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İLKKANUN 
1938 GÜNLÜK SiYASi 

Chamberlain Kabinesinde 

Nazırlar Arasında Bir
1 

İhtilaf Başgösterdi 

HALK GAZETESi 

-· 

CiN ve KÖTÜGÖZ 
Londra Universitesi meşhur profestirlerlnden biri tarafın

dan ;:vuılan (İsllm medeniyetinde putperestlik devrinden kal
ma ltikaUar) ın iki mühim noktasına temas eden bu kitaplar 
.i~llzceden çevrllmiıtir. Cin 20, Kötil Göz 35 kuruı A. Halit 
Kitap Evi. ~ 

'-------·-------------------' 

Y llbaşından Sonra 
Kabinede Değişiklik 

ihtimali Vardır 

Devamlı yağı,lardan sonra kar yığınlan aranna gömülüp kalan bir tren 

Mu haf aza karlar, Milli Müdafaa ve Harbiye 

Nazırlarının Derhal Çekilmelerini istiyorlar 

Londra, 20 (Hususi) - Gazeteler 
" tarafından verilen malumata göre; 

Mi~er Chamberlain hükumetindeki 
ikinci derecedeki nazırlardan üçü, 
hükumetin teslihat programını ener
ji ile tatbik etmediğinden şikayet et
mişlerdir. 

• 

lnönünün Tetkik 
Seyahatı 
Bugün Başlıyor 

Ankara, 20 (Tan muhabirin
den) - Cümhurreisi ismet 1-
nönünün, Ankara civarında 

yapacağı tetkik seyahati, ha
valann bozukluğu dolayisile 
bugüne kadar teehhur etmiş
tir. Hava müsait olursa, Reisi 
cümhurumuz, bu seyahate ya 
rın (bug.ün) ha layacak, aksi 
takdirde perşembe günü yapı -
lacaktır. 

B. C hamberlain 

lstanbulun 
Nakliye 
Anarşisi 

Hadise on giin evvel vuku bul
muş ve denizaşm ticaret medi
si şefi Mister Hudson Mister 
Chamberlain'i ziyaret ederek 
Harbiye N~n Horbelisa'nın 

teslihatı idare işindeki gevşekli
ğinden şikayet etmiş, ve bu hu
susta harbiye mUstepn ile müs
ttıınıleklt milsteıan Lord Dup· 
ren'in kend{5ile beraber olduk-

! Katiller Dü~ 
1. Cinayeti 
1 itiraf Ettiler 

•~•1111hnlu1t h" t-::y·::1r -,, ... _ 

diae bir ıare lt•l•alr, 
ıeltrin ticaret ltayatının 
ıefômeti namına bu anar
ıiye bir nihayet vermelr 
ıaıımdır. 

l'a.zan: M. Zekeriya SERTEL 

l
t stanbulda hamallık kalktığı 

gündenberi, sokakları ufaklı 

büyijklü el ve beygir arabalan dol
durdu. Şehrin işlek yerlerinde ara
ba kalabalığından yollarda yürii
~ek, bir taraftan öbür tarafa geç
itle][, hele otomobille gitmek imkan
~ oldu. Balıkpazannı bir ziyaret, 
tltkıiye anarşisinin şehir hayatını 
!la.sıl tıkadığını anlamıya kafidir. 
lfatta köprü üzerinde bile bazan a
!'tbalar biribiri arkasına sıralanarak 
lııun bir katar vücude getiriyorlar. 

:Su anarşi şehrin ticari hayatını 
dllrduruyor. Münakaleyi sekteye uğ
l'atıyor, ve sokakların manzarasını 
bo~yor. Hamallık kaldırılırken bir 
teşkilat yapılmamış olması bu anar
fiyi doğurmuştur. İhtiyaç durmamış, 
)eni nakliye vasıtaları bulmaic ihti.
)a.cı başgöstermiş ve bugünkü keş
~keş hasıl olmuştur. İstanl.>ulun 
"U buyük derdine bir çare bulmak, 
9'!hrin ticaret hayabnın selameti na
'-'ına bu anarşiye bir nihayet ver
~ lazımdır. 

* [) tğer büyük medeni şehirlerde 

lannı anlatmış, mUdafaayı tan
-sım nasın :!ııll' '.l'omu lnskip a
le7hinde de ayni ıekilde şika

yette bulunarak bu iki nazınn 

istifası lbım geldiğini izah et
miştir. 

Mister Chamberlain, bu şikayetle
ri nazan dikkate alarak Noel tati
linde bu mesele ile meşgul olacağı
nı söylemiştir. 

Harbiye ve müdafaa nazırları a
leyhinde bulunan ve bunlardan şika
yet eden müsteşarlar, hükumetin 
harici siyasetine muhalefet etmedik
lerini anlatmışlardır. 

Bir rivayete göre, Mister Cham
berlain yılbaşından sonra hükume
tfnde tadilat yapmak lüzumunu his
sedecektir. 

Gazeteler, tafsilat vermeksizin, 
yalnız B. Hore Belişa, B. Thomas 
İnskip ve Lord Winterton hakkında
ki kombinezonları ve tahminyeri neş 
retmekte ve bu hususta kabinenin 
bazı azası tarafından Başvekil nez
dinde yapılan teşebbüslerden bahset
mektedirler. 

DaHy Herald gazetesine göre, B. 
Hudson'un hükumette iki liberal a
zası olan B. Hore Belişa ile Lord 
Runciman'm istifasını istemiştir. Bu
na göre, hükumete dahil muhafaza
kar olmayan azanın muhafazakar 
mümessillerle değiştirilmesi isten-
mektedir. 

Bugün mesele Avam Kamarasın
da .b~h;s meyzuu olmuş, Mister 
Chaberlain hÜkumet azası arasın-

(Arkası Sa: 8. Sil 2 de] 
1 nakliye işleri, büyük 1irket
eı- ta.rafmdan görülür. Eşyanızı bir 
~raftan bir tarafa mı taşıtmak ister-

;ıniz? Bu şirketlerden birine bir tele Ziraat Kongresinden 
:: etmek kafidir. Eşyanız, hiçbir 
•ıaya uğramadan, en kısa bir za- N 1 8 ki" 7 

~nda arzu edilen yere nakledilir. e er e ıyoruz 
nuyuk müesseselerin kendilerine Büyük Ziraat kongresi münasehe-

~sus nakil vasıtaları vardır. On- tile, köylünün ve alikadarlann muh
r kendi işlerini kendi vasıtalariylel 1 telif ziraat §Ubelerini ilgilendiren di-

l'>l'ürler. leklerini, temennilerini bugünden i-
n·zde ticarethanelerin çoğu kü- tibaren nesre haşlıyoruz. tik yazıla-
lıı: sermayeli müesseselerdir. n, yedinci sayfamızda bula~aksınız. 

ı lfQtörıu hususi nakil vasıtası kul- TAN, bu mevzu üzerinde gön-
~tı~bilect'k müesseseler pek azdır. derilecek bütün yazılara siitrı.n-

hır içinde nakliye işlerini üzerine larında yer vermeğe çalışacak, 
il an buyük şirketler de yoktur. Bu dilekleri alakadarlara duyHra-
\> hepte her müessese kendi sermaye caktır. 

i7.de yepyeni bir ziraat 

B. ln.Jnp 

Sovyetlerle 
" 

Japonlar 
Bozuşuyor 

Tokyo, 20 (A.A) - Japon efkarı 

umumiyesi, Siberya sahillerindeki 
balık avı meselesi hakkında Japon
Sovyet anlaşmazlığının yeni Cenkuf 
ııeg işine yani iki memleketi yeni 
bir kuvvet denemesine istihale edip 
etmiyeceğini soruşturmaktadır. 

Japonyanın Moskova maslahatgü
zarının 13 Kanunuevvelde anlaşma
nın tecdidi hakkındaki Japou tekli
finin kabulü için Moskovaya verdiği 
bir haftalık müddet, bugün bitmek-

(Sonu Sa: 10,,Sü: 4 te) 

Büstler Hakkında 

Hava Kurumunun 

Teşekkürü 
Ebedi Şel AtatOrkOn ebedi bir ha

tırası olarak okuyucularımıza ver
mekte olduğumuz cBilsb lerl miles
sesemiz Hava Kurumu vasıtaslle te
min etmişti. Bu bOstleri sırf bir hiz
met maksadile halka dağıtmıya delA
let ettiğimizden dolayı Türk Hava 
Kurumu Ba:ıkanı Çoruh Saylavı Fu
at Bulca'dan aııağıdaki mektubu al: 
duk: 

cKurumumuz tarlfından yaptırıl· 

mıı olan Atatürk bUıtl•rlnln .. tııı 
için, hiçbir komlayon almadan, lda· 
rehanenlzca g8aterllen daOerll yardı· 
ma çok tıtakkUr eder, nygılarımı au· 
nalım.> rıe ihtiyacına göre küçük el arabala

~ l'aptırdı, •eyahut atlı ara 
l'alarnıya mecbur oldu. 

[Arkası Sa: 1 SG: 

k olan hüyiik kon~re- Coruh Saylavı 

yedinci sayfada· W!!!!!!!!!!!!!!!e!!!!!!!!i!!!ır!!!. !!e!!u!!L!!C!!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

~ 

•'Yerden IUyUkçe Bir 
Ta§ Aldım ve Olanca 
Kuvvetimle Vurdum .. 

Okmeydanı dnayetine ait dünkü 
1 tahkikat, hadiseyi örten esrar per
desinin meçhul taraflarını da aydın
lattı. 

Suçlu olarak yakalanan Arap Mu
ratla arkadaşı kör Hasan, cinayt:ti 
olduğu gibi itirafa mecbur kaldılar. 

Suçluların, bu cinayeti 50 lira için 
işledikleri, vakadan sonra cesedin Ü· 
zerindeki elbiseleri soyarak Topkapı 
ya götürdükleri ve bir kuyuya attık
lan anlaşıldı. 

Nasıl ölclürmü,ler? 
İşin en dikkate değer tarafı, bun

lardan Arap Muradın bu cinayeti na
sıl işlediklerine dair verdiği tafsilat
tır. Arap Murat, İhsanı Kör Hasan 
vasıtasile tanıdığını, üçü birleşerek 

çok defa eğlence yerlerine gittikleri-
ni anlatarak diyor ki: 

- Son buluştuğumuz gün, İhsan 
mandıradan hesabını keseceğini ve 
52 lira alacağını anlattı: "Gene l;\u

luşalım da bir alem yapalım.,, dedi. 
Kabul ettik. 

O sıralarda Hasan da ben de çok 
parasızdık. Her ne pahasına olursa 
olsun, o gün, İhsanı şahsen bir yere 
götürerek öldürmcğc karar verdik. 

Vaka günü üçümüz bulu~uk. Onu, 
Okmeydanında bir yere götüreceği

mizi ve orada cok eğlenebileceğimizi 
kendisine anlattık. 

Geç vakit. Balata indik, oradan da 
sandalla Hasköye geçtik. Okmeyda
nına kadar. vapı:ıca~ımız eğlentiden 

bahsettik, gülüştük. konustuk. 
(Sonu Sa: 10, Sil: 2 de) 

u Ü N 
ikincide 

M. TURHAN TAN'ın tarihi 
fıkrası ve sual cevap 

V~üncilde 
ÖMER IUZA'nın siyasi 
kalesi ve Feleğin 

Beşincide 

SABİHA ZEKERİY A'nm 
fıkrası ve Yugoslavyalı gö

züvle Türkiye 

A vrupada iki Gündür 
Müthiş Bir Soğuk 

Dalgası Hükmediyor 
1 • lngll+.rede ılmdlye kadar 25 kiti öldü 
2 • Birçok yerlerde ılddetli kar fırtınası var 
l · Karadenlzde seyrüsefer tamamen durdu 
4 • Bulgarlstanda nakliyat felce uğradı 

Birkaç günden beri bütün Avrupa
da, çok şiddetli bir soğuk dalgası 

hüküm sürüyor. Orta ve Şimalı Av- I] 
rupanın birçok mıntakaları ile Bal- ,, 
kanlar, son yıllarda eşine pek az 
rastlanan bir kar fırtınasına maruz
dur. Birçok yerlerde termometre sı
fırın altında 30 a kadar düşmüş, fır
tına yüzünden bazı yerlerde ~uvasa 

DEHŞETLi 

SOGUKLAR 
Hararet deraceal dDn Parlat• fte· 

kıa 15, Berllnda nakıa 18, Şarki Prua 
yada nakıa 23, Moakova clvannda 
avvalkl gUn nakıa 30, dUn nakıa 18, 
Volga mıntakaaında nakıa 24, Yu
goalavyanın Nlf fehrlnde nakıa 13, 
Gl•ut•'de nak11 22. Varıovada na• 
kıa 30 derece olarak teablt edllmlt
tır. 

la kesilmiftir. Soğuğun tesiriyle, 
yalnız İngilterede ölenlerin sayısı 
25 den fazladır. 

Devamlı kar yağıyor 
Anadolu ve Trakya da, bu soğuk 

d<!lgasının tesirinden hariç kalama
iqtır. Oi'ta ,,. ~ 1bnrifc5tct 91-
lAyetlerf ile Trakyanın bazı mmta
kalarında, birçok yerlere devamlı o
larak kar yağdığı hakkında haber
ler geliyor. 

Dün şehrimizde yağışsız, fnltat 
çok sert ve puslu bir hava ge!;miş

tir. Bulutlar çok alçak olduğu için 
şehrin bir yakasından diğer tarafını 

görmek mümkün olamamıştır. Kuru 
.yaz w karayel nrtıruıı evvelki gil
nc nazaran fiddetini kaybet~ 
tir. Bunun arkasından kar gelmesi 
muhtemeldir. 

Karadenizde ve Egede şiddetli bir 
karayel fırtınası hüküm sürüyor. Bil 
hassa Karadenizde seyir halinde ge
mi kalmamış gibidir. Bütün vapur-

(Sonu: Sa. 10 &O. 1) 

Kont Ciano, Macar 
Başvekili ile 

U zunMüddet Görüştü 
Peşte Temasları, Tuna Havzas1nın Müstakbel 

lnkişafma Geniş Mikyasta Müessir Olacakmııl 

ltalya Hariciye Na%1rının Belgrat ziyareti sırasında 
Y "lloalavya B'lfvekili ile beraber alınmıı bir rami 

(:Yuuı 10 uncu aylada) 
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Okunmaz 
imzalar 

Yazan: M. Turhan Tan 

Ortamek ep 
Muallimi 

Ye Jş iri ecek 

Hava Tehlikesine Karşı! v 1•1~1~nb0u!. k .. 
• • a ısının un u 

Korunma T edbırlerı Tetkikleri 

• ·,,ııerl 
S - Ecnebi has ısı kili 

kendi lmltiları ile mi.. yo mtı 
türkçe teltiff uzu ile mı yazısftt 
lıdır? Gazeteler bu 1ıusı eJi 
gayet mübaliitsız harekeibarı· 
yorlar. Ayni gazetede Y~erıdi 
cı lıas isimleri11 baza!ı. k te • 
imlcisiyle, hazan da hızım 0• 
Uıffuzumuzla yazıldığını g 

Her gün okuyucularımdan üç beş 
mektup lınm. Bunları kelime keli
me okumnktan büyük bir zevk du
yanın, her birine ce\·ap vemıeyi de 
vazife sayarım. Fakat içlerinden bir 
kısmının imznsını okuyamam, mü
teessir olurum. Çiinkü okunamıynn 
imzn, "Sarı çizmeli Mehmet ağa,, ka
dar da sarih bir hüviyet ifade edc
miycceğinden beni cevap yaz.malt 
zevkinden cüdn eder. 

Dün de ilkmcktep talebesinden iki 
kiiçük okuyucu böyle okunmaz birer 
imza ile mektup yollamışlar ,.e alh 
kuru luk postn pulu dnhi gön
dererek benden hususi cevap j te
mic;lcr. Belki yirmi dnkikn bu mini
mini okuyucularımın imımlnrını oku
maya, arkadn~lanmn da okutmavn 
çalıc;tım. mm•affnk olamadım. Gerçi 
~kteplerinin adre i \•ar. Fakat o 
mektepte yüzlerce talebe bulunabile
ceif ne göre, göndereceğim cevabın, 
ye .. ini bulması mü kül. Altı kuruş

luk pul da, iade olunnnnynn bir e
rnane• ~hi. önfimde garip garip dunı· 
yor. Bilmem, na yopncağım? 

* Lnza biı.im uydurduğumuz, da
ha doğrusu aslında ıne\•cut olınıvan 
b'r mônn ile kullandığımız keli~ıe
lerdendir. Arnpcada o kelime, geçir
mek \'e infnz etmek manasını taşır. 
Biz, yazı altında o yazı sahibini tam
tan i aret olarak kabul ve tasarruf et
mMz. Bundan dolayı olacak ki, im-

Yüksek Muallim Mektebi 

Talebe Kadrosu 300 

Kişiye Çıkarılacak 
Maarif Vekaleti, memleketin or

ta tedrisat muallim ihtiyacını göz 
önünde bulundurarak İstanbuldaki 
yüksek muallim mektebi kadrosuy
la Ankarada Gazi Terbiye Enstitü
sünü• genişletmiye karar vermiştir. 
Vekalet eldeki para ile yüksek mu
allim mektebine bu sene, Şehzadeba
şında bir bina yaptırmış ve kadro
sunu da 160 kişiye çıkarmıştı. Bu 
binanın ancak bu 160 kişilik kad
roya knfi geldiği görülmüşttir. Hal
buki önümüzdeki ders senesinden 
if aren muhtelif vilayetlerde yeni
d n lise ve orta mektep açılmasına 
karar verilmiştir. Bu gün hissedil
mekte olan muallim ihtiyacının bir 
kaç sene sonra daha fazla şiddet kes~ 
bedeceğini düşünen vekalet yüksek 
muallim mektebi talebe kadrosunu 
300 kişiye ibUığa karar vermiştir. 

Bunun için bu ders senesi içinde 
mektebe bağlı olmak üzere 140 ki· 
şilik bir pavyon yapılacaktır. 

POLiSTE: 

Kazalarda Yeni Kurslar Açılıyor, ltf ai Müdürlüğü 

de Gaz Temizleme Ekipleri Yetiştirecek 
Hava tehlikesine karşı korunma Fatih ve Eminönü kazalarında beşer, 

komisyonu, dün saat onda vali mua- Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy kazala
vini Hüdai Karatabanın riyasetinde nnda ikişer, mütebaki kazalarda da 
fevkalade bir toplantı yapmıştır. birer kurs açılacaktır. Komisyon, 

Komisyonda, vilayet seferberlik kursların tcm·ir ve teshini için vilıi
şubesi müdürü Cemal, ordu mümcs- yet emrindeki paradan icap eden tah
sili Tevfik, vilayet jandarma kuman- sisatın tefrik edilerek alakadar kazn
dnnı İzzet, emniyet müdür muavini !ar emrine verilmesi hususu hakkm
Mehmet Ali, zehirli gazler mütehas- da vilayete salahiyet vermiştir. 
sısı doktor Hüsnü, itfaiye müdürü Bundan başka itfaiye müdürlüğü 
İhsan, belediye makine şubesi mü- binasında, itfaiye efradından, teb
dürü Nusret, inhisarlar baş müdürü 

1 

hirhane memurlarından ve temizHk 
Necmettin, Kızılay mümessili, güm- çavuş ve onbaşılanndan istifade c
rükler müdür muavini Rüştü ile be- ! dilerek bir "gaz temizleme ekipleri 
lediye hududu dahilinde bul}-ınan bü- yetistirme kursu .. da tesis edilmesi
tün kaza kaymakamları hazır bulun· ne karar verilmi tir. 
muştu.r. Avrıca. hir hava hücumunda şehir 

İçtimada geçen sene olduğu gibi , dahilindeki tel~af ve telefon şebeke
bu sene de muhtelif mıntakalardA !erinin vaziyeti de derpi edilmi!=:, ge 
kanunusaninin 15 inden itibaren zc- rek bu hususta. perek diğer bnzı iı:
hirli gaz1er ve hava tehlikesinden ler hakkında ctüdler yapmak üzPı e 
korunma kursları açılmasına karar tali komisyonlar da teskil edild'kten 
verilmiştir. Bu karara göre Beyoğ1'ı, sonra toplantıya nihayet verilmiştir 

DENiZ VE LlM .l\•'1DA: 

Rumen elia di İçin 
Ahnan Yat Geldi 

MOTEFERRlK: 

Almanyaya Gidecek 

Hey,et Şehrimizde zaların sima ve klyafet gibi sahibine Bir Hırsız Ç ıQıesİ 
münhasır bir hu usiyct tn ımasını il- Rumanya hükumetinin Veliahtı Almanya ile yapılacak 150 mil-
tiznm etmişiz, okunmaz bir şekilde Y Q alandı Prens Michel için Londradan satm yonluk kredi anlaşması müzakere-
kullnnılmasını gerekli görmüşüz. aldıg-ı Tnifun ismindeki küçük yat. lerinde bu1unmak üzere B. Menc-

Hayli zamandanberi fstanbulun Arap alfabe i kullanılırken de böy- dün sabah bir Rumen gemisile lima- mencioğlu reisliğinde bulunan heyet 

-o-

Dün Kadıköy ve 

Üsküdarın ihtiyaçları 

T esbit Edildi 
Vali ve Belediye Reisi Doktor J..üt 

fi Kırdar, dün Üsküdar ve Kadıköy 
cihetlerinde tetkiklerde bulunmuş

tur. Lutfi Kırdar ilk evvela, yanın· 
da şehir mütehassısı Prost, Nafıa 
Müdürü Zeki ve Sıhhat müdürü ol
duğu halde Üsküdar cadde ve sokak 
larım gezmiş, bunlan, temizlik ba
kımından tetkik ettikten sonra Va
lide Bağında inşaatı biten 50 yatak
lık senatoryomun küşat resmini yap 
m1ştır. Saat 10,30 da oradan ayrılan 
vali ve belediye reisi tekrar Üskü
dara inmiş ve iskele meydanı civa
rındaki çocuk dispanserini teftiş ve 
tetkik ettikten sonra Kadıköyüne 

gitmiştir. 

Lütfi Kırdar Kadıköyünde cadde 
ve sokaklan gezmiş ve bunların nok
sanları hakkında bir çok notlar al
dıktan sonra Kadıköy belediye dai
resine giderek kaymakam Cenapla 
görüşmüştür. l..iıtfi Kırdar kayma
kama bir çok direktifler vermiş, 
bunların, Cumhuriyet Halk Partisi 
Kongresinde izhar edilen dileklere 
uygun bir şekilde yerine g.?tirilme
sini söylemiştir. 

Vali öğleden sonra da belediyeye 
gitmiş, geç vakte kadar orada meş
gul olmuştur. 

rüyoruz. . . koli' 
Bunu bir kaide lıalıne 

mak doğru değü midir~·r ~ 
C - Bu mı.ihim bir mesel ı ' it 

bizde maalesef henüz halledilın~Ul 
tir. Bütün dünyada cari olan tea 8~. 
has isimlerin imlasına doku.nın;:a:ce 
tır. Çünkü Japonca bılrn ·ııııe • 
bir Japon isminin Rusca bı .1111e
dikce bir Rus isminin, Fince ~~fııı 
dikce bir Fin isminin nasıl te dtrde 
edlldiğini kestiremeyiz. Bu ~lcl<çe !
müthiş hatalar yapabiliriz. T~r tıı# 
simleri Fransızlar başka tür}u.bB~ 
lizler başka türlü, Almanlar 
türlü telaffuz ederler. ısiJtY 

Eğer her memleket .. haS ,,, • 
leri kendi telaffuzuna gore ~ 1'' 
mış olsaydı Mesela Fransızların, rJ.ill 
giliz Başvekilinin ismini şaın~~ıı!' 
olarak yazmaları lazımdı. a; ~ 
nasıl telaffuz edilirse edilsin ,; ~ 
başvekilinin adı Chamberlain bi1' 

ı ·uıce 
öyle yazılmak lazımdır. ngı [iJiııto' 
meden İngiliz ısimlerinin tel ~ 
nu bulamayız ve eğer İngilizce 

8 
lt~ 

leri İngiliz telaffuzu ile yazrna~{eSe
karsak işin içinden çıkamayız. lııılet 
la Brlghton kasabasını 1n~iı tır 
Braytin diye telaffuz ederler. ıceli 
gilizce veya türkçe telnffuzla bU ,ır 

b• ~ey 
meyi yazmağa kalkarsak it ~ 
Iayabilir misiniz? _ 

8 
lt~ 

Bunun içindir ki bütün dunY yı eli 
isimlerin imlasına dokunmaına 
kestirme yol bulmuştur. . . ıerifl 

le Yapılıyordu l·m ı "E 1 · muhtelif semtlerinde bir çok hırsız- t• ·1 · t d d'' h · · 1 ·şı· H t z· , :z.n ar ~e acayıp,, nımıza ge ırı mış ve ya ı vapur nn un şe rımıze ge mı ır. eye e .ı- BELEDiYEDE: 
bir ııurctte atılıyordu. O 7.nmanlar lık suçlan işliyen Neslm, Levi ve indirecek vinç vesaiti Köstencede raat Btınkası müdürlerinden Cezmi, 

Bizde son bir cereyan, ıs~ınııgı 
Türkçe telaffuzuna göre y~ıı fa • 
lüzumunu müdafaa etmektedı~aJ1lll' 
kat onlar da bu işin içinden ç gszt" 
mışlardır. Çünkü her vakit .herdnzcl• 
te başka bir telaffuzla imlaY1 bBşıcs 
tecek, avni kelimenin başka 

mühür kullanmak dahi tidetti ve Avram isminde 3 yah diden mütc- bulunmadığı için burada denize in-ı maliye nakit işleri müdürü Celal Sa 
mühürlerin okunmaz bir yazı ile iş- şekkil bir hırsız kumpanyası yaka- dirilmiştir. it. Türkofis başkan muavini Celal, 
lenmesi kolay olmadığından vezir· lanmıştır. Yat, öğleden sonra Halice alınmış- Hariciye Vekaletinden Cevdet ve Şa 
ler, s. nirler, edipler, fılimler ekseriya y - - k h t t h · · d' d hild' 1 Heyet bugu"n Alman Bunlar en son olarak Hasköyde a· tır. atı goturece eye e şe n"Ml· ı a ır er. -
isimlerini garip ibareler ara ıno kn· ' 1 • • Ek "kl · t 1 d k h ,_At d ,_". rabacı1ar sokaftında oturan HotoCun zc ge mtfjlır. • sı crı amam an ı - yaya are11... e cce11.'l.ır. 
nştırırnrnk mühür haline korlardı. tıın sonrn Köetonoo;yo s<>Hiriilo.-..tdl... ..t. r.:rn ...... :a. ··- fn'hic:nT'lnr VAki. 
Ge;~ektcn d~erli \'e gerçekten evini soyarak kül ı etli eşya a ır- lcti teftiş heyeti reisliğine t ayin olu-

btl~n bir zat olan İstanbul vila~·cti mışlardı. Suçlular dün müddeiumu- Yeni Bir Fen Heyeti Gitti nan Başmüdür Nuri Anıl dün yeni 
mektupçusu Bay Osrnnn Nuri, heın rniliğe teslim edilmişlerdir. Almanyada yaptırmakta olduğu- vazifesine başlamak üzere Ankaraya 
giizeI, hem faydalı bir eserinde bu Bi G T muz gemilerin in asma nezaret et- gitmiş ve istasyonda gümrük erkanı 

r enç r n Altında ğ 1 mUhUrlerden bahe ederken "Mlihiir mek ve biten gemilerin de teselliim tarafından u ur anmıştır. 
edebiyatı,, tfımrini kullanıyor ki, Parçalandı muamelesini yapmak için Almanya- * Deniz mahsulleri kanunu pro-
mcvzuu kuvvetle ifade eden bir bu- Kartalda oturan Durmuş Ali is- jesi, bugünlerde Büyük Millet Mec-
lu tur. da bulunan fen heyetini Denizbank lı"sı'ne verı'lecektir. 

minde bir genç dün sabah saat 3,45 
Snyln m"ktt p..n • d '"h"' değiştirmiş ve Almanyaya yeni bir * Şehrlmı'zdekı' Yugoslavyn - Dom " ı ~- o eserın c mu ıır te istasyonun rıeçit mahallinden ge-d b c:ı fen heyeti göndermiştir. Bu heyette, 

e e iyatına dair bir kas örnek yeri· çerken birdenbire istasyona giren • "d- _ N adlı klübü ile, Yugoslavenski Dom 
yol' ve ır;_oir Bakinin: eski tahlisiye umumı mu uru cc- dl kl.. bi 1 . 1 rd' 

Konya treninin altında kalmış ve mettin Erol dn bulunmaktadır. a ı up r eşmış e ır. 
FAnist cihan, der o vefa nist ·· ·· 
"B kt h st -

1 1
• parçalanarak olmuştur. Kaza ctra· * Denizbankın İngiltere e ısmar-

a eme o , cum e anist . · 
beytı·n~ T'' kl • d. • fmda Jandarma tahkikat yapmakta- lıyacnğı 11 gemi hakkındaki muka-

., ur crın on ye ıncı a ırda d 
"I ır vele, henüz İktısat Vekaleti tarafın-
4• acnr Kralı yaptıkları Tökeli lmre- • 
nin de: dan tosdik edilip gönderilmemiştir. 

Muini ali Osmanım1 itaat üzreyim ONIVERSITEDE : Mukavele tasdikten geldikten Sl)n

ra katiyet kesbedecek ve gemilerin 
inşasına derhal başlanacaktır. 

emre 
Kıralı orta Macanrn ki nAmım: 

"Tökeli İmre,, 

Mısrnlnrını mühürlerine nnkşcttir
diklcrinl yazıyor. Ben bu örnekleri 
okıırken Sokulhı Mehmet Pasnnın: 

ntıhi mebada Muhammed cüda 
Zi lutfu Muhammed, resuli hudtı 

eklinde ve yine aadraumlnrdan Se· 
yavuş Paşanın: 

Zi dergtıhi hudnvendl hata-pu~ 
Umidi magfiret dared Seyavuş 

.mretinde işlcnm;ş olan mühürlerini 
hatırladım. Birinci Sultan Ahmedin 
sadrazamlanndan LMli Mehmet Pa· 
sıının da mUhründe §11 beyit yazılır· 
dı: 

Şüd ez feyzi duayi subhgtıhi 
Muhammed mazhari llltfu iltıhl 
Bunlarda edebiyat İ:evki, yahut 

hevm var diyelim. Fakat im%antn, 
bir şahsı tanıtacak ve bir mektubun 
ktmden g lclliini, bir yanyı kimin 

Sömestr Tatili l~in 
Seyahat Tertip Edildi 

* Bir kaç gündenberi fstinyede
ki fabrikada havuzlanmakta olan Sa

Üniversite 15 Kanunusanide 20 varona yatı evvelki akşam fabrika· 
günlük sömestr tatiline başlıyacak

tır. İktısat Vekaleti bu münasebetle 
bir Avrupn seyahati hazırlamıştır. 
Talebeden istiycnler az bir para ile 

dan çıkmıştır. 

Ekmek Bulunamıyor 
Dükreş, Peşte ve diğer bazı Avrupa Adana - Belediye tarafından ck
§ehirlerine seyahat edebileceklerdir. mek fiyatlarına konulan narh, fınn· * Sermayeleri devlet tarafından cıların itirazile karşılanmış, fakat be 
verllen iktısadl teşekküllerin mürnka lediye encümeni bu itirazı reddet -
besini yapacak olan heyete aza se- miştir. Belki de bunun tesiriyle ge -
çilen İktısat Profesörü Muhlis Ete, çen akşam şehrimizin bir çok mınta
-Oniversite ve yüksek ticaret mekte- kalannda ekmek bulunamamamışt -
bindeki derslerini bırakacaktır. Muh- tır. 

lih Ete'ye Ankara Hukuk fakülte- Böyle bir vaziyetin tekerrürüne 
sinde aynca bir profesörlük verlle- meydan kalmaması için ltızım gelen 
ceği bildirilmektedir. tedbirlerin alınması bekleniyor. 

Gilrıürı 
yazdıli'tnı. bir S"nedln kim ait oldu- • _ _....__ __ _ 
ğtınu gösterecl'k i-ıaret olmasına !?Ö· 

re. onu okunmaz bir b 1çimde kul1a
nan1an nasıl mazur görelim? .• 

Okl11'1amıyan imzanın yilzü tanın· 

mn'P. hıtl" kn:van sık bir peçeden ne 
ra .. kt olabilir ki? .• 

A1"1nnlar Henüz 
Tütün Almıyor 

Köylü ün Ziraatine 
Yardım 

İzmir, (TAN) - Ziraat vekaletin· 
ce, ziraat mekteplerinin köy kalkın -
masında vazife almaları ve civarla -
rındaki köylerde köylü ile çalışmala
rı hakkında verilen karar üzerine, 
Bomovada ziraat mektepi, Işıklar kö 
yünü mıntakası içine almıştır. Bu 
köydeki tarlalar mektep talebesi ve 
traktörleri, pulluklan ile sürülüp 
hazırlanacak, köy halkına her türlü 
yardım yapılacak ve· fenni usuller 
gösterilecektiT. Bu suretle Işıklar kö 
yü, :zirai sahada modern bir köy ola· 
caktır. 

lzmlrde Eski Bir 
Suiistimal 

İzmir - 929 senesinde İzmir güm
rüğünde bir suiistimal yapıldığı ve 
250 çuval şekerin gümrük resmi ö -
denmedfği anlaşılmıştır. İki memura 
işten el çektirilmiştir. 

Dilenciler 

Toplattırıhyor 
Vali ve Belediye ReiSi Lutfi Kır-

uur, i\!JIU Ut: UU1Cl.g<1•C un.:.u\.U'-• "'' ""11"" 

~ jtıı• 

imlAı:ı olawJc.tır_ •endl 
Filvaki yabancı ısun1e ~~·· 

lattınlmasmı emretmiştir. Yakala
nan dilencilerden, hakikaten acız 
olduklnrı anlaşılanlar Darülacezeye 
sağlam onlan1nr da mahkemeye sev· 
kedileceklerdir. 

lalan ile ~azdı~ıınız z~man :ıt;e)111cl· 
sı güç oluyor. Fakat bızce b :ıca çıre 
milel 'teamüle uymaktan baŞ iSiıfl\et' 
yoktur Yalnız bazı y.ab~~c~{arsi1> 11 

vardır ki Türkçeleşmıştır. uııı 6 

Otobüsçülerin Dilekleri 
Vali ve Belediye Reisine şikayette 

bulunan otobüsçülerin işi, belediye 
reis1 muavinlerinden Lutfi Aksoya 
havale edilmiştir. Lutfi Aksoy oto
büsçiiler ve belediye varidat müdür-
1 üğilc temas ederek otobüsçülerin işl
n! bir karara bağlıyacak, valiye bil-
direcektir. 

Tamir uhtaç Yollar 
Yaptırılacak 

Vilayet dahilinde tamire muhtaç 

yollar hakkında bir karar vermek Ü· 

zere belediye fen heyetinde toplanan 

komisyon, dün mesaisini ikmal et
miştir. Komisyon eldeki tahsisatla 
tamire muhtaç yolların yaptırılması

na ve bu hususta bir rapor hazırla

narak valiye verilmesine karar ver

miştir. 

Tem izlili 1 şleri 
Belediye fen heyeti müdürü HÜS· 

nü, şehrin temizliği hakkında, valiye 
verilmek üzere bir rapor hazırlamış
tır. Rapor tasvip edildiği takdirde te
mizlik kadrosu genişletilecektir. 

Hayır Cemiyetlerinin 
Belediyeden Dilekleri 

Veremle mücadele cemiyeti reisi 
Korgeneral Galip ile azadan doktor 
Neşet Ömer dün öğleden sonra vnli
ve belediye reisi Lutfi Kırdarı ziya
ret ederek belediyenin. veremle mü· 
cadele cemiyetine yardımda bulun
masını istemişlerdir. 

Himayei etfal cemiyeti doktor lh· 
san Rifat ta valiyi ziyaret etmiş, be
lediyeye nlt bulunan cocuk bahçeleri 
ve çocuk kütiipharıı:-1erl hinnllınnnım 
beledivenin kira almamasını rica P.t
miştir. 

----o-- -

Yeni Baroda intihap 

gibi bunları kendi telaff uzuJ1'1 
' k dar· re yazabiliriz, ama işte o a 

ll-- T rr gcı 
S- M. Turhan Tffn, :Zıeısı 

zetesinin daimf. bır Y 
mı oldu? a 'ftlt' • 
C - Evet. Şimdiden sonr 'J'a1l' 

ünhasırıın han Tan'ın yazılan m 
da çıkacaktır. ı 

-ir estf 
S - Gasson'un k~Ç., 

vardır. Fiyatları nedır • rıerl~ 
b ··ıu~n ese JI • c - Gassonun u ~ e ev-

bilmiyoruz. Türkçeye tcrcün'l da pt~ 
tenler altı tanedir. Bunların 
az matbuu kalmıştır. ~dll 

Fiyatları 50 ile 75 kuru§ nr 

dır. 

"" nıd tıf 
S - Artist HarrY B ekfit! 

vakit lstanbula gelee ktir! 
Nerelerde temsil uerece ltBdv 
c - Bu artist bir buçuk aY c:ır'' 

l · faknt 0 _. 
evvel fstanbuln ge mış, • i teJ•· 
da tiyatrolar kapalı oldu~u dı~~ıı (f" 

· t" Bit ıu• sil veremeden gitmış 1• . ir 
lip gelmiyeceği belli değıld~ 
~~============::::::::::::..-..--

~ TAKViM ve - HAVA 
L! --------:--___.../ 

21 llkkcSnun 1939 
ÇARŞAMBA 

12 nd ay 
Arabi: \857 
Şevval: 27 
Gilneş: 7,22 - Ö •le: 
İkindi: 14,31 - Ak~nrn: 

t _.!Y!atsı:=:.:..: !:ıs~.2:2..::, .. t::.:;rns~tı-tıc_: ,..-~ 1 ... ztYf.1 
YURTTA HAVA VA 1111 tı· 

ta5Y0nurıt'I ~gtı 
Ye$Uköy meteoroloji is yurdurı "e 

nan malumata J?orc. hava. d kal)ll11 tı 
böleeıerln e ıc "!'! 

Trakya ve cenup t>öl"P.trrdP ~ 
mevzii ydışlı di~rr Anadolu -rr ı•tl• 
geçmls. rilzdırlar Doğ\! de şıırl< de 
ve Egede ~mal diğer yerler g radt 
kametinden orta kuvvette, ı.· 
kuvvetlice esmiştir. m.1 r<I 111 

h k p lı g 111ı. 
Diln tstanbulda nva !l1 tr ı• 

g!ır şimalden saniyede Q- lO 762 t 
14 t "' va t z~ ot 

fzrııtr - Almanlar piyasadan he -
nliz tiitiin almaJta başlamamışlardır. 
Amerikalı alıcılarla anlaştıktan ve 
fiyatları yükseltmemek için onların 
ıhtiyaçlarını temin eylemelerini ve 
piyasadnn çekilmelerini beklcdikle -
rı söyleniyor. Alman alıcıları piyasa· 
mızda harekete getirmek icin tedbir 
alınması isten!liyor. 

1 - Validcbnğındnki Sanatoryom dlin nçıldı 

Ynliyi, Sanatoryoınu gezerken görü~ oruz. 2 - Ok· 
meydanı cinayeti foilleri suçlarını itiraf ettiler. Bu 

l'e imde, uçluları, Topknpıdn cliin nrnstırılan lfoyu
mın basında giirü~ oruz. 

Mersin - Baroda yeni kanuna gö
re intihabat yapılmış, mukayyet 23 
nvukattnn 21 nin bulundugu iç_tıma· 
da 11 reyle reislige Hılıil Kemal O -
gan seçilmiı;tir. 

esmiştir. Sont c " kSC r t 
llmctredlr. Sühunet en :ril 5 4 t 
13,6, gölgede 9 ~ \ e er dı 
Jnıydedllm! .. tlr. 
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~UGüN_I 
\kdeniz 
~tatükosu-
~l<rrı: Ömer Rıza DO(;RU L 
} llgiltere Başvekili Mister Cham· 
~ herlain ile Fransa Huiciye Na
~ !\t. Bonnet, bitrer kere daha be-

Qtta bulunarak İtalyanın Tu-

~ IJ. "~Ya başka bir yeri işgal etme
~ llıusaade edilmiyeceğini, bir ke
-~ ile, Akdenizdeki statükonun 
S'ışlll..... imk. . kl . 

~ .. ıne an vernuyece erı-

~attııar. 
~ beyanatı tekrar etmeğe saik 
lııı bniIIerin biri', ihtimal ki, İtal
~ ,11 teslihotıllll genişletmesidir. 
h~atte İtalyanın, büyük bütçe a
~ ~il rağmen, teslihatını genişlet
~~ı \le arttırm~sı, nazan dikkati 
~ e~ş, ve bir takım tahminlerin 

1 
.. Siirülmesine sebep olmuştur. 

iti~~ t.atlyan bütçesi 300 milyon 
S 1~ lırası tuttuğu halde bütçe açı
~ tnilyon İngiliz li'rasına varmak
~.' Buna rağmen İtalyanın tam 
it 

1
Yet içinde yaşadığı halde yeni 

~~ealihat programı hazırlaması, 
\ e: uyandırmış bulunuyor. İtiıl
~ lllıhver ile Almanyaya bağlı ol
~ ~lltl başka İngiltere ile bir anlaş-
1) lllızalamıştır. Fransa, İngi!tere i
' •11Pılan muahedenin tıpkısını İtal· 

ıle • ~ h' unzalaınıya hazır bulunduğu-
~ lldirıniştir. İtalyanın İspanya 
~ llıdan her hangi taarruza uğra
'>" 

1 
ise, tasavvur edi~ebilecek bir 

\~değildir. Elhasıl İtalyayı uzaktan 
~· lldan tehdit eden bir tehlike göl
~ hile yoktur. 
yll • 

, t Zfyet bu merkezde olduğu hal· 
'>'h talyada Tunus, Korsika, Nis! 
~ alannın yükselmesi, ayni za
~llda silahlanma masrafının yeni
~ kabarması onun yeni bir mace-
~ girmeyi düşünmekte olduğu 
~ili \'ermiş, alakadarlar da buna 
~1 "aziyet almağa mecbur olmuş-
1

1'. 
tı .,. 
t.dere ve Fransada mes'ul dev-
:da.nıiannın Akdenizde statüko-
eğıştirccek her hareketi şiddet

"ı~l'Şılıyacaklarını söylemelerinin 
.... II 

~it •. , -
ıu taraftan İngiltere Akdenizde 

konun değ:~esine imkan ver
' ~reğini söylediği gibi Fransa da 
\ ~~dahaleye silahla mukavemet 
t egıni~ ayni zamanda' İng~ıterenin 
~- taarruza uğraması karşısında 
~~anın bütün siliihlı kuvvetlerile 

ıtııı er-eye yardıma koşacağını an· 
~ıştır. 

ı ~ sllretle vaziyet en sarih şekil 
.\~ ahlyeti almıştır. 
la denizde statükoyu değişftnne
~h ~feden her tecavüz, büyük bir 
lıı e. Sebep olacaktır. 
>~~ılt.el'e ile Fransa harpteki va
'-• "l'ini tasrih ettikleri için bu 
'Ql'et· 

ın harbe mani olması bekle-

i taıYanın diğer metalibine gelin
'11 te, bunların başında Süveyş ka
" ! ltıeselesi geliyor. Fransa serma
\ ~.Ya~ılan ve ekseriyeti Fransız 

~ı tr ıdare heyeti tarafından ida· 
\-~llan Süveyş kanah, İtalya için 

>() t hil' mahiyet kazanmış bulu
\ı ~· Bugün kanalı en çok kulla
'ly evJetlerin ikincisi İtalyadır. 
ıı ~. kanaldan geçmek riisumu-
4 rk yüksek olduğunu, kendisi
~'lı e kanalı idareye iştirak etmesi 
\ f: geldiğfoi söylemektedir. Lon
\ ll>.eteleri bu meselen:11 müna· 
lıq1°1tınabileceğini anlatıyorlar. 
it hnın bir talebi de Cibutiye 
~tı~i lıir Fransız müstemlekesi olan 
b : Adisababaya bir demiryolu 

1.ıil:thdır ve bu dcmiryolu Fran· 
d:~. kontrolü altındadır. Fakat 

ıı)rı. 1 ~·olunu en çok kullananlar 
~ı,lt'tılardır. İtalyanlar bir aralık 
f~~e serbest b'.ır liman istemiş
ltt at hu talepleri de reddolun

~11~ • 
~it~ llt bütün bu iht'~aflar da hal
l l'tı ?tlahiyette görülüyor. O halde 
lı11t <!sele Akdenizdeki statükonun 
lııf a2!asıdır. 
t 1~110re '!e F!'ansa ise, statükoyu 

• t~ll"iize karşı kurmayı karar· 
~it .. t~lardır. 
ıı ~ .• ijtıku 
11 

vaziyet bu merkezdedir. 

Slj"cü Umumt Müf;+ti§ 
~~~a Şehrimizde 
'tı~uta, 20 (Tan muhabirinden) -
bit Umumi Müfettiş Tahsin U-

~l E!t~~<ıtnki trenle İstanbula ha
.. ıuştir. 

Filistinde 
Yeni Bir 
Çarpışma 

-<>-. 

30 Arap Öldürüldü, 

15 Arap da Esir Al1ndı 
Kahire 20 (Hususi) - Mısır hükU

m.eti, Filistin baş müftüsü olan Em.i
nülmuhsini'nin Filistin Araplarını 

Londra konferansında temsil etmesi 
için İngiltere hükumetine müracaat
te bulunmuşsa da İngiltere hükume· 
ti, anlaşılan bu müracaati kabul et
memiştir. 

Beyrut 20 (Hususi) - Şamdan a
lınan haberlere göre İngiliz askerle
ri dün Suriye . Filistin hududunu 
geçmişler ve hudud üzerindeki dört 
köyde, buradaki muhafızlann pro -
testolanna rağmen araştırmalar yap 
mışlardır. 

Kudüs 20 (A. A.) - Resmen bildi

rildiğine göre dün Naim - Beni de 

bir müsademe olmuş ve Arablar 30 

ölü vermişlerdir, 15 Arap esir edil -

miştir. 

Kudüs 20 (A. A.) - Yahudi orga

nı Haareç, Filistin meselesini tetkik 

etmek üzere Amerikada bir dünya 

yahudi konferansı içtimaa davet edil 

mesi düşünüldüğünü bildirmektedir. 

Danzig Yahudileri hicret 
ediyor 

Dantzig 20 (A. A.) - Dantzig ya
hudileri konferansı Dantzig de bulu
nan bütün yahudilerin memleket ha
ricine gitmelerini kararlaştırmıştır. 

Yahudilerin muhacereti gelecek 
sonkanunun bidayetinde başlayacak
tır. Dört bin kişilik dört muhacir ka
filesi deniz yoliylc Filistine hareket 
edecel<tir. Söylenildiğine göre İngil
tere KonLenJan narıcı oıarak. Dantzig 
yahudilerinin Filistine gidebilmesi 
için, hususi bir miisaadename vere -
cektir. · 

Yozgatta Dört 

Dükkôn Yandı 

TAN 

ltalyan Talepleri Karşısında 
Fransa Hükilmetinin Vaziyeti 
Herhangi Bir Tecavüzün Derhal 

Silahla Mukabele Göreceği, Fransa 
Parlamentosunda Resmen Bildirildi 

Paris, 20 (A.A.) - Mebusan mec- j lanndan hiç bir parçasını İtalyaya 
!isinde Hariciye nazırı Bonnet enter- terketmiyeceğini ve gerek Tunus'a 
nasyonal siyaset hakkında uzun iı:a- ve Fransız Somalisine, gerek Korsi
hat vermiştir. ka, Nis veya Savoie'ye yapılacak bir 

1'.,ransız - İngiliz münasebatını an- tecavüzün derhal silahla mukabele 
latan Bonnet, eğer İngiltere sebebi- göreceğini kati bir lisanla ifade eyle
yet vermeksizin bir taarruza uğradt· miştir. 

ğı takdirde Fransamn kara, deni~. ve Korsikalılar tezahürat yaptılar 
hava kuvvetlerile yardı~ ed:Cegı.n: Paris, 20 (A.A) _ Paristeki Kor
dair Delbos'un _1936 dakı sozl~r!~ı sikalılar dün akşam İtalyanın Kor
resmen teyit etmiş, Chamberlam ın sika hakkındaki emellerini protesto 
son beyanatını ele alarak, Fran~ız. - eden bir tezahürat tertip etmişler
İngiliz münasebatımn, her hangı bır dir. Kabul edilen bir karar suretin
hadisenin iki memleketi yanyana bu 
lacak derecede sıkı olduğunu ehem· 
miyetle kaycleylemiştir. 

de adanın müdafaasını temm için 
icap eden tedbirlerin alınması hüku 

metten rica edilmektedir. 

Fransa 45 harp gemisi 
yaptırıyor 

Paris, 20 (A.A) - Bahriye Nazı
rı B. Campinchi gazetecilere verdiği 
beyanatta 1939 yılı zarfında 355.705 
tonluk 45 yeni gemi inşa edileceğini 
bildirmişti. Bu suretle 1930 dakiler
le birlikte inşa halinde 130 gemi bu
lunacaktır: Dört adet 35 bin tonluk 
zırhlı, iki adet 10 bin tonluk tayya
re gemisi, üç adet sekiz bin tonluk 
kruvazör ve müteaddit torpido, tor
pido muhribi, denizaltı ve küçük 
gemiler. 

Fransız - Alman münasebatı hak
kında, Mi~nih anlaşmasından sonra 
hasıl oları sükuneti hatırlatmış ve ge 
çenlerdr~ imzalanan deklarasyonun 
bu sükunetten doğduğunu söylemiş, 
iki mF":mleketin karşılıklı olarak hu
dutlımnı garanti eden ve ik memle-

Çek • Macar Hududunda 
Bir Müsademe Oldu 

'rnti alakadar eden bütün meselelt>.r
de istişareyi derpiş eyliyen bu dek
larasyonun yalnız İngiliz - Alınan 
miinasebatını iyileştirmeğe değil, ay
ni zamanda umumi sükunete de hız
met edeceği kanaatini izhar eylemiş
tir. İtalya hakkında da, iki memleket 
münasebatının son zamanlarda ıyı

leştiğini ve hatta uzun zamandanbc· 
ri boş duran büyük elçiliklere asale·· 
ten diplomatlar tayin edildiğini k3y· 
dettikten sonra, ızeçenlerde İtalvan 
mebusan meclisinde yapılan tezahü
ratın ve bu tezahüratı takip eden 
matbuatın Fransa aleyhindeki müta
lebat mücadelesinin iki memleket 
münasebatının daha ziyade iyileşme· 
si ümitlerini karartmış olmasına fo. 
essiif eylemiştir. 

Mezkur tezahürat üzerine Roma-
daki Fransa büyük elciliğinin yap•;1-

Bir Macar Teğmeni Ağırca Yaralandı, Bir 

Asker de Öldü 
Budapeşte 20 (A. A.) - Macar A· 

jansı tebliğ ediyor: 
Macar - Çek hududunda Çekler ta 

rafından Macar toprakları ihlal e • 
dilmiştir. Çekoslovakya kalan Nagys 
zalan mıntakasında yapılan nahiye 
intihabatında ekseriyeti Macarların 

arruz hareketinde bulunduğu şeklin
de işae eylemektedir. Macaristan ta
rafından yapılan resmi tahkikat der 
hal ispat etmiştir ki Bratislava rad
yosunun muhakkirane neşriyatı bet
hahane bir yalandan ibarettir. 

Londra 20 (A. A .) - Avam kama-
kazanması üzerine Macar halk ile rasında B. Chamberlain Çek hudut
Çek hudud muhafızlan arasında çar· larının garantisi hakkında bir suale 
pışmalar olmuş ve Çekler hududun cevap vererek bu hudutların kati su 
hemen üzerinden ateş açtıklarından rette tahdit edilmiş olduğunu ve ar
hudud karakollarından bir Macar tık bir itiraz mevcut olmadığını kay
teğmen ağır surette yaralanmış ve dettikten sonra demiştir ki: 
bir Macar asker de ölmüştür. "Garanti meselesine gelince, bu 

Yozgat, 20 (Tan muhabirinden) -- ğı teşebbüse İtalyan hi1kıimetinin bu 
S~lı gecesi saat 3 de .~ey~.an !erinde j teza~üratı benimsemevdiği cevabı ve
bır yangın çıkmış, dort dukkan yc:ın- j rilmıs olmasına raıtmen Bonnet, 
mıştır. ~arar on bin lira tahmin edıl-1 Fransanm ana vatancl:ın olsun de?liz 
mektedır. aşırı ariziden olsun Fransız toprak-

Bu tecavüz hareketi karşısında Ma hususta bundan evelki beyana -
car hudud kıtaatı bütün hudud bo - tıma bir şey ıiave edecek vaziyette 
yunca asayişi iade etmiştir. değilim. Toprak terkinden doğan di· 

Halbuki istihbarat dairesi ve Bra- ğer meseleler bir taraftan Çekoslo -
tislava radyosu bu hadiseyi gftya Ma vakya ve diğer taraftan Almanya, 
car çetelerinin ve kıtaatının Çekoslo- Polonya ve Macaristan arasında hal 
vakyadaki bir çok köylere karşı ta- !edilmek icabeder. 

AVRUPANIN CENUBü ŞARKiSINI MEŞGUL EDEN MESELELER.: 

Avrupanın en büyük meseleleri cenubu şarki Av
rupasında cereyan ediyor. Almanya, Ukranyaya doğru 
uzanmak arzusundadır. Şimdiden Polonyada müstakil 

(DKRANYAk · 

[] 
0KRANYAL.ILARL. ... 

ME5KUH YERLER 

rrrrrTI MACARtSlANIN H-'RPT' 
Willl KAYSETTİCiİYERLEI\ 
~ 811LCJAP.İ~TAN1t~ 
l.:...:L.:::J MY8E.TTIAIYERLEf\ 

bir Ukranya ihdası teşebbüsü vardır. 
Yukardaki harita cenubu şarki memleketlerinde • 

ki milletlerin meselelerini hülasa ediyor. 

Kayseri de 
Atatürk 

Günü 
Kayseri, 20 (A.A.) - Ebedi Şefi

miz Atatürkün Kayseriye ilk ayak 
bastığı günün 19 uncu yıldönümü, 

"Atatürl< günü" resmi, hususi teşek
küllerin, okulların ve kalabalık bir 
halk kütlesinin iştirakile Cümhuri
yet alanında kutlandı. Alanda heye
canlı söylevlerden sonra yurttaşlar 

Ebedi Şeflerine, rejime ve onun i
zinde yürüyen Milli Şef İsmet İnö
nüne bağlılıklannı bir kere daha 
tekrarladılar. Bugünün onuruna 
Hal:kevinde ayrıca tören yapıldı. A
tatürk'ün hayat ve eserleri hakkın
da konferanslar verildi. 

Başvekil lzmir 

Belediye Reisini 

Kabul Etti 
Ankara, 20 (A.A) - Başv~kil Ce

lal Bayar bugün İzmir Belediye Re
isi Doktor Behçet Uz'u kabul etmiş 

ve kendisiyle gerek İzmirin imarına 
ve gerek sair hususata ait işler hak
kında görüşmüştür. 

Behçet Uz öğle yemeğini Başve

kille birlikte yemiştir. 
İzmir Belediye Reisi Ankaradaki 

ikametinden istifade ederek, muhte
lif vekaletlerle İzmiri ala~adar eden 
muhtelif işler hakkında temaslarda 
bulunacaktır. 

.. .. 

Cf.fK 
Haşarat Bahsi 

Yazan: B. FELEK 
Dağ eteğini insam eteğine tercih 

ettiğim için yazları Çamlıca et·~kle • 
rinde otururum. 

Bu tercih, peder merhumdan bana 
orada bir evle birlikte intikal etmiş
ti. Baba yadigarıdır diye harap ol • 
mamasına uğraşırrn. Bilhassa bahçe
deki ağaçların ktn'llmamasına pek 
dikkat edel'iz. 

Bu yaz bah~emizdeki köknar fasi
lesinden çam ağaçlarına bir hastalık 
arız oldu. Koyu nefti renkteki yap -
raklar sararıp kuramaya başladı. Te
IBş ettik. Hemen hükumete haber 
verdik - eksik olmasınlar • kazanın 
ziraat memuru gefip baktılar ve bir 
nevi ilaç yapıp tulumbalarla hasta 
çamlara püskürdülıer. Hastalık dur -
du. Bizoe de bu hastalığın bir nevi tır
tıl olduğunu ve bu ilaç ile öldürüle -
rek ağacın kurtarırdığını söylediler. 
Hakikatte ağaçlarımız kurtuldU:. 

Yine bahçemizde bir elma ağacı 
vardı. Şurasına burasına kurt düşer, 
kih dalı çürür, kah kabuğu gevrer 
ve bir türlü doğru dürüst yemiş ver
mezdi. Bir anlayana söyledik. Ağa -
cın gövdesine bir çeşit yapışkan ma
cun sürdürdü. Hasta dallan kestirdi. 
Gevremiş kabuklan kazıttı ve baş -
tan aşağı bir de mavimtırak bula .. 
maç ile boyadı, Ağaç kurtuldu. - ha-=. 
tınmda değil • bunun da galiba şak· 
labanus Fitnum diye bir haşerenin 

hüneri olduğunu söyledi. Bu ilaçlar
la köküne kibrit suyu dökülmüş ol
du. 

Bu neticeyi alınca fennin bu iler : 
foyişi:ıe ve insanların haşaratı imha 
hususundaki muvaffakıyetlerine doğ 
rusu hayran oldum. Ağzı dili olma -
yan ağacın hastalığını keşfedip de
vasını bulmak kolay iş değildi. 

Buna bakarak gönül istiyor kf: 
Ağacı haşereden, hayvam mi~op

tan, yemişi kurttan, tohumu böcek .; 
ten kmta:ran beşeriyet insanlara mu• 
sallat olan haşaratı da imha etmenin 
yolunu bulsun. 

O haşereler ki bit gibi, pire gibf 
tahtakurusu, ~ivrisinek gibi bir nok
ta kan emip karnını doyurduktan 
sonra sizi rahat bırakan, yahut ele 
geçince iki parmak veya iki tmıak 
arasında emdiği kanı canı ile ödeyen 
böcekler onlarJn yanında melek gibi 
kalırlar. 

Benim bahsetmek istediğim haşere 
şudur: 

Bir mecliste gıyabınızda laf olur.. 
Lehinizde söylenir Hatta liyakatiniz. 
den bahsedilir. Hazır olanlardan bi· 
risi: 

- Kulak asmayın! Ben o adamı 
pek tutmam. Der. 

- Neden? diye sorarlar veya ZE' = 
mini müsait bulursa ilave eder: 

- İş yoktu;: onda! 
Biraz daha karıştırılırsa ya: 
- Dinsizdir. Der, ya: 
- Ahlaksızdır. der; ya: 
- Hamiyetsizdir. der; 
Ve yapacağı tesiri bile bile elinde 

hiç bi.t vesika olmadığı halde diliyle 
binbir zehir saçar, vıe sizi lekelemiye 
çalışır. Mukaddesatınıza, namusu -
nuza, yurt sevginize, Türklüğilniize, 

ahliiki saffetinize tecavüz eder. 
Ve tesirine göre böyle aleyhiniz

de söyliye söyliye sizi kötüler. Su 
damlası bile üstüste düşe düşe taşı 
aşındırdığı gibi bu sözler de ister is
temez sizin şöhretinizi aşındırır. 

Kulağınıza kadar gelen bu çeşit 

garnmazlıklara bidayette ehemmiyet 
vermediğiniz halde bir, üç beş defa 
ayni şekilde çekiştirildiğinizi görün -
ce siz bile kırılır, müteessir olur ve 
nihayet küsersiniz. 

Nasıl elma ağacına düşen haşere -
ler onun yemi~ vermesine mani olur· 
la.rsa bu haşereler de sizde, kabiliye
tinizi baltalayacak, şu veya bu işe 
edeceğiniz hizmete set çekecek bir 
küskünlüğe sebep olurlar. 

İstatistik meraklısı olmadığım için 
bu vadide rakam gösteremem ama 
bu kabil böceklerin arkadan vurma
lan, kötülemeleri yüzünden zarar. 
kahır, ve nikbet görerek kırılmış o
lanların adedi pek de az olmadığını 
sanıyorum ve düşünüyorum: 

Acaba çamı tırtıldan, elmayı kurt
tan, hayvam mikroptan, tohumu bö • 
cekten koruyan fen, insanları hu ha
şereden kurtarmanın yolunu bulamı
yacak mı ? 

Bulamazsa, ~amı, elmayı, hayvanı, 
tohumu kurtarmış neye yarar, insan
lan kurtarmıdıktın sonra! 
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17 umaş Hırsızları 
Tevkif Edi diler 

Dört Su~lu Hırsızllğ ı Nasıl Yaptıkla rını, Pencere 

Demirlerini Nasıl Kestiklerini Anlatıyorlar 
Polis bir hafta evvel Beyazıtta Ka 

ramür<:el fabrikasının damını dele -
rck 900 liralık kumaş çalan 
Hasan, Hüseyın, Mustafa, İbrahim, 
Yusuf isminde beş kafadarı dün müd 
deiumumiliğe vermiştir. 

Müddeiumumilik bunlar hakkın -
daki tahkikatı bitirmiş ve geç vakit 
beşini de ikinci sorgu ·hakimliğine 
göndermiştir. 

İbr<ıhimden başka dört suçlu da 
hadiseyi itiraf etmişlerdir. 

ir Sarhoşun Dün 

Sorgusu Y aptldı 

Bunlar fabrikanın arkasında elli 
basamaklı kireç merdiveninden da -
ma çıkmışlar. Buradan cımbız odası 
denilen ve dokunan kumaş toplan -
nın muayenesine tahsis edilen daire
nin pencere demirlerini keserek içeri 
girmişler. Bazıları sokakta gözcülük 
yapmıglar. Buradan 900 lira kıyme -
tinde üç top kumaş çalmışlar ve kaç
mışlardır. 

Sorgu hakimi tbrahimden başka 
diğer dört suçluyu tevkü etmiştir. 

Hileli Bi er Sa an 

Davf din Muhakemesi 
Meşhut suçlara bakan asliye <mr- Sultanahme~ birinci ceza mahke -

!Frengi Mücadele 
Heyetlerinin 

Aylık Faaliyeti • 
Ankara, 20 - Zonguldak, Kasta

monu, Tokat, Sıvas, Sinop, Ordu ve 

Giresun vilayetlerinin bir kısım ka

zalannda faaliyette bulunan frengi 

mücadele heyetleri son ay zarfında 
9547 kişi muayene etmiş ve 22.745 

hasta tedavi etmişlerdir. 
• 

Bunların tedavisi için bir ay zar-

fında 8515 gram neosalversan ve.Uk

larsil müstahzarı, 30.447 gram biz-

müt müstahzan, 6,062 gram .cıva 

milhi müstahzarı, 2.:199 civa mer

hemi ve 12.946 gram potasyom iyo

dür sarfcdilmiştir. 

Yine son ay içinde · 235 hastanın 

tedavisi ikmal edilerek kayıtlan si
linmiştir. 

Bunlardan başka mücadele teşki

llıtının liiborntuarlarında 4963 kan 
muayene edilmiş ve 9552 selolojik 
teamül yapılmıştır. 

Yarın :4 fiıam 

SARA y Sinemasında 
CLARK GABLE 

MIRNA LOY 
SPENCER TRACY 

YARALI 
KARTAL 
Fransızca sözlü Aşk ve 

İhtiras Filmi 
Bir Kadına İki Aşık. .. 

Senenin en Büyük Aşk Filml 

Bu akşam T U R A N tiyatrosunda ~~~~~~ 

Y A VR UNUN GECE S İ 

Ra 
ANKARA sı· 

) 15 
12.30: MQzlk (opera parçaıarı İt ı:ıı 

at ayan ve haberler. ıs.ıo: ~~ınc et 
(Türkçe şarkllar). 13.40 - ]4: :r. 

5 
far - Pi.). lı) IS.~ 

18: Türk müziği (ince saz tas !<U. ~'· 
Konu~a( Hukuk ilmi yayma 

19 
15 sı· 

19: Mllzik (Hafif müzik - Pl.)~lt cıJder: 
at ayan ve haberler. 19.25' Mil 

111 
• ol 

ler - Pi.). 19.40: Tem il (Bir dı;.d!° or: 
lum11n yeml~leri). 20: Müillt ( 21 Si 

•t Aınar· • kcstrnsı - Şef: Hasan Fcrı 1t ııı ~ 
nt ayan ve Para, kambiyo ve toP~ ıJ; 
sulleri borsası. 21.10: Türk rn~tcllf flr-
mUzik ve oyun havaları ve rnu ~ 2 
kılar). 22: Konu~a (Turldye p0!5" yd 1! 

15: Milzik (KilçUk orkestra). 23· berlel' ' 
(Cnı.band). 23.45 - 24: Son ha 
yarınki program. 

SENFONiLER: (0#° onsrr .. ..ıı• 21.05: BUkreş: Senfonik k 1151• :ıv 
idaresinde). 22.15 Prag kısa datı 
fonlk varyasyonlar. 

HAFiF KONSERLER: '/.50 ~,t' 
6.45 Bükreş: Sabah ncşrlyab·aerl • ~ 

şova: Pltık - (8.15: Keza). 7.SO (S.15 pt' 
dalgası· KOçük musiki parçaları 
vamı). 12 Bilkreş· Plftk konseri· 

OPERA VE OPERETLER: (!" 
17.30 Vnrşova: Opera havaları 

11 
d' 

Mcycrbccr Bizd). 20 Bertin }tıs ·- rf' 
' l'd ... Knrırık opera musikisi. 2030 düncü ceza mııhkemesi dün suçlusu- mesi dün içinde mevaddı haşebiye 

ııun da, davacısının dıı adlan İbrahlnı bulunan kırmızı biber sattığı iddia 
olan bir ''eve tecavüz ve hakaret,, edilen Eminönünde baharatçı Davl -
davasını tetkik etti. din duru masına devam edildi. Be -
Davacı Ahmet oğlu tbrahimle suç- lediye zabıtası memurlan Davidin 

lu Mehmet oğlu İbrahim Aksarayda dükkanındaki biberin karışık oldu -
bir evin iki katında oturuyorlarmış ğundan şUphe etmişler. Nümune a -
Suçlu İbrahhn bir aydanberi hemen larak belediye· kimyahanesine gön -
hergün gece yansından sonra zilzur- dermlılerdir. Kimyahane verdiği ra
na sarhoş olarak eve gelir, herkesi porda bu çeşit biberlerin barsaklan 
rahatsız edermiş. Veka gecesi de öy- ve mideyi tahri§ ettiğini ve sıhhate 

Mevcut tarama heyetlerinden bi
risi Karsa bağlı Ardahan kazası, di
ğeri Kütahyaya bağlı Domaniç na
hiyesini tarama suretile muayene
den geçirmiştir. 

Ödemişte 
Bir Köylü 
Öldürüldü 

L 
Ses k~aliçesi Hamiyet Yüceses ve 
arkadaşlan. Sanatkar NAŞİT ve Ce
mal Sahir birleşiği BATAKHANE 

dtomedi 3 perde Telefon: 22127 

rndn verilecek piyesin nakli. ııP; 
ODA MUSiKiSi: ~':.ti 
22 Vnrşova: Oda musikisi kO ıe-t -,.rP' 

eserlerinden). 22.10 pr:ı.g: Kuar 
(Mozart). • • 

le yapmış, karşısına çıkan davacının zararlı olduğunu bildirmiştir. 
oğlu Nurinin üstüne yürümüş. Çocuk Haklın, Davidin hüviyetini tesbit 
korkarak ıkcndi odalarına kaçmış, 0 etti - en sonra kendisine tesbtt edilen 
da çocuğun arkasından odaya girmiş. suçu izah etti ve cevap istedi, Davit: 

İbrahim ve ailesi korkarak pence- - Bay hakim dedi. Piyasadaki bü 
Teyi açmışlar bağırmıya başlamışlar, tün biberler böyledir. Değirmenciler 
polis gelmiş, İbrahimi yakalamış ve kırmızı biberi sapı ile beraber öğü -
müddeiumumiliğe vermiştir. tüyor ]ar. Biz de satıyoruz. Benim bu 

Suçlu İbrahim, dün mahkemede hususta hiç bir kabahatim yoktur. 
!ıer §eyi inkfır ediyordu. Şahitler Müddeiumumilik Davidi halkı al
dinlendi. Doktorun sarhoşluk hak - datnıa ve karışık mal satma suçu ile 

İzmir, (TAN) - Ödemişin Adagi
de nahiyesinde Cevizler mevkiinde 
bir cinayet işlenilmiş, Aydının Keş 1 

nahiyesinden olup Ödemişte oturan 
Zekeriya oğlu 45 yaşında Ali Kurt 
tabanca ile öldürülmüştür. 

Ödemşili Hasan oğlu Mustafa Ay-
1 

kaç ve Mahmut oğlu Hasan Yagız, 
katil olmak zannile tutulmuşlardır. 
Bunlar hakkında, tahkikatın mecra
sını değiştirmek için jandarma ku
mandanına yetmiş beş lira rüşvet 

vermek istemek hadisesinden de ta
kibata başlanılmıştır. 

ında verdiği rapor okundu. Suçlu- m ahkemeye vermişti. Hakim Reşit 
aı411 ceza evinden getirtilen kaydın - dosyaYl r aPQru t etkik etti. Suçun mn 
dan sabıkalı olduğu arilnşılıyordu . hiycline göre bu davayı asliye ecza 
:Su cezanın infaz edlllp edilmediği - mahkemesinin çerçevesi içinde gör - __ ......,_..._..__ ......, _____ ...,.._ 

:nin sorulması Jçin dava başka güne düve dosyayı asliye ceza mahkesine Açık Teıe kür 
lbırakılc:l.L tevdi etti. Scnelerdcnberl Görtepe Kndık6:r 5-ci 

-=-~~""""'-.....,""""""""".--"'™-=~m~,...,. ilk okulu yoksul çocı.ıklnnnı ~eden tır

Pangalh Telgrafhanesin· 
deki Suiistimal Davası 

Müddeiumumi muavinlerinden Re 
şat Saka, Pangaltı telgrafhanesinden 
6800 lira ilıtilas eden telgrafhane 
havale memuru Şadi ile dairenin §efi 
Cemal hakkındaki tahkikatı dün bi-
1imniştir. Şadi cvve_lki gün tevkif e
dilmişti. Cemn\ hakkındaki dosya i
dare heyetinden karar alınmak üzere 
dün Beyoğlu kayınakamlıt'llla gön -
derilmiştir. 

VEFAT 
nnğa kadar giydirmek suretile çok değer-
li yardımlarda bulunan memleketimizin 
seçilmiş cvltıdı milteahhit m!lhendis Ab-

Hasan Amir kızı, Bahriye Tabip dumıhmnn Nncl Demirağ bu sene dahi 
kaymakambğındnn emekli Doktor okulumuzun c54, yoksulunn birer kat şn
Arif Korle eşi, Rezzan Yalman ve yak kostüm, ayakkabı, çorap, kep ve be
Am rik d yu""ksek tahsilini yap- re vermek ısuretile ve okul himaye cemi-

e a a , . ycU hesabına da para yardımlarında bu-
makta olan Sinan Korle nin valıde- lunmak yQksekliğlni gösterdiğinden ate-
leri, arkadaşımız Ahmet Emin Yal- nl fi(lkranlarımızı burada beyan eyleriz:. 
man'ın kayın validesi Adile Korle- Kadık8y 5 inci Okul 

nin dün vefat ettiğini teessürle haber Hlmııye Cem iyet i 

ı Heyeti 
a dık. 

Cenaze bugünkü Çarşamba günü 
saat on biri çeyrek geçe Şişli Palas-

Şüpheli Bir Ölüm tan kaldınlarak namazı Beyazıt ca-
Şişli tramvay tevakkuf mahallinde miinde kılınıp Mcrkezefendide aile 

DAVETNAME Jı 
TA SİM Sineması 

oturan Virjin isminde genç bir kadın kabnna defnolunacaktır. Çelenk 
dün ansızın ölmüştür. Müddeiumu- gönderilmemesi rica olunur. 
milik bu ölümü şüpheli gördüğü için -------------
Tıbbıadil Enver Karanı göndererek Toplantılar, davetler: 
cesedi muayene ettirmiştir. Vereceği --------
?'apor vaziyeti aydınlatacaktır. 

Kız Kaçırma HCidisesinin 
Tahkikatı Bitirildi 

Bundan bir müddet evvel Malte
tpede cereyan eden kız kaçırma htıdi-

si etrnfındaJd tahkikat bitirilmiş -
ıtir. Bu işte ismi geçenlerden F. Nnci 
Turna, bize gönderdiği mektupta şu 
!izahatı vermektedir: 

Üsküdar Halkevinde 
Usküdar Halkcvl her çarşamba akşa

mı verilmek üzere bir Halk Konfernnslnrı 
serisi tertip etmiştir. İlk konferans bu nk
ıam Camlıca Kız Lisesi edebiyat muallimi 
Fuat tarafından verilecek ve konferansı 
bir konser takip edecektir. 

e Önllmüzdckl perşembe, cuma, cumıır
tesi günleri Emln5nü Hnlkevi temsil &U
bcd tarafından Ev salonunda vazife piyesi 
temsil edilecektir. 

Müdüriyeti: .Bugün saat 18.30 da 

Walt Disney'in 
Sinema harikası 

PAMUK PRENSES 
ve 

YED I CÜCE 
ıl'ransızca Sözlü ve Şarkılı Filmi~ 
nin Gösterileceği Hususi Seansa 
Matbuat erkanı ile Sinema ve Fi
lim Mücss~seleri sahip ve Direk-
törleri ve Hususi Serbest Duhu
liye kartları hamiller inin teşrif-

RESiTALLER: tı tl"'_ttsli 
11 Berlin kısa cıaıgası: şarltı 

11 
,e·~r-ı 

mantal konser. 18 Varşova: J{eıtı~5 ~ YARL'I' • p E 
, . w AKŞAJ\f s:ıncmne:ında 

HEYECANLI • KUVVETLi - MÜTHiŞ - BiR ŞAHESER 

1
1 (Biber, Fioko, Çaykovskl). ıs.~ 
kısa dalgası: Ev prkıları (18.30: Mol,.t1-
l8.30 Prag: Piyano retakat!le 'ş'r!P"" 
konseri. 18.45 BQkrcş: Romen 

Amerikayı tit reten kanlı haydutların meraklı Ye müthiş maceraları 

ile dolu fransızca sözlü büyük bir film. 

Baş Rolde : EDWARD ROBİNSON 

1

19.35 Bükreş: Çift piyano konseri· 
DANS MUSiKiSi: 
18.17: Bilkrcş (Korologos ~ 

I R T I H A L aıet-• ı 
Hava müsteşarlığından mı ceı'cı 

ek·r c ıı General Cemal Karab ı . fııtll1 
Hulusi Karabekirin vaUdole~~tııJl 
Karabekir duçar olduğu htı~e#~: 
kurtulamıyarak irtihal e~,,d!ı f 

• raı.... il' 
Cennzesi Çemberlitaş Cl' 

44 
ı:ı~ t 

yerloti caddesindeki 40 ve ii sı~ .. 
b gııo .• 

relı haneden perşem e ~ j\Ô-
, 1~ ... JT..JA,..,ıl:ır:ık BcvaV' J3ıı}c1t ile' 
namazı kılındıktan sonrtı. eftled 
yündeki nile kabristanına d 
ccktir. ~ 

~~~~~~~~~~~,~~~~~~~----::~ 
Bu Akşam SÜ ER ve T Sİ~. 

. . . ı b ıdn gof1l 
Sinema1annda W ALT DİSNEY'ın sınema harıkm:ı ve stan u seri-
len filimlerln en pahalısı ve bütün dünyada inkılap yapnn şabe 

PAMUK PRE SES 

Y E D i veC O C E 
. ŞERE İNE Bü'YôK ı•GALAkMÜsAMERELERI 

Fintlarda hiç bir zam yoktur. GALALAR için biletlerin evvelden aldırılması. 
TAKSİM SİNEMASI: Bu filmi bugün saat 6.30 da hususi seansda resmi ve siyasi makamat ile 

erkanına ve filim,· sinema müesseseleri sahip ve direktörlerine gösterecektir. 
d izah İlaveten: lstanbulda ilk defa olarak bir fevkaladelik RONTKEN ŞUA'ı sinema a 

\ı~~~~~~~~--~~C,;.K~ı~y~m:,.;c~tl~i~\1-'C~E;;;;;;;h~e~m~m~i~;,.:·e;;t;i.ili~h~i,;;;r,;;;;\l,,;;;'e~s~ik;;;,,a~)~t~a~tb~i~k~i~v~c~m;;;;;a;;;;k•s•n~d~ı.~~~ 

,,oı; 

HAFTASINA B~şıfl Sineması ÇOCUK 
2 Büyük ve Nefis Filim birden 

J • SHIRLEY TEMPLE • 
• 

''Hadisenin faili Sadık, henüz: kü
çük olan ve vesayctim altında bulu
nan kardeşimin küçük kızını birkaç 
kişi marifetiyle kaçırmağa teşebbüs 
etmiştir. İstimdat vaveylası üzerine 
hemen karakola müracaat edilmiş ve 
geri alınmıştır. Bu sırada Sadık ya -

KA YJP - Beyoğlu malmüdürlü
ğündcn almakta olduğwn maaşa ait 
3006 askeri kaza sıra numaralı cüz
dan, iberat ve nüfus tezkeremi kay
bettim. Yenilerini çıkaracağımdıtn 
hükümleri yoktur. 

tarafından Fransızca sözlü olarak 
.,,...wW"~~l'TJ't Bu akşam saat (9) dn 1 yaratılan görülmemiş derecede 

(iÇ iÇE) güzel bir film 

Perşembe Halk Gecesi. KIR ÇIÇEG_. ı• Reji: Ralt Rıza 

Muzik: Seyfettin A ni 

rnlanmı da değildir. Hatice Elmas, Çürüksu 

• ;; 

TTE J 

Pek yakında yeni bQyük 2 • MIKI MAVSLERIN 
operet. Mncar balesi. 1 BABASI ve MUCiDi 
Cwnartesl ve pazar ma-
tine ı;aat (15) te. WAL T DISNEY. in 

!1 A c Do NA lD s EN o R ı· TA 1 ~~~~r:?~~, B;~i~l'~i;::ı~~~~; ŞEN ·HAFT ~~J 
-------·s~~o~~~~~"~~-E .... D ... _.D .. _v ___ ~,---------.1 ,__ ÇOCUKLAR İÇİN HUSUSİ TENZiLAT VARDIR • -- ,,,,,,,," ......................... ~ .................................... ~ ....................................... . 

Şehzadebaşı Gedikpaşa Son 25 scnedenbe.ri lstanbulda gösterilen Türk ve ecnebi filimlerin umumunun hasılat ve muvaffakıyet Bu So··ıe Filim Hakkında Fazla 
rekorunu kıran mucizeler filmi: F E R A H • Az A K Bugün matinelerden itibaren 

ş hrimitln 2 büyük sinemasında büyük fedakUrhk- A ş K 1 N G ö z y A $ L A R 1 
Hacet Yok. 

od'· 
ı - TAKSİM sinemasında dört hafta o)'11 

2 - 120.000 kişi tekrar tekrar seyre~ti···ndı.l· 
3 - 60,000 kişi yer bulnmıyarak gen do Inrla AZAK'da: 1- 3,15 - 5 30 suvare 8,30 Bugiıne kadar görüp işitilen Türkçe filimlerin şahı: (Türkçe sözlü Arapça şarkılı programa ek olarak 

~~'~:12-2.15-~30-~45ruwre9dn ~~~~~~;N~A~L~o;p~e;r;a;tö~r;~;n~· ~~:r;a:h:n:d:an~ç:e:k:il:~~~A~T~A~T~O~R~K~'~fin~~;C.E;~~N~A~z;r .E;'~~T~Ö~R•E···N~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Belgratta çıkan Vreme gazetesi siyasi muharriri Svetovski, "Atatürk ~·--·~•ı•ı•r1:• .. ~"j•jlll!r111,.;]• 
Türkiyesin adlt bir eser yazmışhr. Muharririn memleketimlzi tanı+. -- --· _ --...all 

-ı: .. .AN 
Günde&k Gazete 

-0--

TAN'ıll hedefi: Haber· 
d.. fikirci., he,..ıde 

teml:r, dDrDmt. •mimi 
olmak, karlhı ıazet .. ı 
olmıya oaııımaktır. 

mak için yazdığı loymetli eserden birkaç parçaJI iktibas ediyoruz. Kışın Edebiyatı 

a a a 
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecn~bi 

1400 Kr. 1 Sene 1800 Kr. 
.7SO • 1 Ay 1500 ,, 
400 • 3 Ay 800 ,, 
ISO ., 1 Ay 300 ,, 

MlUetıeraruı poata ittihadına dahil 
otnııyan "memleketler tefi) abone 
becteU mflddet araal7le 30, H . 9. 
3,S liradır. Abone bedeli peetndlr 
Adre. deltftlnnet ZS kuruttur 
Cevap tein mektuplar 18 lrurua
hı lr mıl flAve!'f tAnmdtT. 

Yugoslavyalı Gözü il.e 
Atatürk Türkiyesi 

[§~~?~ ~~~~~~] 
Şiıe ve Ampul 
'tröstü 
fl~azetelerde ikide birde zilccaciye 
~derinin kendi aralarmda bir fi. 
ht Wrllff yaparak e,yalarmı yük· 
~ fiyatla sattıkları hııkkında bu:ı 
-..herler çıkar. Bu hafta da pşe ve 
~P'llller hakkında alikadar tüccar
~ bir tröst yaptıimı haber verdi· 

Bu milnasebetle bir arkada,unu. 
-.,_eli tecriibelerlne istinaden bazı 
~ar anlattı. Vaziyetin tavuzu· 
..._ :varclımı dokunur ilmldile bu 

'-altmatı naklediyoruz: 
--Şıp ve ampul tröstflnden şİfeCİ 

"-aılndan ziyade halkın, billıusa 
~let müesseselerinin pek !;Ok za. 
~lar giirdiljilne ,nphe yoktur. Sb:e 
-Jllndan ıeçen bir misali anlııta-
>bıı: 

•-"bentzbank tfmdikt ,eklini alma
~ Seyrlsefain milstakil olarü ça
"'"flJOl'du. Ve ben seyrisefain idare 
"'-1tsinde aza bulunuyordum. Bir 

• ~ idare, meclise 18 - ZO bin Ura
.._ tabak, bardak, ve em11ali 19yler 
'1u.nıak here bir mOzekJcere ver
lblştl. MUnakasa yapıldı. Karpmıza 
tıka 'tlka tek bir talip ~ıktı. 

Y\•.ı.. ) •.._ odJ1do 1.-1••--- -L----1.. "::?° 
lJı ve fiyatlan, talibin •erditl lls

~lerı tetkik edince hayretler içinde 
~ldıydım! 

'1 llayretlm ~dan Deri cellynrdu: 
L_'8a fizerıindeki nünıuneler arasında 
~di evim idn bir, bir hu<"uk av f!V· "• . - . 1- satın almı~ olduğum renksiz sa-
.:; tabağı, !!•rap, rakı kadehi gibi 
'- ler de vardı ve beni m~ela salata 
'1 ha!Jnın alh tanesini kn·k kuruştan 
4 dıfım halde o, tPk talibin listesfn. 
.!_ •Yn.J !'ley tam elli bet kurıq olarak 
•""Ste:riliyordu. 

l.e\'azım müdllrftnü meclise davet 
~lrdim; İstanbulda bu kadar mil· 
~ züccaciyeyi kendisinden ba~ka 
fi ek kıhnse bulunmadıpndan hu 
~•flann kabulünün zaruri oldufu
tı._ IÖy]eylnce bir kere de meclisin 
~t talip ile temasını teklif ettim; 
~l meclise ayni adam geldi; öyle 
~'VllfU ve kunılu!1J vardı ki! 

.._ .. celisin büyük ısrarlanna raf • 
·~ - Yine misal olarak arzede· 
~ - bizim salata tabafından, o da 
L ·hl hatınmız için yUz para, diğer 
~ 'llfak tefek e"'adan ela birer, i· 
"1 kum, gibi mUhlm (!) tenzilatta 

1flınıak 16tfunu ~Hsterdl. 

~eeburt olarak, yukanda dediiim 
• 1ilz para, bir iki kurut gibi bil· 
~ ~nzilatla şite eşya alındı ve o 
-~ seyrlsefaine mal edildi." 

* ... "4.npul meselesi de föyledir: Ta-
~ .. ._ lhun delil; dört, bet firma 
).; ki, banlar aralannda kuvvetli 
~ 1ttukave1e yaparak antant kal
L.!~l' bu ampuileri satıcılar fstan
~~ İmıirde, Ankarada hasılı her 
"'e olursa olsun ayni fiyata sat-

lllecburi,yetindedlrler. 

'-""""• bu fivat yiikseldlflnl ~het-i-"•lkımız ödiiyor; fakat seyrin
'- ._aire gfbi büyük mfle!!llese1e
ll.:.: '-"'-•lan f~e yfne pek mühimdir. 
"'llhtt ela an1ataY1m: 

.:Jdare m,.t!l'~n"e ~'"" •~• ""'""· ._...,.,..,, '"~9....... '·"· '" _ ~n "'" 

B. Svetovüi, eserine baı~ -
ken İstanbula muvasalatını 

111 şekilde anlatıyor: 
" İstanbula dahil oldufumuz za 

man gözlerimiz hayretler içinde 
kalıyorlar. Gördütümüz manzara 
yenidir. Memleket yenidir. Sokak 
lar renklerini değiştirmişlerdir. 

Millet gençleşmiştir. Eski temel -
ler üzerinde hakikaten yeni bir 
bayat baııamı, bulunuyor .. Bu an 
da hatırıma Atatürkün, Cümhuri
yetin onuncu yıl dönümü müna -
sebetiyle, bizim dahi hazır oldu
ğumuz bir mecliste söylediği: "Tür 
kiye on yaşına bastı!,, cümlesi gel 
di. O gece Atatürkün etrafında bu 
lunan genç zabitlerin heyecanla -
nnı hatırlıyorum. Atatürkün her 
sözü bunlar için bir nassı katidir. 
Genç zabitler kalpten gelen bir ses 
le mukabele ederek: "Türkiye on 
yapna bastı!,. diye bağırmışlardı. 
İşte o andan itibaren Türkiye tari 
hinin yeni bir devresi başlamıştı. 

Türkiyenin yarattığı en büyük şah 
siyet ve kahramanın bu sözleri Tfu 
kiye için kurunuvustanın 1923 se
nesinde hitam bulmuş olduğunu i
fade ediyorlardı." 

M ubarrlr daha sonra Ankara
dan bkhsederken diyor ki: 

''Ankara hendese delildir. Anka 
ra bir mucizedir. Ankara, muaz -
zam bir iradenin canlı timsalidir. 
Ankara Kemalin dima~da ecda
dın şan ve f(ihretinin bir sentezi. 
yeni Türkiye neslinin lradesbıiıı, 

hiç bir feY olmayan noktada işe 

başlamak ve efsanevi bir eser vü
cude getirmek hususundaki ira -
desinin timsali olarak doğmuştur. 
Her nereye kazma vurulduysa o 
yerde tarihin medfun olduğu gö -
rülüyordu. Bunu herkesten evvel 
hisseden Atatürktür ve arkeoloji 
vizisyonu içinde buranın devlet 
ınerkezi olmasını istemiştir .. Ke
malin taş ve kum üzerinde böyle 
bir ,ehir vücuda getirilmesini ta
savvur etmesi için Niçenin tasvir 
ettiği tanda bir iradeye ihtiyaç var 
dı... An.kara civanndaki Orman 
Çiftliği bir harikadır. 1925 sene -
sinde orası bataklık ve kayalıktan 
ibaretti. 1935 senesinde burada 4 
buçuk milyon taze fidan gördük ... 
Ankara, heyeti umumiyesiyle Ke
mali~ ruhundan doğmuştur... An
kara yolu Hindistana giden en kı· 
sa yoldur. Biz Yugoslavlar bu yol
dan karlıyız. Çünkü bu yolun bü • 
yük bir kısmı Yugoslavyadan geç 
mektedir, Ankara çok muazzam bir 
yekfuıa malolmuştur. Ankara gün
düz muazzam ve gece de sihirli 
bir tesir yapmaktadır. 

olması meseleyi biraz açıla vurmu-1 
yor mu bilmem) ödeyecekti. 

Maamafih bu fiirmalar birbirleri
ne oyun oynamıyorlar değillerdi ha; 
hanlardan biri gizlice meclise fÖyle 
bir teklifte bulunuyordu: 

''Münakasa yapmadan ampulleri 
trCSst fiyatı üzerinden kabul ediniz; 
ben de size yirmi beş bin ampul ye. 
rine otuz bin amnul teslim edeyim; 
yani be' bin ampulfl parasız olarak 
almıı ol111'9anuz!,, 

Kendi arkadaşlanna oynanılan bu 
kaşkariko elbette hlsm ı,ımtze gell
:vo.-du: 8yl~t'e kabul ettfk ve ampul-
189'1 satın aMm"1t: zat-n baıııka ttirlO 
.,. .. _ • ..,.. #. •-trı,. ..,,. .. .,.. . . . .. 

"K'm'-'1'-r? T-3 .. t"- ,..,. tf~mı-
.... _ • ' · .,_ ·-- • tlf.•..... ,.,.,,. .. ,. .,.x- "" """~" ~a beUd devam e-

~ • , _ t ' 1'
0

1" ~r"tfl· !örst mifn.t- -'Jp cftmektedlr.,. 
' t le hiç bir ma,.ka fiyat lnrniıyOt', * 
~"lybh·bır·ne benziyen fiyat cetveU Bu Od misal bize tr&st meselesın;n 

.., orlardı. icytlztlııil anlatmala kAffdir, sanue-
'~ıne:r.lerdl; çffnkfl her hangf hfr drriz. 
~ ı..~ flyatı kıracak olursa diterlerl- Hük6metin, devletin ve halkın za. 

...._ lnııiliz lirası (tamüaatın, ranna lfllyen ba trilatlere bir nlha
lirası olmayıp ta lnıra1iz lirası yet vereceifne fiphemiz yoktur. 

......................................................... 

YAZAN: Svetovski 
Vreme gazetesi siyasi muharriri 

D. S11eıovakl, memleketimizdeki tetk;Jıleri aıraaıncla 
l.urli waaetecil•l• Wr__,_ 

Muhanir Türk inkılAbmdan 

bahsederken diyor ki: 
uıoünya, Türk inkılabını, ancak, 

bu inkılap nihayete ermek üzere 
olduğu bir zamanda hissetti. Bu 
esnada Avrupa kendi başının gai
lesine düşmuştü. Bunun için Ke
mal inkılabını Avrupadan uzak 
bir halde ikmal etmiştir. Bu sıra
larda Kemal Türk halk kütleleri 
arasında, 1789 dan evvel Volter 
ve Jan - Jak Ruso'nun Fransada 
oynamış olduktan rolü oynamış -
tır.,, 

Milli iktısadiyatımızı ayrı bir 
fasılda tetkik eden muharrir şun
lan anlatıyor: 

"Bugünkü başvekil Celil Baya
n, Türkiyenin başlıca bankacısı sı 
fatiyle Milli Ekonomi Vekaletini 
idare ettiği zamanlar, bir konfe -
rans salonu halinde bulunan ve 
mühim kararlar ittihaz edilen ka
binesinde ziyaret etmiştim. Ata • 
türk Celil Bayıuııa bankacılık in • 
kılibını yapması ve yalnız rumla
nn ve yahudilerin değil, ayni za -
manda Türklerin de bir bankayı 

faydabahş bit tarzda ve mükemmel 
surette idare edebileceklerini ve 
rakamlara hakim olabileceklerini 
Avrupaya isbat vazüesini vermiş· 
ti. Celal Bayar, Atatürkün ümitle
rinin boş olmadığını isbat etmişü.r 
İktısadi hamle, ticaret bilinçosu -
nun aktif oluşu, ticaretin, endüstri 
nin ve bankacılığın inkişafı; zira-

\ 

at, ticaret ve endüstri arasındaki 

işbirliği bu zr.üdebbir, sükuti ve 
iyice düşünmeden söz söylemiyen 
şahsiyet sayesinde vücut bulmuş
tur.,, 

Ayni fasılda Nafia faaliyetin
den bahaeden muharrir, i -

zahatına şu cümle ile başlamakta
dır: 

..Her şeyin yeni baştan vücuda 
getirilmesinin icabettiği bir za -
manda Nafia vekileti gibi mühim 
bir vekaleti elinde bulunduracak 
olan şahsiyetin Atatürke sadık ol
ması mecburidir. Çetinkaya Ata -
türkün daha Seliııikte tanıdığı bir 
zattır. Türkiye şimendiferlerinin 

ve y.Jllarınm bugünkü diktatörü 
Bursada askeri liseyi ve İstanbul
da Harbiye mektebini ikmal ettik 
ten sonra Makedonyaya gönderil
miş ve uzun zamanlar Kosova vi • 
!ayetinde hizmet etmiştir. Genç 
Türk inkıl.Abı onu Mustafa Kemal 
ile temasa getirmiştir .. 

Muharrir, Türk ordusu hakkın -
daki düşüncelerini §11 şekilde hü -
lAsa etmiştir: 

''Ordusunun kuvveti, inzibatı ve 
sairesi itibariyle müttefikimiz Tür
kiye sulh seven bir devlettir. Fa -
kat, :ıyni zamanda, bütün ihtimal· 
lere karşı dahi hazırlanmış bulun
maktadır. Ordusunu Türkiye gibi 
sessiz ve sadasız bir tarzda orga • 
nize etmiş olan bir memleket mev 

:_ Aman rabult ol, bu adam pliba bizi meclenileştlnneie pU,or. 

cut değildir. Bundan maada, Cüm
huriyetin ilk günlerindenberi or
dunun bapnda, imparatorluk ida
resinin dahi iftihar ettiği Mareşal 

Çakmak gibi bir asker bulunduğu 
unutulmamalıdır.,, 

En niha~et muharririn dönüş 
intibalan geliyor ve mu • 

harrfr diyor ki:: 
" Bir sene evvel gördüğümüz 

hall topraklar üzerinde fabrika -
tar, yeni yeni köyler yükselmekte
dir. Böyle bir hamle ve dinamizm 
gösteren bir memleketi rakamlar
la tasvire kalkışmak doiru olmaz. 
Çünkü rakamlar heran değişmek
tedirler ve sağlam bir yavru gibi 
süratle büyümektedirler. Hasıl e
dilen intibaların başında, Türkiye
deki yeni nizamın bütün kalpler
de sarsılrnaz kökler salmış olduğu 
intibaıdır. Eski hatıralar, milli kuv
vetin vücude getirdiği yeni man -
zaralar karşısında solmuşlardır. 

İmparatorluk kalplerde ölmüştür. 
Yeni Türkiyenin yeni bir dini var 
dır ve bu dinin peygamberi Ata -

. türktür. Bu din millete ve ırka i -
man dinidir Bunun için Atatür -
kün bu memleket bakımından ha
iz olduju ehemmiyet tabii bir şey 
dir. Atatürk Türkiye için babadan 
daha mukaddes olan bir varlıktır. 

Türkiyeye gelen yabancılar Ata

türkil, Ankara müzesi önündeki 
heyke-Jde ol.1iutu gibi Hrt ve per
vasız tasavvur etmektedirler. Hal

buld Atatürkün şahsında, Niçenin 

tasvir ettiği rnaf evkalbeşer bir 

şahsiyet vardır ... 1937 senesi sonun 

da ve 1938 ortalannda olduğu gibi 

rahatsızlandığı zamanlarda işler 

kendiliğinden yürümektedirler. 
Türk kıtaatının İskenderuna gir -

meleri Atatürkün biraz yataktan 
kalkmış olması sayesinde vukua 

gelmiştir. Tiırkiyenin kısa bir za. 
manda asırlann teşkil ettiği mer

haleyi atlamasından doğan mucize 

onun eseridir. Atatürkün arzusu 

Türk milleti için bir emirdir. Ata

türkün itimadı sayesinde Türk dev 

let sefinesinin dümenini eline a • 

lan bugünkü Başvekil Celil Ba -

yardan bahsetmiş bulunuyoruz. A

tatürk bu e!l mütemayiz bankacı
yı hükdmetinin başına getirmekle 
memlektinde ikinci bir devreye 
başlamak istemiştir. Brinci devre 
İsmet İnönünün başvekilliği dev -
residir ve bu devrede inkılap ka
nunlafhnlmı~ ve Cümhuriyet tah 
kim olunmuştur. 

İkinci devre ik!Jsaden yenileş -
me devresi olacaktır. Cel&l Bayar 
milletin hayat standannı yükselt
mek vazifesiyle mükelleftir ve. ken 
disi vergileri azaltmakla işe başla
mıJtır ... ,, 

* B aştan başa kıymetli olan e -
serden aldığıpıız bu parça

lar, muharririn Türkiyeyi ·memle
ketin~ en güzel şekilde takdim et
mek için hiç bir gayreti esfrgeme
diğint göstermektedir. Tebrik et
meyi bir vazife biliriz. 

"A tatürk'ün lzmir 

Hatıralan .. 
İzmir <TAN~ - İzmir Halkevi, E

bed.t tef Atatürk hakkında "Atatür -
kün İzmir hatıralan,, ismiyle bir e -
ser neşredecektir. Aynca Halkevi, 
Atatürkün ölümü üzerine İzmirde ya 
zılan bütün yazılan, n;ıanzumeleri 

ve irat edilen nutuklan bir kitap ha
Jinde hazırlamaktadır. 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Kış gelince matad üzere pirler, 
edipler, muharrirler co~tuJar, gazete 
sütunlarında, mecmualarda, tabiatın 
soyup çırçıplak bıraktığı ağaçlar, Şi
mal rtlzginnın kainat kadar geniş 
nefesile üfieyip savu~duğu avare kuş
lar, ıriimrilt yeşil kaftanlarını soyu
nan kuru rayırlar, gece ayazında ya
nık yanık miyavhyan kediler için ne 
derin ahlar ~ektiler. Hain kış, zalim 
1u,, güneş enerjisile yaşıyan mah· 
litkların ateş ve hararetini söndüren 
mevsimin teccalı, giine'i bile bir ca
riye gibi arkada bırakıp öne geçti, 
öten billbUllerin sesini, ağaç dallan
mn hışırtısını, yeşil çayırlann kt:r· 
mızı gelinciklerini görmİlyoruz diye, 
feryatlar ettik. 

Ya insan!.. N eden5e o edebiyata 
pek sokulamıyor.. Ataca, kup, ça· 
yıra acıdığımız kadar ona acımıyor, 
kömilrctl dükkinında kilosu altı ku
ruşa kHmUr alan kadını veya erkeği, 
1n,ın btltfln soluiunu ve tlddetini 
kemiklerinde duyan insanı ikinci 
plinda bırakıyor, ona sadaka kabi
linden merhamet artıklarını veri~·o
na. 

- K8mtlriin kilosu altı kuraş:ı.: 
Odunun çekisi dört buçuk liraya .... 

Bence 1npn edebiyatı budur. 
ismet fnönft, balta ile ateş, orman· 

la memleket sevgisini kesiyor, dediği 
zaman kuıın edebiyatını, bütün yazı
<"ılardan daha kuvvetle, daha reel bir 
şiddetle yapmıştır. 

* Fakat kömürün kilosunu altı ım; 

mşa, odunun çekisinl dört bu~uk li
raya alan insan, sairlerin, ediplerin 
ince kalplerine girmedij~'ine pek mft• 
tee!Jsir def ildir. Ona kilosn üç kuru· 
şa kömflr verenin kalbinde yapma
lı, yazıcıla'nn kalbine girmeğe, his
sine dokunmağa tercih ediyor. Mer
hamet değil ateş istıivor. Baltalarm 
kesmesini, odunun çekisini yan fi. 
vata indirme111ini istiyor •. Anlaşılıyor 
ki, kışın edebiyatını artık ,airlerin, 
ediplerin lisanından değil, idarecile
rin lisanından, tabiatın şi~etine, 
insan zekası ve insan enerjisile ce
vap veren devlet adamlannm dilin
den ateı halinde dökülür ııörmek İs· 
tiyoruz ..... ' 

İki kuruşa kömUr .. Salrler için ne 
bayağı mevzu ... Fakat iki kum!• kö· 
mürün halka vereceği heyecanı, han
J(İ edip ve şair, hatti en zengin ha· 
yalile verebilir? İnsanın en candnıı 
duyduğu, zevk ve hararet aldıiı ede· 
bfyat ta, bence bu edebiyattır. 

IZMIRDE: 

lzmirde 13 Esrar 

Kaçakçıs• Tutuldu 
İzmir, (TAN) - Kocaeli, Geyve, 

Bilecik, Osmanelide geniş mikyasta 
esrar kaçakçılığı yapan ve bir türlü 
ele geçemiyen on üç kişilik bir pbe
ke, tehrimiz zabıtasından aynlan me 
murlar taraf~n yakalanmışlar -
dır. 

Zabıta, Osmaneli istasyonunda pu
su kurarak beklemiş, şebekenin ele
başıları buraya geldikleri zaman hep 
sini de tevkif etmiştir. Bunlardan 
Fethi Şükrü tabanca çekerek memur
ların üzerine hücum etmiş, fakat der
hal yakalanarak tabancası elinden a
lınmıştır. 

Atlarla muhtelif köylere kaçan ka
çakçılardan bazıları da bilahare tu
tulmuşlardır. Zabıta bunlarla bera -
ber sekiz kilo, 410 gram esrar elde 
etmi§tir. 

Yakalanan kaçakçılar flJnlardır: 
Fethi Şükrü, babası Mustafa, Ab

dürrahman Toy, Emin, Ali oğlu Meh
met Ali Şef, Mehmet Akgül, İsmail 
oğlu Memiş, Yusuf, Paruıaksız Ali, 
Ahmet Çankaya. 

Paralar. Çahp Kaçmıılaı 
İzmir, (TAN) - Mehmet oğlu Ha

san Gökçe ve Ali oğlu Emin isminde 
iki kişi Cumaovasının Dere köyün
de bakkal Mustafanın evine girmif
ler ve bakalın karısı ile kaymvalide
sini bı~akla tehdit ederek yastığa sak 
lı dört adet elli liralığı çıkartmı§lar 
ve paralan aşırarak kaçmı.şlardır. 
Haydutlar derhal yakalanmışlardır. 

Hile Yapan SütçDler 
İzmir, (TAN) - Belediye, seyyar 

sütçüleri ani kontrola tabi tutmuş, 
hile yapan yirmi beş sütçüyü ceza -
landırmlfbr. 
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Ziraat Kongresi Ne 
Kararlar Verecek 

Yeni Bir Ziraat Sanayii Sistemi 
Kuruluyor, 15 Fabrika ve 30 

Tatbikat Mektebi Tesis Edilecek 

Yeni açdan bir eğitmen kursunda, eğitmenlere zeriyat dersi gösteriliyor 

T ürk köyü, ve ziraati ne hal
dedir? Türk köyünün ve zi

raatinin Kemalist inkılabın hızı
na, seviyesine yetişmesi iı;in ne 
yapmak lazımdır? Türk köyünün 
ve ziraatinin Türkiyenin (hergün 
daha refahlı, her gün daha kuv
vetli ve her gün daha üstün ve 
ileri..., hale gelmesi davasında ro
lü ve yeri nedir?. Ziraat Vekili
miz bu önemli davanın geniş mev
zuunun serbestçe münakaşa edil
mesi taraftarıdır ve takdir edilme 
veya tenkitten kaçınmanın hatıra 
bile getirilmemesi fikrindedir. Di-
13.kis lüzumlu görülen nqktalarm 
tenkit ve tavsiyelerle bu d:ı.vanın 
daha seri muvaffakıyetlerle i.nki
saf edeceğine kanidir. Zirai neşri
yatın ehemmiyetini takdir eden 
Ziraat Vekaleti, kongre azalarına 

dağıtılmak üzere yüzden fazla e
ser hazırlatmıştır. Bu eserlerm her 
birinde ziraatin bütün şubelerinde 
füm ve tecrübe bakımından boş 
kalmış kısımları dolduracak ma
lCımat verilmektedir. Bu kadar 
fazla kitap ve raporların tevriin
den maksat, bunların arasında dik 
katle ve ibretle her Türkün oku
masında faydalar bulunduğuna 
şüphe edilmiyen bahisler, mevzu
larla beraber ziraatimizin tarihi 
bulunmaktadır 

Ziraat .Kon9resi 
Münasebetiyle Öne 

Sürülen Dilekler 
Alakadar Eden Mevzular Ziraat Şubelerini 

Üzerindeki istekleri Neşrediyoruz 
(Büyük Ziraat Kongresi 

münasebetiyle, muhtelif zi
raat şubelerini aUikadar e
den mevzular üzerinde bü
tün dilekleri ve istekleri 
tesbit etmiye başlıyoruz. A
§ağıda, ilk olarak sebzecile
rin, konservecilerin 1'e çi
çekçilerin neler istedikleri
ni ve neler beklediklerini 
okuyacaksınız:)-- _ 

StBZECILER : 

S ebze yetiştiren bahçıvanla
rın ötedenberi şikayet et

tikleri bir iş vardır. Bu da şehri-
t)\izde sebze fiyatlarının gıtgide 

düşmesi ve bilhassa bu tenezzüle 

.\kdeniz mıntakasından gelen tur

fanda sebzelerin sebep olduğudur. 
Sebzeciler bu mıntakanın turfan

da mahsullerine rekabet imkanını 
bulamadıklarını itiraf ediyorlar. 

biğer bir dilek olarak ta piyasa

larımızdan iyi ve cins tohum te

lllinini istiyorlar. 

Şüphe yok ki, kongrede bu iki 

dileğin üzerinde durulacaktır. Tur 

tanda mıntakalar mahsullerinin 

İstanbul piyasasına getirilmesinin 
0nüne geçilemez. Bunun ancak 

biricik çaresi şudur: 
İstanbul mıntakasında turfanda 

J'etişebilecek sebze nevi ve çeşit
lerinin yetiştirilmesine itina et

ltıek. Fennin icaplarına göre tur

fandacılık yapılabilecek şekilde 
İstanbulda da bazı sun'i vasıtalar
dan istifade görmek. İyi ve cins to 

hıırn tedariki için tohum ıslah is
~syonlarında sebze tohumlarının 
da ıslah ve tevzii bu arada kon
ırece düşünülebilir.,, 

toNSERVECILER: 

t.ı"' onserve imal eden müessese
"- lerin dilekleri fazla değil

clir. Herşeyden evvel bu sanatın, 
~1taat sanatlarından biri olduğu
?111 ileri sürüyorlar. Filhakıka seb-

~ ve meyva konserveciliği taze 

llebze ve meyvayı hafifçe pişir
ltıekten başka bir iş değildir. Taze 

bir ziraat mahsulüne yapılan bu 
l . 
Şın yoğurt yapmaktan farkı ol-

?tıadığı iddia ediliyor. Bu ;.tibarla 

Itonserveciler ziraat sanatlarına 
tatbik edilmiyen muamele vergi
s· . 1_nın bu işten de kaldırılmasını 
dıliyorlar. İkinci bir dilek kon
serve yenmesinin tamimi ve ihra
cının da müsait sartlarla temini-

E•kifehirdeki hububat .Üomuz 

dir, konservecileri dinliyen ticaret 

odası bu dilekleri bir rapor halin

de ve esbabı mucibeli olarak kon-
• greye göndermiştir. 

ÇiÇEKÇiLER : 

Ç içek yetiştiriciler, dünyanın 

en güzel bir sanatı olan bu 

işin verdiği mahsulden her Tür

kün estetik zevkini tatmin ettiğir 

ni ileri sürerek şunları istiyorlar: 

Çiçek sevgisinin kıymetini iza)ı 

için mektep kitaplarına çiçek ba: 

hisleri ilavesi, fazla çiçek yetiştiği 

mevsimlerden birinde halkın ölü

lerine hürmet için bir çiçek güni.i 

ihdası, her sene bir çiçek haftası 

ve bayramı yapılması, ihtifal gün 

lerinde çiçekten istifade edilmesi, 

çiçek ihraç edebileceğimiz komşu 

ve Şimal memleketlerine çiçek 

sevkiyatı için tayyare seferlerin

den istifade edilmesi, çiçek pazar

ları. çiçek sergileri yapılması, mu-

0tedil iklimli mıntakalarımızda zı
yaa uğrıyan çiçeklerden esans c:ı
karılması için müesseseler kurul

ması. Bunlardan başka memleke
tin büyük ihtiyaçlarından biri o
lan bilgili bahçıvan temini için 
bahçıvan yetiştirme mektepleri a
çılması da çiçekçilerin dilekleri
nin en başında geliyor. 

Köy İşleri 
İçin Lüzumlu 

Tedbirler 
H ükumet memlekette köy i~~e

rinin düzene girmesi, koy
lülerin müracaatları, işleri sıraya 

konarak bir merkezden tedvir, ta
kip ve intaç edilmesi, kalkmma 
programlarının layıkıyle ve hızla 
tatbiki maksadile vilayet ve kaza
larda (Köy Büroları) diye bi.r teş
kilat vücude getirmiştir. Bu teşek
küller bidayette iyi işlemiye başla
dı . Köylerle alakadar olunmıya, 

köy işleri takip edilmiye başlc.ndı. 
Fakat planlı bir şekilde çalışılma
dığı için büroların vazifeleri yine 
kırtasiyeciliğe çattı, dayandı. 

Bugün'kü şekilde (Köy Bürosu) 
köy muhtarının. köy meclisinin 
dilekleri ve halkın bütün şıkayet
lerinin havale edildiği bir daire 
olmuştur. Orada muhtarların, a
zaların ve yerine göre köylünün, 
şikayetçilerin ifadeleri alınır du~ 
rur. Kırtasi muameleler (Köy Bü
rosunu) o kadar işgal etmiştir ki 
bilfarz Dahiliye Vekaletinden gön 
derilmiş bir emir ve tamim vila
yet, i1çebaylık ve köy bürosu, koy 
katibi kanalıyle çok defa altı ay
da köye tebliğ edilebilmektedir. 

Köy bürosundan maksat bu de
ğildir. Köy bürosu ve mensupları 
köylerin yalmz başına takip ve in
taç edemediği köy işlerini cezd 
şekilde teftiş ve kontrol ederek. 
sühulet ve yol göstererek, yardım 
eederek köy büdceleri, köy karar
ları ve kalkınma programları da
hilinde yürütmek ve tatbik etmek 
ve: köylerin her türlü inkişafını dil 
şünmektir. Köy bürosunun tlc;ede 
yeri olmamalıdır. Köy katipleri
nin kasabada işi nedir? Köy ka
tipleri tanzim edi.lecek aylık bir 
planla muayyen tarihte, muayyen 
köydeki işiyle meşgul olmalı, ka.
sabadaki büro reisi bugün her-

( Arkası 10 u1~cuda) 
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R uhiyat mütehassıslarınm Ak
deniz çevresindeki milletle

rin hepsine atfettikleri bir zaaf 
vardır. Bu mütehassıslar bizleri 
çok zeki, en ateşli adamlardan ad
dederler. Fakat çok defa bizim 
hamlelerimizi bir manyezyum te
linin yanışına benzetirler. 

Fikirler ve diişünüş tarzında kö
künden bir değişiklik yapmış olan 
Kemalist inkılap, Türkiyeyi bu 
hükmün tamamen ve katiyen dı
şında ve fevkinde bırakan bir in-

kılap olmuştur. Asırlardanberi çe
kilen milli musibetlerin intibahı 

ve bu aziz vatanın her köşesini su
lıyan kanlar, bu memleketı tama
men fikri her türlü his ztıf lann
dan görenek ve ampirik dü!jünce
lerden tamamen ari bir yola ve bir 

istikamete koymuştur. İdarei mas
lahat, bir sabun balonu gibi par
lıyacak ve fakat realitelerin en u
fak nefsine dayanamıyacak az ö
mürlü işlerden sakınıyoruz ve da
ima sakınacağız. Ciddi, rasyonel, 
iyi düşünülmüş, iyi hesaplanmış 

planlı ve takip fikirli müsbet ça
lışma en esaslı gaye olacaktır. Za
ten Kemalist çalışmalann k:uak
teristiği bu sonuncu şekilde bulu
nuşudur. Türk milleti daima bu 
terbiye ve bu hava içinde yaşıya-

İsteklerini 
Bize Bildir 

Y urdumuzda ziraıdin inkişafı için yeni ve ~niş tedbirler alınıyor. 
İktısadi varlığınuzın temeli olan ziraatin yepyeni ve rasyo

nel sistemlere bağlanarak ileri götürülmesi için Ankarada büyük 
bir ziraat kongresi açılıyor. Bu kongreye bütün ziraat erbabı da
vet edilmiştir. Bütün ziraatcilerin kongreye iştiraklerine imkan ol
mıyabilir. Fakat biz ziraatle veya ziraat sanatleriyle alakadar olan
ların, çiftçilikle münasebeti ve köycüli.ikle rabıtası bulunanların 
fikir ve mütalealarına bu sütunlarda yer veriyoruz. Köylü ne istiyor? 
neye muhtaçtır? Köylü ve çiftçi kongreden ne bekleyebilir? Köy 
ile kongreyi esaslı bir bağ ile bağlamak ve çiftçiyi her sahada iler
letmek için kongre neler yapabilir ve neler yapmalıdır? 

Ziraat bölgelerini ne tarzda ayırmalıdır, her bölgede çalışan 

çiftçilere hangi şartlarla daha iyi randman aldırılabilir? İstihsalitı 
kıymetlendirmek ve istihlak piyasalarında ziraat mahsullerini 
rnustahsil lehine sattırabilmek imkanları nasıl temin olunmalıdır? 

Bu gibi ziraat mevzularına gelecek cevaplar kıo;a fakat sarih mü
taleaları havi olmalıdır. Bu cevapları sırasiyle dercedeceğiz. 

1 

Traktör makinesi İf başında 

1 
1 

Kongrenin 
Ruznamesi 

rt.ongre 27 birincikfınun salı günü 
saat on birde Ankara Halkevi kon
ferans salonunda ac;ıl:ıcnktır. Ziraat 
Vekili Faik Kurdoğlu, açılış nutkunu · 
verdikten sonra bir kongre reisi, bir 
umuml reis vekili ile üç rela ve fahri 
reisler seçilerek on bir ziraat gru
pu için on bir komisyon ayrılacaktır. 
Her komisyon için reis ve mazbata 
muharriri seçilecektir. Her aza kon
gre umumi kfıtipliğine müracaatla 
istedikleri komi~yona ve tAli komis
yonlara dahil olabileceklerdir. O gü

nün akşamından itibaren her akşam 
Halkevinde zirırnt filmleri gösterile
cektir. İkinci gün sabahı tfıli komis

i yonlar toplııntılara başlıyarak akşa
j ma kadar çalışacaklardır. Üçüncü 

: gün yine ayni mesai devam edecek
tir. Dördüncü gün sabahı umumi 

ı toplantı yapılacak ve komisyonla- i 
rın raporları müzakere edilecektir. 

Mesai bittikten sonra kongre reisi 
kapanış nutkunu söyliyecektir. Kon
gre kapandığı günün akşamı bir res
mi kabul yapılacaktır. 

cak ve yaşamalıdır. Cümhuriyetin 
Türk içtimai benliğinde katiyen 
temin ettiği üstünlük budur. Bü
tün dünyaya üstün bir medeniyet 
kuracağız derken, güvenilen ve 
dayanılan temel de budur. 

K ongre azalarına verilecek ki
tapların bir kısmı bazı mü

him ecnebi mütehassıslarındır. 

Bu arada Amerikalı tc1:kilt 
heyetinin Türkiye ziraati hakkın
daki rapor çok enteresandır. Diğer 
kısımlardan bir kısmı tamaen tek
nik neşriyattır. 

Memleketimizin vaziyetine ve 
icaplarına nazaran uygun ve fay
dalı kısımları taklit veya aynen 
almak değil, fakat adapte ederken 
vekalet bunları literatür ve yaban 
cı tecrübelere ait döküman olarak 
bir nevi mucip sebep halinde kul
lanmak fikrindedir. Teklif edile
cek ve yapmak istenilen işlerin 

dünyaya ve dünya tecrübelerine 
ait lehte ve aleyhte kısımlarını da 
aynen vererek herkes için müna
kaşa etmek ve teklif edilen :,;ekil
lerin en doğru olup olmadığını 

kestirmek imkanı hazırlanmıştır. 

Ziraat Vekaleti, bu husustaki neş
riyata kongreden sonra da devam 
edecektir. Bu işlerin tahakkuk et
tirilmesi hakkındaki mütalaalar 
Bölgeler adlı eserde yazılıdır. 'fa
yın Servisi adlı ve bütün dünyada 
adapte edilmiş olan Extens:on 
W ork denilen ve kom binalar kıs

mını da ihtiva eden sistemin ma
hiyeti hakkında da bir broşür 

neşredilmiştir. Bunda Bulgaristan 
tarafından bu sistemin nasıl tat
bik edilmiş olduğu gösterilmi~iir. 
Bütün bu broşürler düşüncelerin 
ne kadar ciddi ve ne derece esas
lı olduğunu ifade edecek kuvvet
tedir. 

. 
B u arada memleketin çuval 

ihtiyacını ten:ı.i.P ~eç~k 0:
Iarı Jüt fabrıkasının ordu ve ihra
cat için et konşerve fabrikasının 

memleket ziraat aletlerini -ve ma-
• kinelerini temin edecek olan zira

at aletleri fabrikasının ve bir mey 
va ve sebze konserve fabrikasının 
ve belli başlı meyva ve sebze is
tihsal merkezlerimizde tasnif, am
balaj, muhafaza ve sevk, domates, 
üzüm, portakal usareleri istasyon
larının tesisi en başta olmak üze
re on beş kadar fabrika için nü
zakere ve hazırlıklar kafi derece
de ilerlemiştir. 

Orman kısmına gelince: Orman· 
larımızı işletecek ve bu arada bil
hassa ucuz ve standard ambalaj 
sandıklan, travers, kağıt hamuru, 
kibrit fabrikası ihtiyaçlarını ve 
memleket kereste ihtiyacını temin 
edecek sistemli çalışmaların prog
ram ve projeleri hazırlanmıştır. 

Zirai işletme namiyle, Ziraat 
Enstitüleri yanındaki yeri bu ens
titüleriı\ geniş tatbikatı, Yayın 

Servisi memurlarının kursları, ter 
tip edilecek diğer muhtelif kl.frs
lar, merkez köylü kadın ve genç
ler mektebi için kullanılacaktır. 

Memleketin köylerinde yapılma
sı matlup otuz kadar ziraat sanat· 
larının ekonomik şekildeki işlerin 
modelleri burada teksif ve tesis e
dilmektedir. Burasını hükılrnet 

merkezine her gelen gezip gôrebi
lecektir. Ayni sahada bütün mem
leket ağaç ve nebatlarım havi bir 
nebatat bahçesi, tecrübe sahaları, 
sebze ve çiçek kısmı de tesis edil
mekte olduğu gibi halen orman çift 
liğindeki hayvanat bahçesi d.e bu
raya nakledilecektir. 

S inema filmi ile köylerde a
meli tedrisata, kurslara çok 

mühim yer verilmiştir. Bu işler 

için Cemiyeti Akvama bağlı ziraat 
tedrisatı komisyonu reisi Louvain 
Üniver$itesinde 28 senedcnberi 
profesörlük ve uzun müddet rek
törlük yapmış olan profesör Van 
der Warene mütehassıs sıfatiyle 

memleketimize celbedilmiştir. Bu 
zatın tetkikata müstenit bir çok e
serleri vardır. Yurdumuzda iki ay
danberi çalışıyor. Hazırladığı ı-a-• 
poru bizim mütehassıslarımız da 
ittifakla takdir etmişlerdir. Bu 
rapor da kongreye verilmiştir. 
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lstanbulun 
Nakliye 
Anarşisi 

Chamberlain Kabinesinde " 
(Ba.ıı 1 -incide) 

Şehirdeki nakliye anarşisinin bir 
sebebi de budur. 

* 

Nazırlar Arasında Bir 
lhtilô.f Biışgösterdi 

Bu anarşi naşıl kaldırılabilir? 

Şehirde nakliye işleri nasıl 

tanzim edilebilir? 
Bizce bu iş bir şehir işidir ve be

lediye tarafından halledilmek lazım
dır. Bunun için yapılacak iş şudur: 
Bu işten anlıyan ~liı.hiyet sahibi 
kimselerden mürekkep bir komite 
te§kil edilir. Bu komite şehrin nak
liye ihtiyaçları uzerinde esash bir 
tetkik yapar. İstanbulda kaç türlü 
nakliye işi vardır? Ne kadar nakli
ye işi vardır? Bugün bu ihtiyacı gö
ren vasıtalar nelerdir ve ne miktar
dadır? Ne yolda bir teşkilata ihtiyaç 
vardır. Bu teşkilata nereden başla
mak lazım gelir, ne kadar sermaye 
ye ihtiyaç gösterir, ne kar bırakabi
lir? Vesaire-

(Ba,ı 1 incide) 
daki ihtililf hakkında sorulan suale 
cevap vererek "Gazetelerde görü
len şayialara fazla ehemmiyet veril
memesini" tavsiye etmiştir. 
Diğer taraftan, Star gazetesine gö

re, Mister Chamberlain'in iç ve dış 
politikasını kabul etmediklerini söyli 
yen 53 muhafazakar meb'us, ayn bir 
grup teşkil etmiş bulunuyorlar. 

Amele fırkasının, dün hükumeti 
muahaze için verdiği takrir 143 re
ye karşı 340 reyle reddoluiunuştur. 

Romada bir ademi tecavüz 
itila/ı imzalanacakmıf l 
Londra 20 (A. A.) - Roma

dan Daily Mail gazetesi ne bil 
dirildiğine göre Chamber -
lain'ın ziyareti esnasında Al
manya, İtalya, İngiltere ve 
Fransa arasında istişari bir 
ademi tecavüz itilafı imza e -

reye kendini müdafaa ve beşeriyete 
hizmet etmek imkanını veren bu ya
pıcı hazırlığı teşkil eylemektedir.,, 

Niyüz Kronikl gazetesi, Başveki
lin siyasetini tenkit ediyor, fakat 
General Frankoya muhariplik hakkı 
nm verilmesi hakkındaki teminatını 
tasvip ediyor. 

Ayni gnzete, B. Chamberlain'in, 
Romaya seyahati arifesinde, Duçe'
nin Fransız ve İngiliz emniyetini 
tehlikeye düşürecek mahiyette isti
yeceği tavizlerin tehlike~inden teca
hül etmediğini göstermiş olmasından 
dolayı pek ziyade memnuniyet gös
termektedir. 

Gazete, Almanyanın, kendisinden 
beklenilen harekette bulunmasını 

temenni etmektedir. 

Fran•tz gazetelerinin nepiyah 
Fransız gazeteleri de Fransız ve 

İngiliz meclislerindeki müzakerele
rin tafsilatı ve tefsirleri ile meşgul
dür. Jour, gazetesi Chamberlain'in 
seyahatinden bahseden bir yazısın-

Sonra bu etüt üzerine bir proje 
yapar, ve sermaye bulmak üzere te
şebbüsata girişir, bunu ya milli ban
kalarla müştereken veyahut doğru
dan doğruya hariçten sermaye bula
rak bir şirket vücude getirir, ve bu 
suretle şehrin b\ıtün nakliye i~leri
ni tedricen belediye üzerine alır. 

.dilecektir. İtilaf Bitler va Da 
ladier'nin tetkikine arzedil -
mek üzere prensip itibarile 
hazırlanmı§tır. da şunları yazıyor: 

B t · h b• • b "Esaslan Paskalya anlaşmasından 
• u gtaze enındmultaal ırı, .

1
°, mülhem olan İngiliz - İtalyan gö-

zıyare esnasın a ya ı e .. . .. t b" 
1 

·1 
Fr Al ·ı İ ·ı ruşmelerı husus ır an aşmıı ı e,, Bu fikri biraz mübalAph bula- ansa ve manya ı e ngı • . . k i B' t B Ch 
t dak. b··ı·· netıcelenmıyece t r: ızza . am cak olanlara mınu söylemek ere arasın ı u un mese • . . . i B -

:ı- 1 1 j ·· ak ed') w • • berlaın bunu teshm etmışt r. u go-lizımdır memlekette birçok bü- tahe er !' mulz ekret d. ı ecegını rüşmelerin yegane hedefi malumat 
yu-k icler vardır ki bunların mın ey eme e ır. k b'lh 1. t 

-Y • nor- z. toplama ve ı assa ma uma ver-
mal şerait içinde husust teşebbüs- ıyaret prı:Jgramı . mektir. B. Chamberlain bu görüşme 
lerle halledilmesini beklemek, uzun Londra, 20 (A.A.) - Romadan Tı- l · b cladı'" politikanın mantıki 

. bild'rild·~· - erı a'J' 6' zaman bu iptidalllğe katlanmak de- mes gazetesıne ı ıg~ne gore bir neticesi olarak göstermi~tir ve 
mektir. Modern belediyecilik telik- Chamberlain ve Lord Halüax tara- bu politika hakkında da şunları 
kisinde işleri bizzat belediyenin gör- fından Romaya yapılacak ziyaretin söyledi: Tecrübe etmek istediğimiz 
mesi prensipi de vardır. Mezbaha programı üç merasimi ihtiva etmek- şeye tevessülde haklıyız. Zira müm- ı 
yapan, buzhane tesis eden, et işini tedir. Bunlardan birini İngiliz devlet kün olan başka yegane tarzıhal harp 
tanzim·fçin bunu bizzat idareye ka- adamlannın geldikleri günün akşa- idi. Bu noktada da Londra ile Paris 
rarlveren, belediye veya hükiımet mı Venedik sarayında verilecek o
İstanbulun nakliye işini de bizzat lan resmi bir uyaret teşkil etmekte
yapabilir. dir. Ertesi günü öğleden evvel İngi-

Hem belediyenin varidatını art- liz nazırları Vatan mihrabına bir çe
brmak ihtiyacında değil miyiz'! İs- lenk koyacaklar ve bundan sonra Va 

tikana giderek Papa tarafından ka
tanbulun yeni planını tatbik ede- bul edileceklerdir. Misafirler Papalık 
rek şehri güzelleştirmek için yeni nezdinde İngiliz sefirinin vereceği 
varicl't kaynakları lflllmlk mecbll"' ötle yemetlne ittifıik ed"ecelderdir. 
rfyeıL.ırok-mudur? 1~ ,ehrtn nak· Öğleden sonra İngillıı ve İtalyan na

llye ip ~\~, tramvay gibi, otobüs gi- zırlan uzun bir fikir teatisinde bulu
bl, vapur gibi, belediyenin işi olur, nacaklardır. Akşam misafirler Kont 

Ciano tarafından şereflerine tertip 
ve ona zengin bir gelir kaynağı teş. edilecek bir kabul resmine iştirak e-
kil eder. decekler ve Operanın gala temsilin-

Bu sebeple bu fikrin tetkike de- de hazır bulunacaklardır. 
jer bir mevzu olduğuna kani bulu- lngİli:z ga:zetelerine göre 
nuyoruz. Londra, 20 (Hususi) - Bugün bü-

Sınat Müesseselerin 
Yergi Matrahları 

Ankara, 20 (Tan muhabirinden) -
Sınai müesseselerin vergi matrahını 
tayin etmek üzere hazırlanan 1938 
mali yılı iptidai maddeler tenulit 
uisbetlerini gösteren cetvelinin ver
gileri toptan yıllık olarak tarholu
nan sınai müesseseler için birincika
nunun birinden itibaren tatbiki ve 
vergileri toptan yıllık olarak tarhe
d.ilenler haricinde kalan suıai mües
seseler için iptidai madde tenzilat 
cetvelinin bir haziran 1939 tarihine 
kadar mer'i tutulması vekiller heye
tince kararlaştırılmıştır. 

tün gazeteler, Chamberlain'in Avam 
Kamarasındaki nutku ile meşgul

dürler. Times diyor ki: 
.. Başvekilin nutkunda tenkitlere 

yer verl!cek hiçbir söz yoktur. 
B. Chamberlain, lüzum hasıl ol

duğu takdirde harbi korkmadan kar 
şılıyabilir, fakat o silablı bir anlaş
mazlığa müracaat etmektense bü
tün zorluklan bertaraf etmeyi ter
keylemektedir. 

Barışı istemekliğimiz ne korku
dan, ne tenbelliktendir, barışın kıy
meti olan herşeyin inkişafına müsa
it y \ •&ne ıartları arzetmesindendir. 
Dünku müzakereleri milli hizmet 
hakkında yarınki müzakereler takip 
edecektir. Ve bu iki mevzu İngilte-

Y EZ i D 
IEFIK HALiD 

arasında görüş birliği tamdır.,, 

Action Fı:ançaise, B. Chamberla
in'in, Almanyanın Münihtenberi hüs 
nü niyetini göstermek için hiçbir 
şey yapmadığını teslim etmekte ol
duğunu kaydettikten sonra diyor 
ki: 

"B. Chamberlain'in, İngiliz -
Fransız menfaatlerinin 1.mlu~ui1.ı 
hakkındaki mükerrer beyanatından 
sonra, B. Mussolini ile mülakatı, Ro 
ma ile Paris arasındaki münasebet
lerin bugünkü vaziyetinde dahi, 
Fransada bir sıkıntıya sebep ola-
maz.,, 

BerlinJeki kanaat 
Diğer taraftan ''Yan 

membadan" kaydı ile 
den bildirildiğine göre 
man mahfilleri, B. Chamberlain'in 
Avam Kamarasındaki nutkunda, Al
manyanın bir İngiliz - Alman işbirli
ğine varmak ve bütün Avrupa dev
letleri ile birlikte müşterek bir sulh 
politikası takip etmek hakkındaki ar
suzuna tevafuk edecek tarzda söz 
söylemiş olmasını büyük memnuni
yetle telakki etmişlerdir. Fakat Ber
linde B. Chamberlainin yeniden Al
manyadan fedakarlık talep etmesi
nin manası anlaıılmamaktadır. Se
nelerdenberi ayni talebe devam et
mekte ve sanki şimdiye ka:lar Al
manyanın bu politikasına real edil
mesine hiçbir yardımda bulunma-

TEFRiKA No. 35 
,,r 

Amerika vah§ilerinin insanı bu hale getiren bir ef
sunlu ilicı mı damarlarımda kanımı böyle pıhtılaş
tırıyor? 

- Bunu bana daha evvel niçin söylemedin? 
- Avunsun diye .• 
- Şimdi ne yapacağim 
- Avutmakta devam edeceksin.. 
- Peki, bugün neden söylüyorsun1 

Kabustan kurtulunca dünyanın hakiki rengini, 
ıplmı bulınaktan duyduğum sevinçse hudutsuzdur. 
Deli Zeli'yı tekrar Zeliha ve Alfonsoyu Şemun ola
rak eski çehre, eski şahsiyetlerile görmek için kori
dora fırladım, titriyen bacaklarıma, alnımda biriken 
terlere aıdırmıyarak koşuyorum. Verandaya bir de
li gibi girdim: 

- Artık bırakamıyacağını anladığım için! 
Odanın rengi gittikçe sislenınektedir. Ferah bir 

aydınlığa kavuşmak ... "Vah Zeli! Zavallı Zelil,, diye 
haykırmak, ağlamak, çırpınmak: istiyorum, düşün

mek istiyorum. Fakat kafamın içi bağrını gibi boga
zım gibi, gözlerim gibi kupkuru, kaskatı .. 

Şemun kalktı, bana doğru heyull gibi geliyor, 
büyüyerek, irileşip ağırlaşarak bir geliş.. Şimdi yü
künün alt mdayım, Kurtulmak için bu külçeyi üs
tümden atmak lazım. 

Birden haykırmak imkanaını buldum. 
- Zelil Zelil 
Dağılan sis içinde kendimı gorüyorum k~ndi· 

mı buldum. odamda yalnızım. 

- Prenses! Prenses! 
Bağırıyor, arıyorum. 

Karpma ilk çıkan Şemundur. Bana, olan biten 
~lere §a§tllıyan terbiyeli, ıakin tavrile tezlongu i
pret ediyor: 

Zeliha, gazetesi dizlerinin üzerine düpnüş, tatlı 
rahat bir uykudadır, uykusunda gülümsüyor. 

Şemuna dönüyorum: ağırlığına rağmen bastıfı 
yeri incitmiyen yumuşak adımlarla koridorda uzak
laşmaktadır. 

v 
Şeytan'a Yaranmıya Ça1ıtan1ar 'Arasmda 

Subatın bugün biri. .. 

dığı havası yaratılmalvtadır. Çek 

buhranından ve büyük bir hüsnüni

yetle Almanyanm Münih anlaşması
m imzasından sonra, Almanyada B. 

Chamberlainin ileri sürdüğü fikirle-

re müşabih fikirlerin artık bir daha 

tekrar edilmiyeceği zonnôlunuyor
du. 

Bir çok Alman mahfillerinden bil
dirildiği gibi, eğer Almanya, İngilte-

renin hakkı olan müstemlekeleri e
linde tutmuş ve iade etmek isteme

miş bulunsaydı veyahut Alman gaze

teleri ve Alman ajanları, daimi su
rette İngiltere aleyhinde neşriyat 

yapmış olsalardı, bu talep belki hak
lı olabilirdL Halbuki, malfun olduğu 
üzere Alman gazeteleri, ancak İn

gilizlerin Alman dahili işlerine karış

tıklan veyahut İngiliz gazetelerinde 

dan mütevellid sancıl:ırınız. 

sertlikleri ve şipnanlık pkiyetl 

nizi URIN AL ile~ 

URINAL 
Vücudda toplanan asid ürik 
oksalat gibi maddeleri eritir, k 

temizler, lezzeti hoş. alınması 

ır--..__ !aydır. Yemeklerden sonra 

bardak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

müznıer fikirler veya yanlış haberler -------------------------·~"!.'.~ 
çıktığı zaman, tenkitlerde bulunmak- --------------------------

BEYOOLU - tSTANBUL 

ta::ebeplerden dolayı bu sefer de inhisarlar Umum Müdiirlüğünden: ·~ 
!stokların ikmali için tüccardan anason alımına karar verı pJI' 

ilk te§ebbüsün Almanya tarafından Anasonu olup da satmak arzu edenlerin fiat tekliflerini havi mekt:.ı
alınması lüzumu kolay kabul edile- rile 2.1.939 tarihine kadar umum müdürlük müskirat muamelAt §Ub 
cek bir keyfiyet değildir. müracaat etmeleri ilan olunur. (9246) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_________-/ -• 

KAPINIZ ONUNDEDİR! 
ONU UZAKLAŞTIRINIZ! 

BiRAZ VE y AHUT BiRAZ A T E 5· 
HiSSETTiNiZ MI 

HiÇ DÜSÜNMEDEN 
1 

B 1 R KAŞE 

ALiNiZ! 
HEM GRIP'TEN 

iSMiNE 
KORUR • HEM 

DiKKAT 
G R IP'I GEÇiRiR 

EDiNiZ 

Bir aydanberi onun yanında ve cemaatinin ara
sındayım. Artık bilmediğim hiçbir Yezidi adeti kal
madı; düğünlerinde bulundum, cenazelerini gördüm, 
kitaplannı okudutn, dualarını öğrendim. 

Anladım ki Tavus Melek dedikleri ilah bizim 
şeytanımızdan başkası değildir. Bizim şeytanımız ve 
eski Iran dininin Ehrimeni .. Fakat aralarında şu fark 
var: Yeudi Ehrimen! hem iyilik, hem de fenalık ya
pabilir: iyiliği sağ elinde, fenalığı sol elinde tutar ve 
bunları istediğine, dilediği gibi dağıtır. Şerrinden 

korunmak için bu tehlikeli mabuda yaranmak la
zımdır. 

Asıl büyük Yaradana gelince ondan çekinmeğe 
lüzum yoktur; zira o. Yezdan, yalnız iyidir, iyiliğin 
zübdesi. lübbül lübbüdür; kemal, cemal sahibidir; 
intikamcı ve ceza verici değildir. Bütün fenalıkların 
kaynağı olan Tavus, ne kadar şer varsa üzerine al
mıştır. İşte bundan dolayıdır ki, Yezidi, şeytandan 
ürker, ürktüğü için de onun hoşuna gitmiye çali»alar, 
çabalamasının şeklini tapmak derecesine vardırır. 

Yezidiler, kendi dinlerinden olmıyanlarm bile 
§eYtana saygı göstermesini isterler. Dillerinde şey
tan tel&ifuzunu andıran ne varsa onunla başlan hoş 
değildir: maruldan, lahanadan, domuz etinden bu 
sebeple kaçarlar. Yere tükürmezler: belki Tavus o 
sırada yerdedir. Mavi renkte kumaş giymezler; zira 
beyaz maviye boyanabilir, lakin mavi tekrar beyaz 
olmaz. Bunun manası şudur: Yabancı dininden bir a-
dam, Yezidi Jmanıyla doğmamışsa mavi sayılır; o bir 
ıfaha bevaz olamaz; halbuki Yezidi aslında aktır, di-

. yeJY 
nlni değiştirmiş de olsa, yani mavileşse de yıne 
di itibar olunur. . eıs 

Zelihnnın katolikliği işte bu ustalıklı aki.d~,,. 
Y · d · hırıstıY dolayı bir suç sayılmıyordu. Zaten ezı ı reo 

na fazla bir vakınlık duyar; içlerinde kiliselere gi Jıl" 
ve girerken ·eşiğini öpen çoktur. Hatta, kadınl•:ı.r1 

ristiyandan örtünmez, evine misafir eder, ~ bl" 
hizmetine kouır. Bütün bunlar, bence o cemaatın _ 1• 

:ır- "rrneJP>Y 
ristiyandan, komşu olmadıgı cihetle zar.ar ~o de-
olmasındandır. İsanın erenlerine, kendı azızleri 
recesindc hürmet göstermeleri de bundandır. ıa 

Tür.it - İnk hududu hakkında tahkikat yaprn:e
gitmiş olan Akvam Cemiyeti heyeti, rap~r~nd:ınif" 
zidilerin Muhammedi olmadıkları kanaatını ve. 

1 
et

tir. Fakat salahiyetli ilim adamlarından te~k~ t>e" 
miyen bu heyet, ayni zamanda, Muhammedıler I{\t' 
raber Mü9liırr.an Peygamberini tanıdıklarını ve ınJ 
randan Ayetler seçip mabet duvarlarına yazdı)dar er-
zikretmektedir. Yezidilik, şiıphesiz, İsl~miyeth~iJ 
çeveıine giren yüzlerce şubelerden biri, yıne şup 
bunların en acayibidir. 51J" 

Mukaddes kitaplan Kurandan alınm1ş bazı ~ 
relerden toplanmı§tır, fakat bu surelerdeki §eytan ~ 
recim kelımeleri sillnınlftlr. Büyük fakihden ba 

il 1 · ni okuyakimse bu kitaba el süremez ve bir c m esı 
500 

.. 

maz. Yezidi kıyamet gününe, Arafa, Mehdıye,d ıırı 
· .. Ron e suz hayata inanır. Bunlara bakınca Mosyo 

Rus salatası tabirini pek doğru bulmak icap ede:) 
(Devamı va 
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Gübre Yığını Birdenbire Kabardı 
iki Tarafa Yığllan Fışkı Kümeleri Altından da 
Elinde Tüfek Kuslef Cenapları Meydana Çıktı 

'( apılacak. bir iş kalmıştı. O 
~ da bu kadar araştırmağa 

en bir türlü bulamadığımız 

~ \7~~a kapağı açtırmağa mah
ıçınde bulunanlan mecbur 

~ek ... 
e~en bol miktarda çürük sa
k ıle ~i~ teneke gaz getirttim. 

aç dızı de acı Arnavut biberi 
b~rttum. Bunlan bir fıçı için
ı:az ıslatarak karıştırdım, gaz 
r · Bu halitayı hazırladıktan 
a lllüfrezemin bir kısmını bu
Uğurn evin etrafına dizdim. 

erlerun· ~ . . l e yapacagım ışı an at-
Yerlere çok dikkat ediniz u

~ir kımıldama hissettiğiniz 
" . lara hemen ateş ediniz, her 
"gi b' ~ ır yerden duman çıktığım 

ce de bana haber veriniz, 

ne yapmak istediğini sordum. Gliz 
lerinden yaşla beraber intikam a
teşleri fışkıran bu genç kadın, diş
lerini gıcırdattı ve: 

~~ ve işe başlattım. 
\ 

1 
erli ve gazli samanı ateşle- velveri!,. Silahı elinden alırken 

d~olabın içindeki künkten aşa
o~ktürüyor, tüfeğim kucağım
~~u~u h~lde ben de karşıdan 
~ gozetlıyordum. On dakika 

ıştı. Ahır kapısının önünde 

lı canavarlanndan, vucudü biran 
evvel ortadan kaldırılması icap e
den yadigarlardandı. Mektuptaki 
yazılardan Atanaşın(Perim) Balka
nında dolaştığını anladım. Köyde 
bir gece dinlendikten sonra, Ata
naş kaptan ile de boy ölçüşmek 
üzere müfrezem ile beraber (Pe
rim) Balkanının, bir çok acı, tatlı 
hattralanmı saklıyan, esrarlı loş

luklarına kavuşmak üzere yola 
çıktım. 

tıan taze fışkı yığını yavaş ya
,;ıtremeğe ve biraz sonra da 
' atmağa başladı. Birbiri ar

tutuşturulup atılan çürük sa 
d İle acı biberin yakıcı koku 
~ll'ıanı tabii mahzendekileri 

~l cak bir hale getirmişti. 
ç Şüphesiz, temiz hava almak 
gübre yığınının altında bu
Uğu anlaşılan kapağı oynatı
tdı. Neredeyse gospodinler 
birer dışan fırlıyacaklardı . 

rlerirne hedefi gösterdim, dik 
~Çok tetik bulunmalarını tek
~ nbJhiedim. 
'hıninim boş çıkmadı. İki da
~ sonra gübre yığını birdenbi
. hardı, yükseldi, iki tarafa 
ldi. Açılan delikten fışkırnn 
nlar arasında elinde tüfeğile 

il· "Kuslef,, cenaplan görün
ır bakışta etrafının sanlı ol

nu anlamış ve birden ne ta
ateş edeceğini şaşınr gibi ol-

~ U. Evvelce de söylediğim gl
lt çetin ve cesur bir komitacı 
.hu azılı herif biran içinde 

~İıti topladı, belinde asılı olan 
'Ya el attı. Tabii, bu ada

~~lri tutulması için fırka ku
~ nının emri var diye hemen 
~e atılacak. veyahut durup 
~; bakacak değildik ya.. Biz 
})e. 1klere dokunuverdik. Biran

~1tlıyan tüfeklerin mermileri 
ef,, in pis vücudünü kalbu

\s ~irmiş, canını cehenneme 
~ etınişti. 
~~en üzerine atıldım . Sapı e
~ kalan bombasını aldım, a
hı delikten aşağı 'savurdum. A

t gUmbürtü ve bir de geniş 
çoltüntü oldu. 

~ llhzende bulunanlann sağ 
~ kaldıklanna hiç te ihtimal 

~ll'ıekie beraber yan çantam
~ lr bomba çıkardım. Yavaş 
1 mahzenin merdivenlerin

~ l'ldirn "Kuslef,, jn kendi gibi 
~e sayılı sekiz yoldaşı mahze
l ~tanlık köşelerinde ve kan
~l'lde yere serilmiş, isimleri 
it CUtlan gibi dünya yüzün

' a~ınıp silinmişti. Bizim de i
() l'lıhayete ermişti. 
~rada köyü saran bölüklerin 
ı~antan yüzbaşı Saffet ve 
~an beyler de yanımıza gel
~ i. Neferler mahzendeki ce
~ _ı;ıkanp köy meydanındaki 
l>~ın yanına diziyorlardı. Ben 
~~h~şı Saffet bevin yazdığı 
ııı ırnzalamak için bekliyor
• b"ianıma gelen neferlerimden 

lr Bulgar kadınının benimle 
ı ~ek istediğini söyliyerek bi
tcıs ede bekliyen genç bir kadı
lij~ ~erdi. Kadının iki elini de 
~l~ ~nUn altında tutarak asık bir 
l\ıfllllerlemesi beni pirelendirdi. 
1 t a sokulduğu sırada bilekle
~Up sıkıverdim. Elinde ne 
' iyi"! .. Horozu kaldırılmış, 

hazırlanmış bir N agant rü-

- Ben mi ne yapacaktım? de
di. Senin komita arkadaşlarıma 

yaptığını. Ben de seni onların ya
nına uzatacaktım. 

T abii kadın olduğu için bir şey 
yapamazdım. Yalnız ellerini 

bağlattım, bir yere kapattırdım. 

Akşam üzeri kaza pıerkezinden 

vaka yerine gelen müddeiumumi 
İzzet beyle müstantik Vasil efen
diye teslim ettim. 

"Kuslef,, in üzerinde çıkan bir 
mektup be.na acele yapılması la
zım olan bir vazife çıkarmıştı. 

"Kuslef,. e yazılan bu mektup, 
meşhur çetecilerden "Dedo Ata
naş,, kaptanın imzasını taşıyordu. 

Bu azılı adam da o zamanın sayı-

Her tarafını, bütün köşe ve bu
cağını kanş karış bildiğim bu bal
kanda tam bir buçuk ay gezdim. 
Ne yazık ki, aradığım kaptan ile 
bir türlü karşılaşamıyorduk. Rast
ladığımız çobanlar, köylüler müf
rezemin arkasında dolaştığını Ata
naş kaptanın bildiğinden bahsed\
yor, onun da bizi aradığını söylü
yorlardı. 

(Devamı var) 

1L o k M A Nliili~i\lflt~~Tılfilli~ 
mf.*tm~ı~ı~~~ı~m!fl~;ı~~I~~~m M E K i Mi N 
'ö'G'C!Jı~T'· L ER i *Mf.iıfü@:ımm:mm -SiROZ HASTALIGI GEÇER MI? 
Hastalık işlerinde ge(mek tabi

rinin birkaç manası vardır: Bir ke
re bulaşmak manasına geliT. Bu 
siroz hastalığı bulaşık değildir, fa
kat onun en biiyiik sebebi olan çok 
alkol kullanmak, mikroplarla de
ğilse de, görenekle bulaşıktır. tl'
zlim üzüme bakarak kararır, sözii 
üziimün kızı olan alkol kullanmak 
bakımından da doğrudur. İnsan 
çok alkol kulJananlann yanında 
çok bulununca, ilk zamanlarda da 
yanarak birdenhire kararmasa hi
le, zaman geçtik"e ne olacağı ön
ceden bilinmez. Onun icin bn ma
nada. siro7. hastalığı bula ık sa
yılabilir. Bereket versin ki hasta
lığın hu türlü bulaşmasından Ko
nmmak ta kolay olur: Çok alkol 
kullananların yanına sokulma-
mak... !. 

Get:mek. hastalık islerinde, hiis
biitiin kaybolmak manasına gdir. 
Mesela karahumma hastalığı 
ne kaadr kötü olsa, insa-
nı ne kadar ~ok yatırsa 
biisbiitiin gecer, kaybolur. hatta 
tekrar gelmesine karsı insanı si
gorta eder. Siroz ha'lt~hğı icin. hu 
manada, gccer denilemez. Çiinkil 
onun - daha ilk istiska devr:nden 
önceki - ilk alnmetleri belirdiği 
vakit bile hn!!talık, yıllardımberi 
hasJamış, alkol karaciğer üzerin
deki marifctlerini yapmış demek
tir. Bu marifetler artık geri git-
me7.. hastalık hu manada geçmez. 

Fakat. geçmek. bir de. hastalı
ğın durması manasına gelir. Has
talık - hekimce • kavbolmaz ama 
ilerlemez, durur. alametlerinden 
bunn kayholur. Hno:h olan kimse 
- tabii kendisine çok dikkat etmek 
şartile - isine, ~Uctine hakahilir ve 
henUz u~un zaman yaşıyabilir. Si
roz hastalığı için, bu iiciincil ma
nada ge<'er demek miimkiindür.. 
Onun icin insan hu hastalığa tu
hıld ıığun u anladıktan :ııonra. ar
tık yaşamaktan iimidi kesmek. ke
dere kapılmak hic te doğnı olmH. 
Hele, hastalık gelmiş, g~mez di
ye, atla arpa misalini hatırlıyarak 
alkol kullanmakta devam etmek 

pek yanlış, hem de iyilik ihtimali
ni de elden kaçıracağı için, pek ya
zık olur. 

Bir kere hu hastalık, istiska dev 
rindcn önce, söylediğim alim1et
lerden anla<ıılarak hetıi olursa has 
talığın ilerlememesi ihtimali cok
tur. O alametler çabuk meydana 
çıkmışla!l'Sa daha memnu.-ı olma
lıdır. Ra:r.ılan alkole karşı cok da
yanıklı olurlar da yıllarca iÇtikleri 
halde karaciğerlerinin bozuldıtğu 
nedeon sonra meydana çıkar. O za
man hastalığın durdunılması ihti
mali daha az olur. Fakat insanın 
alkole karşı dayanıklılığı az olur 
da karaciğeri çabuk danhrsa has
tahğı durdurmak ihtimali artar. 

Siroz hastalığının pek iptidasın
da yalnız mide bozukluğu ve iş
tahsızlık göriindiiğii vakit teşhis 
edilmiş olması pek iyi olur. O za
man hastalığın durdurulması he
men hemen ııiiphesizdir. Bu da çok 
alkol kullanıp ta mMeleri hozn
lanlann kulaklannda küpe olacak 
bir sözdiir. Hele mide bozukluğu 
ile birlikte vücutça za:nflık olur
sa karaciğerin bozulduğunu mut
laka diişiinmel:dir: Siroz hastalı
ğı insanı zayıflatır. kiiçiiltiir. 

Gözlerin akında sarılık ba lamış 
olması, bunından '\"eya ba~ka hir 
yerden kan ı?elmesi siroz hastalı
ğında can sıkacak alametlerdir. 
Fakat bunlar olsa da yine iimidi 
kesmemelidir. Sıkı bir tedavi ile 
onlar geÇiril"ır ve hastalık gene 
durdurulur. Karaciğer bozulmuş 
olmakta de,·am etse bile. hastalı
ğın alametleri gec:er, insan yaşar 
ve işine gücüne bakabilir. 

Sözün kısası, karında su toplan
madan önce, sirGz hastalığının dur 
durulmak ihtimalleri çok olur. 

Kanoda su toplandıktan son
ra ... O zaman iış tabii daha ciddi o
lur. Bununla beraber o devirde bi .. 
le :ııiroz hasialığının durduğuna 
misaller vardır. Otuz iki defa kar
nı delinerek 350 litre su çıkanl
dddan sonra 34 yıl daha yaşamış 
olan siroz hastumın misali pek 
mesh urdur. 
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HDIKAVE 
KÖTEGIN HAYIRLISI 

E mily ilk önce gürültüyü 
bahçeden geliyor sanm1ştı. 

Saat gecenin on biri idi. Zaten sa
bahtanberi sinirlerini geren aksi
liklere çatmıştı. Kocası Henry bul 
mamış bulmamıştı da tam tayya
re taarruzunun deneneceği gece 
onu geç vakte kadar yalnız bıra
kıp, bir bal maskeye gitmeyi aklı
na koymuştu. "Deniz kıyısında şu 
yapayalnız duran evde nasıl olur 
da beni bunca tehlikelerle bir ba
şıma bırakırsın? Korkarım valla
hi. Hep bilirsin yüreğim zayıftır. 

Ya bayılıverirsem beni kim syıl
tır? demişti. Kocası hiç tınmamış
tı. Dediğim dediktir diyip git
mişti. 

Emily'nin yürek hastalığının va 
kıa çoğıı hayali idi. Onu çok kere 
Hcnry'ye istediğini yaptırmakta 

son koz olarak kullanırdı. Fakat 
hayda koyalım ki o hayali idi. Ev
de yapayalnız kalışı da ha~flli de
ğildi ya! Hem de tayyare taarruzu 
denemesi dolayısiyle gece ~vdc 
ışıkların yanmaması lazımdı. Sa
atler geçtikçe korkusu artıyordu. 
Arasıra tayyarelerin zırıldıya gü
rüldiyc uzak veya yakın geçtikleri 
duyuluyordu. Ödü patlıyordu. Her 
akşam saat on bir olunca yatar o
lurdu. Amma işte bu gece inadına 
uyumıyacaktı. Korktukça Henry'
ye öfkeleniyordu. Hele bir dön
sündü, ona neler diyeceğini o bi
lirdi. 

Tam saat on bir olunca radyoyu 
durdurdu. Musiki gürültüsü su
sunca dışardaki çıtırdı pıtır

dıyı duydu, bayağı yüreği ağzına 

geldi. O dakikada Henry'nin ge
ri dönmüş bulunmasını, ne kadar 
şiddetle özlediğini kocası bir anlı
yaydı. 

Gururundan hindi gibi kabarır
dı. Henry küçük salonunun duva
rına, Amerikadan getirttiği kırmı
zı vahşilerin silah ve sopalarından 
bir Panopli yapmıştı. İşte oradan 
koca bir sopa indirdi. Usullacık ka 
pının ardına geldi sindi. Dışarda, 

bahçedeki çakıllar yine gıcırdadı. 

Emily dişlerini sıktı. Hırsız eve gi
rerken sopayı kütedek tepesine 
patlatmalı idi. Henry'den medet 
yoktu. Ne yaparsa kendi yapmalı 

idi. Kendisinin de yapabileceği an
cak bu idi. 

sisler dağıldılar. Adamın aklı 
başına geldi. Ay ışığında et

rafını seçebiliyordu. Fakat nasıl o
lup ta burada bulunduğıına aldı 
ermiyordu. Hiçbir şeyi hatırlıya
mıyordu. Yalnız bildiği bisikleti 
ile giderken bir maniaya çarpmış
tı. Kafasını taşa vurmuştu. Başını 

eliyle yokladı. Oradaki ceviz ka
dar kabarcık kendisine müsademe 
noktasının nerede olduğıınu bildir
di. Öteki kemiklerini yokladı. Ney 
se başka tarafında bir kırık yarık 
yoktu. Göğsüne baktı. Üstünde bir 
mahpus elbisesi vardı. Demek ki 
rnahpusaneden kaçmıştı. İşte ne 
edip edip bu elbiseleri çıkartmalı, 
isterse hırsızlıkla olsun elde ede
ceği bir takım elbiseyi giyinmeli 
idi. Tam karşısında bir evin kapısı 
ağarıyordu. Evde kimseler yok gi
bi idi. 

İşte fırsat bu fırsattı. Eve ya

vaşça girecek. Eline geçen ilk el
bise takımını sırtlayınca dışarı çı

kacak. Giyinecek, savuşacaktı. t:
sullacık kapıya doğru yürümiye 
başladı. Fakat ne kadar dikkat et
se de, bahçenin çakılı ayaklarının 
altında gıcırdıyordu. 

* Emily "ah Hcnry çabuk dönse!., 
derken korkuyla çarpan yüreğinin 
güm güm edişini kendi kulağı ile 
duyuyordu. Yavaşça kapıdan ay
rılarak pencerenin kıyısından bak 
tı. Bahçede hiçbir şey gözükmü
yordu. Ayı bir bulut örtmüştü. Ba 
cakları zangır zangır titriyordu. 
Nerdeyse duramıyacak, dizlerinin 
gücü kesilince yere düşüverecekti, 
yine kapıya döndü. Yine o sinsı 
sinsi adımları duydu. Bütün sinir
leri keman telleri gibi gerildi. 

Yazan: Hussey Heatley 

K endsini ziyarete gelenlere 
Henry •anlatıyordu. "Zaten 

eve yetişeceğim diye bisikletle a
la bildiğime giderken siste duvarı 
göremiyerek toslamak yetmiyor
muş gibi bir de kendi evimi ken
dim soymıya kalkışırken karımın 
yarndana sığınarak olanca gücüy
le kafama salladığı sopa yok mu? 
Vallahi işte o bana çok koydu. Ha
fızamı kaybedince, bir mahpus el
bisesiyle Bal Maskeye gittiğimi u! 
nutmuştum. Üzerimde mahpus el
biselerimi görünce kendimi sahi
den hapisaneden kaçan bir mah-

pus sanmışhm. Tam evimin kapı

sını açacağım dakikada başıma 

güm diye bir şey patladı. Gökün 
bütün yıldızları şehap olup dökül
düler. Başım fml fınl dönen bir 
topaç oldu. İşte o anda dünyanın 
mihveri etrafında döndüğüne ş:ı-

hit oldum. İlahi Emily, bari insaflı 

davranaydın yahu! diyordu. E
mily ise "Sen şükret sopayı salla

dığıma, yoksa hafızan yerine ge
lip te bütü gece karının yalnız 

bırakılamıyacağı hakikatine aklın 

ermezdi,, diye cevap veriyordu. 

1Cep Kitapları 

• 

Cep Kitapları umudumuzun 
fevkinde bir rağbet gördü. 
"Atatürkün Hayatı .. na ait olan 
birinci kitap ôdeta kapıJrldı. 
Memleket içinden telgraflarla 

gelen sipariılere kitap yetiıtiremedik. Tür· 
kiyede görülmemiJ bir J•Y oldu, iki günde 

10.000 Kitap Satddı 
Şimdi birinci kitabın ikinci tabını yapıyo· 
ruz. Okuyucularımıza teıekkür ederiz. 

ikinci Kitap Bugün Çıktı 
Rip Van Winkle 

Yüz Sene Uyuyan Adam 
Amerikanın en büyük muharririnin bu ıahe· 
seri Cep Kütüphanesinin ikinci kitabıdır. Bu· 
gün çıkmııtır. 96 sayfa 1 O kuruıadır. Bütün 
müveni ve bayilerden isteyiniz. 

Abone Olunuz 
Cep kitapları memlekette her Türkün evinde bir 
küçük, fakat zengin kütüphane bulundurmak mak
aadıyle teaiı edilmittir. Senede 100 kitap çıkarıla
caktır. Her kitap 64 - 96 sayfadır, ve 10 kurup. 
verilmektedir. 
Yok bahaama bir kütüphane sahibi olmak isterseniz 
bu Cep Kitapları ıeriıini takip ediniz. Seriye abone 
olmak isteyenler &Jağıdaki cetveli doldurup bize 
gönderebilirler, parasını da poıta havalesile gön
dermelidirler. Abonelere sene sonunda ayrıca 

Küçük bir kütüphane hediye edilir. 
Abone olmak isteyenler fU cetveli 
doldurmalıdırlar. Yüz kitabın abone 
bedeli 8 lira, 50 kitabın abone bedeli 
450 kuruttur. 

·····~~;··~i~~;;~;;·;:~~;~·~·;~;~:·~;~:;;;;.~·····1 
' ISTANBUL ı 

Çıkarmakta olduğunuz Cep Kitapları serisinden 50/100 ı 
kitaba abone olmak iizere posta ile namınıza 450/800 kurus i 
gönderilmi~tir. Kitaplarımı şu adrese gönderiniz. :ı; • 

İsim: • • • • • • • • • • • • • • • ıl lb• İ 
Adres : • • • .. • • • • • • • • • • • ~ ~- J . .................................................. . 
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Avrupada İki Gündür Müthiş Bir 
Soğuk Dalgası Hüküm Sürüyor 

(Başı 1 incide) 
]ar Trabzon, Ereğli ve Zonguldak li
manlanna sığınmışlardır. Büyükde
rc ve Beykoz önlerinde fırtınanın 
dinmesini bekliyen gemiler çoğalmış 
tır. Diın akşama kadar buralarda on 
kadar şilep birikmiştir. 

Fırtınanın tesiriyle limanımıza 

Zonguldaktan kömür getirilememiş
tir. Elde mevcut stoklar da tüken
mek üzere olduğundan, havalar bu 
şekilde giderse, yakında gemiler için 
kömür bulunamıyacak ve belki de 
sıkıntı hissedilecektir. 

Fırtına dolayısiyle, bilhassa deniz 
vasıtaları tedbirli davrandıkları için 
henüz bir kaza haberi kaydedilme
miştir. Yalnız Denizhan.kın İzmir va
puru evvelki gece İzmir seferini ya
parken Çanakkalede tipiye tutulmu~ 
ve tipi dininciye kadar bulunduğu 
yerde beklemek mecburiyetinde kal
mıştır. 

Limana sığınan oapurlar 
Sinop, 20 (A.A) - Karadenizde 

dün başlayıp sabaha kadar devam 
eden şiddetli bir fırtına olmuştur. Bu 
yüzden İstanbuldan kalkan Karade
niz vapuru İneboluyu tutamamış ve 
Trabzondan İstanbula dönen Güney
su vapuru da Samsunda iş yapama
mış, her iki vapur da Sinop limanı
na iltica etmiştir. İnebolu yolcuları 
karaya çıkarılmış, Samsun yolculan 
aktarma edilmiştir. 

Memlekette karakıf 
Çanakkale, (TAN) - İki gun sü

ren kuru soğuklardan sonra kar yağ
mıya başlamıştır. Hava sert ve deniz 

1 

fazla sisli olduğu için vapurlar yol-
cularını ve postalan geç verebili
.yorlar. 

Şiddetli soğuklar ba§lamı§tır. De
nizde sis vardtr. 

lngiltae ölenler oar 
Soğuk dalgasının ve kar fırtına

sının diğer memleketlerdeki tahriba 
tına ait haberleri aşağıda okuya-
_A,.--·-·· ~uıu •• 

Londra, 20 (A.A) - Soğuk, bu
gün şiddetini ~a ziyade arthrmıt
t.ır. Hararet derecesi inmekte devam 
etmekte olup hiç olmazsa 48 uate 
kadar hi bir deği~Uk beklenllme
mektedir. 

Londra mahallelerinin ekserisine 
mebzul miktarda kar yağmıştır. Fa
kat esmekte olan soğuk rüzgnr kar
lann birikmesine mini olmuştur. 
Pas de Calals Boğazında 10ğukla be
raber fırtına da hüküm sürmekte
dir. Ostende'de vapura binmiş olan 
120 yolcu, vapura bindikleri andan 
itibaren 19 saat aonra karaya çık
madan evvel üç defa boğazı geçmek 
mecburiyetinde blml§lardır. İkt .. 
at içerisinde soğuktan iki ki§inin öl
müş olduAu haber ver:lhnlftir. 

Soğuktan ölenlerin miktarı 25 ki
şiyi bulmuştur. 

Paris, 20 CHusust) - Bu 1abab 
Pariste soğuk sıfınn altında ıs dere
ceye kadar düşmüştür. Fransanın 

bir çok yerlerine şiddetli kar yağ
maktadır. 

Berlinden gelen haberlere göre, 
buzlar ve doğu ruzgarlan sebebiyle 
suların çekilmesi yüzünden yukan 
Elbede seferler tatil edilmıttit. 

Bu sabah Berlinde de soğuk sıfırın 
altında 16 derece olarak tesbit edil
miştir. Şarki Pnısyada termometre 
nakıs 23 u göstermektedir. 

Ren nehrinde büyük buz parçala
rı peyda olmuştur. 

lannda kann yüksekliği 70 santimet 
reyi bulmuştur. Bu mıntakalarda şi
mendifer· ve yol nakliyatı güçlükle 
yapılabilmektedir. 

Niş't'e termometre sıfırın altında 
13 dereceye kadar düşmüştür. Kar 
fırtınası dolayısiyle birkaç köy he
men tamamiyle tecrit edilmiş bir 
vaziyette kalmıştır. 

Belgrat, Saraybosna ve Zağrep a
rasında telefon muhaberesi güçlükle 
temin edilmektedir. 

Dün Glauşe tepesinde sıfırın altın
da 22 derece kaydedilmiştir. Tuna 
havzasında rüzgar şiddetle esmiye 
devam etmektedir. Yugoslavya sa
hillerinde bu havalide pek nadir o
larak sıfırın altında 5 derece kay
dedilmi§tir. 

Bulgari•tanda münakalat 
Jurclu 

Sofya, 20 (A.A) - Bulgaristanda 
iki kişinin soğuktan ölmüş olduğu 

haber verilmiştir. Memleketin her 
laraf ında son derece şiddetli kar 
yağmaktadır. Memleketin her yerin
de münakalat kesilmiş olduğn gibi 
şiddetli bir fırtınanın hüküm sür
mekte olduğu Karadenizde de sey
risefer inkıtaa uğramıştır. 

Kar, bazı dağlık mıntakalarda se
kiz kadem boyuna çıkmıştır. 

PolonyaJa soğuk clalgcuı 
Varşova, 20 (A.A) - Bütün Po

lonyada soğuk dalg:sı devam etmek 
tedir. Vasati suhu:ıet. derecesi sıfırın 
altında 18 santigrattır. Wilno civa
rında termometre 30 dan aşa~ı dtiş
müştür. Vistol nehri kısmen donmuş 
tur. Nehrin üzerinde vapurbr işli
yememektedir. Puck mıntakasında 
Baltık denizi sahilden itibaren 4 ki
lometrelik bir mesafeye kadar don
muştur. 

• Dün akşam Polonya sahillerinde 
şiddetli bir kar fırtınası hüküm sür
mekte idL 

* Roma, 20 (A.A) - İtalyanın şi-
malinde ve ortasında soğuklar hü
küm sürmeltedir. Venedik kanalın
da buz parçalan yüzmektedir. Mi
lln'da kar birkaç 'kadem irtifaında
dır. Alp da lanna çok miktarda kar 
yağdığı için P. L. M. hattı trenleri
nin seyrüseferi seyrekleşmiştir. 

Katiller Cinayeti 
itiraf Ettiler 

(Bafı 1 iP-cide) 
Cinayeti işlediğimiz yere gelince: 

Kör Hasan İhsanın yanına sokuldu. 

Ve yoktan bahane ile kavga etmeğe 
başladı. 

Bunu evvelden tasarlamıştık. 

Ben de göya, Kör Basanı mü
dafaa ediyormuşum gibi, arkası
na sokuldum, yerdeh bllyük 
bir taı alarak.-olanca kuvvetimle 
başına indirdim. 

Umduğumuz gibi olmuştu: lhsan, 
gık bile demeden yere yuvarlandL 
Öldüğüne iyice kanaat getirdikt~n 

sonra, ceplerini yokladık, 50 lira ye
rine, ancak 3 lira çıktı. 

I zi lıaybetmelı için 

Hamburgtan gelen bir habere gö
re, soguk sebebiyle adalar ile olan 
münasebat inkıtaa uğramıştır. Buz 
parçaları, seyrisefaine mani olmak
tadır. 

Olan olmuştu, fimdi, izleri yokct
ınek lazımdı. Hasana cesedi soydur
dum. Don gömlekle bıraktıktan ;;on
ra, dereye doğru sürükledik. Üzerine 
ot ve çalı parçalan attıktan sonra, 
elbiseleri alarak Topkapıda Rızanın 
bahçesine geldik. Bunlan, taş bağlı
yarak bostan kuyusuna attık. İzle,.i 
kaybettiğimizi zannederek müsterih
tik, halbuki, yemenileri unutmuşuz. 
Polis, bunlar sayesinde izimizi buJ
du.,, 

Zabıta, dün akşama doğru, suçlu
ian Topkapıya götürerek bostan ku

TAN ====================== 21 • 12 - 938 
~ 

Köy İşleri 
için Lüzumlu 

Tedbirler 
(Ba.5\ 7 incide) 

hangi bir katibin hangi köyde ne 
gibi bir işin takibinde olduğunu 
bilmelidir. Muayyen günde köyün 
de olmıyan katiplerin maaşı kesil
melidir. Büro reisi haftanın mu
ayyen günlerinde köyleri teftiş ve 
kontrola çıkarak işleri aksıyan ta
raflarını ve yürümesi çarelerini ve 
yeni işleri raporla ilçebaylığa ar
zetmelidir. 

1Ier yıl köylerde binlerce lira
lık büdce yapılır, imece konur. 
Kalkınma planlarının maddeleri 
zikredilir. Lakin senesi zarfında 
büdce muhteviyatı teftiş ve kon
trol edilmediği ve kimseye bir me 
suliyeti terettüp etmediği için bir 
kısım köylerde yılı içinde büdce
nin hiç bir faslı tatbik edilmeden 
sene gelir, geçer. Mesela, Nazilli 
mıntakasmda 939 yılı geldiği hal
de 937 senesinin (938) e devrini 
bile ikmal etmemiş köy idareleri 
vardır. Yalnız muhtar, katip ve 
bekçiler maaşlarını almış, mec
buri ve fakat köye kadar gelmi
yen gazetelerin abone paralan ve
rilmfŞ, pazarda satılacak hayvan
lara şehadetname yazılmıştır. Oka 
dar. Köyün koca bir yıl zarfındaki 
işleri bundan ibaret kalmıştır. 
Hatta okuyup yazması kıt olan 
muhtarların köy manevi şahsiye
tine ait emlak, akar, demirbaşlar, 
defterler ve evraktan neler var, 
hangileri yok? diye köy dolabını 
bir kere bile kanştırmadan vazi
fesinden ayrılıp gidenleri vardır. 
Bu gidiş, köyün sosyal, kültürel 
ve bayındırlık inkişafı bakımın

dan hiç te verimli değildir. Kuru
luşundaki maksat ne kadar iyi ve 
doğru olursa olsun takip ve kon
trol edilmiyen, kendi haline ter
kedilen her iş bu şekilde kalmıya 
mahkumdur. 

Köy işlerini yoluna koymak için 
esaslı tedbirlere ihtiyaç vardır? 

Para ve zamanın hedrolmaması 

f çin köy iaareferinıle irikı ap yap-

Sovyetlerle 
Japonlar 
Bozuşuyorlar 

(Bll§\ 1 incide) 
tedir. SalMılyettar Japon menabiin
den öğrenildiğine göre bu sabah Ja
ponyanın Moskova büyük elçisi To
goya telgrafla talimat gönderilmiş 
ve Japon tekliflerinin reddi takdirin 
de tahaddüs edecek neticelerden me 
suliyetin Moskovaya raci olacağın
dan Sovyet hükumetini haberdar et
mesi bildirilmiştir. Resmi mnhfil
ler, bu neticelerin mahiyeti hakkın
da ketumiyet muhafaza etmektedir. 
Fakat Japon matbuatına göre, Tok
yo, lüzumu takdirinde, Siberya ılı

hilleri boyunca avlanan Japon balık
çılannı harp gemileri ile muhafaza 
ederek "balık avı serbestisin\,, ida
meye azmetmiştir. Bu takdirde cid
di bir gerginliğin ortaya çıkmasın

dan korkuluyor. 
Tokyo, 20 (A.A) - Hariciye Na

zın B. Arita yabancı gazete mümes
sillerine beyanatta bulunarak Japon 
yanın diğer devletlerin Çindeki bir 
kısım istisna! haklarını peyderpey 
ilga etmesi muhtemel olduğunu bil
dirmiştir. 

Japonya ile Sovyetler Birliği ara
sında bir harbin sakınılması imkan
sız bir şekil aldığı hakkındaki matbu 
at neşriyatına dair fikri sorulan na
zır, bu hususta beyanatta bulunamı 
yacağını bildirmiştir. 

Londr, 20 (A.A) - Times gaze

tesi, Japon Hariciye Nazırı B. Ari
ta'nın beyanatı hakkında diyor kl: 

White Hall'da Japon Haricıye Na
zınnın beyanatı çok dikkatli olarnk 
tetkik edilecek ve daha sarih malu
matın gelmesi beklenecektir. 

Geçen hafta zarfında Çine yapıla
cak İngiliz - Amerika ikrazı hak
kında görüşmeler olmuştur. Bu gö
rüşmelerde İngilterenin Çin sefiri, 
Başkumandan Amiral Percy Nobel 
ve bazı İngiliz tüccarları hazır bu
lurunuslardır. Bunlar hadiseleri ken 

:ı; 

di haline terk siyasetinin İngiliz 
menfaatlerine uygun olmadığını müt 
tefikan beyan etmişlerdir. Londra 
hükumeti vaziyeti idrak ile vakit 
kaybetmecl•n m•elAJd...oJıallet.mali.. 

dir. 

Avrupa ve lran 
Yolları 

. Tamamlanıyor 
Ankara, 20 (A.A.) - İstanbul - E

dirne Avrupa asfalt yolundaki inşaat 
hayli ilerlemiştir. Önümüzdeki inşa
at mevsiminde 198 inci kilometreye 
vanlacak ve geri kalan 48 .kilomet
relik kısmının da önümüzdeki sene 

Yolculara 
Yeni Kolaybk 
Gösteriliyor 

Ankara, 20 (A.A.) - 'Y .. ,p 
·· ere• yen bir kolaylık olmak uz aıaJ ııı 

larda ve trenlerde yapılan b tJbi 
ayeneleri esnasında güınrii~,ıt fol 
larak beyan edecekleri eşya ~ 
tük resmi tutan elli liraya ts 

urları içinde ihalesi yapılacaktır. lanlannı muayene mem ,rP"_ 
Trabzon - İran hududumuz arasın- edeceklerdir. Bu suretle ~y rt ye 

daki transit yolunun son 51 kilo- tahstilata mahsus olmak nz;_.,ı 
metrelik kısmına ait keşü ve plan- tip makbuz ve tahakkuk "'re g 
ları hazırlanmıştır. Ykında münaka- da bastırılmış ve gümrükle 
saya konulacaktır. 590 kilometresi derilmiştir. . ibat'° b• 
tamamen ikmal edilmiş olan transit 1-1-1939 tarihinden ıtia)t .,e yoı. 
yolumuzun bu son 51 kilometrelik yolda muameleye baslan~~ilt eıl 
kısmında da bazı muvakkat imla ve cular beraberlerinde getı . ~~riiJ 
tesviye ameliyesile her türlü müna- yanın resimlerini ödemek ıç gıp: ...M 

kalat ve seyrüsefer temin edilmiş iskele veya istasyonlarda 1t 
bulunmaktadır. bürolarına müracaat etrn~te' 

Türkiye - İran ticarl münasebetle- tinden ve vakit kaybetrn 
rini inkişaf ettirmek maksadile iki tulmuş olacaklardır. . o 

Ayni zamanda bu tarıhte 
hükumet arasında akdolunan itilaf- 1 1 b b lerı"nde g yo cu ann era er ,it 
name esaslarına göre Gürcübulakta 

her türlü ihtiyacı karşılıyacak tarzda 
iki hükumet tarafından müştereken 

yaptırılması kararlaştırılan gümrük 
binasının hükumetimize ait olan kıs
n» -la müteahhide ihale edilmiştir. 

Sıvas Çimento 
Fabrika11 

ri inhisara tabi maddeler~e ~ 
sar resimlerinin de gümriil'.1" 
lannca tahsil edilmek sureti 
dilcri inhisar idarelerine ısı 
külfetinden kurtarılmıştır. 

-0-----

lşçi Y evmiyetet' 

Haczedilmiy-'.'..ı 
Ankara, 20 (A.A.) - Sivasta kuru- ~ 

lacak olan çimento fabrikasının in- Ankara, 20 (Tan muhabir ,;.' 
şaatı faallyetle devam etmektedir. İş Kanununun meriyetinde~ 
Önümüzdeki ağustos ayı içinde rna- çi ücretlerine konulan hac 

11 
~ 

kinelerin montajına başlanacaktır. kisi gibi dC'vam ettirilerek b 
Aldığımız malfımata nazaran fabrika da tesbit olunan muafiyet ~ıJı ff 
da günde 300 ton çimento istihsal e- gözönünde bulundurulma "lf 
dilebilecektir. Tevsii halinde bu mik- dairelerinin işçi hakkında ol+. 
tar günde 600 tona baliğ olacaktır mallımat nazarı dikkate ~b~~ 
ki bu, halen mem_Jeketimizd~ istihsal İş Kanununun tatbik ~~J~ril',,, 
edilmekte olan çımento mıktannın duğu yerlerde çalışan ışçıl ıJ'! 
yüzde ellisi nisbetindedir. lerinin haczedildiği haber .. d~ 

tedir. Adliye Vekaleti ".1°ae it 
zırı Morgenthau, federal reserve miliklere yaptığı bir teblığ ıtı 
Banktaki Çin altınlarına mukabii nununun merlyet tarihindefl ıdiJI 
Çine yeniden ikrazatta bulunulaca- hükmü cari olması lazın1 f'50,.ıı ğını beyn etmiştir. ücretinin haczi mevzuu ~~ 

Nevyork Times gzetesi, Amerika- çilerin vaziyet ve ücretı a11ıııı' 
nın Çine mücadelenin en tehlikeli icra ve iflas kanunile bu 1' 

61
.,d• 

bir anında ve Japonların mükerre- re, yapılacak tetkikat esna 
.:an ll'APtıkları 'tirazlarJl..ı:a~ yar.o dair.olarind~n hu Jıı,ıaustJ bul 
dım etmekte olduğunu knydeyle- malumatın da gözönünae 

mak, masa başı sistemi yerine köy 
bürolarını cezri faal~ete sevket
mek zarurldir. 

Vaşington, 20 (A.A) - Maliye Na mektedir. rulmasıni istemektedir. 

Kont Ciano 
Macar Başvekili 

ile Görüştü 
Peşte, 20 (Hususi) - Kont Ciano, 

dün Macar Başvekili İmredi ve Ha
riciye Nazın ile iki saat kadar gö
rüşmü.ş, bugün sabah kendini ziya
rete gelen Naip Amiral Hortiyi ka
bul etmiş, daha sonra ikisi domuz a
vına gitmişlerdir. İkisine de maiyet
leri refakat ediyor. Dün gece Başve
kil, Kont Cianonun şerefine bir ziya
fet vermiştir. Esti Ujsag gazetesi, zi
yaretin siyasi mahiyeti olmadığını, 
Kont Cianonun, Amiral Hortinin 
misafiri sıfatile bir av partisine işti
rak için geldiğini, bunun da lld taraf 
arasındaki samimiyeti tebarüz ettir
diğini anlatıyor. 

Belgrad, 20 (A.A.) - Gazeteler, 
Kont Ciano'nun Budapeşte seyahati 
hakkında birçok haberler neşretmek
te ve İtalya hariciye nazınnın Ma
car hükumet merkezinde hararetle 
karşılandığını tebarüz ettirmektedir
ler. 

Vreme gazetesinin Budape§te mu
habirinden aldığı malumata göre u
mumi kanaat, Budapeşte görüşmele
rinin Tuna havzasının müstakbel in
kişafı üzerinde geniş mikyasta mües-
sir olacağı merkezindedir. · 

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

• 
Y -ERLI MALI 

.. 

Digcr taraftan, soğuk dalgası, Rus
yada da siddetle hissedilmiştir. Mos
kova ve civarında düne kadar hara
ret sıfırın altında 30 derece olarak 
tesbit cd lmiştir. Bugün hava, biraz 
kınlır gibi olmuştur. Fakat, bu sabah 
Moskovadaki haratet derecesi nakıs 
18. Volga mıntakasında da nakıs 24 
tur. 

yusunda araştırma yapmıstır. 
lşin garibi, Hasan ve Murat ayrı #-.:.-_ .~ ~ - - - ..., 

ayn kuyuları göstermişlerdir. Vakit · Sultanahmet sulh hakimliğin- il 

Bugun Çekoslovakyada da fdidetll 
sol{uklar başlamıştır. Bu yüzden El
be n hrJ seyrlsef:ıin kumpanyası, se
f rler ni tatil etmiştir. 

Yugo•lavyada •~ğ:ıklar 
Belgrat 20 (A.A) - Yugoslavya

n n Ş malinde suhunet derecesi bir
d nb re dusmüştur. Soguk rlalgası 
sahile kadar yayılmıştır. Memleke
tin her tarafında kar yağmaktadır. 
Cenubı Sırbistanın bazı mıntaka-

geç olduğu için. aramaya buızün de den: 
devam edilecektir. Cibalide meşhur 

Baıveldlin Bir Tamimi 
Ankara, 20 (Tan muhabirinden) -

Başvekalet tarafından alakadar ve
kaletlere gönderilen bir tamimde 
şöyle .denilmektedir: 
"- Yeni kurulan beden \erbiyesi 

Genel dirc.-ktörlüğünün Tiırk genclı
ğini ideal bir şekilde yetiştirmcff<' 

matuf olan vazifesinde vekAletinlzi 
alakadar eden hususlarda kolaylık 

ve yardım gösterilmesini dilerim ., 

1 

1 KORP~ DEGIRMENI 
Bugıin saat 14-16 da satılmak 

tadır. Mtiracaat yeri: Divanyo
lunda Sultanahmet sulh mah • 
kemesi baş katipliğiQe. 

Ankara için •--~ 

ECZACI KALFASI 
Aranıyor. Yenipostane Mimar 

'

Vedat caddesi No. 26 ya mOra
eaat. 

----------~ 

' 
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Son çıkan son derece •• •• 
muessır KESKİN KAŞELERi üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sA~!~e~!~.ATı 

k 
, 

J) bıl 

r------, 
TAN 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

işleri yapılır. 

1' AN Matbaası • lstanbuJ 

Telefon: 24310 

Allo 1 büyük m•JO mü
lti.fatını bay-.o Süuo 
kuand_;;.•·-~---

Her kes r c y ; o i 
mayom• det il. 
Palınollve sayesia
de rüzelleşen te
nime verdi. Va~· 
tın Pılmoliwe. 

1!.VVELCE ZEVTINYAaı ! 
ŞiMDi PAL.MOLrVE 

Heraiiıı binlerce kadınlu, eytiaya• 
tıaııı cild uz.erindeki faideli tetıl!"llll 
medediyorlu. Bayanlar, m:ı de oıılu 
gibi, tabah Ye ak~m PALMOUVE'iD 
faı.la kabarmr, köpüQii ile yüzüoiiiü, 
boyııunu:ıu Ye omu:ılartııızı muai edi
oız. Bilabara evveli ııcak ve aonra da 
..,ğulr; .u ile y_ıkayınız. Terkibindelı:j 
:ıeytinyatı Hyesınde PALMOLIVE m~ı 
ıamelerı temizler, beşe1'eyi yumuptır 
•e tatlıl•ştırır ve bittabi ten parl•yıp 
renc;leşir . 

PALMOLIVE o \:adn ueu~ur iri 
ekseri kadınlar, onu yüz ve b-.oyo 
içın de lrnllaoırlar. :yol·\.. 

,rieŞ- _•-_•_•_·~~=-=-=-=-=~·-•_•_•_•_•_•_~_...!.._ __________ ..:_ ______ -:------------------------------------------------. ~ı) 
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HiLESiZ TAHiN HELVASI 
HACI BEKİR Ticarethanelerinde bulunur. 

ALI MUHiDDiN 
HACI BEKiR • t 1 • c'ıı (#. 

' -~rkezi: Bahç~kapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadık~y 

' 
~ Gümrük Muhafaza Genel Ko. lstanbul Sahnalma 
Ohlisyonundan : 

1 - Gümrük muhafaza eratı için 1500 çüt kunduranın 6.1.939 cu-
tna günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 6900 lira ve ilk teminatı 518 liradır. 
3 - Şartname evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 

~490 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükmüne göre hazırlayacakları te~ 
1it tnektuplarım Galata eski ithalat gümrüğündeki komisyona verme • 
lerı 1'9261 ,. 

4nkara Belediyesinden: 
Temizlik işleri için yükleme ve boşaltma ameliyesini otomatik o

larak yapacak teşkilah cami münasip mıktarda \:ÖP kamyonu alınacak 
tır. Bu kamyonların mazot yakmaları şarttır. Talip olanların teklifleri 
lta.nıyonlarm faide ve sınıflarını bildirir malıimat ve kataloğlarla nihll· 
~et kanunuevvel sonuna kadar belediyeye bildirmeleri ilan olunur. 

(4978) (8855) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
1 - Idare ihtiyacı için 250 adet kurslu ve 250 adet kurssuz kom

bine telefon makinesi mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 9500 muvakkat teminatı 712.50 lira olup 

eksiltmesi 23.1.939 Pazartesi günü saat 15 de .Müdürlük binasındaki Sa· 
tınaırna Komisyonunda -yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 de kadar Ko-
llıisyona vereceklerdir. • 

4 - Şartnemeleri her gün Levazım amirliğimizde görülebilir. 
(8989) -

,._ 

Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu ilanları 

Dört adet çelik dolap 22-12--
938 perşembe günü saat 14 de Top
hanede amirlik satın alm~ kamis
~Otıunda pazarlıkla almacaktır. 

1
. ataloğu komisyonda görülebi
~r. İsteklilerin kanuni vesika ve 
~ti terninatlarile beraber bel1i 
saatte komisyona gelınelerı. (9099) 

* '10 ton kadar yulafın pazarlık-
~- eksiltmesi 22-12-938 perşembe 
~Utıü saat 14.30 da Tophanede ı~
<ltıbuı Levazım amirliği satınal
~a ,komisyonunda yapılacaktır. As 
~el'ı evsaf dahilinde ve çuv:ıJJarı 

ele şartile alınacak olan yuh:f i-
~ll isteklilerin kati teminatlariJe 
l'ıı. l'aber belli saatte komisyona gel 
elerı (431) (9138) 

* r_<soo kilo salça 23-12-938 cuıp_a 
~ lltıu saat 15 de Tophanede leva
~ı.tr\ amirliği satınalına komisyo
t ~~a pazarlıkla alınacaktır. İs
~e lılerin kanunt vesikalarile be
~ber belli saatte komisyona gel-
eıeri. "442" (9268) 

* t.
11000 kilo zeytin yağı rnüteah-

<ııt 
~ llarn ve hesabına 5-1-939 per-
~(be günü saat 14 de Tophanede 
l'ııa !lnbuı levazım amirliği satın al
~"lt leo. Da açık eksiltme ile alına
İl~ ttl", Tahmin bedeli 6050 lira 
~ t~rnnietı 453 lira 75 kuruştur. 
~~l'trıarnesi KO. da görülebilir. İs-
b 

1ilern kanunt ve!'likalarla bera
"t b li. elli saatte KO. na P'P1 nı. ""le-

(9272) 

* hı a:>cı o Ebadında yaphrılaeak on 
~ııt !ldet Branda eşya örtüsünün 
4 ~~tlıkla eksiltmesi 27-12-938 sa
va gunü saat 14 de Tophanede Le
~11 ~lt\'\ amirliği satınahna komis-

?'ıtında yapılacaktır. Tahmin be.-

deli 1232 lira teminatı 184 lira 80 
kuruştur. Şartname ve nüınunesi 
komisyonda görülebilit. İsteklile
rin kanuni vesikalarlle beıraber 

belli saatte komisyona gelmele-
ri. "441" (9267) 

* Bin çift beyaz kadın çorabı 26-
12-938 pazartesi günü saat 14 de 
Tophanede Levazım amirliği sa
tınalma komisyonunda açık eksilt
me ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
360 lira ilk teminatı 27 lira beş ku
ruştur. Şartname ve nüm unesi 
komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmele-
ri. "443" (9269) 

* 300 adet zincir yular sapı 29-12-
938 perşem•be günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul Levazım a
mirliği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacak
tır. Taliplerin komisy~nda mev
cut zincir yular sapı kuvvetinde 
getirecekleri nümune üzerine pa
zarlığı yapılmak üzere belli saatte 
kom.kisyona gelmeleri. "444" (9270) 

\ * 
170 ton kok kömürü 29-12-938 

perşembe günü saat 14.15 de Top
hanede Amirlik Satmalma Ko
m;svonunda n~zarlıkla eksiltmf'!Si 
yaı:ıılı:ıraktır. fstt"klllerin kat't te. 
,.,.,,,..,.+1,,.~1.,. ~· .. ı:ıl-ıPY' b@-11' saatte 
komisyona gelmeleri. (445} (9271) 

ZAYi - 59545 sayı 27-i-938 günlü 
beyannameye aid 237 liralık 293912 sayı 
10-5-938 günlü Gümrük makbuzunu 
zayi ettim. Bir yenisini çıkaracağımdan 
csltlsinin hükmü yoktur. 

Galata Havyar H•n No. 25 
M i.ihendls Tarnapol Vekili 

Moiz Raı:on 

Maliye Vekaletinden: 
l - 31.KA.nunuevvel.937 tarihinde illn edildiği üzere eski Brons 

beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31. Kanunu

evvel 1938 akşamından itibaren tedavülden kal?ırılacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31.Kanunuevvel.1938 akşamı

na kadar bilumum malsandıklan ile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat ban 
kalarına müracaat ederek mübadele ettirmelidirler . 

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

ren bir sene zarfında ancak malsandıklanna ve Cumhuriyet Merkez 

bankasına yapılacak tediyatta kullanılabilecektir. (4964) (8806) 

J 

·· in~isarla~ Umum Müdürlüğü ilanları 

I - f daremizin kutu fabrkiası için şartnamesi mucibince satn alı
naca·k bir adet "Ofset,, Tab'ı makinesi ve teferrüatı kapalı zarf u.sulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

ll - Muhammen bedeli (15000) lira ve muvakkat teminatı (1125) 
liradır. 

IIl - Eksiltme 13.1.939 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni teklif mek
tuplarını ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Uır-um 
Müdürlüğü Tütün fabrikalar şubesine vermeleri tekliflerinin kabulüiıü 
ınutazammın vesika almalan laZJmdır. 

VI - Mühürlü tekili mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede 
yazılı vesika ve % 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflann eksiltme günü en geç 

saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mu-
kabilinde verilmesi lazımdır. "8633 .. 

* I - Idaremizin Nakliyat şubesi için yaptınlacağı ve 5/XI!/938 
tarihinde ihale edileceği ilan edilen açık güverteli armalı ve tam teç
hizatlı bir adet çektirme (Tekne) nin şartnamesi tadil edildiği yeniden 
açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 4440 lira ve muvakkat teminatı 333 liradır. 
m - Eksiltme 26/XIl/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

15,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Muaddel şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu
beden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ''9060,, 

Cinsi * Mıktan Muhammen bedeli %7,5 te 
beheri 

Lira. K. 
tutan 

Lira K. 
minatı 

Lira K. 

Eksiltme
saati 

Düz beyaz nlernin- 250 kilo 1 70 Sif 425 - 31 88 14 
yum kağıdı 

Baskül (500 kiloluk) 5 det 300 1500 - 112 50 14,30 
1 - İdaremizin Cibali tütün fabrikası için 250 kilo 36X60 ebadın 

da düz beyaz aleminyum kağıdı ile Çamaltı tuzlası için 500 kilo tartma 
kabiliyetinde 5 adet baskül şartnameleri mucibince ayn ayrı açık ek
siltme usulile satın alınacaktır. 

ll - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 20.1.939 tarihine raslayan cuma günü hizalarında 
gösterilen saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler para:sız olarak her gün sö:zü geçen şubeden alı
nabileceği gibi Aleminyum kağıdı nümuneleri de görülebilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin düz beyaz aleminyum 
kağıdına ait fenni teklif ve nümunelerini tetkik etmek üzere ihale gü
nünden bir hafta evveline kadar inhisarlar umu.."11 müdürlüğü Tütün 
fabrikalar şubesine ve 5 basküle ait fiatsız teklif ve kataloğları eksilt
me gününden 5 gün evveline kadar inhisarlar tuz fen şubesine verme
leri ve tekliflerinin kabulünü mutaza.nun:ın vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüz
de 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (9273) 

Nafıa Vekaleti 
lıtanbul Elektrik lılerl Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdaremiz ihtiyacı için muhamme-n bedeli (3200) Uç bin ild yüz 
lira olan 4000 M 1 oksijen açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Ekisltme 6.1.939 cuma günü saat 15 de Metro hanın 6 mcı ka
tında toplanacak olan arttırma eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 2490 No. lu kanun mucibince icabeden vesi.kalan 
ve bu işe ait (240) iki yüz kırk lira muvakkat terninatlariyle eksiltme 
komisyonuna gelmeleri lazımdır. 

4 - Bu işe ait şartname ve mukavelename projeleri idaremiz le • 
vazını servisinden parasız olarak tedarik edilebilir. (9264) 

Cdnkci;AS.Pf RT~serielerden oefi 
her fürlü:soö.ukafaınfıklarınaıveYağ•) 

nlara karşa).te.sif(}_şa~ma~§°c;J 

olduğunu~sbat,.efmi$1İ~ 
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4 üncü Sayısı Çıktı 
50 Sayfası da ayn ve çekici güzelliklerle aüılü 100 tleıı 

fazla nefis reıim ve 30 dan fazla makale ve yazı 

15 Kuruı 
Türkiyenin hakiki gençlik, güzelllik sinema ve sanat Rövüsü 

TÜRKİYE YAYINEVİ İstanbul Tel: 23714 ------·· lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için muhtelli eb'adda 16 kalem kurşunlu kara 

kablosu ile 1 kaleın denizaltı kablosu kapalı zarfla eksiltmeye çıkanl
mışhr. 

2 - Muhammen bedeli (146794.20) muvakkat teminat (8590) lira 
olup eksiltmesi 6.2.39 pazartesi günü saat (15) de müdürlük binasındaki 
Satın alma komisyonunda yapılacakttr. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu 
ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflannı o gün saat (14) de kadar 
mezkılr komisyona vereceklerdir, 

4 - Şartnamesi "167) kuruş mukabilinde bet' gün levazım Amirli
ğiınizden alınabilir. (92)3) 

. Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli (29580) lira olan 6000 adet gabyoni (takviye se

peti) 13.1.1939 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacakhr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2218,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 148 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl 
maktadır. (9125) 

. - ~ 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Akarat: N. Taj Cinsi Aylık kirası 
Semti Mahallesi Sokağı No. sı L. K. 
Boğaziçi Kuzguncuk İskele 35 69 Dükkan 2 00 
Boğaziçi Kuzguncuk İskele 37 71 Ev 4 00 
Büyükada Cami Çınar 80 Ev 16 50 
Üsküdar Pazarbaşı Nuhkuyusu 225 Ev 1/4 hisseli 00 

Yukanda cinsi ve mevkileri yazılı yerler pazarlıkla 31.5.939 sonu 
na kadar kiraya verileceğinden isteklilerin Kadıköy Vakıflar müdür
lüğüne gelmeleri. (9262) 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: Halil Liitfi Dördüncü, 
Gazetecilik ve Neıriyat T. L. Ş. basddığı yer: 

TAN MatbaaSI 



TAN ~ 21 - 12 - 938 < 

Grip. nezle, 
ve 

bronşit, 
tekmil 

bas, dis, 
' ' 

ağrılarm 
romatizma, 

A yegane 
nevralii, 
devası 

Istırabı Sükfına, Ağrıları Neş' eye 
Sıhhate Çeviren Eksir Hastalığı 

GRi -PiN 
Bil10mya aal ve lruvvetli maddelerC:Jen en son sistem usullerle 

imal olunur. Çabuk tesir eder, kalbi ve mideyi bozmaz, yormaz. 
En inadcı baş ağrılarını, en sinıi dit ve ıinir ağrılarını, romatiz. 

ma Sa.iıcılarmı derhal geçirebilirsiniz. 

Nezle ve gr)pi, 'daha ilK İf&l'etler belirdiği anda bir ka,e 

"Grip in,, alarak def etmezaeniz b&fka hastalıklara yol açnuf olur

ıunll7. 

GRIPiN 
Yıllardanberi tecrübe olunmut ve ağrılarla, grip, nezle ted•" 

visinde kat'i bir deva olduğuna umumi kanaat getirilmit bir ili'' 

dır. Şimdiye kadar bütün beynelmilel sergilerde fevkalade diplo

malarla altın madalyalar ve binlerce takdirname kazanmıtlır. 

Zamanında almmIJ bir tek ''Gripin,, ııhhatinizi ağrılara ~e 

baatahklara kartı garanti eder. 

Her yerde ısrarla GRİ PİN isteyiniz ve GRİ PİN 

F A L 

Aile saadeti, sıhhatle kaimdir. Sağhk en büyük zenginliktir. 
.. Şu resimde gördüğünüz aile hep zevk, sıhhat ve neşe içinde. Bu milyonlar değer saadetin esası nedir 

bılıyor musunuz? .. Yemeklerden evvel seve seve içtikleri (FOSFARSOL) kan, kuvvet, iştiha şurubudur. 
Muhterem doktorlarımızın binlerce vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri bu yüksek tesirli D E V A 

Fosfarsol 
kanı tazeleyip kuvvetlendirir, iştihayı artırır, vücuda dinclik ve çalışkan
lık verir, muannit inkıbazlan geçirir, sinirleri tamamile yatıştırır, uy
kusuzluğu, fena düşünceleri giderir. İnsanı tam manasile azim ve irade 
sahibi eder. 

Fosfarsol kuvvet şurubu insan makinesine lazım olan bütün kalori ve enerjiyi ve
rir, zekayı hafızayı yükseltir, güneş gibi girdiği yuvalara daima sıhhat 
ve saadet saçar. 

Sıhhat Vekaletinin re mi ruh ntını hnizdir. ller eczahanede bulunur. 

, .. TÜRKiYE ~---------------· 
Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliği 

FABRIKALARI ANONiM ŞiRKETiNDEN : 

PAMUK IPLIGi SATIŞI: 

•-• ihtira 
"Demiryolu vagonları için sa

deme tamponu .. hakkında alın
mış olan 31-5-1341 (1925) günlü 
ve 273 sayılı ihtira beratı bu de
fa mevkii fiile korunak üzere a
here devrüferağ veya )car edile-
ceğinden talip olanlann Galnta
da, İktısat hanında, Robert Fer-

-~Hurh;1 

Kıtaat ilanları 

19-1-939 Perşembe günü ihale
sinin yapılacağı ilan edilen 38 a
det torna tezgahının şartnamesin
de bazı tadilat yapılacağından i
halesi tehir edilmiştir. Eksiltmesi 
aynca ilan edilecektir. (719) (9265) 

* 18-1-939 Çarşamba günü ihalesi 
yapılacağı ilan edilen 19 adet fre
ze tezgahının şartnamesinde bazı 
tadilat yapılacağından ihalesi te
hir edilmiştir. Eksiltme ayrıca ilan 
edilecektir. "720" "9266" 

* Çanakkalede Müstahkem Mevki 
için yapılacak bir iskele kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 9-1-939 pazartesi gü
nü saat 11 de Çanakkalcde Müs
tahkem Mevki Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Yaptınla

cak iskelenin keşif bedeli 40620 
1ira 19 kuruştur. İlk teminatı 3046 
lira 65 kuruşutr. Bu inşaata aid hu 
susi fenni şartname yapılacak is
kelenin fiat tfıhlili beton böliiklü 
iskele eti.idil ilk keşif cetveli ve 
planlar, İstanbul Ankara Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda 
ve Çanakkale Mst. Mevki Satın
alma Komisyonunda görülür. İs
teklilerin 2490 sayılı kanunda ya-
zılı vesikalarla bu mikdar iskele 
işini müteahhidin veya mühendi
sinin muvaf!akiyetle yapmış ol
duklarına dair vesika ve Nafıa 
Vekaletinin ehliyet ve müteahhit
lik vesika1arile teminatı muvak
kate makbuzlarlle veya banka 
mektuplarını ve teklif mektupla-

Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. 
16 il 

Paket 415 Kuruı riye. müracaatlan ilan olunur. 1 
• • 

rım havi kapalı ve mühür· 
1ü olan zarflar ihale günü olan 
9-1-939 Pazartesi günü saat 10 a 
kadar Çanakkalcde Müstahkem 
Mevki Satınalnıa Komisyonuna 
makbuz mukabilinde teslim edil
melidir. Postada gecikme kabul 

480 .. 
Nazilli Basma Fabrikası ,, 24 11 11 

580 
11 

Ereğli Bez Fabrikası ,, 24 11 11 
580 " 

fiatlarla fabrikada tc lim şartiyle satılmaktndır. İplik miisteh • 

liklerinin yukarda yazılı fabrikalnragönderecckleri bedelleri muka

bilinde ihti~·nçları nisbctindc iplik sipnriş; verebilecekleri ve 24 nu

mnradnn ince 'ite muhtelif maksatlara yarayabilecek pnmuk ipliği 

müstchliklcrinin de ihtiyaçlarını ~ine ayrı snrlJnrln yalnız Ereğli 

o 2 -Almanca Bilen iyi Bir 
Kimyager Aranıyor 

Ankaradn Büyük bir müessese
de çalısmak üzere tecrübeli 
muktedir ve iyi almanca bilen 
bir Kimya~cre ihtiyaç vardır. 
İlk Maa~ 350.- liradır. Talip o
lanların tahsil derecelerini ve 
tercümcihnlini bildirir bir mek-

fobriknsınn ipari edebilecekleri ilim olunur. tupla bir hafta zarfında İstan-
ta..._ _ "!"~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~ bul 176 No. P. K. adresine C. T. 
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Rtimuziyle yazmaları. --·· E 

edilmez. "716" "9238" 
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Ingiliz sefareti, tramvay durak 
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Her tipten mebzulen gelmiştir· 
Radyo tekniğinin taheseri olan bu markayı görmek 

mahiyeti hakkında bir fikir edinmeğe kafidir. 

Umumi Vekili: ABDURRAHMAN IMRf 
35Z1 

İstanbul: Bahçekapı Ha.san depo~u üstünde-Telefon:~ 

·~ 


