 • ı· Chamberlaın ıle Hah ax ın Romayı Mussolini Romaya döndü l' 1 ıcre etme erme mukabı ecnebı . . . . . 
a •lar hesabına otonomi istedi • . . • zıyaretlerının arifesı olacaktır.,, Roma, 19 (A.A.) - Mussolini, saat 
Ve b . . . . memleketlerde, bılhassa Şımalı ve Exelsior'a göre Hitler Mussolini-

~~ unların meclıstekı hderı, C • . . ' 9,30 da yeni tipte bir elektrik treni-
. l\lebuslarının şiddetli mukabele- enubı Amerıkada bulunan milyon- ~e nasihat etmiş olacaktır. Belki de le Romaya dönmüştür. Tren saatte 
e llrasında Ukranyalıların her ne- larca Avrupalının memleketlerine 1ı Italyada Fransa aı:~hine _körükle- 163 kilometre süratle Napoli ile Ro
~ olursa olsunlar tek bir millet avdet etmesi.. ,, nen cereyan Mussolınıden bır başka- ma arasındaki mesafeyi bir buçuk 
'tel .ettiklerini söyledi. Yakında yahudiler hakkında bir ısı tarafından idare olunuyo~. Fransa saatte katetmiştir. Seyahat esnasın
~lelı·ıstandaki Ukranyabların iste _ kanun çıkarılacağı kuvvetle tahmin da bunlara mukavemet sarılı ve u- da Mussolini makinistin yanında du
t ~1 tanı manasiyle otonomi, ayrı edilmektedir. Bu kanuna göre, bü- mumidir. rarak katarın sevk aletlerinin 1şle-
.\ eclis, ve ayn bir hükumettir. yük babalarından en aşağı bir tane- Populair gazetesine göre, Mussoli- mesile alakadar olmuştur. 

~~aşıJan Lehistanda bütün bu fa- si hıristiyan olanlar ve 1 kanunusani ni, Chamberlain'in Roma ziyaretin- Paris, 19 (A.A.)*- Tunus'da Fran-
~~ ~~de Alman parmağı görülmek 1938 tarihinden evvel hıristiyanlığı den caymasına karşı gelmiştir. Muf- sız polisi, Cavdo isminde bir İtalyan 
}>;ı •• ?1anyanın birleşik bir Uk - kabul etmiş bulunanlar, yahudi ad- rit sağ cenaha ve sol cenaha mensup faşist şefini tevkif etmiştir. Bu a~ 
ltı \ucuda getirerek onu bir nii- dedilmiyecektir. Entellektüle işlerde olan Fransız gazeteleri Chamberlai- dam ırklar arasında düşmanlık u
"ı 'tıtakası yapmak istediği ileri yahudilerin nisbeti, işe göre, yüzde nin bir "Akdeniz Münihi,, hazırla- yandırmak cürmü ile maznundur. 
~:ektedir. Bu suretle Orta Av- ı 7 ila yüzde 20 ye indirilecektir. E
~ a kırk milyonluk yeni bir dev- konomik hayatta da nisbet, yüzde 7 
il ~~kkül edecek ve bu devlet Al- ile yüzde yirmi arasında tehalüf ede-
~i lliifuzuna tabi olacaktır. cektir. 

\t. taraftan Lehistan, digy er taraf-
''•<1 Rumanyadaki Yahudiler 
~ 11 caristau diğer taraftan Sovyet 

lıı .... tıın bu teşebbüslere karşı gel
•ın· 

~lıg) ın hikmeti budur. Demek ki 
~t;ı 0"akya ancak daha büyük bir 
\ > tıı doğmmak üzere bir müddet 
'hl\tışın1ş bulunuyor. Bu daha bü 
~lııi tıhranın ne zaman doğacağını 
~~? etmek hususunda güçlük çe

Bükreş, 19 (Hususi) - Hükumet 
her sene elli bin yahudinin hicret et
mesi için tedbir almıştır. 

Yahudilere Akdeniz limanlarından 
birine çıkmak için serbest transit 
temin olunacnk ve her birinin 9 İn
giliz lirası kadar para taşımasına 

müsaade edilecektir. ~~· töze çarpıyor. Fakat ortada 
~lı~tı birleştiği bir nokta var. O 
ı\ tanın ha:urıanmakta otduğu - Plevlet Baremi Kanunu 

i, h Caba mukabil tarafların faali
~İli lı. buhranı doğmadan bertaraf 

t Ilı'? 
heıı· 1 

• Edemez mi? Bunlar he-
~~ 1 değil. 

~/iı '~? abil taraflann faaliyete 
~ak kaktır. 
~· •ili Müdafaa Vekili 

~tılt Geliyor 
tı ~~~ 19 (Tan muhabirinden) -
Ö~~Qafaa Vekili General Ka -

hıııa : bu akşamki ekspresle İs-
areket etmiştir. 

Proiesi Encümende 
Ankara, 19 (Tan muhabirinden)

Kamutay bütçe encümeninde bulu
nan devlet baremi kanunu projesi 
encümen reisi Mekki Ünsal, reis ve
kili Faik Baysal, aza Hüsnü Çakır
dan müteşekkil tali komisyonca tet
kik edilmekte idi. Komisyon mesai
sini bitirerek projeyi encümene ver
miştir. Encümen projenin anahatla
nnı kabul ederek ufak bazı değişik
likler yapmıştır. 

Filistin 

Nümayiş 

Arapları 

Yaptdar 
Kudüs, 19 (A.A.) - Hebron şeh

r.inin cenubunda kain Yatta kasabı-ı.
smda üç bin Arap, İngiltereye ve 
krala sadakatlerini bildiren büyük 
bir nümayiş tertip etmişlerdir. Te
zahürata iştirak edenler arasında 60 
bin kişiyi temsil eden bir şeyh de 
bulunmakta idi. 
Nümayişçiler Filistine asayişi iaı

de ettiği için İngiltere hükumetine 
· teşekkür etmişlerdir. 

İngiltere valisi Oconor, İngiliz or
dusunun asileri tedip' etmek için bü
tün gayretile çalışacağını ve Araplaı
rın da "orduya muavenet edeceğini ü
mit ettiğini söylemiştir. 

---o---

Londrada 

Davaları 

Boşanma 

Arttı 
Londra, 19 (A.A.) - Geçen ilkteş

rin ayı içinde 2143 boşanma davası, 
ikame edilmiştir. Böyle bir rakam 
şmdiye kadar kaydedilmemişti. 

Belgradda Hırvat 

Sanat• Sergisi 
Belgrad, 19 (A.A.) - Hırvat Par

tisi reisi Maçek dün kalabalık bir 
halk kütlesi önünde ve bir çok ze
vat da hazır bulunduğu halde "ya
rım asırlık Hırvat sanati,, sergisini 
açmıştır. Siyasi mahafilin kanaatine 
göre, Hırvat milleti Maçekin idaresi 
altında Karacorceviç hanedanının r i
yaset edeceği Yugoslavya birliği le
hinde harekete karar vermiş bulu -
nuyor. Dünkü merasim ancak bu su
retle tefsir edilmektedir. 

.Kral Faruk, Suriye 

Başvekili ile ~örüştü 
Kahire, 19 (A.A.) - Paristen Su

riyeye dönmekte olan Suriye Başve
kili Cemil Mardam, İskenderiyede 
Kral Faruk tarafından hususi su't'et
te kabul olunmuştur. 

Suriye Başvekili krala, Suriye hü
kilmetinin Şamı ziyaret etmesi için 
vaki davetiyesini vermiş ve kral da 
bu daveti kabul etmiştir. 
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• ELEK 
Doktor, Doktor 

Nihai Zafer Olmuş! 
Yazan B. FELEK 

Doktor Emin Beliğ, doktor olmuş 
diye bir rivayet çıktı. 

Emin Beliği tanırsınız, Şehir Ü ;. 

yatrosunun komedi kısmında oynar, 

Çinlilerin 
Olacaktır 

C epheye 

Kuvvetleri 

Yeni Çin 

Verilecek 

• Karayağız bir delikanlı... idi. Ayna
roz Kadısında Şeyhülislam rolü yap
mıştı. Bir aralık komedi kısmım hay
li yormuş olan operetlerde Arap zen
gini falan gibi roller de almıştı. 

Kveişev, 19 (A.A.) - Askeri Şura 
reis muavini Gene~al Fengyusiang, 
yaptığı beyanatta Çinin nihai zafe
rinden emin olduğunu söylemiş ve 
ilk safta harbeden Çin ordusunun 
mevcudunu bildirmemekle beraber 
bu mevcudun muazzam olduğunu, 

mühim Çin kuvvetlerinin Japon or
dusu gerilerinde çete harbi yapmağa 
hazır bir vaziyete getirildiğini ve ni
hayet mühim Çin kuvvetlerinin de 
ciddi bir askeri tallın ve terbiye gör
mekte olduklarını kaydeylemiştir. 

General sözlerine şöyle devam et
miştir: 

"Bazı cahil kimseler Hankov ve 
Kanton'un sukutundan sonra Çin or
dularının infisah edeceğini zannet -
mişlerdi. 

Hakikat şunu ispat etmiştir ki, 
yüksek kumanda heyetinin büyük 
bir itina ile hazırladığı ve idare etti
ği ricat sayesinde Çin ordusu ehem
miyetsiz zayiata uğramış ve ecnebi 
lerin hayretini mucip olduğu üzre 
Çin ordulan değil yalnız müdafaa 
kabiliyetlerini bir çok noktalarda te· 
cavüze dahi gecmişlerdir.,. 

Çine verilecek istikraz 
Londra, 19 (A.A.) - Hemen bü

tün gazeteler, ilk planda olarak, İn
gilterenin Çin hükumetine vereceği 
istikrazdan bahsetmektedir. 

Tiınes gazetesi, ihracatın genlşle

tilmesi hakkındaki son kanun çerçe
vesi dahilinde yapılan ve Mareşal 
Çankayşekin yardım talebine bir ce
\Tap teşkil eden bu ilk istikrazı, daha 
diğerlerinin de takip eyliyeceğini 

kaydeylemektedir. 

* T okyo, 19 (A.A.) - tvahama barut 
fabrikasında henüz bilinmiyen bir 
sebepten dolayı bir infilak hasıl ol
muştur. 

Bu hadise üzerine civarda bulu -
nan dört fabrika faaliyetlerini he
men kamilen tatil etmek mecburi -
yetinde kalmışlardır. 

Almanyadan 
lsviçreye 

Yeni Bir ihtar 
Berlin, 19 (A.A.) - Völkischer Be

obachter gazetesi, bir makalesinde 
İsviçreye aşağıdaki ihtarda bulun -
maktadır: 

"İsviçre bitaraf bir devlet olarak 
kalmak istiyorsa, Almanya aleyhin -
deki tahrikata ve propagandaya ni
hayet vermelidir. İsviçrede, Avustur 
yanın ve Südetler mıntakasının ilha
kından sonra Almanyanın dahili si
yasetine karşı tahammül edilmez bir 
propaganda yapılmaktadır. Memle
ketin Alman taraftarı olan bütün ele 
manlarına eziyet ve kanun harici mu 
amele etmek ve Almanyaya karşı tah 
rikatta bulunmakla İsviçrenin bita
raflığını tamamile ihlal ettiğini ken
disine kati surette hatırlatırız.,, 

Anıt· Ka bir 

Çankayada Yapdacak 
Ankara 19 fTan muhabirinden) -

Atatürk için yapılacak Anıt - Kabi -
rin nerede ve ne şekilde yapılacağı 
hakkında tetkiklerde bulunan komis 
yon çalışmalarına bugün de devam 
etmiştir. Aldığım maltı.mata göre mü 
tehassıslar Kahirin Çankayada ya -
p1lmasında müttefiktirler. 

Kurutulan Batakhk 
Ankara, 19 (A.A.) - Konyanın 

Aksaray kazası merkezinden geçe -
rek gelişigüzel etrafa yayılan ve ci
var köylü için sıtma kaynağı olan U
luırmak bataklığının kurutulması i
çin ırmağın mecrasından Tuz gölüne 
kadar 10 bin metreye yakın bir me
safede kanal açılmış ve bu suretle 
bin hektarlık bir bataklık tamamen 
kurutulmuştur. 

Kendisi Tıbbiyeden mezun, dokto
rasını yapmış bir fen adamıdır. 

- Doktordan aktör olur mu? 
Neden olmasın! İkisi de (tör) ile 

bitmiyor mu? 
Bektaşi, imama sormuş: 
- Abdestsiz namaz olur mu? 
- Olmaz. Demiş. Bektaşi cevap1 

vermiş: 

- Ben kıldım, oldu. 
Doktor Emin Beliğ de, aktör ola :. 

yım dedi ve oldu. 
Vaktiyle İzmirde Etem isminde bir 

delikanlı varmış. Güreşe meraklı i
miş. Adı (Pehlivan) a çıkmış. Sonr~ 
Tıbbiyeye girip doktor olmuş. B11i 
zat da şair Eşrefin dostu imiş. Dok ~ 
torluğuna dak şu kıtayı söylemiş: 
"Pehlivan idi mukaddemleri Doktor 

Edheaj 
"Yenilir herkese biçôre küserdi Jco,.., 

dere~ 
"Pehlivanlıktan edip keffi yed olduı 

Doktor,:j 
"Herkesin sırtını şimdi o getirmektl? 

Yet'~ 

İşte doktor Emin Beliğ de aktörlük 
ten keffiyed edip doktorluğa geçmiş 
dediler. 

Tahkik ettik. Aslı yokmuş. Battaı 

doktorun: 
- Ben h alkt gülmekten kırıp p:ı 

çiriyorum, doktor olmaya hacet v~ 
mı? dediği de rivayet ediliyor. 

Büyük Millet 
Meclisinin 

Toplantısında 
''ı.u.ı 

Ankara, 19 (Tan muhabirlnden) a 
Büyük Millet Meclisi bugün Ref 
Canıtezin reisliğinde toplandı. Ce 
açıldıktan reis, Büyük Atamızın ve-; 
fatı dolayısile İran parlamentosunda!( 
büyük ölünün hatırasını tazizen iratı 

edilen nutkun okunacağını bildirdi. j 
Büyük kayıp karşısında dost İranın; 
duyduğu derin teessürü üade edeni 
bu nutuk aynen okundu. 

Bunu müteakıp Şfuayı Devlet ka-1 
nununun müzakeresine devam edi~ 
lerek encümenlere verilmiş olanl 
maddeler müstesna olmak üzere mez• 
kur kanunun diğer maddeleri kabul! 
edildi . 

Meclisin yine bu toplantısında, as
keri ve mülki tekaüt kanununun bazı 
maddelerinde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanunun birinci müzake-, 
resi yapılmıştır, mübadil ve gayri,. 
mübadil ve muhacirlere müteallik 
kanunun 9 uncu maddesinin tefsire. 
muhtaç bulunmadığına ait mazbat~ 
da üzerinde geçen müzakerelerden 
sonra adliye encümenine tevdi edil
miştir. 

B. M. Meclisi çarşamba günü top
lanacaktır. 

Kaolin 

da 

Sellüloz ve 

Fabrikalarımız 

Faa liyet e Geçiyor 
An.kara, 19 (A.A.) - İzmitteki k! 

ğıt fabrikasının tevsiine ait inşaat 

ikmal edilmiş ve makinelerin monta
jına başlanmıştır. İnşa halinde olan 
sellüloz fabrikası da önümüzdeki a
ğustosta işlemiye başlıyacaktır. Di· 
ğer taraftan Sümerbankın İzmitte 
kurmakta olduğu kaolin fabrikasının 
da bir iki aya kadar faaliyete geç
mesi beklenmektedir. 
Aldığımız malUmata göre, İzmitte 

tesisi mukarrer klor fabrikasının ya 
kında temeli atılacaktır. Almanyaya 
sipariş edilmiş olan makineler yola 
çıkarılmıştır. 

Kimya sanayiimi:z. 
Ankara, 19 (A.A.) - Çatalağzında 

kurulacak olan kırmızı kibrit ve sti
per fostat fabrikaları için tayin edi
len sahada mühendislerimiz tarafın
dan tetkikat yapılmaktadır. 

İnşaat projeleri hazırlanın!§ ve ma 
kineler sipariş edilmiştir. 
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~·M<a:·h keme ı er d 'e 
_.; "'f:: ... : ~1 •. _. ~ ... .. Amerika ya 
olise hakaret suçluları Göndereceğimiz 

Muhtelif cezalara Tür~lları 
M hk .A d•Jd•J lhracatçdar, Hemen 

a UM e 1 1 er Hazırbğa Başladllar 
Bunlardan Biri Mahkemede Hakareti Tekrar 
Ettği için Hakkında Yeniden Zabıt Tutuldu 
Asliye dördüncü ceza mahkemesi, dn diğer arkadaşlarile beraber meş

dün sarhoşluk yaptıkları, polise ha· but suçlar kanununa göre takibat 
karet ettikleri ve karakolun camını yapılmasına karar vermiştir. 
kırdıkları iddia olunan Salih, Fethi Mahkeme şahitleri dinlemiş, Sall
ve Ömer adlı üç nrkadaşın duruşma- he sarhoşluktan bir lira para cezası 
Iarını yapmış, şahitleri dinlemiştir. Fethiye, hakaretten ve sarhoşluktan 

Bunlar, evvelki gece ~ilzurna sar- bir ay beş gün, Ömere iki ay beş gi.in 
hoş olmuşlar ve Şehremininde be). hapis ve otuz beşer Ura para cezası 
rckçi Veli sokağında kavgaya tutuş- vermiş ve tevkü etmiştir. Karar tef. 
muşlardır. Polis Tahsin, işe el koy- him edildikten sonra Ömeı-: 
muş, bunların rezaletine mani olmak - O vakit sövmemişt' · d" ·· 
· t · f k t " kaf d ı· · · ım, şım ı so
lS emış, a a uç a ar po ısı dın- veyim, diyerek heyeti h"k' ·· ·· • 
ı diki · 'b' k d' · d h a ıme onun eme en gı ı en ısıne e aka- de tekrar polis Tahs· h k t 

t t · ı d' p ı· d"d''k ıne a are et-re e mış er ır. o ıs, u u çalmak miştir. Zabıt varak t t 1 k h 
til · · d . ası u u ara ma 

sure .e ıstım at etmış, gelen arka- kum suçlu tekrar meşhut suçlar 
daşlanlc beraber bunları karakola müddeiumumiliğ' ·· d ·1 

··ı.. "şt" ıoe gon erı mış, 
g . . · muddcıumumilik tahkikatını yaptık-o urmu ur ·· · 

Fct~ı ıl~ Ömer, karakolda da dil tan sonra Ömeri, Sultanahmet sulh 
itecavüzlerınc devam etmişler, Salih üçüncü ceza mahkemesine vcrmiş
do karakolun camlannı kırmıştır. tir. Hakim mevkuf Ömeri dinlemiş 

Suçlular, dün mahkemede her ~ evvelce adam öldürmekten 7 5 sen~ 
yi in~a: etmi~lerdir. hapse mahkum olduğu ve ver:m hns-

Salihın aynı zamanda polis Tahsi- tahğı dolayısilc hapishaneden çıktığı n: bıçak çektiği de iddia edildiği i- anlaşıldığından bu cihetin nğırceza
çın, ~e~hut suçlar müddeiumumisi, dan sorulmasına karar verilmiştir. 
son ıddıadan dolayı Salih hakkında Duruşma, bunun için başka güne kat
umumi hükümlere ve sarhoşluktan mıştır. 

ihtilas Edilen 
Para Miktarı 
6,700 Liradır 

lpsaladaki 
Facianın Yeni 
Bir Safhası 

Yedi bin lira ihtilas ettiği iddiasi- Geçen yaz Hacı Osman bayınnda 
le yakalanan Pangaltı telgrafhanesi başlıyan ve İpsalada üç kişinin ölü
havale tediye memuru Şadi hakkın- müyle neticelenen facianın otelci Ca
daki tahkikat ilerlemiştir vide taalluk eden yeni bir safhası da 

Şadi ihtilAsa ağU!tostanberi baş- diln kapanmıştır. Polis facianın kah
famıştır. Evvela mükerrer bir hava\e ramanı Ali Rızanın hüviyetini tetklk 
tediyesi göstermek suretile şefinden ederken onun Cavidin otelinde bl.r 
vüz lira çekmiştir. O vakit bunun kaç gün yattığını bulmuş ve Cavidin 
farkına vanlmamıştır. Şadi bundan polise beyanname vermediğini de 
.sonra muhayyel 19 havale tediye gördüğü için kendisini müddelumu
ıemrini tcdiyat defterine uydum1a mtliğe göndermiştir. Suıtaniihmet 

ıtarihlerle geçirmiş ve şeften tam sulh birinci ceza mahkemesi dün, bu 
6700 lira çekmiştir. Müddeiumumi· iddiayı tetkik ederek Cavidin suçu
lık, Şadiyi vilayetten müsaade aldık- nu sabit gördüğü için kendisine bir 
tan sonra tevkif ettirmiş ve telgraf· lira para cezası vermiştir. 
hane şefi Cemal hakkında da takibat Mahkum, yüz kuruş ta mahkeme 
:yapmaya liizum göstermiştir. Cemal masrafı ödeyecektir. 
de kendisine gösterilen havale dl'!f • --<>-----. 
terlerini kontrol ve tetkik etmeden POLiSTE : 
;para vermekten suçludur. 

Müddeiumumilik, Cemal hakkında 
idare heyetinden bir karar almak Ü· 
.zere dosyayı bugün Beyoğlu kayma
kamlığına gönderecektir. 

Mühim Bir Sahtekarlık 

Yeniden Dört Eroin 
Kaçakçısı Tutuldu 
Zabıta, tıehrin muhtelif yerlerinde 

üç kaçakçılık hadisesi tesbit etmiş.
tir: 

Tophanede Karabaş mahallesinde 
oturan eroin sancısı Arap Kadrinin 
evinde 11 paket eroin bulunmuı, tah 
kikata başlanmıştır. 

Türk • Amerikan Ticaret Anlaş -
masının parafe edildiği haberi piya
salarımızda Amerika ile iş yapan ih
racatçılar arasında çok müsait bir te 
sir husule getirmiştir. İhracatçılar 
bilhassa serbest dövizle ihracat ya . 
pılabileceği kararına memnun almuş 
lardır. Anlaşmanın metni henüz ma
IUm olmamakla beraber Amerikaya 
tütün, üzüm, incir, fındık, ceviz, ha
lı ve saire gibi bir takım ham mad
delerin ihracında müsait vaziyetler 
bulunduğu duyulmuştur. 

İkincikAnunun on beşinde meriye
te girecek olan yeni anlaşmanın tat
bikatına kolaylık olmak üzere şimdi
den bazı maddeler üzerinde hazırlık
lara ba~lanmıştır. Amerlkaya bu se
ne on milyon kilo tütiln ihraç edile
ceği de mevsuk olarak verilen haber
ler arasındadır. 

Heyetimiz Atinadan 
Döndü 

Türkiye - Yunanistan arasında ya
pılan yeni ticaret anlaşmasını idare 
eden Türk heyeti ıehrlmize gelml§ 
ve heyet reisi Burhan Zihni'Ve arka
da§lnrı Ankaraya dönmüşlerdir. 

*Ziraat Vek8let1 Orman Umum 
müdürü B. Hüsnü Yaman şehrimize 
gelmiştir. Bir hafta kadar tetkikat 
yapacaktır. * Dün Ticaret Odasında Af yon ti
caret müzakerelerine devam edilmiş 
tir. İhzari komitenin hazırladığı e -
tüdler üzerinde görüşülmüştür. 

BORSA 
ÇEKLER 

19 - 12 - 938 
Londrn 
Nevyork 
Parlıı 
MlUno 
Cenevre 
Amstcrdam 
Bertin 
Bıilksel 
Atlna 
Sofya 
Prag 
Mndrid 
Varşova 
Buda peste 
BQkrce 
Bclgrad 
Yokohoma 
Stokholm 
Moskova 

5.88 
.l25.e8 

3.3125 
e.euo 

28.455 
68.3025 
50.4828 
21.1'150 

l.0725 
U475 
4.3125 
t!.88 

23.8250 
24.7575 

0.90 
2.8125 

34.3275 
30.2725 
23.7375 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Türk borcu II. Pesin 
Ergani 

10.175 
19.40 

Sıvas-Erzunım hnttı Is- 10.15 
tikrazı 

1038 yüzde beş ikramiyeli 19.30 
Merkez Bankası l 12.25 

'---~-----------Bir Kaçakçıbk iddiası 

Tahkik Ediliyor 

'.r AN 

Karı Koca 
Zehirlenerek 

Öldüler 

Onlarla Beraber Yatan 

IBIR FACiA 

Bir Genç, Tren 
· Altında Kaldı, 
Bacağı Kesildi 

--<>--

Yaralı, Ümitsiz 
Bir Vaziyettedir 

20. 12. 938 

Rady~ 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodlfllzyon post 
Türkiye Radyosu Ankara Rad. 

Dalga Uzunluğu 
12 1639 m. 183 Kes. 0 

Muhakkak Yavrular, 

Bir Ölümden Kurtuldu 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. ! 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. ~ 

Ş h .. d F k k k ğı d 12,30 MtWk (kuartet - Pl.). 18 .., 
e rcmının e ış ın so a n a yarı ve haberler. 13.10 - 14 Tür1' ,. 

oturan. Selahattin isminde bir' genç, 

Beyoğlunda Yenişehirde, Kavuk 
sokağında 26 numaralı evde oturan 
Mustafa ile karısı, evvelki gece, oda· 
Iarına aldıkları mangaldaki kömür
den zehirlenerek ölmüşlerdir. Fa • 
kat, koyunlarında yatırdıkları iki kü 
çük çocuk, ölüm tehlikesini iyi bir 
tesadüfle atlatmışlardlf· 

(Halk tilrküleri - Pl.). 
0 dün tren yolunu takiben Samatya • 18 MOzik (El:lenccll plftklnr). ıe3~ 

dan Yenikapıya giderken Tam Da • müzil!l (İnce sn:ı: faslı). 19.115 saat 11• 
vutpaşa köprüsü üzerinde bir banli· haberler. 19.25 Milzik (Bir ıollıt ~ 
yö tr~ni ile karşılaşmıştır. Trenin Ö· Başk. Flarm. Orkcs. dan Klarinc 

.. rullah Duygu). 19.45 Konuşma ( 
nunden bir tarafa kaçamıyacağını run saati). 20 TUrk mUzlğl _ (MU 

hisseden Selahattin, kendisini köprü- rctlln - konseri). 2ı Saat ayarı "' 
den aşağı atmak istemiş, fakat mu - kambiyo ve toprak mahsulleri bort-
vaffak olamamıştır. 15 Müzik (Küçuk orkestra). 22 15 4 

Yakanın geçtiği ev, Umuml Harp
te Ruslara esir düşen ve bir kaç ay 
evvel 1stanbula gelen 40 yaşlarında 
Erzurumlu Mustafanındır. Mustafa 
RusyadaTosa isminde bir Rus kızı ile 
evlenmiş, bundan iki çocuğu olmuş
tur. İki ay evvel İstanbula döndüğü 
zaman biriktirdiği iki bin lirasile şim 
dl oturduğu evi satın almış, altını da 
kahvehane haline koymuş ve bura
da çalışmıya başlamıştır. İki gün ev~ 
vel karısile beraber gripe yakalanmış 
lar, evvelki akşam da bir mangala 
kömür koyarak odalarına almışlar -
du. Karı koca biri üç aylık, diğeri 
iki yaşındaki çocuklarını da keneli ya 
taklarına alarak erkenden yatmışlar
dır. 

I k t 'f 11 g · l b ma. 22.30 Sinema sesi. 23.30 - 23. 
,o omo ı , :zava ı encın so a - haberler ve yarınki prograıu 

Sabahleyln çocuklar uyandıkları 

zaman her ikisinin de hareketsiz bir 
halde upuzun yattıklarını farketmlş
ler ve korkudan ağlamıya başlamış
lardır. 

Bunların katıla katıla ağlamalan 

evin yukarı katında oturan kiracıla
rın nazarı dikkatlerini celbetmiş, a
şağıya inmişler, kapıyı kırarak içeri 
girmişlerdir. Ana ile babanın zehir
lenerek öldükleri anlaşılınca hemen 
polise haber verilmiş ve hadise müd
deiumumiliğe bildirllmişitir. 

Tabibiadil Enver Karan cesetleri 
muayene etmiş ve ikisinin de kömür 
gazı ile öldüklerini tesbit ettiği için 
lliirnülmol•rlno .izin vernıistir. 

Polls çocukları arakola gôtürmüş 

cağını koparmış, Selnhattin bu sıra-
da köprünün altına yuvarlanmıştır. 

Yaralı derhal Cerrahpaşa hastahane
sine kaldırılmıştır. 

Çankırı Dokumacdarı 

Bol ipliğe Kavuştular 
Çankırı, 19 (Tan muhabirinden)

Ziraat Vekaleti memurlanndan Re
şat, köylünün ziraat işlerini tetkik i
çin buraya gelmi§tir. Dokumacıların 
iplik dilekleri de, Ziraat Bankasının 
aracılığı ile ucuza temin edilmiş bu
lunuyor. 

DOGUM 
Emniyet mildürlUğü 4 üncU şube 

müdürü Tacettin Ortaçın bir kız ev· 
lAdı dünyaya gelmiştir. Deniz te~ 
miye olunan ncvzada uzun ömürler 
temenni ederiz. 

ÖLÜM 
Fen ve San'at MildllrHiğU Deni1. Şubesi 

rnüdürlüğündt>n mütekait ve eski İstanbul 
Llmıın Rciel Haydar bey ölmüıtür. 

Üsküdar Ayazma mnhnllesJ Tulumba 
sokak No. 18 evinden ayın 20 nci salı gü
nü saat 11 de knldırılacaktır. Cenaze na
mazı Üsküdar Yeni enmilndc kılınacaktır. 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 
20 - 12 - 938 Salı ~ünü ak-

ııırru ..... • .. .r..,v 011~ 

tür. İki aylık yavruya sabaha kadar • Vi N DSOR'un ŞEN 
KADINLARI 

aç kaldığı için karakolda hizmetçilik 
yapan ve yeni doğuran bir kadın ken ..-= 
atsinc süt vermiştir. A YNAROZ 

Anlaşıldığına göre, :ına ile baba I KADISI 
grip geçirdikleri için kömür gazına 
mukavemet edememişler, fakat ço- 1 
cukların sıhhatleri yerinde olduğu i- 1 
çin gaz onlara tesir etmemiştir. Po
lis çocukları Darülacezeye yerleştire
cektir. 

Çarşambaya başlıyor 

1 

ALEMDAR ve MILLl'de 

1 
•~TOR K Ç E --• 

Turan Tiyatrosu~~iiôf· 

YAVRUMUN GECESi 
Ses kraliçesi 

HAMiYET YÜCESES 
ve arkadaşları 

~I 
~. 

Sanatkar N A Ş t T v" C E l\1 A I. S A H t R birleşiği 
BATAKHANE komedi 3 perde tafsilat el ilAnlarında 

* SENFONiLER: t 
23 Va~ova: Fitelberg'in ldnrcsın4 

!onlk konser (Moıart, Spohr). 
0

HAFIF KONSERLER: ,: 
7.50 Varşova: Pllık kokns:erl (S·l

11 za). 7,10 Berlln kısa dalgası: sab• 
seri. (8.15: Devamı). 8.:20 Prag: ~ıı: 
ıarkı. 7Jlli Bratıslava: Plftk. 

ODA MUSIKl&I: ,, 
16.30 Prag kısa dalga111: Yaylı saıl;I 

artetl. 10: Bükrcş: Odn rnU5ildP 
(Moznrt). 

RESiTALLER: 

15.15 Bcrlln kısa dalgası: şarJc11~ 
80: Armnokf). 17.35 Varşova: P.11~ ~ 
tali (Brahams, Reger). 18 BOKT".- ır:_ 

resitnll. 18.25: Peete: Koro havaıar;.,f 
Praıı: Şarkı, piyano. 18,25 Brııusıa 
car havalan. ~ 
~~~~~ 

Su T arifelet1 
Tetkik EdiliY~ 
Ankara, 19 (A.A.) - ııiikz 

satın alınarak halen belediY"1tı~ 
ce işletilmekte olan su 1ir1'8 ~ r 
abonmanlarile olan münaseb• ~ ı/ 
dari ve mali vaziyetlerini ~~ ~ f 
Nafıa V eknletinde bir koıni'1~ 
şekkül etmiştir. Maliye vekil~ 
bir müfettişin de dahil b"\ııP 
bu komisyon halen tatbik edi 
olan su tarüelerini de tetkİ.l' e• -1 
tedir. 

vekal~t·ç~ tetklk1- İ dll~rek ;ıı~~ıt· 
ticeler belediyelere blldirllec--

Şaht' ın Seyc;hofl 
•" için Bir TebUCJ '1' 

Berlln, 19 (Hususi) - J3tı~ 
rolundn bir tebliğde Doktor i ·11 
beynelmilel tesviye bankaSllc'-~ 
ına gelemiyen İngiltere ]3aP e) 01'."w 
Mister Montagu ile görUşırtb#..fll 
Londraya gittiği, bu münase ~ 
çok mselelere temas edildiği 
mektedir. 

--o - ' Ağaçta Asıh Buld11 /f, 
İzmir lTAN) - Bergaın•d' ~ 

:;vı:ehmct Etkinin kansı 32 f"~, 
Sultan, hayvanları otlattıi\~ 
ki badem ağacında asılı b\l 
tur. Tahkikata başlanmıştı!· 

Gülhane llboratuvarlannda kıy -
meti tahlil ve tesbit edilmiş olmak 
scbebile bütün resmt ve hususi sıh
hat müesseselerinde büyük bir rağ
bet ve revaç görmekte bulunmuş o
lan Rekor idrofil pamuklarının Tah
takaledc bulunan bir imalathanede 
taklit edilmekte olduğu müddeiu,. 
mumilikçe haber alınmış ve ansızın 
yaptırılan bir araştırmada Rekor pa
muklarına ait taklit pa\<etler, mü -
hürler ve markalar bulunmuştur. 

Bayazıtta eroin çektikleri görülen 
21 yaşında Asım ile 15 yaşında Meh 
met de suç üstünde yakalanmıılar· 
dır. 

Gümrük muhafaza te~kilatı yeni 
bir kaçakçılık meydana çıkarmıştır: 

Amerlliayı Titreten Kanh Haydutların Merakh ve Mü+· 
hiş Maceraları, ibretle görülecek hayat ve akıbetleri, 

Hiç bir Filmde 

SON 
GANCME 

Milhim olan nokta, ayni imalat
hanede yerli ve yabancı bir çok ilaç 
ların ve esansların da taklit edilmek-
1.e olduğunun bu arada meydana çık· 
masıdır. 

Tahkikat derinleştirilmekte ve tak 
litçiler hakkında kanunt takibat ya
pılmaktadır. 

Toplantılar, Ja11etler: 

Elen Birliğinde Konser 
Şehrimızdcki Elen Blrllft,J, e\'Velkl ak

fi ın Tep başında Kaza Dltlılya'da bir 
mil! mere vermlşUr. Müsamerede Bomar
.:;e'nln yazdığı Barbiye dö Sevil klfıslk ko
med 1 oyn"nmı~tır. Komedide Sanaklm, 
'Y. F. sos, Kozakis çok muvaffak olmuş
lardır. 

Önümüzdeki perıambe günil saat 
18 30 dn vıllıyet seferberlik mildUril Ce
mal Gonenç tarafınd n Beyo4lu Hnlke
vLrıdt> ıH Ik Edcbiy. t 11 mevzuu ilzerinde 
b r ko fer ns verilecektir. 

cocu ( .Esirgeme Kurumu Galata na• 
h Y yıllık kon resi, 24-12·038 cumarte

u 14 tc P rti sıılonunda topl n c t• 

tr. 

Polis memurları, Balatta oturan 
Teohari isminde birisinin cebinde 1 
paket eroin bulmuşlar, suçluyu asli
) e beşinci ceza mahkemesine vermiş 
lerdir. 

iki Randevii Evi Daha 
Emniyet Müdürlüğü, ahlak zabıta 

sı şefliği 2 randevu evini dnha mey
dana çıkarmıştır: 
Tepebaşında Yeniçeriağas1 soka • 

ğlnda lbrahlmpaşa apartmanında o
turan Katlnanın dairesinde ı kadın, 
2 erkek, İstiklal caddesinde 200 nu
maralı apartmanda oturan Sofyanın 
dairesinde de 2 erkek, 2 kadın bulun
muş haklarında kanunt muameleye 
başlanmıştır. 

Kira Yüzünden Kav9a 
Nişanta'1nda Baytar Ahmet soka· 

ğında oturan Tahsin ve ailesi Refi· 
ka ile kiracıları sucu Mehmet arasın 
da kira bedeli yüzünden kavga çık
mı~tır. 

Mehmet, ekmek bıçağı ile erkeği 
böğründen, kadını da kalçasından ha 
fifçe yaralamıştır. Suçlu yakalanmı§ 
tır. 

Bir senedenbcri ıehrimizde neı -
redilen "Beynelmilel varyete,, is -
minde bir artist mecmuasının !ahip
leri olan Albost ve Ludvig Büher i
simlerinde iki ecnebi, bu mecmua • 
dan Avrupaya bir senedir bir çok 
nüsha satmışlar ve bunların bedeli 
olarak muhtelif şehirlerde 15 bin 

Filminde 
olduğu kadar 

Heyecanh. Kuvvetli ve Müessir Sah"neler?e Gösterilmemiıtir. 
Önümüzdeki ı• p E K 
Perşembe akşamı Sinemasında 

Tiirk lirası birtktlrmişlerdir. Bu pa- •.~~!!!!!~~..,..~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~7!~~~~~~~~~~ 
raıarm Avnıt>ada bloke olarak ve YARIN AKŞAM NOEL HAFTASI 
kambiyo müsaadesi alınmadan bırak MÜNASEBETiYLE 
tıklan anlaşılmıştır. Bu paranın 

memleket dahiline getirilmesi lca - M E L E K 2 BÜYÜK FiLM BiRDi .. 
bederken dışarıda bırakılması mev -
zuatımıza göre kaçak tel~kki edildiği ı Sinemasında 
için ikl suçlu da davalan g6rijlmek 1 - Sevimli artist, Küçük Yıldıı 
üzere asliye beşinci ceza mahkemesi- SHIRLEY TEMPLE .. 
ne verilmişlerdir. 

lzmir~~r~=d~nçı~:!~~enler K tlarafınRdan yaratıçlan büyük,., miıç' essir FraEnsızca ~söıltl ı 
İzmir {TAN) - Yakında burada ~-

kadın eğitmenler kursu açılacaktır. •f~ 
Bu kurslarda, Kızılçuııu kadın öğret 2-MIKI MAVSLARIN BABASI ve MUCiDi 
menler kursu mezunlan ö~retmenlik WA L T D 1 S N EY 
edecek ve kadın eğitmenler, köy ka· 
dınları için iyi bir rehber olarak ye· i u e..I 

* Vefada mndeni eşya fabrikasın· 
dar çalışan tornacı Artin kazaen aya
ğını makineye kaptırmış, topuğu ke
silmiştir. Yaralı, tedavi altına alın-

:;;::~ektir. MIKINiNn en19i81

: taŞi
1

N reHAF1~7 
* Beşiktaşta Hasfırın caddesinde DİKKAT: Bu hafta ÇOCUKLAR için husust tenzllfit vardır. 

oturan Osman mangal kömürün.den Yarın akşam için numaralı koltuklar şimdiden satılmaktadır. Tel: 40868 
zehirlenmiştir. 
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Avrupa Barışı ve Mihver ·siyaseti 
:l.o 11 . :; 8 

- l'AN-
Gündelik Gazete 

-0----

TAN'ın hedefi: Haber 
de, fikirde. her9efde 
temiz, dUrDst. umlml 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDEL1 
Türkiye Et'nebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 ,, 6 Ay 1500 

" 400 
" 

3 Ay 800 .. 
150 

" 1 Ay 300 .. 
'\fületlerarnsı posta ittihadına dahil 
ıtmıyan memleketler için ebonf' 
)edeli müddet sıraslyle 30. 16 9 
1,5 lirodır Abone bedeli peşindir 

4.dres değiştirmek 25 ırunıstur 
"'evap için mektuplar 10 lturus 

•le mıl fHlvf'<ıf lh:ımrlır 

f ~~~~~ -~-~~~~~~i 1 
•••••••••••••••••••••••• 

e 
• 

İmzasız Mektup 
ı Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

·I Bir gazete idarehanesine her gUn 

!
yüzlerle mektup gelir. Bunların içe
risinde arasıra imzasını koymak kül
fetinden kaçan, ' 'eya mektubun altı
na şahsiyetinin ifadesi olan ismini 
yazmak korkaklığını gösteren muh -
birlere rastlarız. 

Dün bu mektuplardan bir tanesi 
daha geldi. Donkişot gibi büyük bir 
cesaretle yeldeğirmenine hücum e -
den bu kahraman diyor ki: 

"Muhittin Üstündağ için bir sürü 
neşriyat yaptımz. Fakat neden yalnız 
onun şahsiyle meşgul oldunuz? O -

ı nun yanında çalışan daha falan, fa .. 
lan adamlar ''ardı, ve bizi şöylecep 

böylece haraca kesmişlerdi. Cesaret 
gösterip bunları da yazsanıza!,, 

Mektubun imzası yoktur. Hüviye.; 

Türk 
~imarlarının 
bileği 

Almanya, Paris Deklarasyonunu İmzaladıktan 
ti ve benliği meçhul bir adam, iddia -
sını hakikat diye kabul etmek cesa .. 
retini bizden istiyor da, kendisi bir 
küçük imza koymak cesaretini göste .. 
remiyor. Maksadı gayet açıktır. Ken
disi siperdedir, iddiasını tevsik için 
elinde hiç bir delili yoktur. Eğer ol
saydı bunlardan bir iki tanesini, ha 
çok tehlikesiz mektubun içinde sıra
lardı. O, imza koymak, delil vermek 
mesuliyetindcn azade, köşede bek ~ 
leyecek, gazeteci, umumi menfaat ; 
lerin müdafii sıfatiylc hemen kaleme 
sarılacak, hatta biraz araştıracak, fa
kat bu yazının ve araştırmanın ar ~ 
kasından bir mesuliyet gelecekse, g~ 
z.etecinin sırtına yüklenecek. 

!bedi Şef Atatilrke llyık bir anıt • 
\ahil' yapılacak. Bunun üzerinde 
laiik<ımetle millletin pek titiz olduğu-

• 
Sonra, iki Milletin Dış Siyasetinin Temeli 

Olduğunu İlin Etmekte Gecikmedi '- §Üphe yok. Herkes, her Türk is
te? ki, bu anıt • kabil', bu memleke- • 
ti kendisine bağışlayan büyük ada
'-ııı yaptığı büyük eserle mütenasip 
01sun. 

A lmanya ııe Fransa arasın

da imzalanan deklarasyon 
bir bakıma göre, bu iki memleket 
arasındaki bin yıllık düşmanlığa 

son vermiş ve Avrupanın sosyal 
varlığındaki en derin ve. en müh.
lik yarayı kapamıştır. 

Ankarada bu i~le meşgul olan bir 
lı:ornisyon \'ardır. Komisyon anıt • 
Jı:.bir için beynelmilel bir müsabaka 
"1ı açacaktır, bunu kendisince san
'tk&rlığı ve kabiliyeti tanınmış bü
)'(ik bir san'atkara mı verecektir, 
hilrniyoruz. Yalnız Türk mimarlan
llın, hu işte kendilerine hi.r hizmet 
haYı \'crilmiyeceiindea korkarak 
endişeye diiştüklerini iş"tiyoruz. 
\t ~iirle bir anıt - kabir \'apabilccek 
lı a. ıJıyctte bir art:stimiz ''ar mıdır? 

ll suali sormıya liizum gönnüyo
~:z. Fakat şüphesiz ki onlar da ruh
lltının ilhamını bu işte göstermek 
'l'ıUsundadırlar, ve onlara bu imka
llı Vermek, Türk mimarına saygı 
tiistermek olacaktır. 

* l'Qkvim Ticareti 

.,\'eni sene başına şurada pek az 
liinıer kaldı; birçok ticarethaneler, 
;a.tazalar !;eşitli, cicili bicili duvar 
~ cep takvimleri yaparak şimdiden 
~ lttrnıya başladılar; bunlardan ba
dı''ı:a reklam mahiyetinde tertip e
L ldıkleri için parasız dağıtılıyor; 
ll:zılan da satılıyor. 

'it fı'akat hunlardan ayrı olarak üçün
" bir kısım takvimler daha ·var ki. 
"'lar da klilp, veya herhangi hayır 
"ı Uesse.'leleri tarafından tertip edil
~er~ir. Kliibe, ya~ut hayır mil
\· esıne fayda temın edecek böyle 
.: .teşebbüsü doğru bulmıyanlardan 
~l~:z; fakat kliip veya hayır mües
~ sı namına hastınlan bu takvim

'~ satış tarzını hiç hoş görmüyo-

~•sıJ görelim ki bu takvimlerin 
'- ~ofunun iizer:nde fiat yok; satışı 
"-il l"lne alan her:hangi bir kimse bir 
~il e&seseye başvurdu mu evvela 
t,,,t Veya hayır müessesesinin cid
"' Yardıma mühtaç bulunduğundan 
>t..... lttUracaat ettikleri k :!nlselerin ha
b~~liklerindıen tutturarak beş 
L Veya daha ziyade bir paradan '\"• -ı,h' ~çıyorlar ve bu parayı hemen 
~ti ılırJerse ne ala; aksi takd:ırde pa
" \

1b girişerek dört, üç, iki ve hat-
t it llra~·a kadar iniyorlar! 

Fakat metnini okuduğumuz tak
dirde ne ile karşılaşıyoruz: Evvela 
iki memleket arasındaki barışçı ve 
iyi münasebetlerin A vrupadaki va 
ziyeti sağlamlamak ve umumi ba
rışı korumak için lüzumlu olduğu 
anlatıldıkf,;ın t::nnl"O no\,Hl .. .,.,pnn•n•> 

b1rinci maddesinde iki memleketin 
aralarındaki münasebetleri bu yol
da inkişaf ettirmek için bütün gay 
retlerini sarfedecekleri söyleniyor. 
Fakat bu formül, Kelloğ - Brian 
paktının icaplaı!ından bile geridir. 
İki taraf harp etmemek için söz
leşmiyor ve aralarındaki her ihti
lafı ancak barış yollarile halletme
yi de kati surette taahhüt etmi -
yorlar. Ara bulmak, hakeme müra 
caat etmek, kollektif emniyet gibi 
metotların birinden de bahsolun
mamaktadır. 

• 
1 ikinci maddede iki taraf a-

rasında hiçbir bariz arazi 
meselesi bulunmadığı anlatıhyor 

ve aralarındaki bugünkü hudu -
du, kati mahiyette sayıyor. Fakat 
bu taahhüdün sırf Avrupa hudu
duna ait olduğu anlaşılmaktadır. 
Bugün iki memleket arasında Af
rikada hudut yoktur. Sonra Al • 
manyanın Fransadan müsten;ıleke 
istemiyeceğini ifade eden hiç bir 
taahhüt görünmüyor. Üçüncü mad 
dede iki tarafı alakadar eden mü
tekabil meseleler üzerinde temas 
ve istisare edilece21 anlatılıyor. 

Almanya bu deklarasyonu imza
ladıktan sonra mihver ile müsel
lesin dış siyasetinin temeli oldu -
ğunu ilan etmekte gecikmedi. Fran 
sa ise Sovyet Rusya ile paktı, ya
hut günün en mühim meselesi olan 
di ğer bir devlete münasebeti mah 
susası hakkında hiçbir şey söyle
medi. 

T am bu sıralarda İtalyada 
Korsika. Tunus, Nis, diye 

bağırışmalar başlamıştı. Fakat bu 
İtalyan manevrasının manası ga • 
vet sarihti Fon Ribbentropun Pa
risi ziyareti arifesinde İtalya hüku 
meti Almanva hükumetine ~u sö:b
leri c:i;vlemive karar vermisti: 

"İtalya. ııecen eyhllde. Alman-

'ti t~ klüpler veya haYlr mUesse
~ onlara yllksek bir fiat koyarak 
'tt ltllerine vermiş ise lm mutavas
~" 1l'lı<1elerin fleh kınnalanna im
'I "1•rnıııuh: vnk. vukanda tf,.dl. 
~'" > ırih; &'IP'Rn nle•Ak t.lr lira f:at 
'"' 'l'ıuoııa•oın tnY1n ahnııhllP('f'lc na•a. 
\ '-• "" n1nr~a ol•nn mutııvH'lıtın ce

' ltaın•or df'mektfr: ki işte bir 
..: hoş görenlerden dejili:ır. 
~~e bir pazarlığa fahit oJan f8• 

~ı,l'tt .e mensup bir zat, oradaki çe
"'':z ey, bize anlattığı zaman yüzü
.. ))e ~~armadı dersek açıkça yalan 

Jtı lbıt olunn. 
'•~a nıaksadımızı söyllyellm: 

Bu gibi muhtıra, takvim veya her 1 
ne ise, üzerine sahit bir flat konul
malı; mutavaımtlara da onun üze
rinden himıetine mukahil bir komis
yon verilmelidir. Farzımuhal olarak 
fazla alınacak para o cemiyete ait 
kalsa bile hayır işlemek pazarlığa 

tabi tutulamaz! ••• 

yaya büyük bir hizmet ifa etti. 
Fakat bizim de istirdat edilecek 
yerlerimiz vardır. Onun için, bizi 
yardımınızdan mahrum edecek şe
kilde Fransa ile anlaşmaktan çe • 
kinmelisiniz!,. 

A 'manyanın bu İtalyan ma -
'levrasına karşı vaziyeti ne? 

Bu manevra, Fransa gibi Alman
yada da bir sürpriz olarak mı kar 
şılandı? Yoksa ftalyada yapılan 
"ihtiyari,. nümayişler Almanya i
le birlikte mi hazırlanmıştı? Son
ra Almanya bu istikamette ne ka
dar ileri gidebilir? 

Almanyanın çok ileri gitmiyece
ğini gösteren bir çok deliller var
dır. Alman siyasetinin temeli. bil 
yük devlctlQrlc, lılç oımazsa garı>
te, harbe girmemektir Halbuki Al 
manya, Avusturya ve Çekoslovak
ya da ki hedeflerine harp yapma -
dan vardığı halde İtalyanın Fran
saya karsı talepleri. ancak İtalya 
ile müttefiklerinin Fransa ile harp 

yapmalarile tahakkuk edebilir. 
Hem bu harp yalnız Fransa ile vu
kubulamaz. Çünkü, İngiltere, İtal
yanın, Akdenizdeki statükoyu de
ğiştirmiye kalkmasını lakaydt ilE:. 
karşılıyamaz. İtalyanın Akdeniz -
deki en dar noktaların iki tarafı
na da hakim olması, İngilterenin 
muvasalasını tehdit eder. İngilte -
re ile Fransayı ayırmaksa, bunu 
Akdeniz vasıtasile yapmıya teşeb
büs etmek çok yanlış olur. 

s onra Tunusu, Korsika veya 
Nisi, silah kuvvetile zapta te 

şebbüs etmenin. Çekoslovakya ha
diselerinden daha fazla bir harbe 
sebep olacağı muhakkalfür. 

' Almanyanın, İtalya uj?runda 
böyle bir harbe girmesine i~imal 
verilemez. Almanya. anlaşılan Fran 
sayı tedafüi surette tutacak ve kerr 
dine şarkta serbest hareket temin 
edecek tarzda İtalyaya müzaha • 
ret gösterecek, fakat bu yüzden 
harbe girmiyccektir. 

Almanyanm bundan sonraki ha
reketinin şarkta olacağını gösteren 
bir çok araz vardır. Onun Çekos
lovakya içinden geçmek üzere yap 
tığı yol, demir muhafızların orta
dan kaldırılmaları üzerine Ru
manya aleyhinde yaptığı neşriyat. 
Lehistandaki Ukraynalılar arasın
da milli hareketin birdenbire ates 
lenmesf Almanyanın İtalyan iddi
aları yüzünden hareket istikame -
tini rfoi7ic:tirmivPCPl7in; g(;c:torfvor 

Bilakis Almanya. kendi işini ko -
laylaştırmak için btl iddialardan is
tifade edecektir. 

Belki Almanya, şarkı Avru· 
pada istediklerini yaptık -

tan sonra Akdenizde İtalyan talep 
lerine ciddiyetle rnüzaharet etme
si, imkan haricinde değildir. Çiln-

kü İtalyan talepleri, harpte çı -
karsa, Alman ihtiraslarına hizmet 
eden tarafı vardır. 

Fakat btJ hizmet şarki Avrupada, 

Afrikada ifa edilecektir. Almanya-

nın garbi Avrupa devletlerile an-
!aşarak müstemleke almak ihtima-
li, Yahudilere karşı oynanan son 

rollerden sonra, sıfıra inmiş bulu

nuyor. Buna mukabil Alman do -

nanmasının harekete geçerek müs

temlekeleri zaptetmesine imkan 

yoktur. Çünkü İngiltere ile Fran-
sanın deniz kuvvetleri, Alman kuv 
vetlerine üstündür. Fakat orta Av 

rupadan, Akdeniz yohı ile Afrika-

ya çıkan, bir arka kapı vardır. Bu 
stratejik yolun üzerinde İtalya, Si-
cilya, Tunus, birer basamak teş • 

kil ediyor. Bugün belki de bu ih

timaller uzaktır. Fakat Alrr.an-

yaya göre, müstemleke işinde bir 
darbe daha indirmek için bu yol

dan istifade edilebilir. 

Ohalde Almanların, Fransa i
le deklarasyon imza etmek 

rinin dış siyasetlerine temel teş
kil etmekte olduğuna dair söyl&· 
dikleri sözleri biraz ihtiyatla kar
şılamak gerektir. Geçmiş tecrübe
ler Sinyör Mussolininin her karı
şıklıktan azami derecede istifadeyi 
bildiğini gösteriyor. Bu gibi talep-

lerin ileri sürülmesi, Münihten son 

ra, demokrat devletlerin itibarı 

düştüğüne bir delil teşkil eder. Ağ

lebi ihtimal bu talepler, General 

Frankoya muharip hakları verdir

mek, yahut Kızıldenizde imtiyaz 
koparmak için ileri sürülmüştür. 
Fakat İngiltere ile Fransa derhal 

mukavemet göstermezse, İtalyanın 

Bu hamiyete, bu cesarete, bu f~ 
dakirhğa canlar kurban .. 

Efendi, 
Bildiğin bir hakikat ''arsa, ortaya 

koymak cesaretini göster ki, başka
larının cesaretsizliğinden şiklyete 

hakkın olsun .• Niye karanlıkların i-

l çine saklanıyorsun? _Bu zifiri karanlı 
ğın içinde ben seni nasıl bulaYim, se
nin ~amirinde saklanan iddia iftira 
mı, yalan mı, hlyJe mi ben ne bile -
)im .. İmza, namuslu \'e mert adamua 
damg:ısıdır. Sen bu damgayı kendi e-

Tunusu ist emekte ısrar etmesi bek linle <iildikten sonra, ben senin na : 

!enir. 

Mister Chamberlain, Romaya ya 

pacağı ziyareti geciktirmek iste -

memiştir. Mister Chamberlain, İ

talya tarafından vukubulan talep
ler üzerinde ısrar edilirse A vru

pada tatmin siyasetine ait zayıf e

mellerin de yıkılacağını tavzih et-

melidir. 

musuna nasıl itimat edebilirim .. fm; 
zasız mektup, karakteri şüpheli in = 
sanın elindeki yangın kundağıdır. 
Kundağını sokmak için geceyi bek.= 

ler, insanlann gözünden saklanır. 
Söylediğin doğru ise, elinde delilin 
varsa, hakikati, ve hakikatle ooraber 
kendini niçin saklıyorsun? 

Yüzünden maskeni çıkar, seni ta: 
nıyayım, hakikati göreyim, ondaa 
sonra iddian incelemcğe değerse bU-: 

l.e beraber, Roma - Berlin mihve- "The Economist., ilen nu yapmak gazetenin vazifesidir: Fa-

l kat sen karanlığın içinde, bir rece 

Kara bu .. kte Yenı· Tesı·sat ı ;:~:::~:uçı~!iış:::.:n~~:a~~~:~ 
~ığa davete ne hakkın var? 

• 
Muazzam Bir 

Sanayi Şehri 

Kuruyoruz 
Karabük"te, Türk emcii ile 

modern bir sanayi ~ehri kurulu

yor. Demir ve çelik f abrikalan

mızın inşaati hayJi ilerlemistir. 
~ ~ 

Top fabrikamız da ~elecek yıl 

çalışmıya başlıyacaktır. Bu re

simler, Devlet Reisimiz İsmet 

İnöniinün dört beş giin önce tet

k ikler yaptığı Karabiik inşaatın

dan iki manzarayı tesbit ediyor. 

Yukarıki resimde, Karabük 

yapıcılannın işten dönüşlerini, 

yandaki resimde de yeni fahri-

kalanmızın muazzam izabe h-
nnlarından birini ~örüyoruz. 

• 
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AKA GÜNDÜZ 
DİYOR Ki 

Minimini Dalgınllklar 
Koskoca ·Gedikler 

-SAYIN ZiRAAT VEKiLiNE .. 

Çatalca mıntakasında; iki 
buçuk ay önceden müraca

at ettikleri halde, minimini bir 
dalgınlık yüzünden yakacaksız ka
lan köylüler, aciz vasıtamla kud
retli şahsınıza yürekten teşekkür
lerini sunuyorlar. Tam zamanında 
ve kurtarıcı bir şimşek tezliği ile 
imdatlarına yetiştiniz. 

Eğer karakışın birdenbire bas
tırdığını ve minimini bir dalgınlık 
uğruna ayazdan kaskatı kesilecek
lerini duyuramamış olsalardı hal· 
leri dumandı. 

İstimdat telgraflarına yıldırım 
cevabınız ve candan alakanız, hem 
şahsınızın, hem Cümhuriyet Hü
kumetinin fazilet eseridir. 

Geçen sene de Sinekli - Sa
ray - Çerkesköy bölgesi 

böyle bir minimini dalgınlık yü
zünden frigorifiklenmiş bir vazi -
yete düşecekti. O zaman da Ge
neral Kazım Dirik haber aldı ve 
ateşli bir hamle ile işi sıcağa bağ
ladı. 

Şimdi gazetelerde şu haberi oku
dum: 

(Şiddetli bir kar tipisi başladı. 
Silivri yolunda 140 kişi kar altın
da kaldL Zarzor kurtarıldılar.) 

Bundan da anlaşılıyor ki, köy

lülerin müracaatları yerinde ve 

haklı imiş. Acaba her tarafta bir

den başlıyan azgın kış, başka yer

lerde de minimini dalgınlıklar ne
ticesi yakacaksız kalmış köylere 
rastladı mı? 

i şte bu bir meseledir. Fakat 
hal çaresiz ve tesellisiz de

ğildir. Vaziyeti en yüksek mercie 
duyurabilmek hal çarelerinin en 
kuvvetlisi, hükumetin dikkat ve 

ı·······~~~~~·····~· 

:Aka Gündüz 
! •••••••••••••••• • ••• •••• 
sürati de en büyük tesellisi olu
yor. 

Birtakım sapa yerler var ki, di
leklerini hemen bildiremiyorlar. 
Bunu gözönünde tutarak bir yıl
·dırun tamimi ile yakacaksız bıra
'nlnıış köyler bulunup bulunmadı
ğını soracağınıza, belki de sordu
ğunuza eminim. 

Güzel ve muaddel Orman Ka
nurumun bütün hükümle

rine rağmen kasımın kırk sekizin
de yakacaksız bırakılan yerler hak
kında ağustos ortasından tedbirler 
almıyan ormancılar acaba bu mi
nimini dalgınlıklarının açtığı ko
ca koca gedikleri görüp müteessir 
oluyorlar mı? Öğrenmesini pek is
terdim 

B ir kucak ocak odunu için 
devletin en yüksek makam

larını meşgul etmek ve ettirmek 
doğru değildir. O makamların 

topyekfın ve kök-temel görecekleri 
işler vardır. Bölünmüs işleri vazi
fe olarak ellerine alanların artık 

bu gibi minimini dalgmlık1ardan 

vazgeçmeleri lazımdır. Bu dalgın 
arkadaşlar bi1melidirler ki, vata
nın bir ağacını korumak nasıl bir 
vazife ise. o ağacın sahibi ve e
fendisi olan vntandaşı da korumak 
bir vazifedir. Kaldı ki, kendileri 
de bizzat o vatandaşlardan 
tanesidirler. 

birer 

B iiyük Ziraat .Kurultayında 
karşılaşacağımız ön plan 

Aşık •• • 
Omerın Ağıd ı 

EOedi Şefin Ankarada yapılan cenaze merasimi günü Ankara radyo
sunda cenaze töreni tafsilatı verilirken bu arada Aşık Ömer adıı bir şm
irin de "ağıdı,, okunmuştu. Atatiirkii.n ölümüne ağlıyanlar radyo başın
da bu ağıdı dinlerken bir kat daha içleri sızlıyarak hıçkırmt§lardı. Aşık 
Ômerin "Y ücel,, mecmuasına verdiği bu §iirini oradan alarak dercedi
yonıı: 

Yok gayrı bizlere uyku dünek vay 
Kime bel bağlıyak ldme dönek vay 
Vay amansız ecel alçak felek vay 

Türklük yüreğini dağlasın gayri 
Cihan da bizimle ağlasın gayri. 

ı\ğla gözüm ağla yaşlar dil olsun 
Kurumuş dereler baştan sel olsun . 
Çiçek kara açsın çayır kül olsun. 

Türklük yüreğini dağlasın gayn 
Cihan da bizimle ağlasın gayrı. 

En b üyük, en güzel, en yiğit kayıp 
Dereler denizler çağlar ağlayıp 
Rabbim de gözyaşı dökmezse ayıp 

Türklük yüreğini dağlasın gayrı 
Cihan da bizimle ağlasın gayrı 

Her gittiği yere o şan verirdi. 
Arslan bakışını görse erirdi 
Kaşları yeleden nişan verirdi 

Türklük yüreğini dağlasın gayn 
Cihan da bizimle ağlasın gayrı. 

Bakışları şimşek gibi çakardı. 
Yarını görürdü düne bakardı 
Kürsüye çıktı mı arşa çıkardı 

Türklük yüreğini dağlasın gayn 
Cihan da bizimle ağlasın gayrı. 

Her belayı önler arda atardı 
Dermandı her derde hemen yeterdi 
Babamızdı elimizden tutardı 

Türklük yüreğini dağlasın gayrı 
Cihan da bizimle ağlasın gayn. 

Kaybını YJldızlar bile bileler 
Kırıla kanatlar sola yeler 
Kurt, kuş duyup cenazene geleler 

Türklük yüreğini dağlasın gayrı 
Cihan da bizimle ağlasın gayrı 

Millet Atan gitti başın sağolsun 
Ölümü devr açsın yeni çağ olsun 
>ağlar birer birer yanardağ olsun 

Türklük yüreğini dağlasın gayrı 
Cihan da bizimle ağlasın gayn. 

I 

Gitti her ocağın söndü alevi 
Yer yı.izü dediğin bir ölü evi 
Cihan türbe olsa almaz o devi 

Türklük yüreğini dağlıyor gayrı 
Cihan da bizimle ağlıyor gayrı 

Dönmüş den~zler gözyaşı tasına 
Dünya ortak çıkmış Türkün yasına 
Her evden bir ölü çıkmışcasına 

Türklük yüreğini dağhyor gayrı 
Cihan da bizimle ağlıyor gayrı 

Gökler ağıtlardan titriyor kat kat 
Düştü üstümi.ize gerilen kanat 
Onsuz di.ınya yarım insaniık sakat 

Türklük yüreğini dağlıyor şindi 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi 

O hep dolu tuttu boş atmadıydı 
Söz verince yaptı aldatmadıydı 
On beş yıl tek burun kanatmadıydı 

Türklük yüreğini dağlıyor şindi 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Bizdendi sevinci bizdendi derdi 
Biz uyurduk o bizi beklerdi 
Uyudu nöbeti bizlere verdi 

Türklük yüreğini dağlıyor şindo 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Kuru yapraklara benzedik bu güz 
Her göz kan içinde sapsarı her yüz 
1\1.ilyonlarız biz babadan öksüsüz 

Türklük yüreğini do.ğlıyor şindi 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Gök düşsiin toprağa toza belensin 
Mezarına gl'ce yıldız elensin 
Şehitler doğrulsun nöbet dolansın. 

Türklük yüreğini dağlıyor şindi 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Dünya hem kabroluı hem onu gömer 
Yıldızlar kandildir semalıır kamer 
Sus boğulayazdın sus Aşık Ömer 

Türkllik yüreğini dağlıyor sindi 
Cihan bizimle ağlıyor şindi. 

işlerinin en önünde orman işleri
nin bulunacağını yüzdeyüz umu -
yorum. 

Rejimin kurulduğu günden bu 
güne kadar, başarı ile bitirmediği 
hiçbir iş yoktur. Şu orman denilen 
müzmin işi de kökünden tırpanla
yıp mükemmel bir neticeye bağlı
yacağına emin olmamak, şefleri ta· 
nıyamamak demektir. 

Biraz dertle~miye, biraz şikaye
te, biraz tenkide, biraz ricaya alı
nabilecek olan bu yazımda asıl 

maksat sadece teşekkürdür ve te

şekkürün de mucip sebeplerini bil 

dirmektir. Eğer kati ve şiddetli e

mirlerinize inat, yakacaksız köy

lüler, yine odun alamazlarsa, onu 
da hemen bildireceğime itimat bu

yurmanızı rica eder, gerçek say

gılarımı sunarım. 

* Suçumu itiraf: 
Geçen gün matbaada otu -

rurken (Sual Cevap) sütunu için 
gelen mektuplardan bir kısmını 

da - yardım için - ben okudum. 
Ve yine aklım sıra yardım için bir 
iki sualin cevabını ben yazdım. 
Mükemmel bir dalgınlığıma rast -
gelen o dakikada Mişel Zcvako ile 
Kovadis muharriri Hanri Siyen
kiviçi biribirine karıştırıp yanlış 

daha doğrusu saçma sapan bir ce
vap vermişim. Sonra ufak bir se
yahate çıktım. Bu esnada meslek 
arkadaşlarından birkaçı mal bul
muş mağribi örneği, hemen hücu
ma kalkışmış, dönünce haber al
dun. Bu suç ve bu dalgınhk saçma
sı tamamen benimdir. Okuyanlar

dan af ve özür dilerim. Mağribi-

lerden de hata yaptıkları zaman 
keçi inadı göstermeyip benim gibi 
hareket ctTnolorini hekleırim.- A.G 

MUCURDA: 

Mucurda Bir Kadın, 

Kocasını Öldürtüyordu 
Mucur, (TAN) - Karaarkaç kö

yünde bir kadın, aşıkına kavuşmak 
için bir aylık kocasına kıymıştır. 
Tafsilat şudur: 

Cemile ismindeki kadın , bir ay 

evvel evlendiği Tabur isimli kocası

nın akrabasından Mehmede gönül 

vermiş ve buna, kocasını öldürme

sini teklü etmiştir. Mehmet ilkin 

reddetmişse de sonradan razı olmuş 

tur. Cemile, kocasının tabancasını 

Mehmede vermiş, ikisi bir plan kur 
muşlardır. Nihayet Cemile, kocasını 

babasına gitmeğe ikna etmiş, ikisi 

yola çıkmışlardır. Mehmet, pusudan 

ateş etmiş, Tabur yere yuvarlanmış 

ve öldüğü hissini hasıl edecek şekil-

de ağır yaralanmıştır. 

Cemile, soğukkanlılığını kaybet
memiş, kaçan Mehmedin attığı ta -
bancayı alıp kuytu bir yere sakla -
mış, sonra evine dönmüş ve kocası
nın meçhul bir şahıs tarafından öl
dürüldüğünü haber vermiştir. 

Hemen vaK'a mahaJl.ine gidilmiş, 

çok ağır yaralı olan Tabur Kırşehir 

hastanesine gönderilmiştir. 

Zabıta, Ce.nileyi ve Mehmetli tev 

kif etmiştir. Bunlar, hadiseyi yı.ıka · 

rıdaki şekilde itiraf etmişlerdir. 

Ege Hafriyatı için 
İzmir, (TAN) - İktısat Vekaleti 

Turizm şubesi, İzmir hafriyatına yar 
dım için iki bin lira göndermiştir. 
Hafriyat bu sene kışın da devam e
decektir. Türk Tarih Kurumu, son 
zamanlarda mühim bazı asfu' bulu -
nan Sartta hafriyat yapılmasını ka -
rar laştırmıştır. 

Aydının Kar acasu nahiyesinde bu
lunan Afrodisyos eserlerinden 77 par 4llts•••-• .. •-a111nıııııa .. n•-•=•_111111·-.ızııııı·111a••lllllalll•llıııaı11• .. alll·•u••-... -............................ - ........ _ ................ -.. -..1ıı•• c-a İzmir mfıze~ine sıetirilıniştir. 
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ı-oİ<uvucu 
İ MEKTUPLARI 
1 ·--·----·- .... " ...... -.. 

Kazltçeşmede 

Müskirat Satışı 

Neden Yasaktır? 
Kıı.zhçeşmeden Bayram Açılay, Hüsnü, 

Tezcan, Ferhat Arda, Nuri Can imzalari
le bir mektup aldık. Bunda deniliyor ki: 

«Yedikule haricinde ve Zeytinburnunda 
gerek açık, gerek kapalı olarak içki satışı 
serbesttir. Böyle olduğu halde Kazlıçeş
mede içki satışı menedilmiş ve buna da 
hıfzıssıhha kanununun 178 inci maddesi 
sebep olarak gösterilmiştir. Halbuki, bu, 
doğru değildir. Nihayet açık içki satan 
Yerlere müsaade edilmiyebilir. Fakat, ka
palı müskirat ı;abşını her halde burası i
çin de serbest bırakmak lAzımdır. Kazlı
çeşmede oturanları, lüzumu halinde müs
kirat tedariki için Yedikuleye kadar git
meğe mecbur etmek doğru mudurh 

* Bir Tiyatro Binası Lazım 
cıŞehiı: Tiyntrosu zengin repertuarların

dan ilkini, (Wlndsor'un Şen Kadınları) nı 
temsil ederek yeni tiyatro mevsimine gir
di. Eser, baştanbaşa mükemmel bir şekil
de oynandı, hiçbir falso ve kusur yoktu. 
Böyle mühim eserlerin sahnemizde oynan
dığını. hele muvaffakiyetle temsil edildi
ğini görmek hepimizin göğsünü iftiharla 
kabartıyor. 

Muhakkak ki, bizde seyirci de var, san-
atkar da var, tiyatroya alilka da var. • 

Fakat gene muhakkak ki, bir tiyatro 
binamız bile yok. Bu ahşap binadan ne za
man kurtulacağız ve ne vakit modern bir 
tiyatro yuvaya sahlp olacağız? Öyle bir 
yuva ki, ic alıcı bir sanatın, en yüksek il
ham aşılıyan, terbiye ve örnek veren ye
gAne kaynağı olsun.~ 

* 
E. M. Gülsoy 

Bir Okuyucumuzun Fikri 
Lalelide oturan mUtekait İsmail imzasile 

aldığımız bir mektupta şu satırlar var: 
cBeledive reisimiz, schirdC'ki ilk teftiş

leri sıraıc:ında, Beya7.ıt meydanının geniş
letilmesine liizum gnrdü. Ve öğreniyoruz 
ki, bunun kin de 'derhal harekete geçildi. 
Bu karar, şüphesiz çok yerindedir. 'Fakat, 
gönül, bu güzel mPydanın Atatürk'iin bir 
heykeli ile süslenmesini de istiyor. Acaba 
bu mümkün olamaz mı? 

Sonra, Lflleli yangın yerinden M. Ke
malpaşa caddesine uwnan 1ıokaklar, çok 
bakımsız vıızlyettedir. Buraları, yazın toz
dan, kışın çamurdan geçilmez bir hal a
lırlar. Çoğu karıınlık ve yolsuzdur. Bele
diye reisimizin bu civarı da bir defa yaya 
olarak tetkik etmesini dileriz. flelki, küçük 
bir himm1>tlo im .,& .. iil ıukıcı--1!lal1Zaraları 
bertaraf etmek mOmkOn olabilir.• 

* Timsi Köyündel<i Mektep 
aBen Divrik kıısabasının Timsi köyün

d.onim. '.!'imsi köyl{ileri, Maarif Vekaleti
nin verdiği projeye uygun bir lkmektep 
binası yaptılar. KöyUn çocukları buraya 
devama başladılar. Kuıa zamanad cidden 
büyük istifadeler görlildU. Fakat, mektep 
iiç sınıflıdır ve yıwrularımız 11 yaşında 
üçüncil sınıfı bitirdikten sonra gene ortn
da kalyorlar. Ve bir iki sene içinde bu
gün öğrendikle-rini unutacıık vaziyete ge
liyorlar. Kazadnki ort.ımektep bize üç dört 
saat mesafededir. Çocukhrı oraya gön
dermek imkansız gibldir. Yavrularımı
zın, hiç değilse ilkmektcp tahsilini tam 
görmeleri için üç sınıflı köy mektebinin 
beş sınıfa çıkarılmasını alakadarlardan 
dilivoruz.,, 

Davutpaşa iskelesinin tramvay 
caddesinde 210 numa rada 

A ll Kıratlı 

* Ekmekler Bo%uli mu 
Çıkıyor? 

Bir okuyucumuz, birkaç gündenberi Be
yoğlu mıntakasında satılan birinci cins 
ekmeğin eskisine nisbetcn yenemiyecek 
halde. lezzetsiz ve hamur olduğunu bildi~ 
rerek sebebini öğrenmek istiyor. Alaka
darların nazan dikkatini celbederiz. 

* Ada Şeferleri iç in Dilek 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
«Denizbankın Ada hattı için yaptığı son 

kış •rif~inde pazar günleri akşam üze
ri Köprüden 18.45 te Adalara bir vapur 
hareket ettiriliyor. Ilundan sonra 20.15 te, 
yani bir buçuk saat sonra son vapur ha
reket ediyor. Bu tıısnifte 18.45 vapuru, ih
tiyacı karşılıyamıyor. Çünkü, Şehir Tiyat
rosu ve bütün sinemaların matineleri an
cak 18.30 da nihayet buluyor. Eğlenmek 
için şehre inen Ada halkı, tabi! bir çey
rek zarfında ve bu postaya yetişemiyor. 
Hiç te konforlu olmıyan Köprü iskelesin
de saatlerce beklemek yolcular için bü
yük bir azap oluyor. Bu itibarla, 18.45 te 
hareket ettirilen vapurun 19 da veyahut 
19.10 da kaldırılması, birçok yolcuları bu 
kış günleri intizardan kurtaracaktır. De
nizbankın nazarı dikkatini celbetmenizi 
rica ederiz .• 

* Eskişehirde Elektrik Derdi 
Eskişehirde okuyucularımızdan A. Ak

da yazıyor: 

"Eskişehir, aylardanberi vakitli vakit
siz ışıksız kalıyor. Elektrik cereyanı, ha
zan birdenbire kesiliyor ve şehir zifir! ka
ranlığa gömülüyor. Cereyan inkıtaı, bazan 
10-15 dııklka ~ürilyor, bozan da iki üç sa
ati buluyor. Bu vaziyetin devam edip git
mesi, önüne geçilmek için şimdiye kadar 
hiçbir tedbir alınmadığını gösteriyor. Es
kişehirlilerin bu büyük şlkAyetlerini aJA
kadarlara duyurmanızı rica ederlm_ 
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Avrupanın 140 kuruşluk Meyva 
Tuzlarına mukabil 

Şiıe 25. m~~i 40 • :~ 60 • ::~~ 100 kr· 
iti 

HASAM 
Meyva O

.. .. 
zu 

lştihasızhli • Hazımsızhk' • Şişkinlik · Bulantı • G~ı: · 
Sancı • Mide bozukluğu · Dil • Barsak ataleh ". 
inkıbaz • Sarıhk Safra . Karaciğer Sıkıntı 

Sinir • Horlamak ve bütün mide ve barsak 
rahatsızlıklarına ka rşı 

HASAN MEYVA ÖZÜ Kullanınıı 

• ·nde "e Mide için her yemekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bardak su ıçı JtııŞıt1 
müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba öZt)' 
yanm bardak su içinde köpürterek içmelidir. llı\SAN MEYVA -"'· 

1 b. h "k • n•a'tıv meyvalardan ve meyvaların özlerinden yapı mış ır arı aı sa~ , _ 

;·tİ~~~b·i;tlı:··Buna ~~~~uA--;;;p~-;;.ey-;:fu"le;i'nd~~:b-;şı. ~iı;t~''[ab•ç:1' 
cuzdur. HASAN MEYVA ÖZÜ yalnız bir tiirlü olup şekcrsızdır "e 

_k_o~·p_ü_r_ür_. _________ ~~~~--------------------------~ 

Fikir Biraz Cür' etkarane 

Fakat Neticeleri Şayanı 

Görülebilir 

Hayrettir. 

FEMİ L 

FEMİL 

F EM 1 L 

FEMİL 

FEMiL 

F EM I L 

F EM 1 L 

ve B A ö- I Kadın olmanın yegane mah-
zurunu unutturur. 1' 

ve BA ô I icad edilince, kadın inanıhnayac:ıı 
derecede büyük bir serbestiyc ve emsalsiz bir rt:ı 
ta kavuştu. ~ 

- kMl ..,e u· 
ve B A G I her ay tekerrür eden muş ~ tıet· 
zücü günlerde kadını bütün düşünce ve ezıye etti· 

d · · igorta den kurtardı. Hayatını ve aile saa etını 5 

11
• 

ve B A G I en ince elbise ve en dar banyo Jf1. v· 
yolan altında sezilmez, kullanan kadın bile ıne 
cudiyetini kat'iyyen farketmez. • 

k tlll11 ve B A G I mikroblu bezlerin ve pamu rıı· 
ponlann kadınların bütün hayatlarına mal olan 
him ve to.nasüli ıztırablarını ortadan kaldırır. ı 

ed"ci beYıı ve B A () I kanı emici ve muhafaza 1 rf1'11~ 
ve kırmızı hususi iki cins pamuktan kimya ha 
Iarile mikrobsuz bir şekilde yapılmıştır. . del 

. . l'klerın ve B A (; I bayanlann (aylık temız ı kııdıfl• 
en birinci yardımcısıdır. Sıhhatini seven her 

ve BAGI 
.,. 

kullanılmaltdır. F E M İ L k üçük ve yumuşak olduğundan eP çil 

b ]unut tanızda bile taşınır. Her eczane ve ticarethanelerde u 

r ....... !llm .......... 

• "'d:; Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatı:ı s•'· 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrılarınızı derhal ~ 

- icabında günde 3 kaıe ahnabilir. .,,-



Yahu, Dedi, Görmüyor musun, Ora 
Benim 1 O Heykel Yapılırken B n 

Atatürkün Muhafızı Bulunuyordu 
A nbra trenıne b1nc1111m .... 

man, u7kuauzluk, kuvvetli 
tutkal gibi IÖZ kapkaklunm 

yapıft.ınyor, ve J'Ol'lml
altmdan hllaJmu bir ~ 
omuzlarımı çökertiyordu. 

Bir 7atak Jdralamıya karar Yel'

. Yorpn vGcadümfl, Mim -1 
..fnk yakuı atbl kolali, 've 

~...ılık çocuk enabı llM etil- • 
tutaflarla ört8li1 hlr 7•tala 

ft tözlerlm1 açmra, an. 
Ankara lltuyonunda bala

.. tmL Bu yumupt hülp ba-
hir yat.ta, bir ... için, bir 

ev Jdram actementn llClllD1 

unutturdu. Kim bilir uv.,_ . 
memurları, ellerine f* an,. 
Mtmealnden ne derin bD ... 
dutacaklar ve beni ne bflJtlk 
ttattramıa brph~? 
~ restoran pnoalan Jo
bllp: 

.._ S1ru IOll1'a plln. .. Daha ,... 
~lculan yemeklednl blUr-

r ~- -tat.im- flç Un ~ 19-
efendJlerden an ..tr.

otaran kOnak m6ltabclemlerl 
pnonlardan bir bpı ~ 

!1'1111 ........... ~ 

lllldi bafıma 1afr ~~ 
hn, elin •Yalına~ el

Kendi kendime: 

... - Ll senin MJlne? de
~llv Jrom~ 

Ve IJAw .W.: 
lladdea fu1a ~ ... 

Akıbeti, bö7Je ~ .... 

--~ 
bazı Jdilaieıetln .... 
alarak .. ..-ıara .ba --Wif ..... 

- Jkiıllabe eleadlml 
...... )lldf 

···~~ta-9ir~ bakınca, ve trendeki te-
Mü~NIP~ kOı ........ ~ 
niühatabuna: 

- Jabette efendım ... dedim, ta-
mmu olur muyum? 

_ .... , .. hhlmf 
- Ull hflrmet ederim efendhn! 
-1(9? 
- Şq ... T~ ederim efeta-

db! IJiytm! .. 
- Ada ne benim? 
YatJmndum: 
- 'Blrclen habrlıyamıJonım .. 

fedhDt • 
- ~,,ı .. ıaı... sen J8bancınmı 

J»ıqemn ... Ben1mJe benıber yüril 
4e temtqun kendimi Rna! .• 

Bir ,.. çam clevtrmek kortual-
Je. ~ dilft6m: o a.ıe. ben ~ 
dDMla, 111• matbQsmdaa, lJ1m 
ftleJ'Clanma bdar Jlrlk'lük. Dev 
cllııllell Wam. atla l'blllenin dibin
de c:lur4W. MÇI IOpall kadar kalın 
~ ..... &ıiindekl, ... 
wbfj!t.U~Wlfat.,.-. 
cll: 
·-... lJ'l IMlt! tledlt •• 

9--. bir e11n1 göz1e:rlnin 6.ıtl
• liper ed_. 11ulrlara 

~ b &ie etUmJıf nefer heykeli
ne .babkren. muhatabım: 

- T.nımn mı? dedi! 
- Malt11f, tanıramadım etea-

-.ı 
.-.J)üa dlbatU bat! .. 

aki 

•• nu un 
art iye 

~!f!~~ 
tf içtimaı milnuebetile çekilen ta
lllm teJarafma fil cevabı ıöndemllt
Jerdlr: 

lbrMtm Kemal_,..,.. 
C.ll.P. il 1coftfNıi Bc1f1caM 

lncı.btd 
C - CGmlwrlret Balk Partisl t.

tanbul ili koJllNll milnuebetlle ba
na brp pterllesı ymlmt ft temiz 

duyplan bildiren teıaratuuzı aıdım. I 
Çok mfitehaMlı oldum. Sevp ile te
fKki.r eder ve verim11 çalıpnalar ve ! 
daimi 1-pnlar dilerim. f 

Belalc:Gmhur 1 
hmeı lnH 

CGmhurtyet * ~ Parttal Vlll- f 
yet idare Heyeti, diln akfllll llk d6-
fa olarak Vali Doktor Ldtft Km1arm 
rtıwtblde top1ımarK Partiye att 
..... heJrJrmda a&'6fm6ftllr. 

Ticaret Heyeti 
Bugün Berline 
Hareket Edigor 

.bbn, 11 (Tan mabablrlnden) -
Alman,a mlllt tktllat nazarı l'unltmı 
Ankarayı sl)'anttncle İktllat Veklle
tlle 150 mn,on markhk kredi için 
prwlp •nl•pn• ,.,.ım1ffL Bu m
l•pnMa °Jüm im mtktarı ve müd-

det telblt •"""' oJdaiU için d1ter 
....ıan da tabrrir ettirmek 'ft katl 
mubveJql bma etmek i1ııere Hari
ciye Veklletl umumi kltlbl Numan 
MenemeGClolhmun rf7uetl altında 
bir ı.,.ttmtz Berllne gitmek ilzere 
bU .... ı.taabWa hareket etmlftlr. 

!fmun ll~ha, harete-*"" ftWl B•P*" CeW ._.. -··· . ............ ,... .... -· il•,,,, •• ,. tal$( 
mat-"'"""'· 1111 me...,.tta Barleı,. 
.,. ~ Ve1dllerl d. bul1'DIB11f1U
c. S.llne .... 1ıeJeUm1s 1U .. 
Tattan m6rekbptlr: 

Ztrut ~uı umum mtıdür mua
vini Cezmi Erçin, Maliye nakit işleri 
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ls~anbulda Elektrik Chamberlain Topraksız Kış Birden Bastırdı ~ 
eyva ve Sebze Şirketinde Dedi ki: Köylüye Arazi (Başı 1 fncfde) Tokat 19 (Tan muhabirinden) .ı-
• • p h 1 d 7 (BtJJı l incide) (Btıfı 1 incide) k kası bulunduğu için seyrüseferde Tokat birkaç gündenberi karlar 

111
• ~ ıçın a a 1 ır. tamlm etmif, ve bu blllııçoyu idare nakaşa yapılmıştır. Daha sonra Baş... Verilece hayli zorluk çekiliyor. tındadır. Hava, adamakıllı soğuJll 

(Bap l itldde) meclisi halarmın evlerine kadar vekil intizamın muhafaza edilmesi Fırtına bu mıntakada telefon hat- tur. Grip, fazlalaşmaktadır. 
Aradaki bu fAhlt f17at farkı ne o- &bnderera birer birer tasdik ettir- üzerine beyanatına devam etmiş ve Büyük ziraat ve köy kongresi için larını da bozmuş, hatlar dün öğleden Avrupada Müthif SoğaılJltl ııP 

luyor? Kimln k81811ııe gtrlyor?' İf' mek iltemiftir. İdare mecU.i hası İtalya tarafından geçen ilkteşrinden bütün yurttan Ankaraya gidecek sonra tamir edilebilmiştir. Silivri Paris, 19 (A.A.) - Devamlı ce~ 
te anlaplmıyan ve aıılqılmuma da kendi gıyaplannda ihzar edilen •bu itibaren ancak 200 kişinin İ!panyaya murahhaslar, hazırlıklara başlamış- yolunda fırtınaya tutulan yolcula- rüzgarları sebebile şimdiye k• ııtJ 
kolay kolay imkln bulunamıyan bit billnçoyu imza edemiyeceklerinl gönderildiğini, bunun anlaşmıya mu lardır. Kongrede İstanbulu temsile- rm adedi 124 tür. nisbeten iyi giden havalardan.~ 
mn•mınat.. aöylemiflerdir. Dünkü içtimada bu halefet sayılamıyalağını söylemiştir. decek ziraatçflerlmiz de gelecek haf- Dün sabahtanberl, hava, şehrimiz- hemen büt?n Avrupaya .. ant~J11ll" 

İktıut VekAletl bu muammayı bal iddia uzun mWıakaplan davet etmiş B. Chemberlain Romadaki ikameti ta başlangıcında Ankaraya hareket de de adamakıllı soğumuş, fasılalı gelmiş ve şımal ve şark ruzgfırl ii1'ilJO 
etmek ve ip kökünden keaip atmall ve müzakerat müsbet neticeye va- esnasında bu meseleyi ne dereceye edeceklerdir. şekflde yağmur yağmıştır. Civar ka- tesirile kuvvetli bir soğuk b e dl 
için harekete geçti. Senelerdenberl ramamıftır. kadar yoluna koymak mümkün ola- Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu, kon- zalara kar düştüğü hakkında yeni sürmeğe başlamıştır. 1ngilt~ 
yaptırdılt tetkikat neticesinde bil ~ Öne siirülen itirazlar cagını bilemediğini, fakat hükume- grenin üzerinde çalışacağı mevzular haberler geliyor. dahil olmak üzere bütün A }Jr 
tiln bu k8f!Mketlerln, bütün bu 18' İdare mecllai Azalarının iddiası tin politik prensiplerinden katiyen hakkında §U izahatı vermiştir: D . l d Fırt ş· dd t)' kalın bir kar tabakası altındadır~ 
tikranızlıkları •beblni tqld1'bız• .. Kongre ruz.namesine dahil her enız er e ına ı e 1 raret, Pariste nakıs 8, Berllnde f(f' 

+-lrnAtıandırmı ka fUdur: inhiraf etmiyeceğini, esasen İspanyol " üle Karadenizde ve Egede ..lddetli bir . A ın ve lıkta buldu ve-.,-- ya • meselesinin kat'i hallinin dalma ve madde için Veklletçe düşun n şey- ~ nakıs 8, merkezı vrupan tıT 
rar verdi. Billnçoyu hazırlıyan tasfiye he- leri ve takip edilecek politikayı ayrı fırtına vardır. Denizbank gemilerile lonyanın dağlık mıntakalarında ..ı 

tidir B h t bil d .. bizzat İspanyollara ait bir iş olduğu- rtd~ 
Her yeni tefkilAtm, her yeni te- ye · u eye ecne er en mu- ayrı tesbit etmio bulunuyoruz.. Bun- birçok şilepler Karadeniz.de mahfuz kıs 20 den aşağıdadır. tngilte ~ı~ 

da '--, rekkeptir B blll ..M irk t nu söylemiş ve demiştir ki: ··ruırP'wı 19bbOlillı bqlangıcm maruz AtUUlo • u n-s""'a, f e ya- .. R b. 1 lan tabettirmedik. Kongre Azasının limanlara sığınmışlardır. Beykoz ve soğuk, on seneden beri go şııl-
muı zaruri olan milfkillAUa bu te,. auımn 36 ncı maddesi gözönünde oma~ab,. rnhuayy~n ırl progra~. a ,üpheıılz çok kıymetli olacak fikir- Büyükdere koylarında birçok yelken bir derecededir. Soğuk ve çok .... 

.. 1 ,.. uhakkak t t 1m ft B dd ·· veya yenı ır ususı an aşma ıçın .. .. . .
1 

d"" ıngııw-ld11tm da kar!FapcaaA m · u u amı ır. u ma eye gore . . R t 1 bük. lcrini ve mütalealannı da nazara a- 1i odun gemilerlle bazı kuçük tilep- detlı fırtına dolayısı e un t11ef't 
tır. Fakat marifet o müflrllllta klJlf "firketin i§letme hasılltından masa- ~ıtmıy~ruz. om~ya ta :a _ ume- larak kat'! ,eklini verdikten sonra le\" birikmişlerdir. Bu fırtına, mev- ile Avrupa arasında irtibat ııe_..ttf. 
,,._._."' ve maruz kalınacak müfkll· rlfi umumiye ve mecllal idare tara- tıle muşterek alakalı butun me - b Zir t v kll ti · i bil ğ' k t1i f t h t ·1e inkıtaa uğraıtPV~ 
""""3~ seleler hakkında noktai naz.ar teatisi bastıracağız ve u aa e e - sun n yapa ece ı en uvve ır ı- emen amaını • I ...-J 
atı yenmek için fedaklrlığa katlan· fından tertip edilen imhayı re'sülmal . . 'd" nln bu itlere alt beı senelik pllnı o- nalardan biri sayılıyor. Soğuk dalgcuının tesır er~· 
makbr. cetveli mucibince teslntı iptidaiye ıçın gı ıyoruz. bit 

ve munzama masraflannın imhasına Romaya ilci noktai nazan anlamı- lacaktır. " " .. Fırtınaya rağmen henüz tes o- Londra, 19 (A.A.) - A'/fll gr ı.tanbulda Yat meyve ve aebze tJ,. t ed rek k rşılıkıl münaae- Sureti umumiyede du§µnduğilmilz lunmüı deniz kazası yoktur. Yalnız bir çok rnıntakaları Siberyadaıı. -.il yatlaıımıı fahlflillnden fiklyet et• muktazl meballğ tenzil edildikten ya gayre e a d • . i M"d" r·x.·· u K . . luP"" 
betleri ıslah arz.usu ile gidiyoruz, fU ur. . Deniz Ticaret u ur uaun n ar:- len soğuk rüzgArların tesırı 8,. r 

miyen hemen yok gibidir. Herkes bi- sonra ... " ah "t 1 k l kl "t' adı arttır- Partimiz.in programı her VekAlete. denizdeki Amasra limanında yaptıgı bulunmaktadır. Bilhassa tngıl~ 
liyor ki, köylüden kilosu 5 kW"Uf&l a- kaydı vardır ve bu kayda göre şir- ş sı emabs a arştıl ı dı ıAım tesa ı - Yapıcı ve nümune olucu, 2 - temizleme ameliyesi fırtına yüzün- daları on senedenberi bu rüzgatl 
1man elma, halde on kuruşa ve ma· mıya ve u ıure c e vrupa - y "ı. i l, hı la 1 ver zd ık 1 k k 1"': 
nav dilkklnında 25 kurup satıbyor. ketin tesiaatıiptidaiye ve munzamma nüdünü ve bilhassa Akdeniz.de mil- aratıcı, oaret c z. yıcı ro • den durmu§tur. Deni en ç a~ aca. tesirini hissetmemişti. Bir ço fıdt' 

Tanesi Dörtyol köylilaünden bit muraflan nazan dikkate alınmak !etler arasındaki itimadın tekrar te- miştlr. " " gemi .~e~~eri için Amasrayı gonderı- lere hafifçe kar yağmakta ve lP ,dl' 
lAzımdır. Halbuki tasfiye heyeti bun sisine hizmet etmek istiyoruz." Bunlardan birinc~~ni Alt'bank na- len bu yük sabih vinç te ilk fırsatta da hafi! kar parçaları uçuş~~1ttldl 

kurup alınan portakal halde 4 ku· Al •1 .. b tl mı altında bugünku devlet ziraat iş- İstan:bula getirilecektir. Bu vaziyetin daha kesif bır ~.f" ru .. ve manav d:11
-'-

4 --da 10 '-uru lan üstünkörü geçerek meclisi idare manvn ı e munaşe e er 
1 

..ı-i t h't d 
11 

,.., 
r- ı.&AAIUUD a. • ,,_ • Al letmelerile orman lş etmel'Juı ev ı Anadoluda Kar kar yağmasını intaç etmesin e ,a • 

p satılıyor. hası.na körükörüne bir bllAnço im- B. Chemberlaın bunda~. s~hnra l - suretfle yapacağımız. banka ile temin Ş K Karahisar 19 (AA) - Bir kulmaktadır. Sabahleyin vasatl 
Taze üzUm, kavun, karpuz ayni fe" latmak lııt f.,.i manyadan bahsederek, Mum an af- d !iti · · ' · · it i<li. 

Biat d 1 örü za em~. r. masında Almanya ile münasebetle- e ecea z. " haftadanberi Giresun • Karahisar a- hunet 26 derece Fa,hrenhe en1ll tJJ ~::.eSe~~re ;Un:e~;= f:!,l;, Bu sebeple ldare"'meclial lzaııının rin kendi arzu ettiği ibi tesbit edil- Akba~k agrikultur kalkınma ban- rasındaki Eğribel dağı otomobillere Bern, 19 (A.A.) - tsvtçr ,Jt 
kabak, patlıcan vesaire ise, müstah- eberiyetl bu bilAnçoyu kabul etme- mlş olduğunu söylem~ş ve sözlerine kası kelımesinin ilk harfierlndenka - geçit vermemektedir. İlçemize 13 çok yerlerine gece şiddetle kat 

k . lınmıştır. Ziraat, baytar, orman ıs- k """""r+ mı~ır ~ 
sil elinden çıktığı fiyattan bir kaç mlftir. Ve gerek kanuna, gere şır- şu .. suretle dev~m eylem!şti:: mı gibi sınıf iddialarına mahal ver- santim ar ya6 ... ııı.ır. . ~...,,. 
misli fazlasına satüıyor. kri nizamnamesine muhalif oldu- Harptenberı geçen yınnı yıl zar- miı tefsirlerden de sıyrılmak için ve- ~ 

Bu fahiı fiyat farkı, aradaki mu· ğundan dolayı verilen billnçoyu im- fında, Alman milleti hakkında pek klletin adını da agrilcültur Vekaleti !-
tavauıtlann elinde ml kalıyor? Ha· za etmlyerek ıirket aleyhinde bir da- mahi~anc b_~r ş_~kilde. muamele y~pıl- şekline sokmak mevzuu bahistir. Sabah, o·· CJvle ve akcam 
yır .. O da delfl.. 1 k 1 1 rdi 0 rnadıgını gorduk. Nihayet bu mılle- Akbank· Ziraat sanayii ziralye 3 va l!kames ne arar verm f e r. a- . .. .. . . • • • 

Yat meyva ve sebze ltlerlnde en tın buyuk vasıf ve mezıyetlerinı tes- ormancılık fUbelerini ihtiva edecek-
ziyade kazanan ve ihtlkln yapan va ikamesine lftirak eden idare mec- lim ettik ve Almanyanın Avrupa me tir Bugün devlet ziraat işlemelerine yemekten sonra 

her 

kabzımallar olduğunu iddia edenler llai Azasından yedi kitidir. Bunlar deniyetinin ihyasında teşriki mesaisi verilmiş ve devlet ormanlan için dü-
de vardır ki, bu da dotru değil .. Bun• bugün davalarını açacatclardır. lüzumunu anladık. Almanyanın in- şilnülmüş sermayeden batkı yeni D • R d ı • :1 
da da çok buyük müba18ja var. Elektrik şirketi son blllnçosile, bir kişafını asla zorlaştırmak ~stemiyo- sermaye istemiyoruz. r: a 1 m a a yo 1 n 

Filhakika kabzımallar, fedaklrlık- takım ~i hakikatlerin meydana ruz. Bu k~vvetlf. ve hayatıy~t dolu Bankanın ziraat kısmı vAsi pamuk 

lan mukabili para kazanıyorlar, fa- ıkmasına mani olmak istemıose de, mllletin dığer mılletlerle teşriki me- ziraatı jüt ziraatı, gentı mıkyasta vir •ı d•ıcle~·ınİzİ fırf!Glayınıl 
kat bu kazandıkln para herkesin ç H " i 11 h kik t1 sai etmesine muvaffak olama?!ak, jinya tütünü ziraatı, soya ziraatl, 1 e 3 • 3' --
zannettilf ve düf(lndlllü gibi bilyülc mahkeme, butun bu g z. a a e- Avnıpada hiçbir sahada ne barış, ne meyvacılık, vAsi yilncülük, sebze- ____ .......... 
delildir. Onların da riaklerl çoktur. rin meydana çıkmasına vesile ola- de terakki mümkün olacaktır. İngi- cilik, hayvancılık seleksiyone tohum 
Elddye tohum veren, para ikraz e- caktır. llz milleti İngiltere fle Almanyanm, yetiştirip dağıtmak gibi işlerle uğ -
den, ldlfesini, sandığını gönderen ve Tramvay ve Tilnel Şirketlerinde Avrupa aleminin diğer milletlerle raşacaktır. 
İstan?nılda o malı satan hep kabzı- 'Pramvay ve tünel şirketleri umu- birlikte, harp tehlikelerini bertaraf Sanayii ziralye kısm1.ı memleket 
maldU'. Kabzımal, parasının faizini k etmek yolunu bulmalannı arzu et • te büyük küçük devletçe kurulacak mi heyetleri de dün saat 15 de fev a-
istemette, emeğinin hakkını aramak- mektedir. Bu suretle dünyanın diğer ziraat kısmını kuracaktır. 
ta tamamile haklıdır. Eğer bir kal> lAde olarak toplanmışlardır. İçtima- milletlerinin de kanaatlerini ifade Akbank ayni zamanda şu üç mü -
zımal yaptıtı her muameleden yüz. lara idare meclisi ikinci reisi Halid etmiş olduğunu zannediyorum." him mevzula da iştigal edecektir: 
de beş veya on kazanırsa bunu öpüp Ziya Uşaklıgil riyaset etmi' ve her İngiltere, diğerleri de kendi emni- ı - Memleketimizin bugünlük an 
de bafllla koyar. iki içtimada da Nafıa ve İktısat ve- yet mcnfnatlerini gözönünde tuta _ cak sayılı yerlerinde ele alırunw;ı-

Onun blltün kazancı devir mua- klletlerini temsilen Nafia tirketler rak ayni suretle hareket etmeleri şar- nı g:rekli gördüğümüz .... topr:k~_ız 
meleııindencllr. Yao meyvıyı tam za- baı milfettişi Sururi Devrlmer hazır tile silahlanmayı tahdide dalma ha- köyluye veya toprağı boluk. _buçük 
manında satamıyan bir manav çilrll· ' köylülere yekpare arazi temını, 
miye mahk\1m olan bakiye malından bulunmuftur. ' zırdır. Fakat diğer billetler gece gün- 2 - Köy bankaları ve köy kredi-
göreceği zararı ıattıtı mala ilAve e- Ruzname mucibince her fld şirke- düz silahlanmaya devam ettikleri ler!, 

der. tin vaktinden evvel hükilmete satıl- müddetce İngiltere de ayni şeyi yapa 3 - Zirai sigorta, 

Koca bir lrllfeye elli, altımt kilo ması yolunda Nafia Veklleti ile mü- caktır.,, Vekalet teşkilatına gelince; 

Yat üzüm dolduran bir satıcı, ktıfe- zakerelerde bulunmak ve mukavele Şiddetli hücumlar Memleketi bölgelere ayırıyoruz. 
nln altında •zilmfye, ç(lrilm1ye, tur- imza etmek hususunda idare mecli- Her bölgede teşkilatımız köylünün 
şu olımya ~ olan üzümün za- Müzakereye liberallerle Sir Arıi-
rannı küfenin üzerindeki ilzilmlere ıine verilmesi tcabeden ıelihlyet ü - bald Sinkler ve Loyd Corc da i§tirak ayağına kadar ileri tekniği götüre -
zammetmi,. mecbur olur. zerinde görüfiilmilı ve bu ıellhiyet etmişlerdir. Sir Sinkler Ba§Vektun cek ve her yolda giderek köylü geli-

Btr g{1n halden, kavunun tanesini mecU.i idareye ittifakla verilmlftir. birliğe değil, fakat ayrılığa !stinat et- rini fiilen arttırmağa çalışacak ya -
on kurup ıatm alan bir manav er.. Dünkü kongrelerde hazır bulun - tiğini söylemiş, Loyd C-0rc hilk\ime- yım servisi haline koyuyoruz. Kom
tesl ıtlnil. t.tanbula mal hücumun- mak llzere flrket idare mecllai reisi te tiddetle hücum etmif, onun dikta- bina teşkilatı da bu servisin maka -
dan dolayı bet kurup dilten ltaw- M. Speslal'in dün ,ehrlmize gelmesi törlere bat eğdiğini, diktatörlerin nizmasında mühim bir yer tutuyor. 

b -·'--·tuna k d be Zirai tedrisat itibarile mevcut yük nun u •ı.&Au arp Ukklnında bekleniyordu. M. Speslal ve Nffia zaviyede sıkıştınlmayınca har gi-
ınuhafaza ettiği kawnlarm utrıya- veklletiyle ba§lanan müzakerelere rifmiyeceklerini ve blöfle iktifa e- sek enstitüleri memleket ihtiyaçlan 
ca "'' zaran düılinerek onu ilk fırsat- devam edecek sellhlyettar heyet he- deceğini anlatmıftır. bakımından yeni dersler ve ayni za-
ta ~ ıni kuruşa satmak lçln elinden nilı gelmemiftir. Ne zaman gelecek- Ba§Vekil, Romada yapacağı muza- manda tatbikatla takviye ediyoruz. 
ne 'irse onu yapar. leri de belli değildir. kerelerden Fransanın adım bll§lnda Biz.zat vekalet memurları için bu-

K r zarann ortaltdır. Muhtemel haberdar edileceğini, müzakereler gün milli müdafaanın gittiği yoldan 
zararı ra karp fazla kAr aramak da peratiflerl birlllf, bütün bu noksan- mevzuu hakkında şimdiden bir ıey giderek genis mıkyasta tatbikat kurs 
mal satanların mepıı bir hakkıdır. lan teati edecek tedbirleri almıya söyliyemiyeceğini, i§in kendisine bı- lan tertip edilecek ve bu terfie esas 

Binaenaleyh, bunlara karp alına- muvaffak olur ve müıtahaU ile müs- rakılması !Azım geldiğini anlatmış- alınacaktır.,, 
cak tedbir çok filmullü ve çok vlkı- tehllk arumda ldi1'ne bir ,ekil bu- tır.. l!!!!!!!'!!!"!!~ll!"'!!!~"'!"'!"ll~~'!ll!!!ııım!!'!!!"!!'!!ll!!!ll!I! 
fan" olması lazımdır. Yaş meyva ve lursa emin olsun ki, memlekete çok Başvekil Süvey, kanalı hakkında sürülünce ba§Vekil böyle bir mesele-
sebze meselesi, her an ve zaman çil- büyük bir hizmet etmiş olur. sorulan suale cevap olarak 1888 mu- nfn bahis mevzuu olmadığını, Fran-
rüm"ye müaait bir meta olınuı iti- Yat meyva ve sebze satıf koope- kavelesini lmzalıyan bütün devletle- sanın bu noktayı kafi derecede ten
b~rile, çok müfkill ve çok nazik bir ratifleri birllli bu 19kllde müstahsil rin muvafakati olmadıkça kanalın vir ettiğini, f ngilterenin İtalyaya hiç 
meseledir. ile müstehlik arasında Adillne blr ta- idaresinde hiç bir deği§ikliğin yapı- bir yeri terketmiyeciğini, İngiliz So-

ı.tanbul Belediyesi haJ~ inp ettı.. vauut rolünü temine muvaffak ol- lamıyacağını söylemiştir. malisinl ltalyaya terketmenin hiç te 
rlrken, her f8Yden evvel bllyük IO- duğu ,Un ihracatı da kolayla§tırmış 1talyaya arazi terki meselesi ileri dilfilnülmediğlni söylemiştir. 
ğuk bava mahzenlerin! düfÜnmHi, olur ki, bu IU!'etle de, ihracatı teş
piyuaya vlld olacak mal tebadlmle- ld1'tlandırmak hu.u1Unda kendisine 
rlnf kal'flbyacak tedabtr alması ~ PDiı bir saha bularak tefekkülllnde-
zım iken bunu dil§Ünmemlftir. ld mak1at ve gayesine daha kolay-

Bir malın çürümemesi ne gibi te- lıkla vuıl olur. 
d bir ittihazını icap ettiriyorsa on- 1stanbul halkının bu pahalılık yü
lar n yapılması, hal idaresini dilfil- zilnden yaı meyvanm sayılı nevlle
n lıı.lf te& eden Belediyenin rinl yalnız hal ve vakti yerinde olan-
v 'r 

m"yva ve sebzelerin nakil va
rı standardize edllmecllkçe, bu 

... va ve sebzelerin bozulman 
nı"sl gibi avakıbına karp te

c1 ittihaz edilmedikçe bunların 
tiyatlannda Jatlkrar beklenlhmlll 
beyhudedir. 

BOtilıı bu iltlkramzhklardan za.. 
rar gören milltahlil ile müatehllktir. 
Eter yaş meyva ve sebze satış koo-

larınuı yedillnl, fıkara kıiımlannın 
hasret çektillnl aöyllyenlere hak ve
riyoruz. 

Amasya e1ma1armın Muırda, U
zunköprü kavunlanmn Almanyada 
fıtanbuldan daha ucua yenlldilinl 
anlatanlara da hayret etmiyoruz. 
Yq Meyve ve Sebze Satıı Koopera

tifleri Birlllfnden çok feYler bekliyo 
ruz. Yeter kl, istihdaf ettiği gaye ile 
mütenasip bir teşkilat yapabilsin 

Nakliye ve Motörlii llrllkler Oliulu Direktörlüğünden: 
Nk. ve motôrlil birltlderi okulu için 300 kuruo yevmiye ile bir ma

rangoz ve bir elektrik makinist ustalarına lüzum vardır. İsteklilerin 
denemeleri yapılmak üzere aşağıdaki şartlar dahilinde Ortaköyde Or
haniyede Nk. ve motörlü birlikler okulu K. na müracaatları. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tabi1yetinden ve Türk olmak. Yaşı kır
kı geçmi' olmamak. 

B - Hümühal eshabından olduğuna dair mahallt polis vesikasını 
haiz olmak. 

C - Sıhhi durumu çal1f111uına mani olacak lrazdan ari ve tam ol
dutuna dair bir heyeti sıhhiyeden raporunu haiz olmak. 

D - Evvelce çalı§tılt müesseeelerden bonservisi olmak. 
E - Askerlik hizmetini bitirmiş bulunduğuna dair fUbeslnden ve

sikası olmak. 
F - Denemede kazandıktan sonra kanunlara ve okul talimatınr• 

riayet edeceklerine dair ve bet yıl için kendi arzusu ile ödevini bıra
kamıyacağına dair noterlikten musaddak bir taahhüt senedi vermek. 

(439) (9236) 

~t~a ~ lrm~ )! ~ amı 
itina ile yapıldığı ve rekabet kabul 
etmez bir fiatla satıldığı için yurd
da ecnebi mamulatının hakimiyeti
ni ortadan kaldırmıştır. Kazandığı 
bu rağbet sebebile elde hiç stok bu
lunmadığmdan da mütemadiyen 
taze izhar olunarak piyasaya çı
karılır. 

Radyolin kullanınız; sade diş.
Ierinizl temizlemek, korumak ve 
güzelleştirmekle kalmazsınız, ver
diğiniz para da kendi cebinizde 
kalmış olur. 

Sabah, öğle ve akşam 

yemekten sonra 

Her türlü yanıkları, 
Kan çıbanları, 

1 
Traı yaraları, 
Meme iltihapları ve 
çatlakları, 
Koltuk altı çıbanları, 
Dolama, akneler, 
ÇOCUKLARIN ve 
BOYOKLERIN her türlü 
DERi ILTIHAPLARINI 

• En çabuk ve en emın 
bir surette 

TEDAVi EDER. 

VIROZA 
Fenni 

CILD 

ve sıhhi bir 
MERHEMiDiR 

her 
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Sütün Köyü Aramağa Koyulduk 
S11alimi Bir Dipçik Darbesile Tekrarladım. 
lir Kelime Söylemeden Olduğu 
l>ıirbünüm saatlerce gözümden, 

düşmedi. Bu evlere baka 
bin türlü kuruntularla sa

IÜç ettim. 

~Cevap vermiyor, sıtmalı 
hasta gibi titriyordu 

t..ı.. Sualimi bir dipçik daT
~rlayınca Alelçsi gözleri 

•lızını da açtı, bir kaç 
a.}•nnı kımıldattı ve fa
-nnıe bfte söyllyemeclen 
~ yı~lıverdi. Getirtti
,~ ile kOnbetllJ{ basıl 

leıı birer birer söktüm. 
')anlan ile tabanı tahta 

dolap çıktı. Dolabın sol 
de bir ocak bacası jlfbi 

"1lkan uzanan bir künk 
4o 'Sır kaç şiddetli kazma 

labın ve künkün ne ol
~dana çıkarıverdi. Da

~i:ilen kunı topraklann 
n IMnden akıp jlf ttiği-
1ı:eyftm de fimidim gi-

taşların aşağıdaki boşlukta çıkar

dığı sesler, gelen tütün duman ve 

kokulan altımızda, içinde her hal
de bir kaç kişi bulunan gizli bir 
mahzenin varlığını gösteriyordu. 
Dolabın iğreti olan tahtası altında 

da yepyeni bir manliher tüfeği ile 

paketler dolusu fişek, büyük bir 

bohça içinde bir çok bulgarca ki

tap, risale ve mektup çıktı. 

Sıra altımızdaki mahzenin ka
pağını bulmağa gelmiştL Yüzbaşı 

Salih ağa ile düşünüyor, toprak 
üstünde çizdiğimiz evin plinı üze
rinde bu mahzene bir kapı araştı
rıyorduk. Şüphelendiğimiz yerleri 

kazdırıyor, yere kulağımızı koyup 

dinliyorduk. Altımızda genişçe bir 
mahzenin bulunduğu muhakkaktı. 

Hatta duygusu pek kuvvetli olan 

kulaklanm bir takım fısıltılar bile 

işitmişti. Fakat bir türlü kapıyı 

bulamıyorduk işte. Binanın etra

fında tekrar tekrar dolaştık., Ka

pıya veya kapağa benzer hiç bir 
şey gözümüze ilişmedi. Köyün 

Daskalına, papazına, pazvandına 

atılan sopalar, yapılan tehdit ve 
tazyikler de hiç bir netice verme
di. 

(Devamı var) 

SiROZ HASTALIGI 
Onun tftrlü tilrlUsU olur: Klml

si'nde karadğer küçUlilr, kimhıin
de büyür. Sebepleri de başka baş
kadır. Sdma hastalığmdan siroz 
geldiği gibi frengiden gelir, verem 
hastalığından da gelir. Fakat en 
meşhuru, bundan tam 119 yd ön
ce, Laennck bek.minin tarif ettiği 
ve çok alkol kul1ananlarda görü
len siroz hastalığıdır. O bfbviik he
kim bu hastalıkta karaciğerin kır
mınmtrak bir renge ve balmumu 
igbi bir kıvama gird'ğini gördüğü 
için hastalığa siroz adını vermşiti, 
bitı de eski hekim dilimizde bunu 
teşemmüü kebed diye tercüme e
derdik ... 

Demek ki bu hastalığın anla~ıl
ması haylice yeni bir iştir. Halbu
ki alkol kullanmak pek, pek eski 
bir adettir. Onun için insan, aca
ba, eskiden cok alkol kullananlar 
s:ıoz hastalığına tutulmazlar mıy
dı, diye dUşünehilir. Buna, tabii 
imkan yoktur. Eski zamanda da 
çolr alkol kullananlar şüphesiz hu 
hastalığa tutulurlardı. Ancak eski 
zamanlarda hastahğa mahsus bir 
ad takılmadığından onlara, kann
lan yahut bütün vikutlan şİ!ımiş 
başka hastalar gibi istiska olmuş 
derlerdi. İstiska vücutta su top
lanması demek olduğundan, eski 
zamanlarda vücuttaki suyu cıkar
mıya yarar diye tanınmış olan i
la~lara çok rağbet edilirdi. Bu rağ
bet te siroz hastalığının, Leannek 
hekim onu ayırdetmeden önceki 
zamanlarda yine çok bulunduğunu 
anlatır. 

Ancak eski zamanla şimdiki za
man arasında, bu hastalık bakı
mından, fark yalnız bir isim farkı 
değildiT. Eski zamandaki istiska 
tibirine karşılık şimdi de kannda 
su toplanmasına kann istiskası di
yenler vardır. Fakat bu hastalığın 
karaciğerde bozukluktan ileri gel
diği öirenildltfndenberl, onun ka
nnda daha su toplanmadan önce, 
karaciğerin bozulduğunu haber ve 
ren alametlerle biraz önce teşhis 
edilmesine de -her vakit değilse bi
le bazı hastalarda- imkan hasıl ol
muştur. 

Siros hastalıtına tutulan kim
sede, kannda daha su toplanma -
dan birkaç ay lince, bu hastalığın 
yaklaştığım haber veren alamet
ler beliriT; tabii hepsi birden de
iiı blrka(l bir aralla olarak: Bir 
kere iştah kaçar, ilk zamanlarda 
etle yafh yemekleri istemeden 
Wra IODft hi~bir yemek istemez. 

Hazmı ağırlaşır, birbiri arkasın· 
dan ishale veya inkıbaza tutu
lur. 

Sinirleri de bozulur: Çok söy
ler, elinin parmaklan titrer, gece
leri korkulu rüyalar görür, adale
leri burkulur. Kimisine durup du
rurken uyku bashnr, kimisi de se
bepsiz hüzne tutulur. 

Daha sonra karaciğer bozuklu
ğunun asıl alametleri meydana çı
kar: Kaşıntı gelir, burun üstüste 
kanamıya başlar. D'ş etleri ağrır. 
Bazısında basur memeleri peyda 
olur. Sağ höğiirde ağırlık olur. Ki
misinde ağzından bira:t kan gelir ... 

Doğrusu, hu alametler siroz has
tah~ının yaklaştığını haber ver
mek bakımından önemli olmakla 
beraber. çok ldmseler onlara al
dırmazlar. Mide bozukluğu, iştah
sızlık. sinir bozuklujhı. kaşıntı her 
vakit ola~an seylerdendir. İnsan 
hunların hepsine ehemmiyet ve
rirse hali nereye vanr! 

Cok alkol kullanmayıp ta ken
disinden siiphesi olmıyanlar icin 
öyle olabilir. Fakat cok alkol kul
lananlann bu alametler zihinlerin
de yer tutmalıdır. Bu alimetlerin 
birkaçı • belirince bir de aynava 
bakmakta ihmal etmemelidir. Be
niz sararmış, toprak rengi gibi bir 
renk almı~. zayıC1amış, yanakların 
üzerinde ince ince damarlar mey
dana çıkmış, bir de llÖzlerin akına 
sanlık ge)mİ!ı ise ... Hemen hekime 
gitmekte tabii hiç tereddüt etmez
siniz. 

Bundan sonra hastalığın alamet
lerini arayıp bulmak arhk heki
minize aittir. Arayıp bulur, diyo
rum, çünkü alametlerin hepsi ken
d; kendilerini göstermezler, vakıa 
bu birinci devirde bile karaciğe
rin biraz kiküldüğii, dalağın da 
-aksine olarak- hiivfunei'e başla
dıiı çabucak ııörUlfir. İdrar isinin, 
cok su içild iği vakit hile, geciktiği 
yine çabuk ve kolaylıkla meydana 
t"ıkar. Fakat karaciğerin birçok iş
lerinden hangisin ·:ıı bozulmadığı
nı anlamak icin laboratuvar araş
tınnalanna lüzum olur. Onun için 
hekiminiz bu laboratuvar araştır
malanna da lüzum gösterine on
Jan da hemen yaptırmakta ihmal 
etmemelisiniz. 

Araştınnalann neticesi ne olur
sa olsun, onlan beklemeden ilk 
yapacal'tmz "'Y o umana kadar 
~k kuDandığımz alkolü binlenbl
re bırakmak oldaimna elbette bl
lininiz ••. 
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D KAVE ı· 
MERHABA KAPTAN MERHABA! 

YAZAN: Hallliarnaı lallliç111 
·~!!i!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!~~ 

N izamı&lem, sevgi ve sevinci, 
aile, kabile, sınıf, ve devlet 

hududlarile tahdit etmişti. Bu a -
damın neşesi ise güneşin her yer
de musiki çınlatan, mevceleri gibi 
her tarafa taşıp aşıyordu. Adını 

"kaptan merh&ba ,, koymuşlardı. 

Çünkü o kadar içten ve candan bir 
merhabayla selamlayışı vardı ki da 
yanılmıyordu. Mesela ödenecek bir 
borc, tedavi edilecek bir hasta, ya 
hut riyakarlık etmiş olan bir dost 
dolayisiyle, kaşlar çatık gönül zin 
dan, somurtkan bir bezginlik ve 
yorgunluk buludu gibi önüne çö
küverdiniz değil mi? Onun mer -
babası şimşek gibi parlayıverince, 
çöken karanlıklar duman gibi sav
rulup giderdi. Bir kabus görürken 
dürtülerek uyandınlmışa dönerdi
niz. Fakat iş yalnız kaygudan kur
tulmakla kalmıyordu. Gözlerinin 
fıkır fıkır parıldayan neşesi karşı

sında, develer gibi üzerimize aba
nan kederin en iriyansı bile kar
gacık burgacık karakuru bir kann 
cacık olur, gülünç olur, güldürür-
d 

.. u. 
Şehirde onun merhabası duyul

madan evvel birbirine rast geli • 
şenler, birbirlerine ne diyecekleri
ni bilemiyerek karşılıklı yutkunu
yorlardı. Çünkü söylemek istedik
leri sözü bulamazlardı. Mırıldandık 

lan bir basma kalıpla birbirlerin
den savuşurlardı. 

Merhaba kaptanın neşesinin in
filak kabiliyeti söze hız veriyordu. 
Merhabayla gönlü boşanıyordu. 

Selam, gönülleri soğuk soğuk kit
leyen buzlan donları bir şangırtıy 
la kınyordu. 

sevgisinin tadına serbestce vara
mazken, kocasının inanç yardımı 

ile sevmekte hür olduğunu görü -
yor, ferah fahur, \.ur patlasın çal 
oynasın seviyor. Sevdikçe sevili -
yor. Sevinci dolayisiyle kocasına 

şükran duyuyor. Ve gerek aptal de 
sinler gerek hırbo desinler, artık 

ona vız geliyordu. 

T uhaf adamdı acanrm. Ona mün 
zevi derlerdi, filvaki de ara 

sıra tenhaya çekilmek isterdi. Bir 
kaç PŞ dostundan ayrılıp kapıyı ka 
payıp yalnız kalınca odada hiç te 
yalnız kalmamış oluyordu. Bilakis 
yalnızlığı kapı dışansında bırakmış 

oluyordu. Odanın içinde, odanın dı 
şında bıraktığı insanlarla içinden 
konu~uyordu. Helva sohbetleri ya 
pıyordu. Sevmiyor, ve sevinince ye 
i.nde duramıyordu. Şarkı söyleye
ı, eşe dosta onlarla ne konuşmuş 

Mavi mşvi esen rüzgarlar gibi olduğunu onlara müjdeleyesi ge-
musikiye gidiyordu. Söz bü liyordu. Fakat laflar kaskatı arte-

tün kıyı boylu boyunca dudaktan ros kloros kireçlenmiş miydi ne? 
gönüle, gönülden dudağa vara va- Sevdiklerine müjde yerine tamta-
n, yayılıyor. lıkance çatır çatır tu .kır kunı bakır ıat sunmaktansa, 
tuşan bir kestane fişeği gibi fitili bütün varlığını bir merhabaya ve-
alıyor; neşeli parlayı la h er taraf- riyordu. 

ta m erhabalar çınlıyordu. Neşesi hemen sirayet ediyordu. 
Merhaba kaptanın bir sürü kap- Sevinçler gönüllerden .koptukça, 

tan ve gemici arkadaşları vardı. O- sevinenler hapishanelerden kur -
nun bir marifeti de onlann öksüz, tutmuşa benziyorlardı. Bir anlar 
yoksul kalmış çocuklarını evine gelinine benziyordu, bir milyar 
almak, ve kendi çocuklarına kanş- bikri olsaydı, bir milyar duvağı ol 
tırmaktı. Kansı bu işe şaşıyordu. saydı, hepsini fırlatıp bir "merha-
Acanım ne oluyor ne oluyor, elin ba,, da kendini bütün veriyordu. 
bütün çocukla:ı:ı . bizim başımıza ka O zaman bir kahkahayla her iş bir 
lıyor diyordu. Evde on yedi tanesi yana atılarak, yalnız gülüşülüyor-
vardı. Bu çocuk kasırgaları , yay- du. 
lımlan, çocuk huzmeleri, hep ge- Bir gün kayığına binmiş sefer-
lip kadına çatmışlardı. Kansı iki el den dönüyordu. Limana girdi li -
le ben bunlan döğmeğe yetişemi- man kumsalı geniş bir kavis yapa-
yorum, yirmi elim olmalı diyor - rak bir ucunda küçük bir yanm a-
du. Kaptan Merhaba "oldu olacak da teşkil eden t~pecik camisinde 
kırıldı nacak! Ne yapalım? Soka- bitiyordu. Caminin etrafında çar-
ğa mı atalım? Gık da desek mık da daklar altında kumsallık küçük 
desek başa gelmiş bir bela. Çeke - kahveler vardı. Rüzgar berrak kı-
ceğiz! Oturup da bir de üstelik ü- yıdan esiyor ve kaptanın dümeni-
zülelim mi? Değmez yahu! İşin a- ne kumsal tnhinasına uyan şınl -
layına, eğlencesine varalım bari! tılı bir iz dolandınyordu. Kaptan 

--- - , 

• 
Zımba sakallı Hacı Ahmet, Du · 
varcı Mahmut, Bahçıvan Ali, On
lar ne güzel ve sempatik adamlar
dı! Kaptan onları onlar kaptanı ar 
tık apaşikare görebiliyorlardı. Kı

yıdan elli altmış dudaktan birden, 
bir "Merhaba kaptan hoş geldin!,, 
ler gürledi. 

Kaptan da merhaba hoş bulduk! 
diyor, ve el kol baş sallıyordu. Fa
kat sevincinden dümen lekesini 
kendi halinde unutmuş bırakmış -
tı. Mavilerin koynundan fırlayan 

bir sağJ\ak yelkenlerin içine atıldı. 
Prova birden göklere uçacakmış 

gibi zağland' 

K ayık bütün hızı ile kumların 
üzerine kaydı. Kahvenin içi 

ne girdi. Teknenin yan gövdesi su 
dan kurtulunca yan geldi. Merha
ba kaptan kahvenin yerdeki hası
nna devrildi. Hacıyatmaz gibi kı -
çüstü geldi. Oradakiler merhaba! 
Merhaba olsuıı arkada§lar diye~ ... 
lamladı. Çardağa çatan armanın 
amunı ve stanco bağlan koparak 
yelken kurtuldu, havaya uçtu, Ca.l 
mi minaresinin ta tepesine takıla
rak, güldür güldür yapraklanırkerı 
kıyı boyuncı:a kopan gülüşe kendi 
harlayışını kPtıyordu. Her taraftan 
Merhaba kaptan Merhaba! Mer -
haha! Merhaba! duyuluyordu. 
Şu neşe n~ tuhaf şeydi. Ziyafete 

neşe gelsin diye içeçek içki, her fe 
yi getirirdin. Her davetli gelir ne
şe gelmezdi. Su merhaba kaptanın 
cenaze merasimindeyse gelmeyen 
bir şey varsa matemdi. Somurta -
yım diyordunuz inadına gülüyor -
dun•ız Ölüm Merhaba kaptanın 
hayatına sığmış~. Fakat kaptanın 
hayatı ölüme st~amamıştı Ölümü 
neşeyle aşmıştı. Neşesi ve ümidi ka 
panmış olan gözlerinden parlamı
yordu, fakat onu görmüş olan ve 
birbirlerine neş_eyle bakışanlann 

gözletinrle gülüş ve şenlik olmu~ 
tu. Azrail orağını sepetlemesine sal 
mıştı. Adamın gövdesini kıymıı fa 
kat gönlüne vannca, orak taşa vu
rulan balta ~ibi geri teperek, Az
railin kendisini biçmişti. 

Herhalde eksik olmalanndan böyle yanaştıkça kahvelerdeki eş dostu 
gülüp, gülüşüp, gürlemeleri daha i- seçebiliyordu işte dülger Mustafa, 
yi. Dijşün bir kere koy ki topu bir-

~n fil~~r! O umm~yçardın?lr•••••••••••••••••••••••••••• 
Onlan döğmeğe yirmi elle yetişe- Her keşidede en büyük ikramiyeleri Yermekte meşhur 
miyeceğim diyen sen, o zaman on- K A D E R G ı Ş E S ı 
lan ağlamağa elli gözle yetişemi -

yecektin, a kadınım ben seni bil - Sizi de zengin ettiği bahtiyarlar arasına almak fırsatını veriyor: 

mez miyim?,, diye cevap veriyor- 500.QOO • 200.000 • 150.000 - 100.000 lirahk 
du. 

Zaten kadının da için için düşün 
düğü buydu Fakat içine doğmuş 
olduğu bir dünyanın tahtı tesirin
de olan kadın özden kaynayan duy 
gulanna itimat edemiyor. Acaba 
doğru muyum? Bana gülecekler 
mi? Bana kurnaz değil budala mı 
diyecekler? Hırbo mu diyecekler? 
Arkamdan tefe mi koyacaklar di
ye işkilleniyordu. 

Kendisi kendi inancının kuvve
tiyle kendi ayaklan üzerine dik du 
ramıyor. Ve etraftakilerin fikrin
den, metinden, pehpeh, ve dalka
vukluğundan, devrilen iç varlığı -
na dayak, destek arıyordu. Kaptan 
Merhaba bu zaafı çaktığı için he
men payandayı tedarik ediyor. Ka 
dının çocuklardan memnun ol -
makta haklı olduğunu, yine kadının 
kendisine isbat ediyor. Kadınken· 
dl inancı kuvvetiyle çocuktan aev 
mekte haklı oldufunu göremez, ft 

İkramiyelerden başka daha birçok büyük ikramiyeleri bulunan 

YILBAŞI BiLETLERiNi 
~mrinize hazır bulundurmaktadır. Biletler tükenmek üzere olduğıındar. 

KADER GiŞESiNDEN 
TALİHLi BİLETINtzt 

almak için acele ediniz. Geçen Yılbatmın en büyük ikramiyeleri 

K A D E R G 1 $ E S 1 N E isabet etmlıtl 
Türk Hava Kurumu Piyango 

Ser Bayii K A D E R G 1 Ş E S 1 
tstanbulda Bahçekapıda Tramvay caddesinde No. 19 da Telefon: 23970 

Taşra siparişleri derhal gönderilir. Teleraf: KADER İSTANBUL 

Ankara lelecliyeıinden : 
Teşrinisani sonuna kadar tekliflerini vermeleri illn olunan be

lediye için alınacak benzin motörlü tek ve çift yataklı iki adet imdadı 
sıhhi otomobili için bazı fabrikaların müracaatı üzerine müddet kanu
nuevvel 938 sonuna kadar uzatılmıştır. Şimdiye kadar tekliflerini ver
miyenlerin bu müddet zarfında belediyeye göndermeleri ilin olunur. 

.. eoee,, .. 9000,. 
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Şubeye Davet 

Kadıköy Aakerrtk Şubesinden: 

n ara utup anesı: 
Kanaat Kitabevi tarafından neşrine başlanan ve on sayısı tabe 

dilip evvelce ilan edilmiş olan ANKARA KÜTÜPHANESİ'nin 
neşredilen diğer numaralarını da bildiriyoruz: 

Kadıköy şubesi mmtakasına gelmiş olan 
seciek topçu asteğmeni (Yarsubny) 29009 
kayıt numaralı Arif oğlu Abdülkadirin 
askerlık vesikasile b lrlit:te Kadıköy şube

s ine müracaatı ve İstanbul h ar icinde ise 
adresini bildirmesi. 

XI. DENİZİN HÜCUMU : 1 Jül Ver'nin harikalar dolu ve heyecan uyandırıcı bu romanı 
1. Fahri Sertelli tarafından tercüme edilmiştir. Fiatı 50 kuruştur. 

YENi NEŞRIY AT: 

Halk TUrkUleri - Konseı:a~uar Halk 1 
T !lrküleri kitabının on beşıncısi çıktı. 

Konservatuar arşivhıdeki K aradeniz ha
valarını ih tiva eden plaklardan müessese 
yiıksek nazariyat muallim i Adnan Saygın 
tarafından notaya alınmış olan bu kitap 
musiki folklöriine nit ilmi birçok tetkik
leri de ihth·a e~ektedir. 

·-· ·-

1 

Kapı-şllmışflr! •• 1 

Neden?... l 

Xll. KOLONEL ŞABER: 
Honore Balzak:'ın bu romanı Restorasiyon zamanındaki Fransız ha
yatını tasvir eder, Yaşar Nabi tarafından tercüme edilmiştir. Fiatı 

50 kuruştur. 

Xlll. EVLİLİK VE BEKARLIK 
B•ı •ı • •• v ••ıı • .Gerek gençlere, bekar-

1 CJI eri Ve OCJU erı •lara, gerek evlilere sıh-
hi ve içtimai öğütleri ihtiva eder. Fiatı 50 Kuruştur. 

XIV. ESRARLI ADA: il. NCl KISIM: 

YALNIZ YAŞAYAN ADAM : 
Birinci kısmını HAVA KAHRAMANLARI teşkil eden ve evvelce 
neşredilmiş olan Esrarlı Adanın ikinci kısmıdır. Yine Fehmi Baldaş 
tarafından tercüme edilmiştir. Fiyatı 50 kuruştur. Üçüncü kısım 

1 

! 

Çünkü Çanak:kalede YAHUDİ 1 

taburunun Filistinde yer kap- da basılmaktadır. ••llil•••••••••••••li 
mak için TÜRKLERLE Harp ----··--- ---- - - -------------•. ettiğini 

i l 

1 I MODEa~mIQ.RKIYE '; 
1 

1 

1 

dün çıkan nüshasında isbat 
etmiştir. 

Onun için liapışılmıştır. 
, İkinci tabını bu gün almak için 

acele ediniz. 111 
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Fatih Hukuk Hakimliğinden: Fa
tihte Fevzi paşa caddesinde 24 No.lu 
evde ikamet eden ana ve babası Ölü 
Hüseyin Turna kızı Nadire Turna
nın yaşının küçüklüğü hasebile mah
kemece vesayet altına alınmasına 
karar veril.mis olduğundan mumai
leyhanın talebi vechile ayni yerde 
ikamet eden amcası Ferhat Naci 
Turnanın vasi tayin edildiği kanu
nu medeninin 371 inci maddesine 
tevfikan lan olunur. (13032) 

İstanbul 3 üneii İcra MemuTluğun
dan: Bir alaca '/ın temini istifası zım
nında haczedilip paraya çevrilmesi
ne karar verilen çocuk hırkası, yün 
kazak, yün kuşak, yatak çarşaflart, 
kırmızı velensa vesaire Yenicami av 
lusunda Abacılar sokağında 66 No. 
lu dükkan önünde 29-12-938 tarihi
ne müsadü Perşembe ,ı;;inü saat on 
beşte birinci açık arttırma suretile 
satılacağı ilan olunur. 

Fatıö Sulh 3 üncü Hukuk Hakim
Q'lğinden: 

Şehremini Arpaemini mahallesi 
"Kürkü bostan sokak 5 numaralı ha
nede vefat eden Lutfiyenin tarihi i
landan itibaren alacak ve borçlula
rının bir ay ve iddiayi veraset eden
lerinin üç ay içinde mahkememize 
müracaatlan aksi halde terekesinin 
bazineye devrolunacağı. ilan olu-
nur. (13049) 

Almanca Bilen iyi Bh· 
•Kimyager Aranıyor 

Ankarada Büyük bir müessese
de çalışmak üzere tecrübeli 
muktedir ve ivi almanca bile~ 
bir Kimya_gere ihtiyaç vardır. 
İlk Maaş 350.- liradır. Talip o
lanların tahsil derecelerini ve 
tercümeihalini bildirir bir mek
tupla bir hafta zarfında İstan
bul 176 No. P. K. adresine C. T. 
Rtimuziyle yazmaları. 

., Dr. Suphi Şenses 4 ' 

l draryolları hıııstalıkları mOtehıll!ıs 1 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek-

'"r arııırtıman. Fakirleri' ""="r"~ıı 

WM?* Tel. 43924 -----

Sahibi \'e Ne~riyat Müılürü Halil 
Llıtfli DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 
.Neşriyatı T. L. Ş. Basıldığı yer TAN 

Matbaası 

m'üm· Müdürlüğü llônları inhisarlar · O 
' 

• Cinsi 

Elektrik ınotörü 
., motörü "0,5 .. 

B. K. kudretinde 

ti ., "2,, il 
B. K. kudretinde 

Miktarı Muhammen B. % 7,5 
Beheri Tutan Teminatı 

Lira K. Lira K. Lira K. 

2 adet 175.- 350.- 26.25 

3 ., 75.- 225.-

3 
" 

150.- 450.- 50.62 

6 675 

Eksiltme 
saati 

14.-

14.30 

ı _ İdareınizin İzmir Tütün fabrikası kıyım makineleri için 2 adet 
elektrik motörü ile paket makineleri bandrol kısmı için 3 ve paket kıs
mı için de 3 adet olmak üzere 6 adet elektrik motörü şartnameleri mu
cibince ayn ayrı pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 

ın - Eksiltme 13.1.939 tarihme rastlıyan cuma günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Ko
misyonunda yapılacaktır. 

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

V - Eksilmteye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni teklif ve 
kataloğlarını tetkik edilmek üzere ihale gününden en geç bir ha!ta ev-
veline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şuıbesine 
verilmesi ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika ahnalan la
zımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7 ,5 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. "8632,, 

* Cinsi mikdan Muhammen B. % 7,5 teminatı 
Beheri tutarı 

Lr.Ku. 
2.80 
2.80 
2.80 

Lr. Ku. 
840.-) 
840.-) 
504.-

Lira Ku. 

Sert lastik 
Yumuşak şambre lastiği 

Ebonit 

300 kilo 
300 ,, 
180 ,, 163.80 

2184.-
I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins ve miktarı ya

zılı kauçuklar açık eksiltme usulile satın alıncaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hizalarında göste • 
rilmiştir. 

III - Eksiltme 22-XII-938 tarihine rastlıyan perşembe günü sa
at 14 de Kabataşta levazım ve mü br-yaat şubesindeki alını komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alma
bileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - Isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarıda adı eecen komisvona ııelmeleri ilan 
olunur. (8895) 

Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızhğından: 
Tophanede Defterdar mahallesinin Defterdar yokuşu caddesinde 

eski 31, 33 saydı gayri menkulün Beyoğlu Vakıflar müdürlüğünve Vak
fı namına tescili istenilmiş ise de kaydı bulunamıyan bu yer hakkında 
tahkikat yapılmak üzere 30.12.938 tarihinde mahalline gidileceğinden 
işbu gayri menkul hakkında tasarruf iddiasında bulunanların on gün 
zarfında ellerindeki vesaikle birlikte Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızltğı
na yahut keşif günü mahallinde bulunacak: memura müracaatlan ilan 
olunur. (9242). 

Kapah Za rf Usuliyle Eksiltme ilanı 

Çifteler Aygır Deposu Müdürlüğünden: 
ru:ahmu.diye merkezinde mevcut Tay ahırmın 16501,09 lira keşif be

dellı .. t~ıratı 20/12/ 938 tarihinden 5/ 1/ 939 tarihine müsadif perşem
be ~unu saat. 15 ~ kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme Eskışehir Nafıa müdürlüğünde toplanacak: komisyon huzu
runda yapılacaktır. Muvakkat teminat 1237 lira 58 kuruştur . 

Bu işe ait proje, tafsilat ve hulasa keşifleri, fenni şartname, eksilt
~-e ~a~esi ~~av_ele projesi her zaman Nafıa müdürlüğünde gö
r~:bılı_r. Iste.~lılerın ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Eskişehir 
vılayetıne muracaat1a alacak:lan ehliyetname ve senesi için muteber 
Ticaret odası vesikalarını 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile teklif 
mektuplarına eklemeleri lazımdır. Mektuplar 5/ 1/ 939 tarföine müsa
dif perşembe günü snat 14 e kadar makbuz mukabilinde komisyon re
isliğine tevdi edilmiş olacak ve posta ile gönderilecek mektuplar ia
deli teahhiitlü ve mühür mumu ile mühürlü olacaktır. Postada ola-
cak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. (9215) 
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KAZANDıclı sÖH ı:ıe1 

VE RAiBET 

SAB~ 
RADYOSUNA 

KAZANDIRMIŞfl 

Teıhir ve saflf salonu: Beyoğlu lstiklCil caddesi N°· l4 
E D i S O N Müessesesi --j 

Levazım Amirliği Satın lıMlı-Atıyfli11~~ 
Alma Komisyonu ilanları Mu~mmPn--hı>delLll.775.Jir.a...olan...10..000..metre yerli emP~~,ı93~ 

ken bezi ile 5000 met re vagon körükleri için yerli keten b_eı sat1tlllıııı 
perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar· binasındakı ı' 
komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 'k i}e ass .(! 

500 çüt Dağ fotini, 500 çift 
tırmanma fotini 22.12.938 pazar
tesi günü saat 15 de Tophanede 
Levazım amirliği satınalma ko -
misyonunda kapalı zarfla eksHt -
mesi yapılacaktır. Hepsim.in tah
min bedeli 9750 lira, ilk teminatı 
731 lira 25 kuruştur. Şartname 

ve nümunesi komisyonda görüle.. 
bilir. İsteklilerin kanuni vcsika
lM'ile beraber teklif mektuplı:tn

nı ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

"410,, "88i7,, 

* 2500 adet çuvalın açık eksiltme
si 2-1-939 pazartesi günü saat 14 de 
Tophanede Levazım amirlıği satı

nalma komisyonunda yapılacak

tır. İki adet çuval nümuncsi :qıev-

cut olup birisinin tahmin bedeli 43 

kuruş, diğerinin 53 kuruştur. İlk 
teminatı 99 lira 37 kuruşt 1.ır. Şart

name ve nümuneleri komisyonda 

görülür. İsteklilerin kanuni vesi -
kalarile beraber belli saatte komis

yona ~elmeleri. (435) (9H2) 

* 1550 ton kadar buğdayın kırdı
rılmasının kapalı zarfla eksiltmesi 
26-12-938 pazartesi günü saat 
15 de Tophanede levazım amirli
ği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bede
li 9904 lira 72 kuruş, ilk teminatı 

742 lira 85 kuruştur. Şartnamesi 

komisyonda görülebilir. isteklile
rin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyona ver
meleri. (417) (8953) 

k 
Bursa ve Mudanyada bulunan 

birliklerin ekmeklik unları için 
kırıdırılacak: 200 ton buğdayın kır
dırma pazarlığı 26-12-938 pazar -
tesi günü saat 15 de Tophanede 
İstanbul levazım amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 1930 lira teminatı 
289 buçuk liradır. Şartnamesi ko 
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

( 440) (9237) 

. . trv· vesaı . f." Bu işe girmek isteyenlerın kanunun tayın e ıgı bteVl 
ra 13 kuruşluk muvakkat teminat ve teklif mektuplarını ~~azırrıclıt· el' 
!arını eksiltme günü saat 14 de kadar komisyon~ vermele~ı korrıis)'otll) 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar bınasındak (863 
rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. r,reste 

* . . kayın Jc dB r 
Muhammen bedeli 16000 lira olan 400 metre mikabı j\nJcııtıı 

4.1.939 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile ~· 
dare binasında satın alınacaktır. mtnat ile, 

Bu işe girmek isteyenlerin 1200 liralık muv~kat te
14

.
3
o 8 1t 

nunun 'tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gun saat ~ı<' 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ·ndefl• ' .. ft 

1 dairesı )6" 
Şartnameler parasız olarak Ankarada ma zeme 

1 
irde 

darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden, Eskişehir ve zın 
mağazalarından dağıtılacaktır. (9200) ~p 

* v d yazılı 4 ~,. 
Muhammen bedellerile mi'ktar ve vasıfları aşagı a.. hizsl ~ 

malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek uz~r~on tBf 
yazılı tarihlerde H. Paşada gar binası dahilindeki komıs) t te' 
dan açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

1 111uva1'1'~,ı 
Bu işe girmek istiyenledn her gurup hizasında ya~ı 1 giirıii 

minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksııtme 9~ıt 
ne kadar komisyona müracaatları lazımdır. dağıtılrrıııl<t ~111'6 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olara~ in çirrıeııt0 11~ 
1 - 50000 adet 25 X 25 Ci m eb'adında trotuvar ıç 

1
: .. a ollll' 

t t . tı 300 u ~·~ muhammen bedeli 4000 lira ve muvakka emına 
1 

calctıf· ıJ1S .... 
eksiltme 4.1.1939 çarşamba günü saat on buçukta yap~~ağa ı11 ifB 60 

2 - 100 adet muşamba fırçası 2000 adet vagon yı. t 103 l pılB' 
. kk t temına ı <j9 

fırça muhammen bedeli 1380 lıra vbe m~v~. a t on buçukiıl , 
olup açık eksiltme 4. 1.1939 çarşam a gunu saa tı"tl 

<Je r· caktır. i 1725 ura g.ııı 
3 - 150 adet demir el arabası muhammen be~el 

9 1,ıg39 P 
vakkat teminat1 129 lira 38 kuruş olup açık eksııtme · ıııtı"eıı 
tesi günü saat on buçukta yapılacaktır. . . . W i Jl'lub8 (1.lş (Y 

4 - 22000 adet muhtelif marka ve renkte dıkış ıp ~ 67 Jcll ı<tıt 
bedeli 2371 lira 48 kuruş ve muvakkat teminatı 177 ıı: yapılııc~Sl 
lup açık eksiltme 9.1.1939 pazartesi günü saat on buçuk (92 

Nafıa VekCileti istanbul Elektri~ 
Umum Müdürlüğünden : ,. 

Eksiltme ilanı . ·ıte 750 °00 

1 ~Muhammen bedeli 1925 lira tutan muhtelif çeşı ıfi)flel· 
det makbuz kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 'dareııitl utttıe 

2 - Eksiltme 29.12.938 perşembe günü saat 16 d~tırtl'la e1'6 

başında Metro han binasının 6 ncı katında toplanacak .. 11sıf . pil• komısyonunda yapılacaktır. ~ .. Iüğünde 
3 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım mudur llrııŞ' 

olarak tevzi edilmektedir. t z 5etd:t ıc 
4 - Muvakkat teminat (144.38) yüz kırk dört lira 0 u .nıfl 

ıl~'"-
tur. hkamına ış !Jtl' 

5 - Teklif mektuplarının 2490 num:ır~lı kanun ~ ine verilı11 S) 
olarak eksiltmeden en az bir saat evvel komısyon relslığ (911 
lunması lazımdır. 
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Son çr!can son derece •• • 
muessır KAŞELERİ üsütme, grip, nezleYe ve ağrılara bire birdir. sA;!~ııe~!~.Arı 

o • 

1 N o L s 
Dişlerin zine· 

ti olan cila· 
larını bozan 
san lek.elerı 

yok eder. A-

................... - ... i ................. ı •• 

Maskeleri Satışı Halk 
-TÜRKiYE KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merk'.eıinden : 

ğııda kalan Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlardan koru
yenıek baki· j mak için yaptırılan Halit Maskeleri 1/12/938 tarihinden itibaren satışa 
yelerini silpü· ı arzedilmiştir. 
rerek tehlike Kfıfi malfimah havi Prospetüslerile birlikte ayrı ayrı kutular 
li mikrop to~ 1 içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerln Ankarada Umu-

; mt Merkezimize, İ.stanbulda Yenipostane civannda Kızılay hanında humlarını der\ 
depomuz direktörlüğüne müracaatları rica olunur. 

hal imha eder. , 
KOLINOS'u ı, Yukarıda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan ya biz-

zat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya memleketimizin her 

EKONOMiK 
ve İDARELİDİR 

nteı· cz.rüb~Sn.,. eladrni· ıı hangi bir yerinden parasını göndermek suretiyle sipariş yapacaklara 
""' ambalilj ve posta masarifi Cemiyetimize ait olmak üzere beher maske 

ve pembe dio ıılh 11rava verilir. 

etlerine, par. ••••İıll••••••••••••ı•••••••••••• 

Zira Teksif 

Bir Diş 

Fennt Edilmiş 

Macunudur. 

lak ve milcel- Ankara Belediyesinden : 
BelMiyemize alınacak beş motopomp için isteklilerin tekliflerini 

teşrinisani 938 sonuna kadar vermeleri ilAn edilmiş iken bazı fabrika 
mümessillerinin milracaatı üzerine tekliflerini yetiştirmedikleri anla
şıldığından işbu müddet kanunu evvel 938 sonuna kndar temdit edil
ml§tir. Şimdiye kadar tekliflerini yetiıtirmlycnlerin bu müddet zar-
fında göndermeleri iltm olunur. (8900) (5068) 

:Kullan1'1;a iktisadi olması hasebiyle muhteviyatı 
Uzun zaman devam eder. Kuru Fırça üzerine bfr 
santimetre koymak kafidir. KOLİNOS kullanıldığı 
zaman kabaran şifa verici köptiğü dişlerin en ufak 
köşe ve aralıklarına kadar giderek nüfuz eder. 

1! diolere sa· 
bip olmak öm 

rilnüzOn eo· 
nuna kndar 
zinde diolere 
malik olmak 

içinAmerikan ı Harici Askeri Kıtaat ilanları 1 
KOLINOSdio 
macununu kul ............................................ ._ ................... _. 

]anınız. Diş· Tayyare fabrikaları için 25 tane 1 Beher çiftine tahmin edilen :fiat 
makkap tezgahı kapalı zarfla ek - 445 kuru§ olan 32000 çift okur 

lerinizin giı· siltmeye konmuştur. Mntıammen kundurası kapalı zarf usuliylc ek
zelliği ile gil· bedeli 27500 lira ilk tem1nrıtı 2063 siltmeye konulmuştur. İhalesi 4-
lüşünüzün par liradır. Eksiltmesi 20.1.939 cuma 1-939 çarşamba günü saat 11 de
laklığını yük- günü saat 15 te Ankarada M. M. dir. İlk teminatı 8370 liradır. Ev

Büyük Tüpü 40, KüçUk 
Tilpü 22,5 Kr. 

iM 
seltiniz. 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 lira ile 500 liradır. 

- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR -. 
Taşradaki muhterem müşterilerimize arzu ettikleri 

,,,,,. takdirde yeni katalok gönderilir. 
il ~ N G E R SAAT l\IAÔAZALARI - İstanbul Eminönü. Tel: 21964 

il~~~~~- HiÇ BiR HEDiYE ' 
Hacı Bekir Şeker ve Lokumu ' 

kadar makbule geçmez. 

ALI MUHiDDiN ,! 

HACI BEKiR 1 
1 

-~rkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy : 

· Scamsun Valiliğinden: • 
ı· ~ Mukavelesi feshedilerek yeniden açık eksiltmeye konulmuş olan 

~ aıtısun - Bafra yolunun OX658 - 33XOOO kilometresi arasındaki şosenin 
~su tamiri ve (10) adet bir metrelik ve (1) adet üç metrelik menfez ve 
~ 137 - 2X349 kilometleri arasındaki Varyant inşaatının müteahhit ta
~~1?ldan üa edilmemiş kısmı inşaatı eksiltmesine talip çıkmadığından 
lı.ıı.l\l.e 1.12.1938 tarihinde (10) gün temdit edilmişti. İhale günü icra kı... 
~ an tetkikatta (2490) numaralı kanunun (43) üncü maddesi gere~ince 
l'ıı11ll11:ın bu temdit ilanının (7) inci madde hükümleri dairesinde üa edil-
1~ış olduğu anlaşıldığından (10) gün temdidin hükümsüz addedilmesi 
~ tın gelmiş ve işbu eksiltme 12.12.938 tarihinden muteber olmak üze-
~ Uo) gün uzatılmıştır. 
~- l - Keşü bedelleri (136764) lira yüz otuz altı bin yedi yüz altmış 

t>rt lira (94) kuruştur. 
t'tt 2 - Muvakkat teminat (8088) sekiz bin seksen sekiz lira (25) ku -

nur. 

e ) 3 - İhale 1 inci kanunun 22 inci perşembe günü saat 16 da Vila-
~ ~: baimi Encümeninde (2490) sayılı kanunun (43) üncü maddesi gere-

ıS 

o 
ı· 

ı· 

ce açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait evraklar şunlardır: 
A. - Ke§ifnameler, 
~ - Eksiltme §artnamesi 
C - Fennt ıartnameler, 
b - Hususi prtname 
E - Projeler, 
~ - Mukavele projesi, 
G - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 

1" l:a_ 5 - Eksiltmeye girebilmek için carl sene içinde Ticaret Odasında 
ltl'Ylth bulunduğuna dair vesika ile bundan evvel bir defa da yüz bin 

,,,, ııı 1lt iş yaphıış olduğuna ait vesika ibrazı şarttır. Bu husustaki tali -
"'il<ı·t göreğince ehliyet vesikasının ihale tarihinden 8 gün evvel Samsun 
~Yetine müracaatla istihsali lazımdır. · 

6 - İhale ''2490,, sayılı kanun hükümleriııe göredir. 
~~ 7 - İsteklller bı.ı işe ait evrakı (8) lira (11) kuruş bedel mukabilin 
ıı .\nkara, İstanbul ve İzmir vilayetleri Nafia Müdürlüklerinden ala-

,. ~erdir (9198) 

I• 

r;.llt' 
·.,.,ıh Sulh 3 Uncil Hukuk Hakim-

""· 
/J " • 

e ~tı lı-"mem:'-C" tet'E'k"!'ııne vazfvet 
~!~Si ~ehremin! İbrahim cavu$ ma
~ 21 \r avla caddesi 6 numaralı ev-

ıf btq1j10-938 tarihinde vefat eden 
~ iti~ kızı Hikmetin tarihi ilAn
q. ıty va.ren alacak ve bordulannın 
l'ıtı .~e varis iddiasında bulunan-

rı tıl'ac lıç ay zarfında mahkemeye 
'~ltle;atlan alski halde terekesinin 

ı· ~r. e devredilcce.i?i ilan olu
(13050) 

İcıtanhuJ İkinci İflas Memurluğun. 
dan: Müflis Kostantin Grizagoridi
sfn varı hi~ses;ne mutasarrıf olduğu 
ve 9-1-939 tarihinde birinci ve 24-1-
939 tarihinde ikinci arttırması yapı
laca~ı 9-12-938 tarihli Tan ve Son 
Posta ~azetelerile ilan edilen iki 
Gayri Menkulden Beyoğlu Kalyoncu 
kulluğu Kameriye sokak 26, 28, 30 
yeni 44 N o.lu dükkanın konan kıy
meti sehven yazılmadığından umu
muna 3500 Lira kıymet konduğu bi
linmek üzere ilan olunur. (13028) 

Vekaleti aatınalma komisyonunda saf ve şartnamesi 712 kuruşa An
yapılacaktır. Şartnamesi 138 kuruş karada Komisyondan alınır. Ek
mukabilinde Ankarada komisyo - siltmeye gireceklerin 2490 sayılı 

nundan alınır. İsteklilerin belli gün kanunun 2, 3 cü maddelerinde ya
de saat 14 de kadar kanunun 2, 3 zıh vesaikle beraber teminat ve 
üncü maddesinde yazılı vesaikle tekllf mektuplarını ihale saatin -
birlikte ilk teminat ve tekili mek den bir saat evvel Ankarada M. 
tuplanru Ankarada komisyona ver M. VekAleti Satınalma Komisyo -
melerL (676) (87fl7) nuna vermeleri. (699) (8958) 

* . * Hepsine tahmin edilen fiat Beher metresine tahmin edilen 
26,000 lira olan 23 kalem ecza ka - fjat 575 kunış olan 13200 metre 
palı zarfla satınalınacaktır. Eksilt elbiselik Gabardin kumaş kapalı 
rne 26-1-939 perşembe günü sa- zarf usulile münakasaya konul
at 11 de Ankarada M. M. Vekil.le- muştur. İhalesi 7/1/939 Cumarte
ti satınalma komisyonunda yapı - sl günü saat 11 dedir. İlk teminatı 
Jacaktır. Ilk teminat 1950 lira o- 5045 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
lup şartnamesi 130 kuruşa Vekft.- 380 kuru§ mukabtlinde Ahkarada 
let satınalma komisyonundan alı - Komisyondan alınır. Eksiltmeye 
nır. Eksiltllleye girecekler kanu - gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
nun 2-3 cü maddelerinde yazılı 2, 3 cü maddelerinde gösterilen 
belgelerle birlikte ilk teminat ve vesaikle teminat ve teklif mektup 
teklif mektuplarını eksiltme saa- larını ihale saatinden bir saat ev
tinden bir saat evvel Ankarada ko- vel Ankarada M. M. Vekaleti Sa-
misyona vermeleri. (690) (8903) tıınalma Komisyonuna vermeleri. 

* * "700,, "8959., 
Eksiltmede olan iş 492 ton Kırk Beher kilosuna tahmin edilen fi-

lareline ve 123 ton Vizenin buğ- at 249 kuruş olan 70000 kilo San 
dayının öğütülmcsidir. İhalesi ka- sabunlu kösele kapalı zarf usulile 
palı zarfla 29-12-938 perşembe münakasaya konulmuştur. İhalesi 
günü yapılacaktır. Saat 11 dedir. 3111939 Salı günü saat ıı dedir. 
Kırklarelinin muhammen bedeli İlk teminatı 9965 liradır. Evsaf ve 
2 kuruş 6 santim, 2 kuruş 15 san- şartnamesi 872 kuruş mukabilin
tlm de Vizenindir. Şerait ve evsa- de Ankarada komisyondan alınır. 
fını okumak istiyenler hergün ko- Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı 
misyonda okumalnn ve ihalesine 

kanunun 2, 3 cü maddelerinde gös 
taliplerin saatinden evvel teklif terilen ''esaikle teminat ve teklif 
mektuplarını Tckirdağında satın -

mektuplarını ihale saatinden bir alma komisyonuna vermeleri. 
(708) (9014) saat evvel Ankarada M. M. Veka * leti Satınalına Komisyonuna ver 

Beher metresine tahmin edilen meleri "701,, "8960,, 

* fiatı 575 kuruş olan 15500 metre Beher kilosuna tahmin edilen fi 
kurşuni kaputluk kumaş kapalı 

yatı 92 kuruş olan yüz bin kilo sa zarfla eksiltmeye konulmuştur. 1-
deyağı kapalı zarf usuliyle müna 

halesi 12/1/939 Perşembe günü kasaya konulmuştur. İhalesi 29 
saat 11 dedir. İlk teminatı 5706 
lira 25 kuruştur. Evsaf ve şartna
mesi 450 kuruşa Ankarada Koınis· 
yondan alınır. Eksiltmeye girecek
ler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesaikle te
mina t ve teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat ev:vel Anka
rada M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

"696,, 

* 
"8955,, 

Beher metresine tahmin edilen 
fiatı 380 kuruş olan 8500 metre 
lacivert kumaş kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. İhalesi 
5İkincikanun 939 Perşembe günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 2422 
lira 50 kuruştur. Evsaf ve şartna

mesi 162 kuruş mukabllinde M. 
M. Veklleti Satınalına komisyo
nunda verilir. İsteklilerin kanu-
nun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla teminat ve teklif mek-
tuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. "698,. "8957,, 

Birincik!nun 938 Perşembe günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 5850 
liradır. Evsaf ve şartnamesi 460 
kuruş mukabilinde :M. M. Vekale
ti Satınalma Komisyonundan alı 
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplannı ihale saatin 
den en az bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vekaleti Satmalma Komis
yonuna vermeleri. (703) (8962) 

* 505 ton Bursa ve 45 ton Mudan-
ya garnizonu için ki, ceman 550 
ton levamarin kömürü 4-1-939 çar
şamba günü saat 11 de kapalı zar:f 
ile eksiltmepe konulmuştur. Mü 
nakasa Bursada Tüm satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk te
mtnat 863 liradır. Şartnamesi !st. 
Levazım amirliği satın alma 

komisyonunda ve Bursada Tüm 
satınalma komisyonunda görülür. 
İsteklilerin belli saatten bir saat 
evveline .kadar teminat ve kanuni 
vesikalarile müracaatları. 

717) (9239) 

• 

ÖKSÜRÜK SURUBU 
"Sirop Pectoral,, 
Eski ve yeni bütün öksürükleri 
geçirir, balgam söktürür, brollf
lan temizler, nezle ve gripten 
korur, göğüsleri zayıf olanlara 

bilhaua tayanı tavsiyedir. 

INGILIZ KANZUK Eczanesi 
Beyoğlu lstanbul 

1 

Başka Kim 
GENÇLEŞMEK 

İSTİYOR? 
Bayan Marcilla, nasıl on yaş 

anlatıyor gençleştiğini 

Bayan Marcilla'nın yü
zündeki şayanı hayret 
güzellik tebeddülünü 
gösteren fotoğraflan 

daha 

Siz de böyle muvaffak olabilirsiniıcnd unsuru olan 
pembe renkteki 

LGtfen bunları okuyunuz Biocel'li Tokalon 
60 - 70 yaşlanndaki kadınların bu- Kremini kullandığımı anlattım. Bir 

ruşukluklan altı hafta zarfında zail çokları bana güldüler, fakat bizzat 
olmuştur. İşte, hastanelerde tecrübe- tecrübe edip şayanı hayret semeresi
si yapılan ve bir Viyana 'fıp mecmu- . .. .. h . d h k d'l 

ta f d .1.. edil h nı gonınce, epsı e a ver ı er ve 
ası ra ın an ı an en şayanı ay-
ret neticeler ... Cildin BlOCEL ce-v- memnun kaldılar. Geceleri yatmaz. 
heri ile beslenmiş olmasıdır. Bu kıy- dan evvel pembe renkteki B!ocelli 
metli cevher, pembe renkteki Toka- Tokalon kremini kullanıruz. Siz u
lon kreminin terkibinde vardır. yurken cildinizi besler ve canlandı-

!ştc bu kremi kullanan ve yüzün- nr. 
deki şayanı hayret güzellık tebeddü- Her sS'bah biraz daha gençleşmiş 
latını yukarıdaki fotoğraflarında gö- kalacaksınız. Gündüzleri de beyaz 
rülen Parlste Bayan MARCİLLA'nın renkteki Tokalon kremini kullanınız. 
tecrübesini anlatan şu mektubu oku- Bu suretle cildiniz yumuşamış ve be 
yunuz: yazlaşmış olur. Bütün siyah nokta-

"Bu, benim için bir harika oldu. lan eritip açık mesameleri sıklaştı

Takriben ild ay oluyor; alnımda ve nr. Binlerce ahvalde görülen tesiri 
gözlerimle ağzımın etrafında buru- kuvvetli bir garantidir. Hemen bu
şukluklar vardı. Bugün ise bütün ar- günden itibaren her iki kremden bi
kadaşlarım kadüe gibi yumuşak ve rer vazo alarak tecrübe ediniz. Bir
buruşu.kluklardan ar: ~lan. yüzüme kaç hafta zarfında faydalı tesirini 
takdirle bakıyorlar. P psinc ne yap. görmediğiniz takdirde bayiinize iade 
tığımı söyledim_ ederek parayı geri alabilirsiniz. 

Ki$ GELiYOR ••• 
Ufal( bir ÜfÜtme l>atmıza büyü1' bir liaatalıl{ çıkarabilir. 

Bunun için derhal bir 

ALiNiZ 

Nezle-Grip-Baş-Diş ve Romatizma 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve ısrarla SEFAL1N isteyiniz. 

1 lili ve 12 lik ambalajı vardır. 



nıostluklar-büyük oısun, küçük. oısün-hef'kesın ıktıcıarına göre. 
büyük veya küçük hediyeterle idame edlllr.Bilhassa FAYOALI 
H E D ı V E L E R i N hatırası daha çok omürlüdür. Lütfen mü
essesemizi z ı y a ret ediniz. Müteaddit çeşltlerlmlz arasın
da · hedivelik esvan•zı behemehal bulacaksınız. 

sız beaeıını çokt~'! unutacaksınız. t'akat hatıranızı 
dalma minneti• ••kllyacakıar.dır. . 

iSTANBUL AN&.(A~A ıLMıR 
- -
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