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lLKKANuN 
1938 5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Bayat bllcfsine ıöre ve yeni terimlerle yazılan bu eser· 
de 450 resim. renkli tablolar, tetkik örnekleri, memleke
timhi ilcilencliren bahisler vardu. Ciltli 150 kuruıtur. 

Öfıetmenlere den kitabı, çocuklara en iyi hediyedir. 
Yazan: Naime Halit. (A. Halit Kitap Evi.) 

Akdenizde Vapur 
Avrupada Tayyare 
Ve Trenler işlemiyor 
l<IŞ HER TARAFTA ŞİDDETLİ 
lırnir Vapuru 20 Saat T eahhürle lzmire Varmış, 

Soğuk Dalgası Türkiyeye de Gecsmiştir 

Parl:iKurultayı Yeni 
Bir Siyasi Faaliyete 
Başlapgıç Olacaktır 

MEBUS NAMZETLERİ TESBİT EDİLİYOR 
1 

·Doktor Adnan, Rıza Nur, 

i.\.kdenizde gemüer fırtınadan limanlara •ığındılar 

Y ugo•laıJ Ba,vekili 
B. StoyaJinoviç 

Yugoslav 
Kabinesinde 
Değişiklik 

Belgrat, 21 (A.A.) - Başvekil ve 
Hariciye nazırı Dr. Milan Stoyadino
viç bugün öğle üzeri kral sarayına 

giderek Kral Naibi Prens Paul tara
fından sureti hususiyede kabul edil- . 

A'VrUpada iki gündenberi başlıyan 
kar, bütün kıtayı beyaz bir örtü ile 
;;rtn:ıüş, ve soğuk dalgası memleketi
%e de geçmiye başlamıştır. 

nizde vapurlar limanlara iltica etmiş, miştir. Mebusan meclisi seçiminden 
ve seyrüsefer durmuştur. sonra parlamento teamülünden oldu-

l>ün şehrimizde hava yoğmurlu ve so 
tuk geçmiş, fakat kar yağmamıştır. 
~una mukabil Karadenizde sühunet 
9lfuo altında 7 dereceye, Sıvas ve çev
.l'eainde 8 dereceye. Karsttı 11 (ip.rece 
........ "-".....:--

İstanbuldan İzmire hareket eden ğu veçhile Dr. Stoyadinoviç, kabine
İzmir vapuru denizdeki kesif sis yii- nin kollektif istifasını takdim etmif
zünden Çanakkale Boğazı dışında ıı- tir. Fakat doktor Stoyadinovi~in. H_s
zun müddet beklemiye mecbur ol- tesinin seçim mıntakalarının ikı sil
muı ve 20 saatlik bir teahhurla İz - lüsünde mutlak bir ekseriyet kazm· 
mire varabilmiıtir. dığından ve 371 mebu$luktan 304 me 

Karadenizde fırtınA kesilmic;ttr. L1 buslulhı elde Ptttfdnden Krnl N~ib1 

nyınlara ütica eöen vapurlar tekrar Prens Piül, ,eni bbtneyl kurmaya 
~ fırtınaımnn tesiri en ziyade 

~denizde hissedilmektedir. Bu de-
aefere bqlamıılardır. yeniden Dr. Sto7adlıiovfçl memur et

[Atkası Sa: 8, Sil: ! teJ miştir. 

• 
Ingiliz Kabinesi 
Sarsıntı içinde 
HükOmet intihabat Yapnİıya Yanaşn11yor. 
Harbiye Ncmn Hücumlara Cevap Veriyor, 

Chamberlain Kabinede Değişiklik Yapacak 
Londra 21 (Hususi) - Bütün İngiltere ve bütün İngiliz 

~tbuatı, dündenberi İngiliz kabinesinde ha~ gösteren buhran 
... ~ İngiliz siyasetinde artık saklanmıyacak şekilde tebarüz eden 
~arsızlıkla meşguldür. 

Münih konfransından büyük bir sulh kahramanı gibi dö
~~ll Chamberlain, günden güne bu nüfuzunu kaybetmiş, aley-

'llde vaki olan propaganda kuvvet kesbetmiştir. 
~\>\tela Edenin bugünkü kabinenin 
:~cut müşkül vaziyet karşısında 
~leketin siyasetini idareye kilf i ol 
): ığını, bütün kuvvetlerin bir ara
~ getirilerek milli bir kabine teş
~ fikrini ortaya atması İngiliz ka
h esini hayli sarsmıştır. Nihayet ka 
ltti?ıecteki genç aza birer birer muha
~ \'aziyete geçmiş ve Chamberlain'
'"' \'aziyeti daha ziyade müşkülleş -
~ınir. 

it Şinıdi yakında İntihabat yapılma
ti rı..dan bahsedilmektedir. Fakat İn
~lz Başvekili, nüfuzunun azaldığı 
l sırada böyle bir teşebbüste bu -
~tırn1ya cesaret edemiyecektir. Ni
~ ~rn Röyter ajansının parlamento 
~habiri böyle bir ihtimali varit gör 

ll1ektedir. 

/ngiltere Harbiye Nazın 
Hoar Beli.ha 

ı_ l'alnız parlfımentonun top • 
~ tı.acağı tarih olan 31 ikincikanun. 
Ol rı. evvel kabinede bazı değişiklikler 
~1bıası ihtimali çoktur. Zaten Başve- lan müzakerelere taall\ık etmektedir. 
~ l, kendisine muhalif vaziyet alan Bütün gazeteler vaziyetlerini mu
\~rı.ç Unsurları birer birer ayıklamak hafaza ediyorlar. Muhafazakarlar 
da lanıamen koyu muhafazakarlar - halkın memleketin müdafaası için o
~il mürekkep bir kabine teşkil et- lan teşriki mesai arzusunu teslim et-
~k fikrindedir. mekte ve hükumetin bundan istifa-

~1 l.ondra, 21 (A.A.) - Gazetelerde- de etmemesini hayretle karşılamak
~ tetsirat bilhassa milli servis hak- tadırlar. 

tlda dün Avam Kamarumda ya (Sonu: Sa. 8, Sil. 1) 

*:: 

[Arkası Sa: 8, Sü 2 de] 

Ziraat 
Kongresi 
Hazırlıkları 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden)
Büyük ziraat kongresine iştirak ede
cek murahhaslardan uzak memleket
lerde bulunanların yola çıktıkları ve 
yarından itibaren peyderpey An.ka
raya muvasalate başlıyacaklan ha
ber alınmıştır. 

Bir taraftan bu ilk büyük ziraat 
kongresi ile zirai ıslahatımız hakkın· 
daki esaslı kararların alınmasına baş 
Janırken, diğer taraftan da Ziraat 
Vekaleti evvelce krarlaştırılmış esas 
ların tatbiki hususunda ve fiili saha
da harekete geçmiş bulunmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere orta A
nadolu çiftçi ve köylüleri için damız
lık cins horoz ve tavuk ile kuluçka
lık yumurta yetiştirmek maksadile 
Orman çiftliğinde büyük bir tavuk 
çiftliği tesis edilmektedir. 

[Arkası Sa: 8, SQ: 3 te] 

Bir . ihtiyar 
Uç Oğlu ile 

Beraber Yandı 
Sındırgı, (TAN) - Kozlu kö
yünde feci bir yangın olmuştur. 

Köyün ileri gelenlerinden 86 
yaşlarında Hacı Ethem, yatsı 
namazından sonra yaktığı çırayı 
dışarda unutmuş ve odasına dö
nüp yatmıştır. Biraz sonra ev tu
tuşmuı, Hacı Ethem ve üç oğ-
1 u, kuzu ve danaları, tütünleri 
ve bütün eşyası yanmıştır. 

Hacı Ethemin karısı ve bir kı
zı güçlükle kurtanlabilmiftir. 

Cafer Taygar Mebus Oluyor 
1 YENi NAMZETLER 1 

Doktor Adnan 

GeneTal Ca/eT Tayyar 

Rıza Nur 

Ankara, 21 (Hususi) TAN muhabirinden) - Ankara bü
yük bir faaliyet sahnesi halini almıştır. Herkes, bir taraftan 
Parti Kurultayı, diğer taraftan Ziraat Kongresi için yapılan 
hazırlıklar, sarfedilen faaliyetlerle meşguldür. Vilayetlerden 
Kurultay ve Kongreye iştirak edecek murahhaslar gelmeğe 

. başlamıştır. Oteller şimdiden dolmuştur. Trenlerde yer bulmak 
imkansız hale gelmiştir. 

Parti Kurultayı, memlekette veni 
bir siyasi faaliyetin başlangıcı ola
caktır. Şimdiden münhal on sekiz 
mebusluk için gösterilecek namzet
ler hakkında bir çok rivayetler do
laşmaktadır. 

"'"''~ 
Cümhurreisinin 
Tetkik Seyahati 

Son aldığım malumata göre, nam- Cümhurreiıi ismet 
zet gösterilecekler arasında, şimdi lnönü'nün Ankara kaza· 
Pariste bulunmakta olan eski Millet ları dahilinde yapacağı 
Meclisi Reisi doktor Adnan, emekli i 
General Cafer Tayyar, eski Deniz- tetkik seyahati havala• 
yollar umum müdürü Sadetttin var· rın bozuk gitmesi yü· 
dır. Evvelce isimleri bildirilen nam- zünden Parti Büyük Ku· 
zetlerden Hüseyin Cahit, Kazım Ka- eulfayından sonraya 
rabekir ve Rıza Nur'~n namzetlikleri lralmı§tır. 
ne muhakkak nazanle bakılmakta-

~"""'"'"'""',_,,.__,._.. 
dır. K 1 .. k ul i . Parti Kurultan ppartesi abw uru tay genyun ur u çın on 
uat onda l-artt Genel Bafkan velrl- altı aza seçtll:ten sonra toplantı ni· 
11 Celll Bayann nutkile açılacaktır. hayet bulacaktır. 
Başvekilin bu nutkunda Kurul~yın Parti Kurultayına gidecek lstan
muayyen vaktinden evvel toplantıya bul mümessilleri ayın 24 üncü gü -
~.ağnlışının sebepleri izah edilecek nü akşamı Ankaraya hareket ede -
ve ebedt Şefimiz Atatürkün yüksek celderdir. 
hatırası büyük bir saygı gösterisi ile BUtün valilerin kurultaya iştirak 
anılacaktır. etmelerine maddeten imkan görül -

Kurultay usulen iki başkan vekili, mediği için memleketin her mıntaka
bunu müteakiben de altı sekreterle sından bir valinin iştiraki tensip edil
nizamname komisyonu için on beş miştir. Bu karara göre, İstanbul va
aza seçecektir. lisi Dr. Lutfi Kırdar kurultaya iş-

Nizamname komisyonu Parii nl- tirak etmiyecektir. 
zamnamesinde yapılması mevzuu Diğer mıntakalardan Parti Reisi o
bahsolan tadilatı tesbit ve hazırlıya- larak Kurultayda bulunacak valiler 
cak projeyi Kurultay heyeti umu- şunlardır: 

miyesine arzedecektir. Bu proje he- Ankara valisi Nevzat Tandoğan, 

yeti umumiyede müzakere olunduk- Kastamoni valisi Avni Doğan, İzmir 
tan sonra da Partinin yeni genel Da~ valisi Fazlı Güleç, Samsun valisi Fu
kanı seçilecektir. at Tuğsal, Erzurum valisi Haşim E-

Genel Başkanın seçimini müteakip mincan, Edirne valisi Nevzat Mar -
bir hitabe irat edeceği tahmin edil· gen, Mersin valisi Rükneddin Nasu-
mektedir. hioğlu. 

ADAM YETİŞTİRMEK 
Reıat Nuri GUNTEKIN 

G azeteler bir iki gün evvel bir matbaadan gazete çalarken 
yakalanıp mahkemeye verilmiş bir Erzurumlu çocuk

tan bahsettiler. 
On üç yaşlarında olan bu çocuk: "Beni hemşerilerim oku

yup adam olmak için lstanbula gönderdiler. Mektep bulama
dım. Sokakta kaldım. Gazete satarak geçiniyordum. Bana hır
sız diye iftira ediyorlar,, diye ağlıyormuş. 

Ko •u çantalı polislerin önünde, bileklerindeki kelepçelerle 
oyuncak gibi oynayarak, çıplak ayak1arı ile birbirlerine tekme 
atıp şakalaşarak her gün mahkemeden tevkifhaneye tevkifha
neden mahkemeye mekik dokuduklarını gördüğümüz sefil so
kak çocukları üzerine edebiyat yapacak değilim. 

Böylelerine lstanbulun köşe burağında; Köprü altında, 
sokak aralarında, yangın yerlerinde, geceleri yağmurdan mah
fuz bazı kapı eşiklerinde ordularla tesadüf etmek mümkün
dür. 

Mevcut resmi, yarı resmi ve eğer varsa hususi teşkilatlar
dan bunlar için ciddi bir tedbir beklemek hayaldir. Bu teşki -
litların tutabileceği küçük ellerin nisbetleri piyango ikrami -
yeleri talilileri nisbetini geçememek zaruridir. 

Umumi yardım büyük teşkilat, büyük teşkillt büyük para 
demektir ve bu ıimdilik, en zengin bildiğimiz memleketler için 
de, fukaralığı yer yüzünden kaldırmak nevinden bir ütopidir. 

B enim bu Erzurumlu çocukla me~gul oluşum onun bugün
kü sefaletine kimlerin sebep olduklarını gayet iyi bildi

ğim içindir. 
Hemen söyliye)iJn ki bunlar iyi yürekli tertemiz bir kaç 

vatandqtır. Pek bilmiyorum ama memleketlerinin ya beledi
f9omı, Sa. a, sa. 5 te) 
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[BUZG'Q N_l 
Ukranya 
~eselesi Ne'dir? 
lo .\hnanya, Fransa anlaşmasından 
~ ~a, İtalyada Fransa aleyhine ya· 
.1""1l. Ve Tunus, Korsikayı İtalyanın 
ig.ı etmesi lhun geldijini ilin e
t ' 11 nünıayişlere ra!men, bütün dün
~ ~ö:ı:ü Şarka çevrilmiştir. Çün
tıı ltalyadaki nümayişlerin ciddi bir 
hı ah~.Yeti yoktur: Ne İtalya, bir har· 
S &'oze alarak Tunus, Korsi.ka veya 
,, 'rdonyayı işgale teşebbüs edecek ., . 
r ~Yettedir, ne de 1nailtere Akde· 
,~ı.te statükonun bo%Ulmasma müs14-

e edebilir. 

~Onun için İtalyadaki nümayişleri 
1 'llssolini bile benim.sememeğe cesa
qet edenıem.iş, ve bu iddialar laf tan ;:i. gidememiştir. İtalyanın bu nü
b ~ışlerle, yakında Romada İngifü: 
~ a,\tekiti ile yapacafı mülakatta bir 

1~tarlık: zemini hazırladığı artık an
""ftlllıış &ibidir. 
ili lı'aJtat Şarktaki vaziyet öyle degil
.\tl', llitler, Ka~ adlı eserinde, 
li~Yanın Şarka doğra uzanması 
~ geldiğinde ve bu meyanda Uk
~hn elde etmesinin zaruri oldu
~ da ısrar ile durmuştur. Hatta ö
,1debberi Garp hudutlannı emniyet 
h~" alıp Şarkta serbesti kazanma· 
~ştır. Miin.ih anlapnası İn

~l'e ile aralarındaki ihtilfiflan 
etnıeğe yol açmı~ Alman • Fran· 

~.deklarasyonu da Bitlere Garp hu
·1tt~ emniyet altına almqtır. 
~~6 ba deklarasyon sayesinde 
~~ Orta Avrupa ittifaktan 
~en bozulm~ Rus - Fransız it· 
~ da hükmünü kaybetm.lştir. 

* "!o~ Alman • Fransn dek1aras-
ıı_ 'lll!tıun ilfim ile beraber, Polonya
~ lJJu.anya meselesi ortaya çdmıı~-

• İlitlerin §İ.mdi Şarka doğru uzan
~ için faaliyete geçeceğine şüphe 
~. İlkbaharda men harekete 
~ek üzere §İmdiden hazırlıklar 
§lanııştır. 

\> l!n hazırhkJarm birincisi Almanya 
\ ~ Çekoslovakyada bütün silih fahri-
lllll'ının geceli giindiizlü çalışması 
~~ 4.l1nanyanın ilkbahara kadar si. 
"'!!.lartııı hazırl•- "- · - ,_ 

~onra, siyast h8ZU'hk olmak üzere, 
~ lltıya yolu üzerinde bulunan Kar-
111 tlllr Ukranyasmın Macarlarla Po
~ il)'" arasında taksimine mani ol· 
~ llşfttr. Almanya Şarka bu koridor-
~ geçecektir. 

) ~Utenyada 600 bin kadar Ukran
\>~ \'ardır. Bunlar şimdilik Çekoslo-
~Ya hududu içinde ka1.ml§lardır. 

~ 0lonyadald Ukranyalıların yekta· 
~it lO ınilyondu. Geniş bir sahayı 
d~~) etmektedirler. Almanya'- m he
~ 1 ltütenya, Polonya ve Rwıyada
~, lJın.anyalıları birleştirerek muaz
tı:~ bir Ukranya hiiklimeti vücude 
)~l'rnek, ve bu devleti de Çekoslo-

Yll gibi esareti altına almaktır. 
«ı ltUtenyadaki Ukranyalılar elinde. 
~· l'olonyadaki Ukranyalılar ara· 
~"td' . .Alman casuslan bir istiklal ha· 
~et, hazırlamakla meşaruldür. Daha 
~iden bunlar Polonya meclisinde 
~ lat istiyecek kadar cesaret bul-
lqlatdır s . 

t~ı·0"Yet Rusyadaki Ukranyalılara 
~et'llte, burada şimdilik hiç bir hare· 
t, ~oktur. Sovyet hükıinıeti burada 
~:et ~ddetli tedbirler almış, istikliJ 
>,~tlll'ları olanları toplayıp Ukr:m· 
~Ilı 1\11 ttzakJaştınnış, ve askeri tah-
.\ '-tını arttırmıştır. 
~ 1rtıanyanın buraya varması için 
>eııela Polonya ile, sonra da Sov
tu etle harbi göze alması lazımdır. 

tılr 
>etı u Polonya daha şimdiden Sov· 
' l!tle daha sıkı bir bağlılık tesisi
~111 t~Şebbüs etmiştir. Ve Almanya
\11t Şarka doğru yapacağı hareket 
>1ıı ıı!lında mutlaka Polonya ile Sov
le~.ı~Usya birlikte hareket edecck-

~ıt. 

() 
l}ı 11\ln icin Ukranya meselesi bir 
t.ı 'ıı harbi doğurac~k mühim hadi
~il ll~~en biridir. Ve bundan dolayı 
~ı5 ~tUn dünya eözlerini oraya dik
~nmaktadır. 

ls~içrede Bir Casus 
Şebekesi Meydana 

~ Çıkarddı 
ı,i ı:ıntreux, 21 (A.A.) - İsviçre po
b~;üdürı Fransız hududu yakınında 
~~ k bir casu sluk hareketi meyda-

\>~lkattnıstır. 
hı~ 1.1.karı Savoie'yı geçmek istiyen 
ti)~ ~Ok ecnebiler tevkif edilmiş, bir 

"esaik ele geçirilmiştir. 

Dünkü Meclis 
Müzakereleri 

--0--

Kızılaytn, Kırşehire 

Göndereceği Malzeme 
Parasız Nakledilecek 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden)
Büyük Millet Meclisi bugünkü top
lantısında Şurayı Devlet kanununu 
kabul etmiştir. 

Müzakereler esnasında Şurayı Dev 
Jetin tevhidi ictihat karan verilip 
verilemiyeceği üzerinde hararetli 
münakaşalar olmuş, neticede bütçe 
encümeninin noktai nazarı kabul e
dilmiş ve Ş\ırayı Devletin tevhidi le· 
tihat kararlan verebileceği kabul e
dilmiştir. 

Kırşehir, Yozgat ve Keskin mınta
kalarmda yer sarsıntısından mütees
sir olanların yapacaklan inşaat ve 
tamiratta kullanılmak üzere Ku:ılay 
tarafından sevkolunacak inşaat mal· 
zemesinin demiryollannda parasız 

nakledilmesi hakkındaki kanun layi
hası bütçe encümeninden geçerek 
Meclis ruznamesine alınmıştır. 

Adli evrakın posta idaresi vasıta
sile tebliğine dair kanun layihası da 
Meclis ruznamesine alınmıştır. 

On Bir Vali 
Tekaüde 

Sevk ediliyor 
Ankara, 21 (Tan muhabirinden)

Dahiliye Vek!leti 11 valinin tekaüde 
sevki hakkında bir kararname pro
jesi hazırlamaktadşr. Tekaüde sev
kedilecek valilerin ekserisi yaşı ileri 
olanlardır. 

Vekalet, yeni hazırlamakta olduğu 
vilAyetler, kazalar ve nahiyelerin tef 
tl~i hakkındaki kanun projesinin mu
cip sebeplerinden olarak idare amir
lerimizin gençleştirilmesine karar 

\>ermistir . . d • • 
Uzun memuriyet evresını metn-

leketin muhtelif sahalannda vermiş 
olanlann tecrübelerinden diğer saha 
larda da istüade edilecektir. 

Demirden 
Çimento 

Çıkarılacak 
Ankara 21 (A. A.) - Yakında fa

aliyete geçecek olan Karabük demir 
fabrikasında artacak olan demir cu -
rufundan çimento istihsali suret iyle 
istüade etmek maksadiyle Sümer -
bank Karabükte bir demir çimento 
fabrikası kurcıcaktır. Bugünkü proje 
ye göre fabrika günde 450 ton demir 
çimentosu istihsal edecektir. 

heride bu mıktann günde 800 to
na iblağı için fabrikanın tevsii müm 
kün olacaktır. 

--· -

Almanyada Yahudilere 

Mahsus Sinema A~tldı 
Berlin, 21 (A.A.) - Alman ma

kamları, Yahudiler için hususi bir 
sinema açmak üzere Yahudi kültür 
birliğine müsaade vermiştir. Hatır
lardadır ki, 12. 11. 938 emirnamele
rinden beri Yahudiler umumi salon
lara girememektedir. Almanyanın di 
ğer şehirlerinde de Yahudiler için 
hususi sinemalar açılacaktır. 
Diğer taraftan, Kassel'de Yahudi.

ler için hususi mağazalar vücude ge
tirilmiştir. Yahudiler, bu mağaza -
larda her günlük ihtiyaçları için la
zım gelen eşya ve maddeleri bulmak
tadır. Bu suretle, ekonomik bakını -
dan ariler ile gayri ariler arasında
ki ayrılışı tam olarak tecelli edecek
tir. 

Çek Almanl11rına Kültürel 
Muhtar iyet Verildi 

Prag, 21 (A.A.) - Slovakyadakı 

Alman ekalliyetinin şefi Mebus Kar
masin, Slovak Maarif nazirile Alman 
ekalliyetlerinin kültürel muhtarıye
ti hakkında bir itilaf imza etmiştir. 

Bu itilaf mucibince Slovakya maa
rif nezareti nezdinde mektep mesele 
leri de dahil olmak üzere Alman kül
tür işlerile meşgul olacak müs takil 
bir Alman şubesi ihdas edilecektit". 

TAN 

Fransız Başvekili Tunus 
ve Korsikaya Gidecek 

lstiyen lstiyene ! 
Yazan: B. FELEK 

İstiyen istiyeue! 
İnan olsun, politika adabı da kı1 

alıp verme usulleri gibi değişti. 
Eskiden bir kızı damat göremezdi. 

Belki sokakta giderken çarşaflı ola
rak şöyle göz ucuyla görse de bu, 
bir şey .ifade etmezdi. 

Korsikada Siy asi B ir Nutuk Söyliyecek Olan 
Bay Daladier Dönüşte Cezayirden Geçecek 

Kıza &elince; o da gizli olarak da.: 
madı pencereden görebilirdi. Lakin 
görmeden evlenenler ekseriyeti te~ 
kil ederlerdi. 

Paris 21 {Hususi) - Fransa başve
kili Bay Daladier kanunusaninin iki
sinde Korsikaya gidecektir. B. Dala
dier bu seyahatini bir kruvazörle ya 
pacak, bu kruvazöre bir torpito filo
su ile bir deniz tayyaresi refakat e -
decektir. \ 

Deniz genel kurmay başkanı ile 
hava nazırı bıı seyahatte başvekile re 
fakat edeceklerdir. 

Dahiliye Nazın B. Daladier'i Kor
sikada karşılayacaktır. B. Daladie 
Korsikada siyasi bir nutuk söyliye -
cek ve bunu müteakip Tunusa gide
cektir. 

Paris 21 (A. A.) - Havas Ajansı 
nm tasrih ettiğine göre, Başvekil B. 
Daladier'nin Korsika ve Tunusa ya
pacağı seyahatin gün ve teferruatı 

katiyetle tesbit edilmiş değildir. 
Başvekil bu seyahata parlamerito

nun 1939 bütçesini kabulden sonra 
bu içtima devresine nihayet vermesi 
ni müteakip çıkacaktır. 

Başvekil B. Daladi~rnin Tunusa 
muvasaletinde yapılacak seremoniye 
Fransız donanmasına mensup bazı 

gemilerin iştiraki muhtemel ise de 
bu bahiste verilen haberler mevsim.-
sizdir. w • 

B. DalaJier 

Başvekil B. Daladiernin dönüşte 

Cezayirden geçmesi pek muhtemel -
dir. 

* Roma, 21 (A.A.) - Paristen Ste-
fani ajansına bildiriliyor: 

Gazeteler, Fransanın Tunustaki as 

Rus • Japon ihtilCifı 

Almanya ve ltalya Sefirleri Dün Japon 

Hariciye Nazırmdan izahat Aldılar 
.ı.o.ıtyo, -".l. lA.A.J - .Bugün öğle

den sonra Almanyanın Tokyo Büyük 
Elçisi ile İtalyanın Tokyo Büyük E1-
çisi, ayrı ayrı Japon Hariciye Na
zırı Aritayı ziyaret etmişler ve na· 
zırın yanında birer saat kalmışlar • 
dır. 

Havas muhabirinin verdiği malu
mata göre, bu görüşmeler esnasında 
iki büyük elçi balık avı meselesi hak 
kmdaki Sovyet - Japon anlaşmazlı
ğının doğurduğu vaziyet hak:kmda 
malumat istemişler ve müzakerelerin 
inkıtaı takdirinde Japonyanın tuta
cağı hattı hareket hakkında niyetle
rini sormuşlardır. 

Ayni mahfillerin tasrih ettiğine 

Çinliler, Kati 
Zaferden Emin 

göre, Arita, her iki büyük elçiye tat
min edici teminat vermiş, fakat va
ziyetin daha bir kaç ay gayri müs
bet bir tarzda kalınası ihtimali bu
lunduğunu kabul etmiştir. 

Domei ajansının bildirdiğine göre 
ise, bu görüşmelerin mahiyeti hak-

kında ketumiyet muhafaza edilmek

te, fakat Almanyanın ve İtalyanın 

Çindeki ekonomik: faaliyetinin mev

zuubahis oluduğu sanılmaktadır. 

Domei ajansının verdiği malumata 

göre, Litvinof ile Japonyanın Mos
kova büyük elçisi Togo arasında diln 
yapılan görüşme de müsbet bir neti
ce vermemiştir. 

Rumen Hariciye 
Nazırı Değişti 

Şunking, 21 (A.A.) - Çin Ajansı Bükreş, 21 (A,A.) - Rador Ajan-
bildiriyor: sı bildiriyor: 

Çin Başkumandanı Mareşal Çiang Yeni Hariciye Nazın B. Gafenco 
ordu yüksek subaylarını ve hükô. - Kral huzurunda yem.in etmiş ve va
met ricalini toplıyarak kendilerine zifesine başlamıştır. 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur~ B. Gafenco, 1892 de doğmuş ve Pa-

Mukavemet harbinin dördüncü ris Üniversitesinden hukuk doktor
devresinin arüesinde subaylarımı • luğu almıştır. Kendisi, çok kıymetli 
zın ve erlerimizin sadakati ve itaati bir gazetecidir. Umumi Harbe tay
sayesinde ve ayni zamanda Çinlıle- yareci olarak iştirak etmiş ve yarar 
rin lehinde olan topografik vaziyet lıklan sebebile büyük Mişel nişanı 
sebebile düşman, bütün cephelerde ve İngiliz harp salibi ile taltif olun
daimi surette mağlüp edilmiştir. Düş muştur. 

manın zayiatı çok büyüktür. Düş - İoçç de Argus Ekonomik gazetesi
man, askerlerini ve top, tank ve mü- nin direktörlüğünü deruhte etmiş ve 
himmat gibi eşyasını naklederken bü 1937 de Timpul gazetesini çıkarma
yük güçlüklerle karşılaşmakta ve bu ğa baslamıştır. 
!=uretle harekat cevvaliyetini kaybet- B. Gafenco, 1928 de Nasyonal çift
roektedir. Nanşang ve Şangşa gibi bü çi kabinesi esnasında Hariciye G~ 
yük şehirler hala elimizdedir. nel sekreterliği vazüesini deruhte et-
Şimdi, askeri faaliyetimizin yeni miş ve bilahare kabineye H ariciye , 

bir safhasına girmiş bulunuyoruz. ticaret ve münakaliit nez~etleri m üs 
Millet, müstesanit bir halde tek teşan olarak girmiştir. ~ 

milli idealine bağlı kaldıkça, nihai 
zafer, muhakkak surette Çinindir. 

Amerika Çine borç 
para oeriyor 

Vaşington 21 (A. A.) - Maliye na 
zın Morgenthau, aşağıdaki beyanat -
ta bulunmuştur: 

Çin ile yapılmış olan temmuz 937 
mali anlaşması, bila müddet uzatıl

mıştır. Bu, bitaraflık meselesi ile ka
tiyen alakadal" olınıyan tamam.iyle 
ticari bir keyfiyettir. 

.. Çin hükômeti,, bu anlaşma mu-

Eski Litvanya Maliye 
Nazırı Tevkif Edild i 

Kovno, 21 (A.A.) - Eski Litvan
ya finans nazırı doktor Karvelis, bu 
sabah trenle Memelden gelirken is
tasyonda polis tarafından tevkü e
dilmiştir. 

cibince, milli parasının istikrarını t e 
min etmek için Amerikan dövizi al
maktadır. Çin~ verilen bu istikraz, 
Çinin Amerikada bulunan altın ihti
yatı ile garanti edilmiştir . 

kert teşkilatın kuvvet ve satvetini 
methetmekte berdevamdırlar. 

Paris Soir, halihazırda Gabes mm 
takasında ve Tunus ile Trablusgarp 
arasındaki hudut boyunda 100 bin ki 
şinin iştirakile manevralar yapılmak 

ta olduğunu haber vermektedir. Bu 
manevraların gayesi, Tunusu İtalyan 
ların Trablusgarpten ve Sici1yadan 

yapmaları muhtemel bir taarruza kar 

şı himayeye matuf sistemi itmam et
mektir. 

!ntransigeant gazetesi, Chobka mm 
takasında her türlü taarruz teşebbü

sünü akamete uğratacak derecede 
kuvvetli bir siperler şebekesi vücu-

de getirilmiş olduğunu ilitve etmek

tedir. 

• Tunus, 21 (A.A.) - İtalyanların 
yaptıkları tezahürlere riyaset eder
ken 8 kanunuevvelde tevkif olunan 
Tunus Dopo Lavarosu ve İtalyan 
spor klübü reisi Ubaldo Rey, evvel
den bildirilmemiş memnu bir teza
hürü organize etmek ve böyle bir te
zahüre iştirak eylemek suçundan üç 
ay hapse ve beş yüz frank nakit ce
zaya mahkum edilmiştir. 

Mısır Başvekilinin 
Beyanatı 

--o-

Mahmut Pş. Mısır -1talya 

Müzakerelerinin Mısırda 
Y aptlmasmı istiyor 

Mahmut Paşa 

Kahire 21 (A. A.) - Gazetecilerle 
yaptığı bir mülakat esnasında baş -
vekil, Süveyş meselesine temas ede
rek demiştir k i : 

"Hükumet bu hususta vazifesini 
yapmıştır. H enüz tetkik edilmekte o

lan bu mesele hakkında size fazla bir 
şey söyliyemem. 

Avam Kamarasında münakaşa e -

dilmiş olduğunu hatırlatan gazeteci

lere Mahmut paşa şu cevabı vermiş -
tir.,, 

"Vaziyetimiz İngilterenin vaziye -

tiyle bir değildir.,, 

Politikada da böyleydi. Alsas La;; 
ren davası müstesna, hiç bir devlet 
diğerinin yerinde gözü olduğunu söy
lemez, yalnız bir fırsat bulunca ora· 
yı i~gal ediverirdi. 

Dünya yirmi senedir ne kadar de.: 
ğişti. Şimdi eşler birbirlerini görü
yor, tanıyor, an1aşıyor ve sonra ev-: 
leniyorlar. 

Devletler de birbirinin nerelel'int 
istiyorsa, şimdi açıkça söylüyorlar. 

Son günlerde Avrupa milletlerinin 
birbirinden memleket isteyişlerini 

görüp te şaşmamak, hatta neşele~ 
n:ıemek kabil değildir. ' 

İtalyanlar Fransızlardan Tunusu.; 
Nisi, Korsikayı istiyor. Macarlar, Çe
koslovaklardan bilmem neresini, J~ 
ponlar Çini, Fransızlar Venediği isti .. 
yorlar. Hatta Londrada 'Üniversiteli
lel.'Iİn (Amerikayı istiyoyuz) diye lev ... 
halarla sokaklan dolaştıklanm gaze.; 
teler yazıyor. 

Bu davalarda kim haklıdır, kini 
haksızdır, tayin etmek böyle fantezi 
satırlan yazanlara düşmez. Zaten bu 
işlerdeki hakkın mahiyetini tayin et.: 
mek de bir hayli güçtür. 

Ancak bütün bu iddialara esas ~ 
larak ileri sürülen deJil, bugünkü ta.: 
lepleri yapanların vaktile oralardan 
gelip geç~iş olmasıdır . 

Bu gelip geçme bir hak temin edi;.: 
yor diye iki asırdan fazla kaldığımız 
Macaristanı mı, bugün mevzuu bah· 
solan Tunusu mu, Cezayiri mi, Ef., 
lak, Buğdan, Hersek, hatta Budapeş .. 
teyi mi istiyelim? 

Vaktile çocukluğumuzda masum 
oyunlar oynardık. Birbirimize l;nm~ 
celer söyler , bilemiyenlere bilmece; 
lerin h aJlini birer §ehir mıikabilm• 
de satardık. 

Bilmece kolay ise: 
- 'Üsküdarı ver, söyliyeyim, der. 

güçse İzmire bile razı olmazdık. 
Bugün devletlerin birbirlerinden 

bir takım yerler istemekte olduklar~ 
nı görünce o bilmece oyunu aklıma 
geldi. 

Çocukluk, ne tatlı zamandı. 

Kısa Haberler 
Londra - Maliye nazın, hükOmetfn mtl 

sadesi alınmadan ecnebt memleketlere ik
razlarda bulunulması memnuniyetinin ya 
niden vazedildiğini söylemiştir. 

Frankist'lerin Bir Taarruzu Akim 
Kaldı 

Valensiya - Frankistlerin Estramadu
re cephesinde Cobeza tepesine kar:ıı yap
mış oldukları taarruz, Cümhuriyetçiler ta 
rafından kolaylıkla tardedilmişti. 

Bütün cephelerde yağmur yağm3kta o
lup dağlar, karla örtülüdür. 

Firaunların Medeni Kanunlan 
Bulundu 

Kahire - Mısır profesörlerinden Sam! 
Habira, İbis makberesinde firaunlar zama
nına ait kanunların kolleksiyonunu ve 
bilhassa Firaunların kanunu medenilerlnl 
meydana çıkarmıştır. 

Bir Ç~k Tayyarecisi Düşti.i, Öldii 
Prağ - Tanınmış pilot Kosar'ın tayya

resi Kbley askeri hava meydanında 

düşmüştür. Sis yüzünden vukubulan ka
za neticesinde tayyareci ölmüştür. 

Almanya İstihsalatını Arttıracak 
Berlin - Mareşal Göring, iktisat nazı

rı B. Funk'u önümüzdeki dört sene ya
zında istihsalAh tezyit etmeğe memur et
miştir. 

Arap - Yahudi konferansı hakkın- Yugoslavyanın Nüfusu 
da hükumet r eisi bu konferansın Belgrad Yugoslavyanın nüfusu 
Cha mberlain ile Lord Halüax'ın Ro- 15.630.129 a baliğ olmuştur. 
madan avdetlerine kadar tehir edil • Seyyamda 6 Kişi Tevkif Edildi. 

miş olduğunu ve Mısır murahhasının 
henüz seçilmediğini söylemiş ve kon
feransın şubat başında toplanması 

muhtemel olduğunu bildirmiştir. 

İtalya ile yapılacak müzakereler 
hakkında da Mahmut paşa şöyle de
miştir : 

'' Ben m üzaker elerin Kahirede ce
reyen etmesini tercih ederim. Bunun 
la beraber m üzakereler in nerede ce
reyan edeceği henüz ka tiyetle taay
yün etmemiştir.,, 

Başvekil, müzakereler başlar baş
lamaz Ticaret nazırının kıbti mah -
fellerile t emasa geçmesi için talimat 
aldığına dair verilen haberi teyit et
miştir. 

Rangoon - Dünkü nümayisler e~nasın
da bir a\'rupalı polis olmak üzere 72 kişi 
yaralanmıştır. 

Burma fırkaSl azasından 6 
edilmiştir. 

Nevyork Bclcdh·e Reisi 
Uğradı 

kişi tevkif 

Tccavfü:e 

Nevyork - Nevyork Belediye reisi Ls
guardia dairesine girmekte iken jaunes 
hang ismindeki İrlandalı bir politikacının 
taarruzuna uğramıştır. 

Ci\•ardaki polisler mütecavizi yakala
mışlardır. İrlandalı derhal mahkemeye 
sevkedilm lştlr. 

Belçikada Hava Müdafaa Teşl<ilafl 
Brüksel - Hilkllmetin meclise hava mil 

da!aası hakkında verdliti projejye göre 
15000 ki~ilik hava müdafaa kıtaııı teşkil 
edilecek ve müteaddit tayyare filosu tec
hiz olunacaktır. Masraf yekunu bir mil
yar 200 milyon franga baliğ olacaktır. 
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5 Yaşındaki Üfürükçü Kadın Mahkemede Anlatıyor: 

"Benim Nefesim Herderde Devadır. 
Kanseri, Veremi Bile iyi Ederim,, 
Meşhut suçlara bakan asliye dör

düncü ecza mahkemesi, dün, Yeşil
köyde üfürükçülük yaparken yakala 
nan Marika isminde 75 yaşında bir 
ihtiyarın duruşmasını yapmıştır. 

Marika mahkemede: 
- Ah reis, bütün bunlar Yeşilköy 

kilisesi papazının düzenidir. Bu pa
pazla bir türlü yıldızlarımız barışa
madı. Beni hiç çekemiyor. Bay reis, 
ben altı yedi yaşımda iken bir gün 
rüyamda Meryem anayı gördüm, o 
bana: 

"-Sana izin verdim. Sen hastalan 
oku. Herhangi bir derde elini sürer
sen derhal iyi olacaktır,, dedi. Alla
hın iznile ben her hastayı okurum. 

Aşık Köylü 
Üç Yll 

Hapis Yatacak 

Kanseri, veremi bile iyi ederim. Be
nim nefesim her derde şifadır. Bir 
çok hastaları, delileri de iyi ettim. 
Bunları yaparım ama .. Kimseden de 
beş para almam. Benim kıyamet gi
bi emlakim, akarım var. Kimsenin, 
hele hastaların paralarına ihtiyacun 
yok. Dün de Hadımköyünden Yaşa
rın karısı iki nylık, Yeşilköyde ba
lıkçı Onniğin de 11 yaşındaki hasta 
çocuklapnı bana getirdiler. 

- Okuyup üfle de iyi olsun dedi
ler. 

Bundan birkaç sene evvel okudu
ğum bahçıvan Vangelin kızı sonra
dan delirmişti. Bunu benden bildi. 
Papaz da kendisini teşvik etti. Dün 

ç. __ _ Bu akşam 
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Kayseride Halkevi Binası 

l'f1wl011~• •• 11451 •• ._ ........ ..... 

Takvim Satıyorlarmıı 

Rady'! 

ö L OM ~ 
Sanayi Birliği Reisi DoktO~e~ 

Sezer eniştesi, Lüleburga~. ~ J{ftBP" 
doktoru Sezai Güren ve Tur.~ 05111,ıı 
çılığı Limitet Şirketi Müdürıl rJ sŞ' 
Müeyyed Binzatın kayınpede1 eet)' 
bık eczayı tıbbiye müteahhl~ııt et· 
cı Mehmet Kazım Özimer J: Jcl)'ede 
mlştir. Merhum ilk defa Tur,..f.,,.,.; 
_...,,_.. :t~ ....... ,."",«: ot""rıııd' 
beri ecnebilerin yeddi inhisa l e ge-

Sekiz buçuk ay evvel Şilenin Ağ
va köyünde Hakkının kızı Hami
denin göğsüne kurşun sıkarak öldür-j 
mek istiyen yanaşma Azizin muha
kemesi, dün ağır ceza mahkemesinde 1 
bitirilmiştir. Dün tefhim edilen ka- ı 
rara nazaran henüz on sekiz yaşını 
bitirmiyen suçlu Aziz, Ham.idenin 

babası Hakkının yanında yanaşma- 1 

lık yaparken her gün Hamide ile tar 
laya, bostana gidiyorlar, ormanda 
koyun otlatcyorlarmış. İki genç böy

lece sevişmişler, ve evlenmiye karar 
vermişler, Hamidenin babası Hakkı 
da bunun farkına varmış ve Azize 
yol vermiştir. Aziz, bir gün Hami
denin bir başkasile evleneceğini ha
ber alınca Ağvaya dönmüş, Hamidc
nin yolunu beklemiş ve bir gün ona 
tarladan dönerken rastlamıştır. O va 
kit Hamidcye: . . 

- Hani demiş, sen bana söz ver
miştin. Şimdi niçin başkasile evleni
yorsun? 

Hamide de: 

- Babam başkasına söz verdi diye 
cevap vermiş, nişanımız yapıldı. Se
ni nişanlım burada görmesin. Artık 
beni unut! 

Amer.ilcayı titreten kanlı haydutların meraklı ve müthiş maceralari 
ile dolu fransızca sözlü büyük bir film. 

Baş Rolde: EDWARD ROBiNSON ..................... ~ ........................ . 
Diin. nkşam 

SÜMER ve TAKSİM 

Bazı kimselerin, yeni sene dolayı
sile, Maluller Birliği namına takvim 
sattıkları anlaşılmıştır. Merkezi An
karada olan Ordu Malfıller Birliği, 
böyle bir teşebbüste bulunmadığı i
çin halkın aldanmaması yolunda Eın 
niyet Müdürlüğüne de haber verıl-

Yeni bir Türk - İsveç ticaret an
laşmasını temin için İsveç sefiri ile 
murahhaslarımız arasında Ankarada 
konuşmalara başlanmıştır. Yeni an
laşma mucibince İsveç hi.ikum:?ti, 
Türkiyeye senevi 1,6001000 Türk li
rası kıymetinde ekserisi masnu muh· 
telif eşya ithal edecektir. Buna m~
kabil Türkiyeden lsveçe krom, tu-

lan bu mesİeği Türklerin e1 ~tte • ~ 
çirmiş, 1stanbulun muhtelif s:ıırıl t 
rinde on üç eczane açarak, ııvlıılt" 

f f d.ğ. ını.I •c zaman zaman yPt t r l ı yeti 
ıine terkederek Türk ecucıst JlleSlt' 
tirmiş tir. Eczacılar nezdinde tB,ı 1· 

ğin hayırhahı ve piri olarak 
makta idi. grır-,3 

Cenazesi bugünkü perşernbe wıııl' 
saat on birde ŞiŞhane karak~d~ 
Frej apartmanında 18 nu~ rl 
kaldırılarak, Beyazıt camiin ir~c~' 1 

mazı kılındıktan sonra Ed 0ef~ 
da ailesi makberi mahsusuna ııl p

dilecektir. Cenabı Hak gani~ 
met eylesin. ~ 

Bu cevap Azizin aklım başından 
aJ.ınış, tabancasını çekince Hamide
nin tam göbeğine ateş etmiş ve kaç-
mıştır. 1 

Sinemalarında gösterilen ve binlerce kişi tarafından seyredilen 

PAMUK PRENSES 
ve 

YEDİ CÜCE 

I miştir. 

, 
Toplantılar, davetler : 

e Şişli hnlkevlnde cuma günü ak~a
mı snat 21 de Türkçe lzahatll sıhht !ilim
ler gösterilecektir. 

1 e Eminönü hnlkcvinde perşembe günQ 
akşamı saat 20,30 dn edebiyat fakUltcsl 
doçentlerinden Hayri Esat tnratından 
aFloklor ve pislkolojb mevı.ulu bir kon

tün kuru yemiş ve inhisarlar idare· 
sini~ içkilerinden ihraç edilecektir. 
isvccte Türk vermutları ve sofra 
şarapları İtalyan mamulatından zi
yade rağbet görmektedir• 

Dokuma Kooperatifinde 
Şehrimizde bulunmakta olan Halk 

Bankası umum müdürü Ata Evcim 
dün dokuma kooperatifine giderek 

Suçlu, mahkemede bunu inkar et
miş, hadise zamanında köyde olm:ı
dığını söylemiştir. Azizin ateş etti 
ğini görenlerin şahitliği ile mahkeme 1 

Azizin suçu~u .. sa~.it .. görmüş ve Azi-1 WALT DİSNEY'in Fransızca sözlü ve şarkılı sinema harikasınnı ka-
ze yaşının kuçukluğü ve diğer sebep zandığı muvaffakıyet ve gördüğü rağbet emsalsizdir. 

ferans verilecektir. 
1 Çocuklnn csirseme kurumu 
kolundan: 

Kadıköy tetkikatta bulunmuştur. Kooperatif 
Miidürü Yahya Yılmaztürk, bu sa -
natkarların vaziyeti hakkında banka 
miidürünc izahat vermiş ve birlikte 
biitün dokuma tezgahları gezilerek 
dokumacıların faaliyeti görülmüş -
tür. Ata Evcim dokumacıların ser -

ACI BiR ZIYA dı f} 
Merhum Tevfik paş~ d~~aril (t 

Askeri Sanayi mektebı nıu ıAl ~ 
Kuleli Askeri, Kabataş, !st~li rJ~ 
leri coğrafya muallimi ve ~1 ıe~ .. 
dafaa Vekaleti Zat işle~ ~' 
şubesi müdürii Yarbay K 
yınpeder:i Emekli binbaşı I 

~~~~a~~~3ytlhçb~zafilw~,.~••••••••••••••••ı~~~~~~~~~~~~~ mıştır. Azız ayrıca Hamideye 50 liı- İstanbul Asliye Mahkemesi Be-
ra tazminat verecek ve 3600 kuruş Bu akşam halk gecesi son şinci Hukuk Dairesinden: Davacı 
ta harç ödiyecektir. temsil Melehat Havriyenin, Müddeialeyh 

clç iÇE) Beşiktaşta Hamam sokağında 17 Karı Koca Birbirlerini 
Dava Ediyorlar 

Sultanahmet sulh birinci ceza mab 
.kemesi, dün karşılıklı hakaretten 
suçlu Hacer ve Sadri isminde bir ~n
rı kocn davasını tetkik etmiştir. Bun 
lnr epcydenbcri qyrı yaşıyorlarmış. 
Buna rağmen Hacer daima Sadriyi 
tnklp edermiş. Geçen gün Hacer Di
vanyolunda Sadriye rastlamış, koca

sına sövmüş, kocası da ona mukabe
le etmiş. Sokağın ortasında biribır
lerine girmişler. İkisi de biribirlerin
den dava ediyorlar ve 40 kadar şa
hit gösteriyorlardı. Bunlar üç ay ev
vel yine ayni şekilde dava açmışlur. 
Duruşmaları devam ederken yirmi 
şahit dinlenmiş. Şahitlerden birisi: 

Rejjl Ra§!t Rıza numarada Naz1m Şehabettin aley-
MQz!k: Seyfettin Aul hine İstanbul Besinci icra dairesi-
Cumartesi ve pazar ma- nin 930/4752 numaralı dosyasilc 
tlne saat (15) tc. Melahat Havriyenin almakta olrlu 

vu muallimlik maaı::ına 1043 lira 

BORSA 
80 kuruş alacaitı olduğundan ba
hisle haciz vazetmiş ve evrak adli
ye vanınnında yanmış olduğurıdan 
ve 2367 numaralı kanun mucibin
ce de mezkur dosya yenilenmemiş 
ve yukarıda sözü ~ecen kanunun 
tayin ettiği miiddet dahi mürur 
etmic: hnlunduf!undan mevzu hac
zin fekkine ve mnsnrifi muhakeme 

ÇEKLER 

21 - 12 - 1938 

Londra 
Nevyork 
Parls 
MiUlno 
Cenevre 
Amlsterdam 
Berlln 
Brllksel 
Ati na 
So!ya 
Prağ 

Madrld 
Varşova 

Buda peşte 
Bilkres 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

-- -

5.87 

126.0525 
3.315 

6 G3 
28.4525 

118.505 
50 5375 

21.24 
1.07 

1.545 
4.315 

5.87 
23.785 
24.715 

0.90 
2.8075 

34.27 
30.2225 
23.7175 

ve ücreti vekaletin tarafı hasma 
tnhmili davac;ının icra kılınan mu
hakemesi nrticesinde: davacının 
manc:ının dörtte birine eıtvPlce 
müddeialevh SehabPttin tarafın
dan mevzuu haczin fekkine ve ma 
sarifi muhakemenin müddeialeyhe 
bıhsiline k~rar vc>rildiğine dair i
lAn sureti Nnz.1m Şehabettine teb
lii:? enilmı:>k üzere. önce oturrluğu 
Besiktas Hamam sokal!ında 17 nu 
maralı haneye ı?Önderilmiş jse de 
orada bulunmamış ve esasen yeri 
belli olmadıi!ı icin tebliii: edilme
miş olduğundan bir av müddetle i
liınen tebliği tensip kılınm1ş ve 
mevzubahis iliim muhakeme di
vanhanesine asılmıs olmakla key
fiyet gazete ile de ilan olunur. 

Anayasanın kırkıncı maddesi mucibin
ce 25: Birinci KAnun 1938 tarihine rast
layan önümüzdeki pazar günü kolumuzun 
yıllık kongresi Kadıköy halkevi salonun
da açılacaktır. Sayın azanın teşrifleri ri-
ca olunur. 

mayeleri hak.kında ma!Umat almış 
İstanbul ikinci iflas me~urluğun- ve kendilerine ne yolda kredi verile

dan: Müflis Koço Can?ezdı Masası- bileceg~ ini de izah etmiştir. , 
na müracaat eden Yedıkulede Kazlı 
Çeşmede Bakkal. s.o~ak. 25 ~~ lu ;v- Yeni Şeker Fabrikaları~ız 
de İstati Ta~anıd.ısın 1stc?ıgı 1-00 I İktısat Vekaletinin yeniden ikı şe-
lira ve Yenıcamı ca~?e~ı~d~ 2oı: . ker fabrikasının kurulması yolunda

No da Odesya Moraıtınısın .ıstedığı ki kararı üzerine gelecek martta in-
2000 lira ve Beyazıt Yeniçerıler cad S l"k eker 
desi 120 No: da Köseleci fstefan şaata başlanacaktır. e~e 1 ş 
Mnrkor oğlunun istediği 1410 lira ihtiyacımız yetmiş beş bm ton oldu-
46 kuruş iflas idaresince yapılan tct- ğundan mevcııt fabrikalanmız ~u ih 
kikat ı:1cticesinde 6 ınc~ sırava ka- tiyacı karşılayamadığı için yenı fab
bul edılerek sıra deften bu suretle 'k ların faaliveti sayesinde şeker it
tashih edileceği ilan olunur. rhı l~t .... ;.e geçilmiş olacaktır. 

03100} a a ının onu.. . 
--------------- Şeker fabrikalarında istıhsal oluna.n 

kiip şekerlerinin de daha uygun bır 
şekilde ambnliij edilmesine itina o • 
lunmnsı kararlaştırılmıştır. 

Sebze Halinde Satıılar 

HAMiD KADR tııt' -~ 
iki sedenberi cekti,.l hastalılc 1r ce 

J 6 • t . • 
tulamıyarak dün vefat etmıŞ .. oil ~ 
nazesi bugünkü perşembe gu (411 ": 
at on birde Üsküdarda tınrah0 13#, 
mi karşısnda damadı Hürte~8rıc' . 
ketin evinden kaldırılarak defıı&ı 
ahmetteki aile makberesine ftl· 
lecektir. Allah rahm~t -eyle~ 

~ ------------- . ı:ı ı. 
üzilm: 13 - 16; Amnsya cımas~j.,,ıı!:!' rf.' 
İnebolu elmnsı: 5 - 16; Ferik 15 1 
15-25; Gümüşhane elmnsı 1~0~u ı~,ı1 llz taraklı elması 7-10 1ne ;.tvll ~-
4-5 Ankara nrmudu 30-45 ulB 2"' ı:•' 
nar: 7-11 Muz 60-140; Muştll ~1:5tııııe 
ru incir !J-16; Kestane: 7-11 ı;ıt'~ 
bnğı: 3-4. 

1
erli 

1
dl' 

Ağaç kavunu adedi: g.6; ıoO 
ııınon İstanbul belediyesi Merkez Halinde 100 adedi 200-300 Ecnebi ı 1' 

toptan satılan ya~ meyve ve sebze fiyat- dl 150-170. rttol ~ l"ol 
ınrı şunlardır: Dörtyol 36 lık: 350-375, p6 

28
0· ~ ı~O. 

Sakızkabağı kilosu 18 - 20; dolmalık 300-325; Dörtyol 80 Uk: 225Dc. ' 14~ ~ 
bUbcr: 12 - 15 Sivri btiber: 13 - 16, Kır 100: 150-170; Dörtyol 150 1 ~1()11111 ıoO 
domatesi: 4 - 8 Cnlı fasulyesi: 16 - 20 Alanya 36 lık: 380-400; . ;.ı~'fll 
Barbunya kırmızı 13 - 17; Bakln 60 - 85 280-300; Alanya 80: 225-260. O: 400 
Bezelye: 28 - 30, Uıhana: 1.50 - 2,t!O Pı- 250-260 ııce 16 
rasa: 3 - S,60 tlspanak: 3 - 4, Havuç: Fenike 96 lık: 340-~60; Fcll 

1
g0" 

3 - 3,50 kereviz kök: 3.50 - 4, 420, Fenike 200: 440-450. ta1 :ııo: 

- Bunlar hadise günü karakolda 
davadan feragat etmişlerdi. Onun i
çin polis dosyalarını mahkemeye ver 
memiru. Dediği için hakim polisten 
dosyayı getirtmiş ve bu şehadetin 

doğruluğ uanlaşılmış ve dün 20 ka
dar şahit dinlenmiştir. 20 şahit daha 
vardı. Hakim Reşit, dinlenen şnhitle 
rin ifadelerile, dosyanın tetkikinden 
sonra davayı mahkemesinin salahiye 
tı haricinde görmüş ve dosyayı müd
deiumumiliğe iade etmiştir. 

ESHAM VE TAHVİLAT (No. 1220) 

İstanbul ikinci iflas memurluğun
dan: Müflis Koço ve Niko masala
rına müracaat eden Beyoğlunda 
Parmakkapı Öz Gayret apartıma
nı 4 üncü kntında Annanın istediği 
12763 lira ile Bakırköyünde Hu
ban sokai!ında 6 No dn Katina~ın 
istediği 9373 lira alacakların müs
tenidi olan vesaika nazaran kayıd 
ve kabule kili j?Örülemedi~ınden 
her iki kavıt talcbile Sami Donan 
vekili Avukat M. Zekinin istedi~i 
1745 lira 44 kuruş alacak ise taraf
lar arasında bir sulh vaki olduğu 
mübrez tediye makbuzlarından an 
!aşılmasına ve Müflisler bu bor
cun sulhen ödendiğini iddia etme
lerine nazaran alacağın ihtilfıflı ol 
masından alacaklının dava ikame
sinde muhtar olmak üzere kayıt 
ve kabule imkan görülmeyen ta
lebinin reddine idarece karar ve
tildHU ilan olunur. 03101) 

Englnnr adedi: 20 - 25; Yeşil salntn 100 Hatay 160 lık: 315325;
5 
ııa ~o--ı 

ndedl: 50 - 75 225; Hatay :.uo: 180· 22 · dedi: 2 .. 
61

tlll 

Davalarına asliye mahkemelerinin 
birinde devam edilecektir. 

riırk borcu 1, peşin 
rürk borcu II, peşin 
% 5 1932 Hazine taJıvHl 
Umum Slgortn 

19.325 
19.325 

15 50 
10.60 

\_~----------~--

* Manitncılık suretile bir çok kim 
selerin paralarını aşıran sabıkalı 
Topal İsmail yakalanmıştır. Müddei
umumiliğe teslim edilmiştir. 

Kereviz yaprnk demeti: 2.50 - 3: Pan- Mandarin Dörtyol 100 n 
00

• 111şt1~ 
car: 3 - 3,50 Maydanoz: 0,50 - 0,75 De- Mandarin alnnya 100: 2SO-~aıin ~· 50" 
rotu: 0.75 - 1; Kırmızı trup: 0,45 - 0,60; Bodrum 100: 200-2~0; ~an Jıize ıo · 
Bnyır trupu: l - 1.50 100: 200 - !50: mandarın 

Müskülc ürllmü kilosu: 13 - 18; Siyah 100 
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Gündellk Gazete 

--0-- Silih Arkadaşım m-:mm 
Dilenci, Polis ~ 
Oyunu 2..'2· 41.. ~ TAN'ın hedefi: Haber· 

de, fikirde, h•l'f9Yd• 
temiz, dOrOlt. •mlmf 
olmak, kartın gueteel 
olmıya oaııırnaktır. 

ABONE BEDELi 
.,!ürldye Ecnebi 

üsmet üınöınü Yazan: Sabiha Z elreriya Sertel 
Sayın İstanbul Valisi. 
Bir hınız, polis oyunu vardır, ba

na puklar oynar. Bir de dilenci, 
polu oyuna var, bunu hakiki dilen
ciler, polisler, ve belediye oynar. 1400 Kr. 1 Sene ZSOO Kr. 

750 • 1 Ay 1500 ,. 
400 ., 3 Ay 800 ,. 
150 ., 1 Ay 300 ,. 

'tilletıenrası posta tttıhadma dahil 
Olrnıyan memleketler tçtn abone 
bedeli mOddet sıraatyle 30. H. 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peetndtr· 
Adres değiştirmek %5 kunıftllr. 
Cevap için mektuplar 10 kurus
ı ık nul tıAv~ 1Anmdır. 

E~~~~~~~~J 
8ir Mütekaidin 
bilekleri 

Cantürk admda mOtekait bir oku· 
~ bir mektup aldık. Herkese 
llre kendi derdi, bqkalanmn eler • 
'4en büyük ve mühimdir. Herkes, 
fiterlerinin kendisiyle alakadar ol -
~görmekten utırap dayar. 

811 mütekait zat da gazetelerin 
la., teJle mefCUI olduklan halde ken 
~en bahsetmemesine tlstllü -
'hır,~ 

p ek erken vefat eden A • 
tatürk, İsmet İnönü • 

nün taiıamda liyakatli bir ha· 
lef bulmuttur. Bu intihap bü 
tün Türkiyede candan sami -
mi tezahüratla alkı,lanmıı -
tır. Çünkü eskiden başvekil o
lan ismet İnönü. memleketin 
her taraf mda sevilen ve tak • 
dir edilen bir şahsiyettir. Bir 
vakitler Küçük Asya harp 
meydanlannda Türk sillh ar
kadaşlarımızla birlikte harp 
etmiş olan biz Almanlar için 
de müşarünileyh yabancı değil 
dir. Buglln hill biz kendimizi 
ona arkadaşca hürmet hisle -
riyle bağlı saymaktayız. 

1916-18 yıllan içinde milprün
leyhin hayat yolu ekseriya benim
ki ile birlepniştir. Bu tesadüfleri 
"Küçilk Asyada ve Filistinde Türk 
fırka kumandanlığım,, unvanlı ki
tabımda etraflıca tasvir etmiş bu
lunuyorum. hmetin Türkiye dev
leti cümhurreisliğine intihabı ile 
o tasvirlerim fimdi yeniden aWta 
ve kıymet bulmaktadır. 

"Biz pzeteeiler, sokakta girdflifl -
ı.a_ 1ü dilenciden, ayaklan pplak 
~ leneriden, soğuktan kıvranan 

"""-hane kaçlanlanndan, ıöfltln • J smet beyi Küçük Asyada Kür 
'- bıcaklanan sarhot ve serketler - distanda küçük bir kasaba 
tlaa bahseder, balkın merhametini olan Çapakçurda tanımıştım. Ben 
~ tlzerine çekenbıls. Halbuki Türk piyade fırkasının kumandanı 
._. tarafta sizin gözlerinize ilişme • sıfatiyle kendimi ikinci ordu ku -
~bir sefalet ordusu vardır. Bun - mandam İzzet paşaya takdim et -
-.., eski kanplarla tekaüde sevke • ttğim sırada İsmet bey de bu or -
~ vatanda,Iardır ki, çoluk ço • dunun erklnıharbiye reisi sıfatiy
~ ile mühim bir yek6ıı teşkil e- le orada bulunuyordu. Kendisinin 
~ Almancaya tamamiyle vakıf olu -

il.rem kanunundan evvel teka - şu aramızda hemen bir yakınlık 
... aevkedilml' olan bu :ıavalWann tesisini kolaylqtırdı. Ufak ve za
~ maqlan sb de billninb, rif yapıb ,hareketleri canlı olan bu 
~den ti~ a1da ota Ulat alan gen~ erklnıharp relst ukerllkte 
~ vardır. mutad kısa ve katı bir tasvirle 
~ .... tmi. ,.1.1- • •• • 1 ~ 4 • • • ·--•.; -•• VJ. 

Yazan: 
Mütekait General Guhr 

Almanyada Breslau•da çıkan "Schleslsche Zel· 
tung .. gazetesi, "Mitekalt General Guhr .. imza· 
ılle ismet lninü'y• alt hatıraları ihtiva eden 
bir makale neıretmlıtir. Bu dikkate değer yazı· 
nın miihlm kısımlannı bu yazıda okuyacaksıniz. 

BVYVK INONV MANEVRALARDA 
gamber gibi evvelinden ketfetmiş
ti! Müprünileyhle dalma sıklapn 
münasebetimiz bana çok şeyler ka 

zandırdı. Türk halkının ruhunu ya 
kından tanıdım. maivetimP vsımı -
alüD maametedi ,,. prlnn ahval 

kemede isabet ve emniyet kazan -
dım. Bu sayede mevkllm ve vazl -
yetim hayli kuvvetlenmişti. Bütün 

,,. ........ hmal,.cterbd -ıauha-_,.., l:LDllf olaalua, sineek- du kumandanhlmm mabat ve 
~ \i onlana Wr ~ 7• 'bir tehit pllnlanm bana izah etti. Akpm 
~· 7a talisiz bir miltekaidln ök- y8l'i1en -ziyafette onun yanmda o- 1 

J'avrusudur. Sonra o hastahane tunnuştum ve onun hararetli, es- ~ 
Aluıııllı önünde boyunlan INlkük prilerle dolu, neteli ve nükteli soh 

""1 benizli zavallılarla kojıqlarda betlnden RVk duymu§tum. Bütün 

derdlerim ve müşküllerim için her 
v1tkit bım bir itimAfüı }rolorrlu ku
m•nctamm• mllracaat eclebWrdfm. 
O beD.l her vakit memnuniyetle ve 

' biçarelerin çoiu yine onlar - phsiyetlnden kaynayan aevlmllliği 
~~"· Çünkil onlar sefaletin kur - ne ve cazibesine tutulmaktan klm • 
~ ve hutahanelerln bat mllşte- se kurtulama:ııdı. Fakat cephedeki 

KANUN KARŞISINDA 11 

-~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~• 

dir~r.,, vazlyt-t bu -gibi hoş müWcat ve 
~ 'flu aeı fikiyetleri 71tpan Cantflrk, sohbetlerin tekerrürO.ne maalesef 

.. tırlarla merhametimizi kendi 8- müsaade etmemiftl. Ancak bir se
çektikten sonra, ba sefale- ne sonra yine birbirimizi görmilş -

tedavisi için bir de reçete veriyor tük. Birinci fırka 1917 ilktepinin 
llıııL ~mden t-nıel te'kaOcle sevkedll- de Fillstindeld Yıldınm ordusuna 
• ...., olanlan kurtarmak için bir ta - mensup üçüncü kolorduya ilhak e-

Jollar glsteriyor: dilmqtl. Bu kolordu lmıet Beyin 
"!>evlet bütçesine ula har olmak· kumandası altında olarak Kudüsün 

•e hatti mtltekaitler ytlzilnden pmallnde cephede mevzii hare -
çöken bir kaç milyonluk •- kat halindeydi. İtte o zamandan i

da bilsbtıtiln kaldırmak için tlbaren müprihıleyhle aramızda 11 

...... ~~ kalem etY•YB mflnulp kıy- kı bir ifbirlili başladL Daha ken
"~ birer pul yapı,tırmak meebu- dislni selimladılmı anda beni pek 

koymak lifidir. Bu eşyanın iyi hatınnda tutmuş olduğunu an
kıamı zevk vasıtan, bir kısmı ladım. İptidalarda yalnız vazife -

~ eıJa olduiu için millete de bir ten kendisine müWd olurdum. Fa 
tllklenmit olmayacaktır. Mese • kat sonralan sık sık birleşerek po 

"'taldrat p!Jfllerlne, evlenme cOs - litika, harp, Türkiye ve Almanya 
~ ~t ruhsatlyelerine, ahvalt haldanda t-fklr teatisinde 

Ye ellence biletlerine, pasaport bulunurduk. Bu meyanda 29 tem
fabrllı:a nlhsatlyelerine ve sai- muz 1918 tarlhlnde yaptılamız 

~.. mük!lemeyi hiç unutmam: 
-~ dhlren hoş ı3rilntıyor. Bir 

91Jaya pul koymakla bir kaç 
OJalak varidat temini mlimktln 

sanılıyor. Fakat hflk6met p 
hu tekilde verl(I koymak iste -
, hattl mevcut vergi ve rmu

baclinnete çalıştıiı bir sırada, 
L.o bazı eıyaya rusam mahiyetin 
"it takım ldllfetler tahmiline pek 

' zamıediyonım. 'buz ortada bir haldkat nrdır 
• da haremden evvelki mtltekait· 

"-kikaten acınacak bir halde ol 
. Hiikhıetln bu meseleyi 

dikkat ealacalma tflphe 1'0k-

.... dlyeclen Faaliyet 
~~ isteniyor 
:~ Aksanıyı (TAN) - Seme 

\ ~ pazan pek pis bir manza
~yor. Burasının ıslahı, ber-

il kırli sularını sokağa dökmek 
~edilmeleri, kasap, aşçı ve kah 

temizllle riayetlerlnln te -
11\uhim bir lhtıyaç halindedir. 

O vakitler ben yakında zaferi 
nihaiyi elde edeceğimiz hak 

kuıdald ümidimi bırakmak iste -
medijim halde İsmet bana takrl • 
ben 111 cümlelerle cevap vermlfti: 

"Beıı istikbali karanlık görtı
yarum. Bu ıörilfüm sizin vata
IUDWI da 'amildir. Gtln gelecek 
1d sis ltlslm .-ımtsde bu111n
maı oldufunmdan dolayı tallhl 
niR 1flkredec:eblnlz. Siz bura • 
da kusurlu bir devlet mekanb
maa, fena ~ edllmlt bir 
ordu, korruptloa ft lnflatioa 
tanıd.um. Bu fenıbklmr uma 
memlebtlnWe •e ... lldıe • 
rlw ,..U 'bir .. ,.ı. ltatl••'t ol 
matlıiumn ~- 8lttbl 
ita fenahklu ..... oldaP p'bl 
ıdzcle de bybedllmlt hlr harhla 
avaldbi olacaktır." 
Bu zeki ve uzağı gören adam 

meğer ne kadar haklı imit! Harp
ten IODra bizim dClftQ(lmiiz ha 
zin vaziyeti o daha o nklt bir Pf!7 

- - - - - - - - - -- - ~ ---------- - --

iki Tarafın Muvafakati 
Boşanmaya Sebep 

Teşkil Edemez 
8 flromua plen mtlvekkflle 

rin de fOP kan kocanın 
mavafakatlle bopnmanuı hemen 
mtlmktln oldutuna ve derhal ka 
rann alınablleeejıine btlyiik bir 
kuvvetle lnamrlar. Aramızda ek
seriyetle 111 tekilde mtlnakap cere 
yan eder. 

• - Gtlnleree mahkeme karannı 
befdemete ltlzum kalmadan der
hal itin blteeeiine muhakkak ola
rak lnanyormn. Arkadat ıfbl ko
nuştuk, ikimizde artık geçinemi
yeeet:mlze iman ediyoruz. Ben ve 
o boşanmak lçni nza gösteriyoruz. 
Hemen llimı alınız. 

- Bopnmanıza sebep nedir!. 
- Buna size söylemekte bir fay 

da göremiyorum. Geçlnemlyorm. 
Siz de size dUşen vaz:feyi yapın. 

- Her şeyden önce vazifemin 
ifası boşanma sebebinin bilinmesi
ne muallaktır •• 
- Ben hayret edlyormn. Evlenir· 

ken ısebep soruyorlar mı!. N'kih 
memuru niçin evleniyorsunuz diye 
tahkikat yapıyor mu?. Niklh me
muru sadece bu. adamla evlenme
te rıza g&teriyor mmunuz! Diyor 
Basımın •talı yukarı inmesi, da 
daklarmun anamdan "evet.. keli· 
mesln'11 !Jlnnaslle mesele klldba
dn hallediliyor:. 

- Kanma evlemnecle taraflann n 
:aamı pıt koymama makabil bo 
pmna4a iki tarafın nunna hiç 
deler vennes. Sis 'hofaamak ister 
linis. Koeams da hofllnm'* ister 
Fakat Mldm laer lldabba .. e.
Je•llll mıaaı ......... O... nll-

ter kafilesinin kllmelerl arasında 
bocalar, durursunuz .• 

Bu sefer tekrar soruyor: 
- Bizim botanmamız için mu

hakkak bir ısebebe ltlzum varsa 
aramızda ıetımsizliif n anlapma
mazlıtın bir sebep oldufunu söy· 
leyin iz .. 
- Bu ela lifi delil. Geçlmslzlill Is 
bat etmek llzımdır. Geçimslzl'tfn 
delili olan sahnelerde kimler hazır 
buhmmuşlarclır. Bu sahnelemn 
hanl(I lmımlannı hlkbnln huzu
runda beyan edebilecelderdlr. 

- Hatırımda kalan iki ilç hl
dise vardır ki bunlar yakın arka· 
datlarmun muvacehesinde geçd

Şu halde davamızı isbat etmek ge
ne kolay olacaktır. 

- Biç ,aphe yok ki .. Davayı Is 
bat etmek zarureti vardır. Fakat 
hakim... huzurunda dinleteeeii
miz ,ahitler ile meselenin derhal 
halledilec:ell hususunda acele et
meyin. Dinlenen şahitlerin beya
natından sonra hikimin blltUn bu 
ifadeler karşısında aranızda geçim 
slzlilin oldujuna kanaat get:rmesi 
feap eder. 

itte mtlvelddllerle ekseriyetle 
ita cinsten koaupaalar ,.apmak a
ranıtl vardır. 

~hmhllk boşmma hldilte
leriııde ekseriyetle çok geçen se
bepler arasında zikredilebilir. Ka
nun '""8nmayı meydana getirecek 

dalla 'bet l mili hldbede esu 
olarak kabal etmiıtir 1d banlar da 
8711 8711 ınenaı.Nır. 

A.,..._ ltefd KAYNAR 

tam bir açık kalplilllde maksada 
uygun tedbirler hakkında irpd e
derdi. Bu suretle kendisine arka -
daşca yakınlığım sayesinde İsmet 
Bey hakkında şu kati hükmü edin 
miştim: 

Amir ve mafevk olarak katt, sa
rih ve müsbet, Tedbirlerinde basi
retli, gaye ve hedefinden emin, Ma 
iyyet ve madunlanna karşı mua -
melesinde adil ve hayırhah. Efrad 
için şefkatli, tekayyüt ve ihtimam 
sahibi. 

E frad onu ateşin bir muhab • 
betle severdi Alman zabit

lerile münasebatında müpriinleyh 
fevkallcfe bir nezaket ve fetanetle 
temayüz etmişti. Hayli ilerlemlf 
yaşta bulunan Mareşal Liman von 
Sanders'in kendi nefsine tahmil et 
tiği zorlu gayretlerin İsmet hay -
ranı idi ve onu uzalı gören bir ku 
mandan olarak takdir ederek Ça -
nakkaledeki yüksek hizmetlerini 
sena ettl General Falkenhein'e 
karşı ise hayli soğuk davranmıştı. 
Kısa bir müddet Yıldınm ordulan 
grupuna kumanda etmif olan Fal
kenht-in, Türklerin haleti ruhiye
sini anlamala maalesef muvaffak 
olmamıftı. 

19 eylül 1918 de başlayan ve ni 
hayet ordulan bozguna sevke -
den kati mücadelede İsmet bey im 
tisal nümunesi teşkil eden ve hiç 
bir an akamet göstermiyen bir ku 
mandan olarak temayüz etmiştir. 

İngilizlerin faik kuvvetlerine ve 
Araplann isyanına karşı bu ricat
te yapılan çetin mücadelelerde İs
met bey daima harp ve mücadele 
sahnesinin mJhrak noktasında gö
rüldü. Demir selAbetindeld itidal 
ve sükfuıetile o, kıtaatınm bakiye
sini Bisan cenubundaki Elşak te • 
pelerine götürdü. Burada her tara
fı dii§lDADJD taıwımen ,_,,Jrmif ~ 
dutu haberini aldı. Ancak Şerfa 

nehri üzerinde cesurane bir cebri 
geçitle kurtulm~ için zayıf bir 
imkan kalmıştı. Zayiata bakmak -
sızın bu imkindan istifade etmesi
ni kendisinden rica etmiştim. O ka 
ranm hemen vermişti. Bunun ü • 
zerine 25 eylülde co§kun ve sü -
rükleyici nehir üzerinde geçid mu 
vaffalnyetli oldu ve bakiyetüssü -
yu1 kurtuldu. N ehrl geçtikten son
ra ilk tevakkuf yerinde (Ferha kö 
yünde) İsmet, beni gördü, Kendisi
ne tam haberi verdiğimde heyecan 
la ve sessizce beni kucakladı. Bir
likte yolumuza devam ettik. Yol
da kendisine göğüs cebimden çı -
kardığını ve Şeria nehrinin suyun 
da ıslanarak tamamiyle yumup -
mış olan karıma ve kızıma ait re
simleri gösterince nükteli bir tarz 
da şu sözlerle beni teselli etmişti: 
"- Aileniz bahtiyardır, Şeria su 

yu ile vaftiz edilmlf oldular.,, 

Qgünün akpmında Aolun'da 
Ali Fuat papya karşı birin

ci fırkanın hizmetlerini ve benim 
ittihaz ettiğim tedbirlerlmin isa -
betlerini cemileklr sözlerle hlkl -
ye ve takdir etti. Kibar ve asil bir 
tevazu ile bizzat kendisine ait olan 
hizmet ve muvaffakıyetleri ve ken 
di omuzlannda yüklü olan büyük 

mesuliyetleri sükut ile geçiştirdi. 

Onun idaresi altındadır ki, kolor
dusunun bakjyesi bundan sonra da 
kısmen muvaffakıyetli ağır muha
rebeler vererek 6 teşrinievvel 918 
de Halebe gelmişti. 21 ilkteşrinde 
ben, mütarekeı akdi mukarrer ol -
ması sebebiyle Türk hizmetinden 
ayrıldım. 

Kendisi hakkında çok derin hür
met hisleri duydujum kolordu ku 
man.:ianıma wahsen veda etmek im 
kanını bulamadığımdan pek mü -
teessifim. Kendileri o vakit alell
cele İstanbula hareket etmiflerdl. 
çüntO orada meV"Cudiyetlertne pd 
detle ihtiyaç hiuolunmllflu. 

Müteakip yıllarda İsmet Pap. -
nm İstikl'1 kahramanı, muzaffer 
diplomat ve nihayet BaJVekil ola
rak y&ptığı hizmetler tarihe geç -
mlştit'. Onun adı, müteveffa Ke -
mal Atatürk ile en sıkı bir tarzda 
balhdır. 

İstanbulda dilencilerin toplattırıl· 
muı tarihi yazılacak olarsa, ne acı
nacak ve ne komik hadiselerle kıar
şılqılır; ikide bir valinin mi, polis 
mlldürilntın mil bilmem kimin, ha. 
miyeti ealeyana eelir 1 sokaklarda se. 
ril sefil dolapn dilencilerin yariii• 
yar üzerinde yapacağı fena tesirleri 
düşünerek bunlann toplattırılması 
kararmı verir. Polisler hemen faali
yete geçerler. Meydan caddeleri mi, 
iç sokakları mı, eami avlulan mı. 
han köpleri mi, köpril altı mı, ba. 
dllenel denen mahlfiklann banndıiı 
neresi vana, mtlcehhes bir ordu ha
linde oralara akın yaparlar. 

Dilenciler, puk, kadın, erkek, ih
tiyar, muazzam bir tqkillttırlar. 
Bunlann cemiyetleri, mektepleri. 
komisyonculan, tüccarlan her nevi 

hUcum ve müdafaa hatlan vardır. 
Polla btıcuma geçince, onlar da mll
dafaaya çekilirler, bir zaman orta
dan kaybolur, ıaflet ıösterip te orta
da kalanlar olursa, polisin pençesina 
diferler. Darilllcezeye bir alandır 
bqlar. Bir kumı mahkemelere sev
kedilirler, tlç beş gf1n belediye Jds-
1Mtlerlncle çabpnak cezuile eesa
lanclınlırlar. Br kısmı Darillaeue
nln açtıl'ı melAike kanatlanma al
bna girerler. 

Fakat, Jı•l zaman, git zaman, ceı•· 
sım bitirenler serbest kalırlar, Da
rilllcezenin melaike kanatlan dut 
yutmu' kuş gibi çırpınamaz olur, bir 
de bakanınız, dilendler köte başla
nnı tutmutlar, camiler, meydan cad
deler bunlarla dolar ... Bu defa pollı 
önlerinde fütursuz geçar, dilenci· 
ler artık htlcmna geçmiılerdir, in
lerinden Jıeçen balkın merhamet v& 
şefkatini istismara koyulurlar •• Ne •· 
cıklı biklyeler, ne göntll kop~ ya
nık feryatlar ... Yürell yufka olanlar 
hemen para cüzdanlanna sanhrlar, 
........ iti yofuna 1frm1,t1r. Bu 
defa onlar oyunu kazanmıı, polis 
kaybetmiştir. 

Haber aldım ki, siz de dilencileri 
toplatmata karar vermişsiniz. Çok i
sabetli bir karar.. Fakat •Yatınızı 
denk alın, bu oyun, tenis veya fut· 
bol kadar basit dejildir. 'Oç ıüt, bet 
tflt, kaleyi devlrmete Wl gelmes. 
Bele bugüne kadar tatbik edilen W
birlerle ... 

Kanuna, belediye nlzamlanna dll 
uzatmak doiru delil amma, sizin ba 
oyunu kaybetmemeniz, ve bu derdi 
kökünden tedavi etmeniz için, 13yle
meden duramıyacatun. Dilencileri 
mahkemeye niçin ıöndereeebinlz! 
Eier bunlar hakikaten muhtaç ise
ler, mahkemenin üç bet ıtln beledi
ye hizmetlerinde çalıştırmak suretile 
verdiği ceza, bu ihtiyacın önüne ge
çer mi! 

Ceza bittiği ıfin, kannlannı do
yurmak için, iş bulamadıktan takdir· 
de, sürüklenip, süriiklen'p ıelec:ek· 

leri yer köşe başı, açacaklan çanak, 
fukara keşkülü deiil midir? Bunlan 
sokaktan kurtarmak için, belediye
nin bunlara daimi it vermesi, daha 
kat'I bir tedbir olmaz mı! 

Bunlann lçıinde ticaret yapanlar 
vardır. Bu giblleri merhamet muhte· 
kiri ımçile mahkemeye sevketmck, 
btlyiik cezalarla cezalandırmak mu· 
vafık olur. Fakat cezalannı bitirdik· 
ten sonra da polisin mü!'&heclesi al· 
tında kalmak şartile... Bir de serse-
riler, dejenere dediklerimiz vardır 
ki, bunlar tedaviye muhtaçtırlar. Be
lediyenin Galatada Kimsesizler Yur
du adlı bir müessesesi vardır. Buraı;ı 
çok faydalı bir yerdir. Bunu biraz 
genişletmek, bu serserilerin buTada 
ruhi ve dimaii tedavilerini yapmak 
bunlan çalıştırmak mümkündür. E
ter bu müesseseyi ziyaret etmiş~e
niz, ehemmiyetini siz de takdir et
mişsinizdir. Fakat Kimsesizler Yur
du bu hacmi. bu teşkllltı ile hu ya
rayı tedaviye klf1 delildir !l;lz'n kil· 
~ bir bfmmPt'nlz, bu işe bOyük 
blT vflcat vereb111r. 

Belki bflttln bu slivledilderim. si
sin blldltlnlz şeylerdir. Fakat dileft
cl pollı oyununa. sizin de ist'rakinid 
haber ahnt":a, oyunu ka,•hetmPm .. nlz 
için bildiklerimi, yabancı memlekt t
lerde gördüklerimi savmavı bir vari
fe bildim. Ukalllık ettlmse, hoş g6-
rtla. 
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TA H L n o.. ve T lE N K a T ~ 
~ 

Yazan: M. Turhan Tan ~ 

Bulgar Güreşçileri 
• 

• • 
lzmırdeki HER GUZELLIGE ASIK 

Boş iddialarında Israr Güreşlerin 

Neticeleri Edip Duruyorlar 
İzmir, (Tan rnuh(\birinden) - Bu 

pazar günü Demirspor idman salo
nunda güreş teşvik müsabakaları ya 
pıldı. Bu müsabakalara Alsancak, 
Yamanlar, Demirspor, Üçok güreşçi
leri iştirak ettiler. 

Tanınmış Bulgar Pehlivanlarını 
VeAldıklarıNf!liceleriYazıyoruz 

Kara Ali 

Membaı Sofya olarak bir kaç gün 
evvel "Tan,, da intişar eden bir ya
zıda ara sıra memleketimize gelerek 
anlaştığı malum bir pehlivanla ekse
risi şebeke olmak üzere güreşler ya
pan birkaç Bulgar güreşçisi TUrk 
pehlivanlarının hepsini yendiklerini 
ve hakemler tarafından haksızlığa 
uğradıklarını anlatıyorlardı. 
Baştan aşağı uydurmadan ibaret 

olan bu iddiaların mahiyetini anla· 
ma çln bu ad mahiyetleri
ni ve memleketimizde kimlerle ne
re erae ne gureşlcr yapıp ne netice· 
ler ıHdığını kaıo ze bildireceğiz. 
Bu onlara karşı kafi bir cevap teşkil 
edecektir. 

Üç senedir memleketimize gelen 
ve çoğu Dinarlı Mehmedin güreşle
rine iştirak eden bu ~damlar dört ki
şidir. Bunların en ehcmmivetlisi 105 
kilo sıkletinde Kirodur. Yağlı güreş 
ve serbest güreş bilir. 

Ondan sonra 95 kilo ağırlığında 
Yorgi Belenski gelir. Sonra vaktile 

Bulgarlar Balkan güreşlerine iştirak 
ettikleri zaman 1stanbula gelip bir i

ki dakikada Mehmede mağlup olan 

95 kiloluk Dimitro Stoyçef vardır. 

Dördüncüsü de yine Balkan oyun

larına idareci olarak gelmiş olan E
vistati Gorgiyefdir. 103 kilo olan bu 

adam Bulgaristanda posta memuru
dur. 

Bunlardan Kiro ile Dimitro üç se
ne üstüste İstanbula gelmişlerdir. Di 
ğer ikisi birer defa gelmişlerdir. 

Bunların yaptıkları güreşleri şöy

le hulasa edebiliriz: 

Babaeskili 

Bandırmada Tekirdağlıya 6 daki· 
kada çaprazlama, Karacabeyde Di
narlıya şike olarak mağlüp oldu. !ne 
gölde yine Dinarlıya şike olarak ye
nilmiştir. 

Müsabakaların neticeleri 

Görgiyef, Bursada Dinarlıya 55 da 
kikada şike bir güreşte yenildi ve 
müsabakadan sonra da gösteriş göz 
yaşlarını dökerek halkı ikinci mü· 
sabnkaya hızlandlrdı. İkinci seferde 
de 56 dakikada Dinarlıya galip gel-

di. 
Karacabeyde de Dinarlı Dlmitro i

le, Mülayim de Görgiyef ile güreşti. 

Bu müsabakada Mülayim kendini al

tmcı dakikada ringten dışarıya attı. 

Ayni adam Karacabeyde Mehmedi 

kaybedince Bileciğe gelmiş ve bula

mayınca Mülayimle tekrar güreşmiş 

ve -4 dakikada mağlCıp olmuştur. Bul 

garistanda posta memuru olduğu i· 

çin fazla duramıyarak memleketine 
döndü. Diğer üç kişi de Dinarlı Meh 
metle bir kumpanya halinde Anado· 
lunun Akşehir ve Karaman istikame 
tinde güreş yapmak üzere dolaşıp, 

durdular. 

Feridun Akünal, Bekir Yolcu, İs
mail Doğan Erdinç idaresindeki ya· 
pılan bu müsabakalarda aşağıdaki 
neticeler alındı: 

56 kilo: 1 - Şefik (Alsancak), 
2 - Hüsnü (Alsancak), 3 - Fatih 
(Dernirspor). 

61 Kilo: 1 - Hayri (Demirspor), 
2 - Ahmet (Üçok), 3 - Hüseyin 
(Demirspor). 

66 Kilo: Mehmet (Alsancak), 2 -
İsmail (Alsancak), 3 - Yasin (Al
sancak(. 

72 Kilo: 1 - Fatih (Demirspor), 
2 - Hüseyin (Demirspor), 3 - Mus 
taf a (Dernirspor). 

79 Kilo: 1 - Hasan (Demirspor), 
2 - Süruri (Alsancak). 

87 Kilo: 1 Musa (Yamanlar). 
Ağır sıklet: 1 - Mehmet Ayar

sız (Demirspor), 2 - Kenan (De
mirspor). 

Müsabakalardan sonra dereceler 
alanlardan birinci ve ikinci gelenle
re mad alyalar verildi. 

Ağır sıklette Mehmet Ayarsız is
tik bal için ümitler vadeden bir gü
reşçidir. 19 yaşında olmasına rağ

men 116 kilodur. Kendisini Çoban 
Mehmede bugün değilse bile yarın 
için bir rakip olarak kabul edebili
riz. 

HABERLER: 

Ankaradaki Günes 
Klübü Kapanıyor 

Tevsik edilemiyen bir habere gö
re lstanbulda futbol şubesini tatil et 

nıiş olan Güneş klübünün Ankara

daki şubesi de tatili faaliyet etmek 

üzeredir. 

Ankarada Kayak Evi 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü 

ğü, Ankarada kayak sporunun daha 
esaslı bir şekilde yapılabilmesi için 
Dikmende bir kayak evi yaptırmıya 
karar vermiş ve inşaata başlanmış
tır. Bir an evvel ikmali için çalışıl
maktadır. 

Bunlardan yalnız Dimitrof üç se
nedir Türkiyeye gelmiyor. Kiro iki 
senedir gelmektedir. Yorgi ve Görı;(i
yef 937 senesinde bir defa geldiler. 

Spor Dergisi Kapatıldı 
Mülga Türk Spor Kurumu senede 

yedi, sekiz bin liranın lüzumsuz ye
re sarfına sebep olan haftalık bır 

spor mecmuası çıkarmakta idi. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlii 
ğü, bu mecmuanın neşriyatını tatil 
<>tmiştir. Bunun yerine ayda bir de
fa intişar etmek üzere bir bülten 
neşredilecek tir. 

K.iro Deliormanski, en iyilerinden
dir. Kiro Deliormanski 105 kilo, Yor 
gi Blenski 95 kilo, Dimitro Stoyçef 
95 kilo, Evistani Gdrgiyef 103 kılo. 
Bunlardan Dimitro ve Evistani Bal
kan güreşlerine iştirak etmişlerdi. 

938 senesinde Taksimde yapılacak 
güreşe davet edildiler. Söz verdikle
ri halde gelmediler. Akabinde An • 
kara güreşlerine çağırıldılar. Yalnız 
Kiro geldi. ve Kara Ali ile güreşti. 
40 dakikada tuşla yenildi. Ayni yaz 
Dinarda Mülayimle yaptığı güreş te 
neticesiz kaldı. 

Sonradan bir gazeteye Mülayimi 
yendiğini söyledi ve bu sözlerı ü
zerine Mülayimle yaptığı son güreş
te 55 inci dakikada güreşi terketmek 
mecburiyetinde kaldı ve mağlüp ol· 
du. 

* Beden Terbiyesi Genel Direktör 
lüğü Sıhhat İşleri Şefliğine Doktor 
Adnan, Dağcılık Federasyonu Baş
kanlığına da Albay İsmailin tayin 
edildikleri haber alınmıştır. 

Bunlar ciddi güreşlerde ancak iki 
galebe temin edebildi. Kiro, Konya
da 90 kilo sıkletindeki Babaeskili İb 
rahimi 18 dakikada bel makasile ve 
Bil~cikte Yağ güreşinde de bir saat

te topuk elliyerek Münir Arüi yendi. 
Buna mukabil ayni güreşçi İstanbul
da Mülayime 55 dakikada serbest gü 
reşte Mülayime ve Bursada da Tekir
dağlıya 15 dakikada yenildi. Yine 
ayni güreşçi Afyonlu Süleymana 18 
dakikada bel maknsile yenildi. 

MEMLEKETTE : 

Samsun Takımı 

Grup Birincisi Oldu 
Samsun grupunda final müsabaka 

lar Samsun - Trabzon arasında ya
pılmış, maç 1-1 berabere neticelen
miş ve iki defn uzatılan maçı Sam
sunlular 3-0 bitirerek grup birincisi 
olmuslardır. 

Adana Mıntakasında 
Maçlcıır 

HARiÇTE: 

Merkezi Avrupa 

Kupası Maçı 
Bu sene merkezi Avrupa kupası 

maçlarına sekiz takım iştirak ede -
cektir. Çekler, Macarlar, İtalyanlar 
ikişer, Rumanya ve Yugoslavyı:ıdan 
birer takım girecektir. 

Bu sene İtalyım, Macaristan, İs
viçre ve Çekoslovakya milli takım
larının iştirakile bir turnuva tertibi 
de karar altına alınmıştır. 

ltalya Milli Takımının 
Ma~ları 

Yazan: izzet Melih 

Basan: İkbal Kitabcv:I 

Tezat muharririnin bu yeni 
eserini hayli geniş bir me

rak ile elime aldım. Çünkü İzzet 
Melih, Babıô.li cad 
desine inmekten 
daima müstağni 

kalmış ve eserle
rini bir selam gi
bi oraya yollıya

gelmış oıan muharririmizdir. A
yasofyayı görmüş, Sultanahmedi 
gezmiş, Topkapı dışına çıkmış ise 
bu zahmeti mutlaka bir Fransız e
dibine arkadaşlık, bir İngiliz sa
natkarına yoldaşlık etmek zevki 
uğrunda ihtiyar etmiştir. 

Belki yanlış bir hükümdür, fa
kat biz İzzet Melihi böyle tanıdık, 
türkçe eserlerini de çeşni değiş

tirmek ihtiyacına kapılarak yaz
dığına kanaat taşıdık. Otuz, otuz 
beş sene içinde dört türkçe ve 
dört de fransızca eser neşrettiği
ne göre bu kanaatimiz yarı yarı
ya olsun haklı gibidir! 

Bununla beraber onun fransız

cada olduğu kadar türkçede de 
kudretini isbat etmiş bir edip ol
duğunda şüphemiz yoktur: İnce 
duygulu, dürüst sezişli, zarif dü
şünceli ve parlak üsluplu bir e
dip. Tezat ile Sermet, bu kıymet
leri tebarüz ettiren birer güzel e.
serdir. 

İşte bu sebepledir ki, "Her gü
zelliğe aşık,, adını taşıyan kıtabı 

merak ile elime aldım, edip İzzet 
Melihi bir kere daha sayfalar ara
sında aramıya giriştim. Fakat ilk 
sayfaya konulan iki yazı, merakı
mı hayrete çevirdi ve ne yalan söy 
liyeyim, beni uzun uzun güldürdü. 

Bu yazılardan biri Maurice Rec
lus'ınun, öbürü de türkçc bilmez 
ve bi}Jnediğini bilmez derbeder bir 
miıharrır -ıasragının ll.fümrerın-

den çıkmadır. Röklü: Sanatte esas, 
hakiki olmaktır, diyor ve bu hük
münü g\ıya tevsik etmiş olmak i
çin de Racine'in yazılarını örnek 
gösteriyor. 

Halbuki Racine, hele tarihi pi
yeslerinde hakikati daima değiş -
tirmiş ve berbat etmiş bir şairdir. 
Onu, mesela, Bajazet adlı eserini 
• bize taalliık ettiği için - ele ala
lım, Sadrazam Yassı Mehmet Pa
şayı Akumat ((Ahmet) yapması gı
bi saçmaları da bir yana bıraka

lım. Fakat sadrazamı sarayın ha
rem dairesinde uluorta gezdirmesi 
ve ona: 

Viens, suis-moi, la Sultan en 
ce licu doit se rendre 

Dedirtmesi hakikati çiğnemek 
değil midir? Ya o şairin tasvir et
mek istediği facianın hangi tarih
te ve hanki vakıanın sonunda ce
reyan ettiğini bilmemesine ne bu
yurulur? Adamcağız, Revan ve 
Bağdat seferlerini biribirine karış 
tırmaktan çekinmemiş ve Bağda
dın yüzünü henüz görmediği bir 
günde Dördüncü Sultan Murada: 

Je laisse sous mes lois Babylone 
asservie 

Dedirtmiştir. 

Türkçe bilmez muharririn milli 
eserleri tarif edişi de Rôchi'nün 
rasinde hakikate uygunluk buluşu 
kadar gülünç, fakat bunların "Her 
güzelliğe aşık,, eserile ciddi bir 
münasebetleri yok. İzzet Melih, 
kitabının başına bir süs iliştirmek 
istemiş, fakat katır boncuğu aya
rında şeyler seçmiş! 

Şimdi esere geçelim: 
Kitap, zannolunduğu gibi bir 

takım küçük hikayelerden vücut 
bulmuş değildir. Baş tarafta beş 
küçük hikfıye var, bunları on üç 
tane mensur şiir ve yüz yetmiş 
sayfa dolduran seyahat notları ta
kip ediyor. Hikayeler nefistir. La
kin "Görüşler,, başlığı altında sı
ralıınan parçalar, mensur şiir dahi 
sayılamıyacak kadar kısa, daha 

Yorgi Belenski de serbest güreşte 
Molla Mehmedin karşısında 20 da
kikada müsabakayı terkederek mağ· 
lup oldu. Bursada Afyonlu Süleyma
na 20 dakikada, Konyada Tekirdağ
lıya 10 dakikada ve yine Konyadn 
Dinarlıya şebeke bir güreşten sonra 

yenildi. 
Dimitro Stoyçef, Bursada yalnız 

Bulgaryalı Cemale ·Cemal kolu in
:ildiğinden müscıbakayı terkettiğin • 
len hükmen - galip geldi. 

Adana mıntakasında Malatya, Van 
spor ile Konya gençler birliği karşı
laşmasında Fratspor Konya gençler 
birliğini 3-1 mağlUp etmiştir. 

Adana İdmanyurdu, Mardınspor 
maçı da Adanalıların 6-0 galibiyeti
lc neticelenmiştir. 

İtalya milli takımı 23 martta Mi
Umoda Alman milli takımile ve bu 
maçtan sonra da Rumanya ve Yu
goslavya takımlarile karşılaşacaktır. 
İngiltere - İtalya mili maçının ma
yıs ayı içinde yapıması mhtemedir. 

doğrusu dardağan yazılardır. Bun
lar, edebi veya felsefi vecize ola
rak kaleme alınmış olacak, fakat 
çoğunda orijinalite gösterilemiye
rek basit düşüncelerin ifadesile o
yalanılmıştır. Mesela 81 inci say
fada (Sevilen şeylerin belnsı) bn~ 

lıklı bir yazı var ki ne şiirdir, ne 
vecizedir, çünkü "hayatta sevilen 
şeylere ilgi gösterilebileceğini ve 
sevilmiyen insanların düşünülemi
yeceğini,, üade ediyor. Böyle bir 
düşüncenin edebi bir esere geçme
si şöyle dursun, laf arasında dile 
alınması bile abestir. Lakin "Gö
rüşler,, arasında Gözler ve Eller 
gibi nefis yazılar da var. 

"Her güzelliğe aşık,,ın işaret et
tiğim kıymetsizlikleri yanında kay 
dolunmıya değer kıymetlerin de 
bulunduğunu söylemek borcumuz
dur. Bu kıymetleri okuyucular baş 
taraftaki hikayelerle, alt taraftaki 
seyahat notları arasında bol bol 
bulabilirler! 

Edebiyat Tarihi 

Dersleri 
Yazan : Agah Sırn Levend 

Basan: Kanaat Kitabevi 

L iselerin üçüncü sınıfında o
kutulmak üzere yazılan bu 

kitao. \171ın bir emek ve ciddi bir 
tetebbü mahsulü • 
dür. Agah Sırrı 
Levend, meşhur 

edebiyat tenkitçi
si İsmail Habibin 
(Teceddüt .Edebi-

gerçekten yazık olur. Bir Fikret 
bir Halit Ziya ve bir Cenap • haJ 
molunarak okunmak için - yirmi 
şer sayfaya bol bol sığabilir. Onl!'I 
ra nisbetle ikinci derecede kalıı! 
muharrirler ve şairler ise mekteP 
dershanelerine üçer sayfalık bit 
kostüm içinde sokulmalıdır. 

Agah Sırrı, "Teceddüt Edebiya· 
tı Tarihi,,nde İsmail Habibin ıut· 
tuğu yolda yürümek suretile blJ 

tedris vecibesini ihmal etmış ve e
serini talebe için değil, edebiyattıı 
ihtısas temin etmek istiyenler i· 
çin kaleme almış olmak vaziyeti· 
ne düşmüştür. 

Fakat, bu kitabın ilmi bakını • 
dan taşıdığı kıymeti olgunlaşııra11 

bir keyfiyettir. Muallimlerin dC 
bu noktayı daima gözönünde tuta· 
caklarında ve eserden edinecekle1'

1 

istifadeyi - seviye derecesine gô
re - talebeye nakledeceklerinde 
şüphe edilemez. 

Benim, eserin ihtiva ettiği fasıl· 
!ardan ilişmek istediğim noktl 
"Fecriati,, bahsidir. Kendimi ııe 
kadar zorlasam, Türk edebiyatıııd3 
böyle bir devrin tekevvün ettiği~~ 
inanmak elimden gelmiyor. FecriB" 
ti denilen şey, kazip bir fecir ıts· 
dar bile ışık vermemiştir ki, bir e
debiyat tarihinde başlıbaşına bir 
fasıl teşkil edebilsin? O isim alt~· 
da toplanan güzideler, ServetU:u·. 
nun edebiyatının genç şakirtleri id1 

İçlerinden bir kısmı üstatlarına 'i9• 

kın kıymet almış ve bir kısmı jst 

olgunlaşmadan nisyan aleınirıe 
karışmıştır. Onun için "Fecrilltİ·· 
ye, edebi bir merhale demek bal'· 
sızdır ve o fecirden tulu ettiJde-

91 

zannolunanları Servetifünun ede· 
biyatına mal etmek lazımdır. 

Eser de pek beğendiğim taraf 
da, Azeri edebiyatına ayrılan saY' 
falardır. Çünkü edebiyatte, ser
_.,&;~- ..,l'r~ .. .,1nrl;:ın dilimi~fl ~ıİ 
laşan yapı.şKan srunzı erııe 

hassiyet var. 
Sütunlarımızda yer kalmadığı i· 

çin sözümü, eser hakkındaki sıt; 
mimi takdirlerimi tekrarlıyara 
bitiriyorum. 

* Geçen Hafta tçinde 

Çıkan Kitaplar 
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Kongrenin 
Çalışma 
Mevzuları 

B üyük ziraat kongresi, açıl -
dıktan sonra, ihtisas komis

:?'onları seçilecek ve bütün zıraı 
llleseleler bu komisyonlar tarafın
dan tetkik edilecektir. Çalışma 'mev 
~Ulan şunlardır: 

1 -- Teşkilat komisyonu: Cüm
huriyet Halk partisi prensipleri -
l\l realize edebilmek bakımından 
"ekalet bünyesi. 

A- 1 - Örnek ve yapıcı olması, 

2 - Tetkik edici, öğretici, 

l'ardım edici ve yaptırıcı bulunma 
il. 

B - Zirai tedrisat. 

2 - Bağ ve bahçe ziraati ve çi • 
~ek ziraati: Meyva, zeytin, çay, seb 
ıe. 

3 - Tarla ziraati komisynou: ku 
lı.ı ve sulu ziraat, gübreler, nebat 
ıslahı, mücadele, makineler, hubu 
hat, buğday, nrpa, yulaf, mısır, çav 
dar, pirinç, sınai nebatlar. tütün 
afyon, pamuk, keten, kendir, şe -
ker pancarı, patates. 

4 - Yağlı nebatlar ve Bakliyat 
ltoınisyonu: 

5 - Ha;p·an yemi komisyonu : 
'l'abii ve suni ça),rlar, yemlik bak 
liyat. 

G - Hay~·anat komisyonu : Mü
cadele, suni ve tabii tohumlama, 
hayvan mahsullerinin kıymetlen -
dirilmesi. umumi ve hususi vazi -
)'etler, atcı lık. sığırcılık, davarcı -
lık, klımes hı:ıyvanları. tavşan. 

'1 - Ziraat c;anatları konıisvonu: 
}\akil vasıtaları, ambalaj. istandar 
diz:ısyon, alış ve satış organizasyo
l'ltt. 

8 - Mcrınctinı? komisyonu :Al
koı, ipek böcekçiliği, ancılık. 

9 - Tedrisat komisyonu : İlk 
<>rta, yüksek tedrisat ile profesyo -

Büyük Ziraat Kongresinden 
Köylü Neler Bekliyor? 

Bağcılığın Islahı için Köylünün Kongrede 
Esaslı Tedbirler Görüşülmesini 

Alınması isteniyor Dilediği 10 Dilek 
(Büyük kongre münase • 

betiyle, muhtelif ziraat şu
belerini alakadar eden mev 
zular üzerindeki dilekleri 
tesbite devam ediyoruz. 

Alakadarların istedikte -
rini bu sütunlarda neşre -
deceğiz.) 

* 
Şehrimizde bir Bağcıhk Ku

rumu vardır. Kurum İstan
bulun Bizans devrinden evvel bir 
bağ ülkesi olduğunu nazarı dikka
te alarak bağcılığın inkişafın::ı. ça
lışıyor. Filhakika son on sene için
de şehrimizin varoşlarına kadar 
bağ yapılmıştır. Bağcılar bu mü-
him ziraat şubesinin çok ileri gide
ceğine kanidirler. Onların en baş
ta bir dileği bağcılığa bir veçhe 
vermekle başlıyor. Dilekleri şun
lardır: 

Üzümlerin standardı, bağ hasta
lıklarile esaslı mücadeleler yapıl
ması, ilaçların ucuz ve kolay te
min ediebilmesi, hiçbir memleket
te emsali görülmemiş olan şarap
tan vergi alınmasının kaldırılması, 
rakı yerine şarap gibi sıhhi ve eko
nomik bir içkinln ikamesi, şarap 
istihsalinin serbest bırakılması ve 
istihlakin artırılması için beyie res 
minin kaldırılması, fazla üzümler
den, eziklerden istifade temini i
çin natürel üzüm, sirkecilik sana
yiinin inkişafını artırmak ve bu 
maksatla memleketimize ithal e
dilen asit asetik maddesinin yalnız 
sanayide kullanılmasına tahsis et
tirerek üzüm sergisi imaline kıy
met ve ehemmiyet verilmesi, İs
tanbuldan da taze üzüm ihracı i
çin İzmire gösterilen kolaylıklann 
gösterilmesi, üzüm çeşitlerini ayrı 
ayrı tesbit ederek şaraplık ve ye
meklik üzüm mıntakalarının tesbit 
ve ekonomi kaidelerine göre ticare
tinin idaresi. 

BiR SVTÇV DiYOR Ki : 

K oyun sütümüzü toptan sa -
tarız. Peynirciler, yoğurt

çular bizden her sene süt alırlar. 
Onlarla bağlanırız. Beş aşağı, beş 
yukarı kesişiriz. Fakat inek sütü
nün satışını bir türlü yola koyamı
yoruz. Şehre göndermek için va
sıtamız yok. Köye gelip bu sütü 
bedavaya kapatıyorlar. Çünkü bu 
sütten peynir ve yoğurt yapmıyor
lar. Halbuki şehirde inek sütü az 
olduğu için alınan sütleri Terkos
laştırdıktan sonra yirmi beş kuru· 
şa kadar satıyorlar. Benden on ku
ruşa alınan bir litre süt sulandık
tan sonra bir bucuk litre oluyor. 

nel mektepler, kurslar komisyonu. 
10 - Ormancılık komisyonu. 
11 - MeV7uat, layihalar. tcmen 

niler, zirai kredi ve sigorta komis -
yonu. 

Demek ki, litresi yedi buçuk kuru
şa iniyor. Fakat bu sütün litresi 
yirmiye satılınca yedi buçuk kuruş 
sermayeden 22 buçuk kuruş kaza
nılıyor. Buna hiçbir çare düşünü
lemez mi? 
Bakırköyde sütçü Mehmet Demir 

BiR BAHÇIVAN DiYOR Ki: 

•• 

Uç seneden beri bahçelerimi-
zi hınzırotu sarmıştır. Ev

velce yalnız bakla tarlalarına mu
sallat olan bu ot bütün bahçele -
rin patlıcanlarını mahvediyor. Bu 
sene domateslere de musallat ol
muştur. Bançelerimizae bu iki 
mahsulü yetiştiremez olduk. Böy
le giderse hiçbir mahsul yapamıya
cağız. Bu otun kökünden ortadan 
kaldırılması ve sardığı bahçelerin 
temizlenmesi için hiçbir çare bu
lamadık. Eğer bu afetin önüne ge
çilemezse, kara topraklı bahçele
rin hiçbirinden artık bir hayır bek 
lenemez. 

Bundan baska ikinci bir derdi -
miz vardır. Bu da gübresizliktir. 
Gübre bulamıyoruz. Avrupadan 
getirilen gübreleri pahalıya satı · 
yorlar. Kullanmasını da bilmiyo -
ruz. Bu iş için de bize yol göste
rilmesini dileriz. 

Topkapıda Bahçıvan Mehmet ,. 

• 
1 stanbul köylerinde ziraat 

kongresi hakkında düşünü-
len şeyler hakikaten yerinde ve 
değerinde pratik mütalealardır. 

Kongrenin mahiyetini köylü şöyle 
anlatıyor: 

- Büyük bir topluluk olacak, 
dertlerimizi görüşecekler ve çare
~er söyliyecekler .. Söyliyecekler a
ma bizden derdimizi soran yok! 

Bu dertlerin bir kısmını ben din 
lediın. Geniş mevzulu ziraat alemi 
içinde hudutsuz kalmış bir arazi 
kadar yaygın olan bu dertlerin hiç 
biri çaresiz kalan cinsinden de -
ği1dir. Köylü her gördüğünü is
temez. Yalnız her beğendiğini ar
zular. Onun kanaatkar ruhundan 
sonu gelm.iyen bir servet kaynağı 
fışkırır. Onun en çok istediği, ev
vela toprak sahibi bulunmaktır. 

Barınacak evi, içecek suyu, saba
nı, öküzü ve davarı ikinci derece
de telfiltki eder. Ziraat Kongresi
nin bütün bu ihtiyaçları karşılı -
yacak kararlar vereceğini kendile
rine izah ettiğim zaman şu cevabı 
aldım: 

- Ankarada büyüklerimizden is 
tiyeceğimiz şeyler kolaycacık ya
pılıverecek işlerdir. Ne paraya. ne 
memura ihtiyaç var. İşte dilekleri
miz: 

Ziraat Marşı 
Siirer, eker, biçeriz, güvenip ötesine. 

Milletin her kazancı, milletin kesesine. 

Toplandık baş çiftçinin, Atatürk'ün sesine, 

Toprakla savaş için ziraat cephesine 

* 
B'z ulusal nrhğın temeliyiz kök üyüz! 

Biz yurdun öz sahibi, efendisi köylüyüz! 

İnsanı insan eden, ilkin bu soy, bu toprak. 

En yeni aletlerle en içten çalışarak, 

Türk için yine yakın dünyaya örnek olmak, 

Kafa dinç, el nasırlı, gönül rahat, alın ak. 

* 
Biz ulusal varlığın temeliyiz köküyüz~ 

Biz yurdun öz sahibi, efendisi köylüyüz! 

* 
Kuracağız öz yındda, dirliği, düzenliği. 

Yıkıyor engelleri, Ulus egemenliği. 

Görsiin köyler bolluğu, rahatlığı, şenliği. 

Bizimdir o yenilme bilmeyen Türk benliği. 

* 
Biz ulusal varlığın teıneliyiz kökü~·üz! 

Biz yurdun öz sahibi, efendisi köylüyüz! 

1 - Köy salması denilen her 
köylünün variyetine göre her sene 
vereceği parayı köy muhtarları ta .. 
yin ediyor. Bu tayinde haksızlık o
luyor. Senede hissemize 10-15 lira 
düşüyor. Bu parayı veremiyoruz. 
Muhtarların takdiri bazılarının za 
rarına oluyor. Bari bereketsiz se
nelerde bunu bizden almasalar .. 

2 - Köy yolları yapılırken yo
lun iki tarafında tarlalardan top -
rak kaldırılarak hendekler açılı -
yor. Buraları su bastıktan sonra 
bataklık ve sıtmalık oluyor. Mec
ralarla bunun önüne geçseler. 

3 - Köylerde temizlik için köy 
bütçesile hamam yaptırılması la
zımgeliyor. Fakat bol suyu nere
den bulmalı? Su olmazsa hamam 
yapılmış neye yarar? Sabunu bu
lamazsak hamamı ne yapalım? Ev
vela suyu temin etmenin çaresini 
bulmalıdır. 

4 - Beygirle çiftçilik yapaca
ğız. Haralarda güzel aygırlar var. 
Fakat bize kanaatkar hayvan la
zımdır. Bunun için katır yetiştiril 
mesini ve kullanmayı istiyoruz. 

5 - Koyunculuğumuz geriliyor. 
Davarlara aşı bulmakta zorluk çe
kiyoruz. Bulduğumuz şarbon aşı

sını da ancak 10-15 kuruşa alabili
yoruz. Bir kaç yüz koyun besli
yenlerimiz için koyun başına ver
diğimiz aşı parası bizi sarsıyor. 

Bunu daha ucuza verseler ne olur? 

6 - Devletin işletme işlerinde 
kullandığı traktörler var. Kendi iş
lerini bitirdikten sonra geniş ara
zisi olanlarımıza mazot parasını a
larak sürme yapsalar ve bize yar
dun etseler fena mı olur? 

7 - Biribirine yakın köylerimiz 
vardır. Bu köylerde emece usulile 
makine kullandırılabilir. Hayvanı 
kıt olan köylere bu makinelerden 
gönderilemez mi? 

8 - Taze mahsullerimizi kasa
baya götürünce bir takım açıkgöz 
kimselerin verdikleri yok pahası
na vermiye mecbur oluyoruz. Hal
buki bu mahsullerin Istanbulda 
çok para ettiğini işitiyoruz. Demek 
ki, biz çalışıyoruz. Açıkgözler ka
zanıyor. Buna hiçbir çare yok mu? 

9 - Hepimiz yaşını başını al
mış adamlarız. Vaktile okuyama
dık, okutmadılar. Şimdi okuyacak 
olan çok ,fakat mektep az, hoca 
yok. Bizim oğlanlara, kızlara çüt
çilik zanaatlarını öğretmek isteriz. 
Fakat biz bilmiyoruz ki ... 

10 - Köyümüzün çocuklarını 

kasabalara alıştırmak istemeyiz. 
Dönünce köyü beğenmiyorlar. Çift 
çilikten uzaklaşıyorlar. Bunun i
çin toplu köylerin arasında mektep 
yapılmasını isteriz. 

Köylümüzün bu on dileği tahlil 
edilirse en kanaatbahş bir rapordan 
daha lüzumlu olduğunu anlıyabili
riz. İstanbul civannın köylerinden 
gelen bu on dilek diğer mıntakala-

'1 

Kongre için 
Nesredilen 

' Raporlar 
B irinci köy ve ziraat kalkın

ma kongresi yayını olarak 
hazırlanmış olan kitaplar ve ra -
porlar A, B serisi altında toplan -
mıştır. Belgelerin birinci takımı a
na direktiflerdir. Bununla bera -
her A serisinde 34 takım muhtelli 
Türkiye mahsullerine dair eser bu 
lunmaktadır. B serisinde biyojeog
rafi ve ekonomi bakımından Tür
kiyeyi alakadar eden eserler top -
lanmıştır. Bunların miktarı 17 dir. 
Ayrıca seri haricinde Türk ziraat 
tarihi, Atatürk çiftlikleri, silola -
rımız ve daha baz1 yeni eserler 
bulunmaktadır. Bu eserlerin hepsi 
kongreye iştirak edeceklere takım 
halinde tevzi edilecektir. 

Ziraat Kongresine 
lstanbul Namına 
(ştirak Edenler 

İstanbul vilayeti ziraat müdürü 
Tahsin ve esbak baytar müdürü Ca
fer Fahri vekaletçe ziraat kongresi
ne çağınlmışlardır. İstanbul vilay~ 
tinden kongreye gönderilecek çiftçi 
murahhası seçilmiştir. Kartalda çift
çilikle meşgul Necati Şerif vilayet 
~ıftçileri namına kongrede buluna -
caktır. İstanbul vilayeti ziraat oda
sını da oda ikinci reisi Lt1tfi Arif 
Kenber temsil edecektir. 

rın dileklerine ilave edilirse Zi
raat kongresi için geniş bir mes -
turla çevrilen büyük mevzuun a
na yollarına varılmış olacaktır. 

l Lutl i Aril Kenber 
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fngiliz Kabinesi Akdenizdevapur Kont ADAM YETIŞTIRM<D-~1~~, 
1 Avrupada ~· ~· 

Sarsınh Çı•nde c·ıano :resinde, ya 'Ralbvfnde, 18 Çocukları Konlina cemiyetinde T ayare işlemiyor dırıar. Maamafib, resm1 bir müeueseye bağlı oımayarak 
di hatlarına hayır yapmak iddiasında bir kaç insan 0·1-alR"ı 

(Bap ı lftdcle} bahis oım.IU zaman phat sempati (Bap ı iftcldeJ da mimkündür. ...a, 
Ba p.telent g6re, hükUmet 69 "1 ve atlpatllere yer yoktur.., diyor. Son günlerde yalnız Erelll llma· p t de Bunlar delik yarım pabuçtan n ala ala ilk mektebe ·~ 

mrfmda vui.Jetini yeniden tetkik .. * nmda 30 gemi bliilmıif bulunuyorda. e c. e geldiiini gördükleri bu çocukta bazı kabiliyetler sezıni,ıeP'!:· 
d9cek w o zaman mecburt hizmet ı.. Londra 2l (A. A.) - Bublye na - Erzurum vapuru fJrtmada İnebo • "I Bu günkü sefaletinden kurtarılarak lstanbula gönderilır, 
p. g&mUti slstemlnl terkeıtn•ıln zm B. HGN Belishanm talebi üzeri - luya kaÇDU§ ve 150 ton hamuleden tebe yerleştirilirse memlekete bir adam kazandıra..a.ll:lal'I~ 
dolm olup oımwlJııı g6recektlr. ne hiikbıetçi Uberaller, bulfin öğle- ancak 50 sini çıtarabilmiftlr. lstan- Dl ltalya 5~-reffi nesini ummuşlardır. • .,. 

J'abt niçin ü~ 111 beklemeli? tpe den IOlll'll topl•nmıf)ar " Harbiye buldan Karadenize kalkan Karadeniz n n WTII a Bll cidden temiz yiirekll imanlar için bütün mesele bit r .. 
Dally Te1egraph,,.. Dal1y Expns ga- nazırmm muhamılarmm J111Dnailey- vapuru İneboluyu tutamamlf, İstan· Ziyaret Ederken Alkıılandı tunu bplup çocuia lıtanbula afınnaktan ibarettir. Eh mdllllr-1 

-.ıert bu suall llCJl'U1orlar. hin iktidamzhlJm ileri llÜrmeleri bula d&mıekte olan Güneysu da Sam Budapept, 21 (A.A.) - Stefanl kadar yumurcak için Enurumdan lstanbula kervan kaldı ,_ 
DlAer chetten, eol cenah pzetele. byftyetfnl protesto etmlflerdir. B. sanda if yapama!Dl§tlr. ajansmdan: cak, değil ya. ... Belediye veya Halkevinden temin edilen bet tr 

rt her tarlü cebir fÜli aleyhindeki Hore Belilha bu toplantıyı mütear- Raaalltanenin oerdili mafl1ıncd Kont Clano, dün saat 18 de İtalyan kağıda kendi bedeninden de bir o kadar kattın mı her ~1111_. milcadelelerine devam ediyorlar. kip, Bqvekll B. Cbamberlain ile u- Karadenizde de dün karayel orta sefaretbanesiııe gitmiftir. Budapeıte- mam demektir- Yol parası, temiz bir elbise ve kasket, ~ır 
Times gazetesi~ ki: :mn bir göriifmede bulunmuştur. kuvvette esmiştir. Rasathaneden al- de mukim İtalyanlar, derin rabıtala- kavva bavtıl içinde bir mıktar çamaşır. lstanbuldaki bır 
Dünkü müzakerelerden heyeti u- ~e göre, B. Cbamber • dığımız malumata nazaran Edirne, r1nı kendisine arzetmek için Kontu şeriye bir tavsiye mektubu- Çocuğu yolda görüp gözet!e lr 

mumfyesi itibarile çıkan moral fUdur Jahı, yamı harbiye müsteşan Lord Çorlu ve umumiyetle Trakyada hava orada bekliyorlardı.. için lstanbula giden, ahpab, emanetçi, ve polisler de eksik 
ld, hftk6met, her Qalde milli memba- Strathcona ile Müstemleke nezare· daima sisli geçmektedir. Balkanlarm Sefarethanenin salonlarmda Kon- ğildir. 
larm muntazam inldpfı için 1izmı ti parl&ment.o müsteşarı Lord Duf - üst kısmı tamamen karlıdır. Anado- tun ıerefine tezahürat yapılmakta 01- Hayır sahipleri kendilerine düşeni yaptılar ya gayri 
ohm bütün tedbirlere gerek parta • ferin ADdovayı kabiDeaine çaiu'mıt- luda mevzii şekilcie kar yağmakta- dulu sırada, ellerinde MussoUninin tarafını da devlet baba diiPlnsÜn
mento " gerek halkın m.üsaraatla ı- tır. Politik mahmlerdeki kanut, B. dır. Fakat bu her yere p.mll delil- faşist Jtaıyanın ve Kont Cianonun Bütün feliketi, devlet babayı, kolları sıvamış darph-~ 
eabet edecelfne g(lyenebillr. Tatbik ChamberJaiııin pek 1fJJnnda, B. Hare dir. Bununla beraber kar yfizünden ınethiııl mutaammm yazılar Y~ çayır çayır para kesiyor tasavvur etmek zihniyetinde af81111"'7. 
ed11ecek mailer b•ldnnda lhtnU ola- Belshianin şahsı etrafındaki anlaş • bir çok mmtakalarda yollann ka- levhalar taşıyan dellkanlılann dahil lizımdır. 
bmr" olamktır. Fakat. bu, milfte- mazlıkta kati karanın ittihaz edece- pandıjı bildirilmektedir. Bu arada bulunduğu ?acarlardan m~p Şimdiye kadar yüzlercesine rastladığım için bilir ddill 
ret hedefin tamnmasma w bu hede- ği merkeıbıdedir. Bursada da hava karlamıştır, Ulu- bir ldltle sefarethane önünde toplan- lstanbuldaki hemşeri çocuia Maarife götürmütt .. ~. 
te erlpnek azmfne delildir. Parıa • Eden 1ondnya Dinci& dal etekleri karla örtülüdür, Jmflardn'. okumak isteyen çocuğu almağa mahsus gece mektepl:4 

.... ~ 
manto w halk ha1r1nnda clolra ola- Lo Bfiyfik fe)ürJer.. arasında tayyare İtal)'a HariclJe Nazırınm otomobi- yoktur,, cevabını almış; Valiye rldilmiı. gayet haklı 
nk 85Jlenen reY bizzat hO.k6met i- ndra, 21 (Hun.st) - İki hafta seferleri tamamen durmuştur. Oto - ll sefarethaneye yaklaştığı sırada ayni cevap .. _ Nereye baş vurulda)"IB yer demir gök ba)ar ... 
.pn de dolrudur ' evvel Amerikaya giden ve orada bir büs ve otomobil nakliyatı tevakkuf Düçe, Ciano, sesleri ayyuka çıkmış- Bilmem neredeki Halkevinden bilmem neredeki 

• pre~ gibi hümükabul gören eski halindedir. Trenler ancak ihtiyatla tır. yurduna boş yer& bir çok gelip gitmeler- Basılı bir çok ı 
Beheohman kabtna dellllt1ltterl- Hariciye Nazın Mr. Eden, Londraya ve gayet hafif süratle ilerleyebil • Sefarethane dahilinde, İtalyanla· melerden sonra boiazıaı kendi kazamnak üzere· m 

ne gelince 'l'hlW ... ...., Clamber- dömiıÜf, ,,.. alqam radyoda kıl& bir meldedir. rm co§kun alkışlanndan ve milıt dekinden pek de farklı olmayan • hir pndiiz mektebine 
lain bbfnestnln Jal9htr aman btl o- nutuk IÖyı.mittfr. Kar bütün İngiltereyi kaplamıştır. marşlar çalındıktan sonra, orta el- Gazete satıcılıg"' ı, hırsızlıg"' ı ve - 11.;-vet kısmetinde varsa ve 
!arak tıelAkld ectibnedlllnt ft fınat Mr Ed Amerlkad İ gilt d •'°"'"' 

· en a n ereye Trenler gayri muntazam işlemekte - çil Vinci, Hariciye nazırına Bu a • zetelerin dediği gibi, cezaya ehliyeti tıbben Rabit olursa 
mhdr eder etnm Cbamberlain'bı karşı gösterilen sevgi ve te~ühtn cUr. Londradan ot.obüs ve otomobil - pe~edeld İtalyanların kraI imparato- Yalnız hu çocuğu lstanbula pnderenlere değil btltün 
ceçlrl1en teeriibed8D fatlfade ederek büyük .olduJumı ~lemif, dünya me- leriıı şehir haricine çıkmamalan lü- ra, Duçeye olan sarsılmaz inan his- leketin daha yüzlerce çocuğu, devlet müesseselerinin nel 
bhfneslnin mflealr1llhd '"1nmJa selelennde Amerikanın daima hesa- zumu kendilerine tebliğ edilmiştir. lerlni arzetml§tir. ibaret olduğunu· ve oralara nasıl girlldiiinl bilmedep 
~IJmn ımn.,. ,.,... olma- ba katılması icap ettillni ve her me- Londrada IUhunet IJ.fJr altında 8, eli- Kont Clano, Budapeftedeld vatan- bir yol parası ve ellerinde mukavva bir bavul ile An 
4ılmı bym,.temekl'eclh-. selede k.ınvetli ve mlterakki Ame- jel' ,.ııirlerde 16 dır. 9 ktp kar altın daşlannı dostane sel8ınlamak sure· mir, Adana, Konya, ve sair gibi büyük merkezlerin s~nkflliJlll' 

AJDI mevzu büJimda 1'991 Cbro- rikan milleti ile müdavelei efklr et- da kalarak ölmüştür. İskoçya sahil. tile mukabelede bulunmuştur. na döken hayır sahiplerine şuna IÖylmek isterim: ._ _ _. 
2llcJe pmt:est menin faydalı olacağına kani bulun- terinde bir çok vapurlardan haber a- Budapefte 21 (A. A.) - Amiral - Her şeyin ucuzu gibi hayır ve hasenatın aeazuna ıuıa:r. 

"KemJaDtln mftdafe• mevzuu- duğunu söylem.iştir. lmmnaımfbr. Horty, bugün Mezobegies de devlet aman ihtiyatlı bulunun- Ad~m yetiıtiraaek ucuz ve kola! 

u .. .., •• 
Multtarlyetl 

Talıbl Reclclı .. 

Yugoslav 
Kabinesinde 
Değişiklik 

VUIDftt 21 CA.A.) - Polonya Uk-
llm;Jawn mubtariJet1 bakJnndald ta- (Btıfı 1 incide) 
Jebin Po1mıJa Dı,et meclisi reW ta- Yeni Yugoslav kabinesi aşağıdaki 
nfmdan reddedilmeal Ozartne, Uk- tanda te§ekkül etmiştir 
raDJ& DUyoDal demokrat putla! Bafvekll ve Hariciye Nuan Sto-
mer"9ı komi~~ ~ 119 7adiaovl$. mhüalfıt NMm Meh-:m ~ llup,_ .... ~ med Spüo, adUye Nam 8'1illko-

~ ı:~ = viç, Maarif Naıırı U'undziç Bovo
- -ie.P~ brar wrmlft1r. ltab, Sol:ral yUdım Nuın Dragişa 

Riitenyacla TeclüJ 

Dev .. E•yor 
VBrfOft, 21 (A.A.) - karpatlaral

tı Rütenyumda tedhlf hareketi de
vam etmektedir. T.ııawtit kamplan 
eiWaruıa kadar dolmU§tur. Bu 
lrımplara leVkedilenler llUIJ'Ulnda 
bDha1&• KarpatlanıQ Rüteııymı cöy 
lülerl. köy papazlan ve 6iretmenleri 
bul11D1Da1rtadır. -

S•etknlf, orman ..e maadln Na
zın Dobroviye Stokoviç, Maliye 
Nazırı Letitsa D11f&D, Nafia Nazı-
n Moho Krek, Barbi>'e ve Bahri

ye NUll'I Milatla Nedi~, Ticaret 
ve endüstri Nann Nlkola Kabalin, 
Beden terbiyesi Nazm Mastroviç, 

Posta telefon Nazın Panta Yova
mmç, Dahiliye Nazın Mllan Açi
moviç. 

Devlet nu1rları: Vajialav Coe, 
Devlet auırları: Cuer Kaleneviç, 
Devlet mmrları: l'rau Saoya. Hafaylw Yeal lllttesl 

._.._ d (T'&11n Yeni Kabine ne eski kabine ara-
UKen enm, ~ .. ı - Ha tayın 

939 biitçesi, 50 bin Ura fazı,.ue bir smdakt en mühim fark. dahiliye na-
nıilyon altmıf bin lira olacakbr, Biit- zırı Koroşectn çekilml§ olmasıdır. 
çe mfttevazindlr ve hiçbir vergi lh- Sanıldıluıa göre, B. Koroşeç, mebu
da veya vergilere zam yaptluıq de- san meclisi riyaseth:ıe namzet göste-
lfldir. rtJeceldir. 

Yeni bi1tçe 1Aylhuı, Hatay ?tflllet Jlebusan Mecllai 16 kinunwsantde 
M'ecltatne verilmifUr. içtima edecektir • 

Y EZ i D 
RIFIK HALiD 

--~~ -_-::.,_-_ haralan arazisinde bir av eğlencesi şey değQ.dir. Bırakınu ki bir devlet bile, kendi mektepl 

Zı·raat Kongresı· tertip etmiş,bu eğlenceye Kont Ciano kendi mesuliteti altında çocuk yetittirirken, bir yandan da 
Kont Csaky, bir çok nazırlar, İtalya- ların içine girecekleri hayatın kadrosunu hazırlamadıkç& 

Hazırlıkıan nın Budapefte elçisi, Polonya Reisi- alesef hedefine isabet ettirmiş sayılamıyor. 
cümhurunun hususi kalem direktörü - - - --

<Baıı 1 incide) ve daha bir çok zevat işt~ak etmiştir - - -
İnşaatı hayli ilerlemiş olan bu çift Kont Ciano yarın sabah Budapeş-

likte bin hayvan ile çalışmıya baş- teyi terkedecektir. 
lanacak ve program mucibince bu 

miktar beı bine çıkarılacaktır. Veka- Polonya • Sovyet 
let memleketimizde tavşancılığı da 
yaymak maksadile çiftlikte ayrıca 

bk . ..JN,ll&J"'*"~~~~QL.l~ı,f-~__......_,...._..~ 
şanlar yetiştirilmesini temin edecek- ~---feri 
tir. ~--·-
Kongreye gönderilen raporlar Moskova, 21 (A.A.) - Tamı Ajan-

Mllli Sanayi Birliji, ziraat kongre- il bildiriyor: 
si için hazırladığı raporlarını dün D11 Ticaret komiseri ile Polonya 
kongre umumi katipliğine göndenni§ ticaret direktörü arasında 16 kinu
tir. Bu raporlarda İstanbul mıntaka- ntrevvelden 19 kjnunuevvele kadar 
sını yakından alakadar eden mevzu- yapılan temaslar neticesinde ild mem 
lara temas edilmektedir. Evvelce T~ leket arasında yılda 140-160 milyon 
caret Odası tarafından yapılınıf olan Zlotiye yükselen it hacminin geniş
tetkiklere müstenit ayni mevzulara letilmesi imkam tesbit edilmiı ve 
ait raporlardan başka, birliğin deri bu maksatla 1939 klnunusanisinde 
ve dericilik, keten ve kenevir ziraat ticaret gÖl'Ü§melerine başlanmasına 
ve sanayii, pamuk ve pamuk men- karar verilmiştir. Bu görüşmeler en 
sucat sanayii, yün ve mamulitı, süt, ziyade müsaacJeye mazhar millet 
sütçülük, süt tozu, tazein mevzuları- prensibine ve kliring esasına daya -
na dair raporlarla birlikte kereste- nacak ve aktedilecek olan muahede 
cilik, kontrplik sana.yilne ait rapor- ticaret milbadelesine ait bütün me
lan ve palamut ve bullsa çıkarılan seleleri halledecektir. 
nebatların iktısadi ve sınai bakım
dan vaziyetlerini tesbit eden ayrıca 
bir rapor g5nderllmiftir. 

Kongreye ı,tlrak lçhı Ankaraya 
gitmiş olanlann bilvesile hükO.met 
merkezinde . takip etmek lstedikleri 
işleri takip ve neticelerini kendileri,. 

JEFRIKA No. 36 
J • 

ne bildirmek, gezmek, görmek, tetkik 
etmek tsteidild.,ri hususları temin i

çin Ziraat V ek:Aleti muamelat müfet
tişliği bu hususlara memur edilmiş
tir. Bapnüfetti§ Mahmut Uluner bu 

vazifeyi deruhte eylemiştir. 

Grip, nezle, enfloenza, ııtma gilri. tehlikeli haatabklara 
ımunak için, aaflıimızı daima BIOGENINE dediğimiz bJI 
dennan bablarile aiaortalaymız. 

BIOGENINE; birçok mühim devalarm birle,tirilmeıile 
dana ptiribnit en bimci kan, kuvvet, iftilıa yaratan ve 
P,i tesirini derhaıl göateren bulunmaz bir müstahzardır. 

BIOGENINE; kandaki kırmızı yuvarlacrklara verditi 
yeni büyük kuvvetlerle haricden gelecek her türlü mikroblart 
hal öldürür. Tatlı bir i,Uba temin eder. Sinir ve adaleleri •i 
lattınr. Zeki ve hafızayı parlatır. Bel ıevıekliği ve add 
darda ,ayanı hayret faydalar temin eder. 

BIOGENINE; kullananlar kat'iyyeo kardan, kıfl&D,-" 
tan, yafmmdan ve h•valann deiitmeainden müteeuir 
Çünkü uzviyet, her zaman gene ve dine bulunur. Ve bu sa: 
müthit ikrbetlerle neticelenen; grip, nezle, enfloenza, ııtma 
afetlerden emin bir aurette korunmut olur. Sıhhat V ekiletinİJI 
mi aıüaaadeaini haizdir. Her eczanede bulmıur. 

söylendim ve sonra dedim ki: 
- Demin bahsettiğiniz kadın taparlık devriınlr 

de heme:! hemen, baıka şekilde her yerde mevcuttur 
Rondel'in sözünü tasdik ediyorum: 

Sabahleyin IODef8 btP elflip içbıden bir kaç 
kelime mmldanmak .. lfte namazları. Kinun ayın-

tine tapmak pek rağbette bir kaide idi. Mesela Mı-

lanna karp koyarak yeni nesil, eski Mısır kadınla

rının adetine riayette devam etmiştir. Asurllerdeo, 
İranilerde, Fenikelilerde ve bütün İsrailde de öyle 
idt, erkek uıvu mukaddesti Suriye kralı Demetrius
un madalyeleri, kadın mumyalarm bacakları arasın
da bulunan iri heykeller, sonra en mühimmi, Hiera
poJis mabedi .. Bb. mabedi - kapısındaki iki muazzam 
uzuv heyblile .. yaptU'Bn Asuri kraliçesi Stratonice 
idi! 

- Benim fikrimce plaj ve deniz sporu arasını. 
kadın, ıslak mayosuna vücudunun kabartmasını ııAt 
edelib<:ri bu ayin umumileşmiştir. Yalnız kapalı bit 
yerde ve zeytinyağı kandilleri altında, ağır dua ~ 
telerile yapılmıyor; mabedimizin tavanı göktür, 1' 
mini su ... Hava günlük, öd ağacı değil, iyod k~ 
ağzımızda gevşeklik veren gül sulu şuruplar ve ": 
kerler yet'!ne diriltici tuz tadı duyarız, duamız JcalJ: 
kaha olur, namazımız yüzgeçlik ... Tapınmamız ~ 
ledir. Fakat taptığımız yine odur, kadındır. AyıP c 
betini bulamadığım l:)u tapınışta sezdiğim biricık 1'1J .. 
sur bizim iyinlerimizin çok açık bir yerde devaıoJI'. 
ve doyurucu, ondan dolayı da bezdirici oluşUdı.att 
Dinlerde niçin imsak ve "mizansen,,e çok ehenınıiY• 
verildiğini bu bolluğun ve açıklığın bıktırıcı te~ 
bakarak •nl•mak mümkündür. Kandil, buhur, ıojl~ 
ve eflane olmadıkça ruh, Meryenıi göremez. an 
fimolojiıt bir bakııla onda bir Filistin kadınıJıl!l ~ 
zel ve ~in için yanan bir aşkla derinleşmiş ~\18 
hatlarım seçer ve nihayet bezer. Kuru protest!.\111 
nitekim Meryemin resmini, lsanınki gibi zararlı b\J 

da üç gün oruç, eylfilde hac seferi .. Bütün elin külfeti 
bu! Mösyö Rondele &öre hac için Mekkeye deiil! Mu
sulla Imadiye arasında Şeyh Aadhıin türbuine gi
derler, zengin evkafı olan bu türbenln müteveWleri 
Yezidi iemirlerinden seçilir. 

Haksız ve asılsız olarak Yezidilere mabet edi
len mum söndü imacb bu hac seferile illfiklidlr. Mum 
söndiı lylni Şabak adı verilen büsbütün ayn bir c... 
maatin çirkin bir Adetidir. HOf, Yakın Şarkın bai
rmda daha ne anlaplmaz ve inanıl~ Metleri din 
şekline sokmuş cemaatler vardır. MeaelA, kaduun 
cinsiyet uzvuna tapanlar .... 

-Tüllere bürünmüş güzel bir kadın, lyln yein
de yüksek bir kürsüye Çlkarılırmış; 80Dr& dualar o
kunur, tül sıyrılır ve bu çınlçıplak vücude karşı sec
deye varılarak: :"Ondaft geldik ona gideceğiz!,, der
lermiş. Ayıp şey .. Fakat bunun ayıp oluşu ancak bir 
arada yapllıfmdandır. Yoksa ayrı ayrı bütün beşe
rin can attığı ibadetlerden biri o değil midir? 

BiliyorStmuz ki eski dinlerde erkeklerin uzvfye-

sırlılar Apia boğasının neşil yetiştirici yerine ehem
miyet verirler, bir Roi - Apis ölünce yerine getiri
lecek, daha doğrusu tahta geçirilecek boğanın gayet 
iri olmasım isterlerdi Ammien Marcelin bu bapta 

uzun 19Yler söyler. Eusebe'de Heliopolisdeki boğanıri 
bu hUSUllyetlnden bahsederken der ki: .. Aşk arziıs\i 
hararetle tebeyytce gelir, Jlitekim güneı de harare
tile tabiatl ilkah ftder.,, Nicopollsde kadııılar kırk gün 
yeni Kral • Boğayı ziyarete koprlardıı hem sadece 
ziyaret dejil. •• Eteklerini kaldırırlar, kendilerini ilAh 
hayvana takcllm ederlerdi. Eski Yunanistanc:la da 
tekkeler bu mazhariyeti görürdü, fakat, tarihçilerin 
Yzdıklarına göre dişi keçileri tercih ·etmek suretile 
mukaddes boynulular Grek güzellerini 7eeste bı· 
raJmlardı. 

Size uı1 garibini 86yllyeyim: Vivant Denon yu
kan ve af8iı Mılırda tetkikatını. yaparken bir tfir. 
be yanınd•ld camide kadınlann muayyen zaman
larda toplanıp aralarmda yapmadıkları ır.Unasebet
sizliji bırakmadıklarmı gönnii§tür. Bu cami, fiiplıe 
70k ki, eski bir Apis sarayıdır ve bütiin din inlnlip-

Beni İsrail tarihinde İbrahim, Yokup, bilhassa 
Süleymanın oğlu Roboam da bu adetlere uymuılardL 
Nihayet ~3 de Kral Asa o kabil heykelleri parçalattı 
ve çirkin adetleri yasak etti. Musanm Sina dağına 
çıktı~ zaman Beniisrailin, Harunu dinlemiyerek bır 
altın buıağı heykeline taptıkları mal~mdut'. Bu bu
zatı Apb:'den bafka bjr şey delildi ve tapınüan da 
Apisteld meziyetti! 

Görüyorsunuz kl bahsettiğimiz mezhe:p yeni b!r 
191 yapmıyor. Yalnız kadına ehemmiyeti fula ver
mekle bir küçük ayrılık gösteriy~r. Kacb,n .• Kadın, 
eski YunanJstanda kendisini gelip geçlcıye takdim 
için yarıçıplak, sokak baflannda müşteri bekllyen 
bir di§lden ba§ka ne idi? Lidya'dald Lice des Femmes 
leri okudunuz, tabil ... Bakire kızların bile küçük bir 
para mukabili bu hususi mahaJlelere giderek kendi
lerini klm isterse ·bir yaşlı, bir genç, bir yabancı, 
huljaa bir erkek • teslim etmeleri bir dinl vazife ad
dolunurdu; yani fusuş dediğimiz ayıp delildi, günah 
dejildi, savap dejildl, farzdı. 

- Hem :.de farzı kifaye de delfl. diye içimden 

muı kaldırmı~ır. 

:- Pek, dolru, çok mükemmel, EkselAnııt' 
(Arkası oar J 
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z Zamanda iki Çete Temizlemiştik 
Dedo Atanaıın, Taıovall Dinganın Pis Vücutları 

Balkanın Kara Yosunları Üzerine Serilmişti 
Q alkanın sessizliği ve ıssızlığı 

içinde günlerce bof yere 
~ek gerçekten beni de, müfre
~ neferlerini de çok sıkmıştı. 
~ Menliğe inmek, biraz din
~ek kararını vermiş, yola çık
~· Bir gün Nevrekop ile Men 

arasında bulunan "Papaz Ça
hıoı,, denilen yerde oturmuı ye
~ yiyorduk. Bizden ild yüz met 
lıtr kadar ileride nöbet bekliyen 
~ lleferimizln çaldığı acı bir dü-

leli bize ıilih bap ettirdi. 
a......~lkll neferim ifaretinl tam 
~da vermlf, müfrezemiti 
~üyük bir tehlikeden kur-

J,f eğer bizim Atanq Jı:aptan 
hL.._. da o civarda, batıl pek te 
~.-uuarımızc:la değil miymif. Su 
~ üzere bulundutumuz yer
~ çeşmeye doğru gelen bir çe
L -_ ııöbetçimizle karplapnıf, bu
~Ulu yer yüksek olduğu için 
~ toplu bir halde de görmüf. 
~önerek kaptanına haber 

1~ar bize taarruz için tertibat 
~ _ilerlerken biz de onlan tepe
~ için açılmlf, karplanna dl
;:!_ dikilmiştik. Aramızda üç yüz 
~ kadar bir mesafe kalmıştı 
~k fiddetli bir atet ile kar 

ı...!tkat yılmaz Mehmetçiklerim 
~ y~ban domuzu avma çıkmıf 
l.L,~118rdaki itidal ve IOfuklwılı
~ o kadar ıüzel ve me1't9e çar
~ ~i _bir çeryek saat içinde 
~~ıçe-.~an
~ kaçıp kurtulmakta bulabildl 
~t, Perim Balk•nının ilAhı ol
:"1111ıtr atede~ !ftthar1- ~il 

~Türk müfrezelerine meydan 
--Yan (Dedo Atanaf) ile dokuz 
~nın göğüslerini benim ara-

l'Ürekli Mehmetçilderimin kur 
~ delmif, kudurmUf dal do
ttat lanna pek benziyen pis vü-
1-tılarını da Blakanın kara yosuıı-

iizerine sermişti. 
~u · tatlı çarpıtmanm mvkine 
~yan neferlerim Mealile 
_"'lllllekten vaz geçtiler. Etrafımı 

~leyip kaçanlan da arkadaş
~ kavuşturmak dileğinde bu
~\llar. Tabit kıramadım onlan. 
~ yola düzüldük. On beş gün \ 
1' gemik. Nihayet SeTez ile 
--~kop arasındaki (Bakır) dağı 
)L~ik. Talih burada da güler 
~bı(i gösterdi. Yatak yerlerini 
llt U~m bir çeteyi, izleri üRrin
L..... lı:O\?aladfk., iki gün sonra bulup 
~ık. 

Q \l çeteye Teşovalı '"Dinga,, 
''-' kaptan kumanda ediyordu. 
.._._ikindi vakti bafladıtımız mü
~eyi iki saatte neticelendir
' (])inga) ile on üç yoldllfını 
llt P sıkıştırdığımız bir dere için-

lepeledik. 
"1t ~ize geçen ıiWı ve cephane· 
~ Yiikümüz gerçekten tapna· 
ı_ 'cak kadar ağırlapnıftı. Faz
-.~1-rak kıpn fiddeti de artmıftı. 
~ artık misafir kabul et
~ or, köylerde kalıp yatmek ta 
~ ~ hesabıma uygun gel
~ Ofdu. Faaliyetimize muvakkat 
~ ıanıan için nihayet verdik. Az 
'2aınanda kazandıtımız ferefli 
~ld lffakıyetlerin yüreklerimize 
'\lrduğu sürur ve iftiharla Se-

leldik, istirahate çekildik. 

S •rezde geçirdiğim ten bel ve 
~ bir tarzdaki hayat beni pek 
)t sıkmıı, bunaltmıştı. Bir şe
~ llışıldık kudurmufluktan le· 
~ •derler. Ne kadar da dolru 
~ıntüş bu. t,ıe, çok §iddetle 

' aüren kışa karp yine gö
~' IÖDlüm dağlan, Balkanları, 
~or, özlüyordu. Gerçi bot ta 
~ 1.lyor, şehir içinde kendime 
~ Ufak tefek işler de buluyor
~ Aııcü, ne bu lfler, ne de 
4&.:"... ._ tbrahim Pqalardan ,ar
~ ama ,..1nn1ık ft ne de 

slk .t Ethem Paşadan aldığım 
mektuplardaki içtenlik, bir türlü 
aykırı duygulardan sıyrılıp kut'· 
tulamıyan ruhumu okşıyamıyordu. 
Hiç fÜphe etmiyorum ki, şaşacak, 
güleceksiniz bu duygulanma. Ne
den bilmem? ... Meseli; Perim Bal 
kanındaki yabant! kekiklerin kes
kin kokusunu ben, en güzel bir • 
saruı veya livanta kokusuna üs
tün tutanm. 

Ormanlarda sık sık gözüme lll
fen yumak yumak, minnacık kurt 
enikleri şehirlerde gördüiüm zarif 
elbiseli, kıvır kıvır saçlı, dilli be-

beklerden daha çok hoşuma gider 
di. Bir derenin kenarında zümrüt 
gibi yeşillikler arasında tabiatın 
özene bezene yaratıp yetiştirdiği 

filizi yapraklı bodur bir su lilesi. 
yine ayni tabiatın ayni özen ve be 
bezenle yaratıp yetiştirdiği kumral 
saçlı, yanakları pembe hareli, u
zun boylu bir köy dilberinden :ia
ha ziyade dÜfÜndürür ve ilgilen
dirirdi bent. Şu duygulanmla her 
halde benim yabani bir ruh tafı
dığıma hükmedip te sakın yüzümü 
kızartmayınız aayın okuyucularım. 

(Dnamı fHıf') 
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SiROZ NEDEN ERiTiR? 
Sade siros detll kM'llCiier huta

bklaruun hemen hepsi imam çok 
ve çabuk sayıftatırlar. imam US1Dl 

ca bir ateşli hutalıktan da, mide 
bozukluiu uzunca süne, barsalda
nn bonkluta devam etle yine u 
~ zayıflar. Fakat karacller has· 
talılının uyıftatmuı oıılann ~bi 
rlne benzemez. Bu hastalık insanı 
adeta eritir. Hiç yemek yemlyen 
muhakkak aç duranlar bile o kadar 
çok ve çab~ erimezler. 

K•.ciier hutalılddannın llısa
nı erittiii eskdlenberi bilinirse de, 
sebebi ulqılamu ve bu karaeiie
rin tbttlnde bir esrar perdesi sfbl 
sayılırdı. 

Halbuki karacli'erin vücudumuz 
da her ite kanıtıtı itrenildltin
den beri o esrar perdesi artık kalk 
mqtır. Her teYe kanf8D uzuv, iyi 
iflemele devam ettikçe, onun i'I 
bilttln vücut için b:ır iyilik olur. 1-
71 iflemeyince de bütün vücut İ· 

çin felaket demektir. ' 

Yediflnls ııdalardan azotlu olan 
lar bracifenlen geçtikten sollra 
vflcude yayılarak vücudu büyütür
ler, yahut btlyUmtiı vUcutta eski
Y• kımnlM'I yenll8fdrlrler. Ye
meldenlen ıelen albUmlnl vtlcude 
yanyaeak albthnin 99kline çeviren 
k .. ciprdir. Karaclprln kendisi 
bosalup ta bu lfi riremeylnee, ne 
kadar yemek yenilse ricudun iti
ne yaraınas. 

VUeuda nıtacak, hem de 119mlr

teeek olan yaflann bir kumı ka

nc:lferden ~eden kapa bile 
ricadan içinde ba iti yine kar"Hi· 
fer tamim eder. Karaciler bu iıi 
ni de sönmeyince vilcuttaki yağ
lar erir h bir daha yerine başka
lan ıelemn. Bundan dolayı de ka 
nc:iier hastan ç8huk erir- Yal vtl 
ewula mtmafm da yaradıfından 
kanc:lfer bonlunca ricadan ısın· 
mak ltf de bozulur. Onun i~in ka· 
raelfer •atalan, vücutça eridik
ten bqka, çok da tltilrler. Kıpa 
......... ıd7Me lttl•aelı: bna
ier henkl.,._ hatbea albaede rm•• wn.nr. . 

Daha sonra, gıdalanmızdan ge
len tekerler de yine karaciierden 
geçerek vflcudun i(inde işlerini gö 
rilrler, Her türlü hareketini temin 
ederler. Karaciterin bozuldulım
dan dolayı vücudumuzdaki ~er 
nilzamı da bozulunca iman derman 
sız halsiz kalır. Hareket edemez 
olur. Onun l(in yol'Jllnluk, mecal
sizlik, karaciğer bozulduiunun 
b8$lıca allmetlerinden biridir. 

Vücudun normal halinde yediti 
nlz gıdalarda şeker, yahut yal 
maddelerinden biri eksik olursa 
karacil'er birini ötekine eeviırerek 
vUcudun uınmasını, hareket etme 
sini &emin eder. Yani, ebilditi ta 
mamlar. Heri-' Uzerlne alan bu u· 
zuv bozulunca •blkliii tamamhya 
cak bir uzuv (ıkamaz. 
Bu işlerin ıerl kalması neticesi 

olarak vücudun kalori (ıkannak i
şide pek çok azalır. Kan aıkclfer
lerden lfe(erken pek az oksijen a
lır, bundan dolayı nesl(lerin aran
na da pek az oksijen girer. Karaci
l'er hastalıtında kalori hesabının 
azalmasını meraklı hekimler iıylce 
ölrmUşlenlfr: Normal sayılan bir 
adamın meseli Z5 kalori (ıkardıh 
zamanda sanlık hutalıl'tna tutul
muş adam ız. siroz ha!ltalıftna tu
tulmuıt olan da ancak 6 kalori çı· 
kani'. Halhuld kareciter yohıncla 
lşlediji vakit baska hastahldanla 
kalori' o kadar dütmedikten başka 
banlannda daha ziyade bile aTfar. 

Bu kadan karacifer hastalıkla
nnın insanı ned.-n zavıflattıJnn an 
latmal1a yetlştitf halde za,-ıfhl'a 
başka bir sebep daha vardır: Ka
racil'er htııstalıfında hUcrelenlP-n 
her birinin iı(indeki su nisbeti bile 
azalır. ÇUnkU karaclJer vücudumuz 
daki suyun nizamına da lı:anşır. Bir 
taraftan kancfl'er hutannın ka1'
nmda. ötesinde berisinde su topla
nır. fakat bir taraftan da htlcrele
r:bde su ualır. Bundan dolayı in
san erir. kfl~ltır ... 

Bu sözlerden kıs.ık neticm de 
elbette tahmin edeniniz: Alk~l lı:ul 
lanan adMn vücudunun tartuma da 
dikkat etmelidir. Vücudmı ıöze 
earpacalı: derecede zayıftaması da 
lı:anclierin bcmddufuna bir ali
mettır. Banlannda alkole taham· 
mü1fln artık lunlmış oldufunu. sa
nlıktan, kaşıntıdan ince, zayıftama 
haber verir. O zaman rakıya (Ok
~ sa katılsa bile, vflcat yine top
lanamu, (flnkil rakmm ..,.. idin 
]erin kerleıhııe Wn rkfemn. Ra 
kmm katn.t ı.ne 1rarae11eıa. .._ 
nk111ha11 arttmr. 

... 
HiKAYE 

FELAKET MI, SAADET MI? 
Yazan : ~. STUllS • WALKER 

l!!i!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• •!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IJ!!!!!!!!~i!!i!!!!!!!!!!!!i!!i!!!!!!~ 

1936 senesi sonuna doğur idi, 
Toledo yolu üzerinde İtal

yan tankları. ve fevkalade moto -
rize olmuş topçusu ile ilerleyen 
Franco birbiri arkasına şehirleri a
la ala Madrid kapılarına gelip da
yanmıştı. 

Bir söz İspanyolca bilmediğim 
hald~, hatta derme çatma bir is -
panyolca grameri satın almağa va 
kit bulmadan, gazete beni pürace
le yelken kürek Madride yolladı. 

Madridte ilaç için olsun bir tercü
man yoktu. Orası harbin mihrakı 
olacağını sezen tercümanların kaf 
fesi kapağı başka taraflara atmış
lardı. Londradan aynlırken eli • 
me sıkıştınlan tomar tomar, pasa
portlar, pasolar vesikalar, güya şe
hir içinde nereye dilersem serbest 
çe gitmekliğımi temin edecekti. Ne 
gezer efendim? 

ö mrümde çekmiş olduğum 
korkuların en öt patlatıcı -

sına bir kanunuevvel gününde uğ
radım. Sabahtan beri şehre dolu 
gibi bomba yağdıran Junkel\ tay
yarelerinden korunmak için; bir 
sürü insan şehrin tüneline sığ'1n -
mıştık . Bittabi o daracık yerde, 
toplu iğne atılsa yere vardırmıya
cak kadar bir kalabalık arasında sı 
kıp kalarak hem gümbürtü dinle
mek, hem zangır zangır titremek, 
bir sinir tedavisi teşkil etmez. 

Geceye doğru artık tayyare ta -
arruzunun sahiden bittiğine aklı

mız adamakıllı erdikten sonra yu
kanya, sokaklara çıktım. Bulun -
dutum yerden İngiliz sefaretha
nesine gitmek için iki mil uzunlu
ğunda zindan gibi karanlık, kaldı

rımlı bir sokak vardı İşte o sokağın 
beri ucundan daldım. Her dört heş 
adımda bir durduruluyordum. Ka
ğatlarunı göateriyordum, vemuua
nma aft çatraı-tra ezberled11fm 

ispanyolcayı, önüme gelene papa
ğan gıöl tekrarlayıp duruyordum. 
Kol gezenlerin biri Fransızca bili
yormuş, sokağın yanm sigara içi
mi kadar imtida1 eden bir yerini 
yanyana yürüyerek boyladık. ve 
tatlı tatlı çıtırpıtır konuştuk. On
dan ötede üç kişi otomatik taban
calarnın namlı uclarını burnuma 
koklattılar. Devriyelerin, bekçile
rin, on onbeşini böyle kazasız be
lasız savuşturduktan sonradır ki 
asıl belanın sunturlusuna çattım. 
Uzaktan beş on kişinin bana doğru 
gelmekte olduğunu sezdim. Bu gi
bi vaziyetlerde kiğıflan çıkarmak 

için cebe el salmak, muhakkak ta
banca fora ediyorum diye, pkka
dak vurulmak demekti. Hiç teliş 
göstermemeli, yana sapmamalı. a
heste aheste yola devam etmeliy
di. Onlarla yüz yüze geldikten ıon 
ra bir şey soracak veya isteyecek
lerine göre cevap veya pasolan 
sunmalıydı. 

Nitekim ki tamamen öyle yap -
tun. Beni durdurdular. Üstümü ba
şımı silah tapyor muyum diye gü
zelce muayene ettikten sonra bR· 
na sualler sormağa başladılar. Ma
amafih bu noktaya kadar muaye
nem pürüzsü:r ve engelsiz geçti 
Hatta benden sigara kabul ettiler. 

8 ayağı dost olmuştuk. Sonra-
dan ne oldu bilmem, birden 

hepsi suratlannı ekşittiler. Kaşla
nnA çattılar Beni ortalanna alarak 
götürecekleri yer her neresi ise 
oraya doğru yürüttüler. Enikonu 
taban teptikten sonra kapkara bit' 
binanın önüne vardık. Beni orada
ki odanm birinde oturan bir zabi
tin önüne diktiler. Beni getirenler 
ona bir teyler patırdadılar, o da 
emirler verdi. Anlaşılan beni asıl 
kumandanlarına çıkarmağa karar 
vermişlermiş, onun için çırçıplak 

bir odanın ortasındaki yapayalnız 
bir masaya dayanan, karakuru bir 
adamın karf1Sına sevkettiler. Bit
tabi ben her bildiğim lisandan bül 
bül ~bi diller döktüm. O renk renk 
pasolarımı masasının ilzerine sıra 
ladım. Adam ne IÖzlerimi dinliyor, 
ne de ı-oiarıma habnağa tenez
zOl ediyordu. 

İçimden "Eh! Galiba senin sayı
lı günlerin tükendi. Herifin so -
murtması herhalde hayra alamet 
olmasa gerek,, dedim. Herif sözü -
mü kesti, pasolanını elime tutuş -
turdu. Beni getiren adamlara ban
gır bangır söylendi. Yüzüme bak
tı, upuzun ve pek limoni bir kah
kaha salıverdi. Başımdaki tüylerin 
diken diken olduğunu duydum. A
cı Acı gülüfii dindikten sonra ard 
odadan üç kişiyi çağırdı. Onlara 
dik dik emirler verdi. Kendime 
''Hapı yuttun galiba, bunlar seni 
tantuna gönderecek takımdır,, de
dim. Çünkü her pfaklayın Madri
di otomobiller gezer, ve gece esna
sında tantuna gönderilmiş olanla
rın sokaklardaki leşlerini toplardı. 
Herifler böyle hareket etmekte bel 
ki haklıydılar gelgelelim benim dil 
bilmezliğim dolayisiyle nallanmın 
genç yaşımda dJkflişlni hiç te hak
lı bulmuyordum. "Ama ne çare ki 
bunu da görmek nasip olacakmış!,, 
dedim. 

O ç .mhll tardıadan MN<hın 
çıkartılarak bir otomobile 

oturtuldum. Otomobil şimale doğ -
ru, inlerle cinlerin top atmakta 
bulunduktan o yürekler acısı so
kaklara daldı. Ömrümde korku -
nun böyle.sim çekmif değildim. Si
lihı dizlerinde alesta duran muha
fızunın birinden bf,r ılgara yalvar
dım. Herif cevap bile vermedi, yü 

zünü karartıp başını "hayır!,, ma
nasına salladı. 

Bu içine uğramıı olduğum beli
dan kurtulmak için zihnimi bur -
gularcuına :kurcalıyordum. Nere -
deyse otomobilin durdurulacağını, 
ve bana çıkmaklığım emri verile
ceğini, ve arkamdan iki üç silih 
patlamasıyle, öteki dünyayı boyla
mış bulunacağımı pek iyi biliyor
dum. Acele bir çare bulmalıydı. 

Alnımda buz gibi terler boncukla
nıp, önüme damlıyordu. BafUIU 
sanki bir kerpetenin diflerl arasın 
dl sıkıştırıyorlardı. 

A kibet otomobil durdu. Arkam 
dan ateş edeceklerin beni 

yakmdan istedikleri gibi zımbala
malannı temin etmek, ve bir
den işkencesiz ölebilmek için o -
tomobilden yavaı yavaı çıkmayı 

aklıma kurmuftum. Netekim ki öy 
le yaptım. 

Arkamdan sllihlann patlama -
sını bekliyordum. Onun yerine ~ • 
tomobildekilerin biri1 bir ce1! feneri 
n1n Jıuamfıifnflrnöine doğru tuttu. 
Fenerin ıpğında koca bir kapı g&-
düm. Kapının üzerinde de İngll -
tere sefarethanesi levhası vardı. 

Aman o basbayağı kelimeler, o an 
da bana ömrümün en tatlı bir otlı
ytıfUDU bahşettiler. 

Arkama dönüp beni getirenleri 
ne hürmetlerle 1elimladımı artık 
siz tasavvur ediniz. 

C~P H·iTRPLR.R.I 
1 O Kuru§a Bir Kitap 

Senede 
100 Kitap 

iKiNCi KIT AP 

DÜN ÇI KTI 

YOZ SENE UYUYAN ADAM 

Rip Yan Yinkl 
Y acın : V cui,..ıon ırvm. 

Dün,. edeıbİyatmda hii7* bir mnkii olan fllel'. 

Ayni zamanda pyet meraklı bir bikiyedir. 96 aayf a 
10 kun.ttur. 
Cep kitapları memlekette her Türkün evinde bir 
küçük, fakat zeqin kütüphane buhmdurmak mak
aadıyle te.iı edilmittir. Senede 100 kitap çıkarıla
caktır. Her kitap 64 - 98 •yfadır, ve 10 kunıta 
verilmektedir. 

Yok behuma bir k6tiiphane tahibi olmak iateneniz 
ba Cep n..,ı.. eerWni takip ediniz. 
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T. iS BANKASI 'nın 
939 KUMBARA iKRAMiYE J>LANI 

32,000 LİRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul. 
1 lkinciteşrin Tarihlerinde Çekilecektir 

91ıuuı IKRAMiYELER: il 

• 1 Adet 2000 Lira hl< 2.000 Lira 
5 1000 5.000 

1 
n il - " 8 .. 500 

" 4.000 il 

16 .. 250 .. 4.000 il 

60 
" 100 6.000 il .. 

95 50 4.750 il il il 

250 .. 25 .. 6.250 .. 
-
435 • 32.000 

T. iş Bankassna Para Yatırmakla, Yalnız Para Biriktirmiş 

Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiş Olursunuz. 

1, J~ • ' • ~ 

. . 

. Deylet- Demiryolları ·ve Limanlan i'şletme u. i.daresi ilaril~rı 
Muhammen bedeli 16000 lira olan 400 metre mikabı kayın kereste 

4.1.939 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada i
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1200 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikalan ve teklülerini aynı gün saat 14.30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden, Eskişehir ve İzmirde idare 
mağazalarından dağıtılacaktır. (9200) 

Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

Harp Akademisi için 3600 kilo 
Koyun etinin açık eksiltmesi 2-1-
939 Pazartesi günü saat 14,30 da 
Tophanede Amirlik Satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 1440 lira ilk teminatı 
108 liradır. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte 

TAN ================:;::======== 22. 12. 938 

~ .... 
1 

~ 
1 
1 

! 
1 

eniz Levazım Satınalma Komisyonu llCinları 1 kom;sy•na g•lın=·'.!-a ... ""1
"

1
• _: Teşliir ve satış salonu: e~oğlu lstiklCil caddesi No. 34 

Ordu hastaneleri için 240 çift • 
Marnı.ua üssil bahri komutanlığı satınalnıa komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmin fiatı Tutan İlk teminatı 
Kuruş Sa. Lira Lira K. 

Ekmek 530.00 9 86 52258 3862 90 
1 - Komutanlık emrindeki kara erlerinin yıllık ihtiyaçlarından o

lan yukarda miktarı yazılı ekmek, bir şartnamede ve kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6 ikincikanun 939 cuma günü saat 16 da Izmitte 
Tersane kapısmuaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Ankarada Dz. Levazım şubesinden, Istanbul Ka
sımpaşada Dz. satınalma komisyonundan ve komisyonumuzdan 262 ku
ruş mukabilinde almabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun isp 
tediği vesikalarla birlikte yukarda miktan .gösterilen ilk teminat mak
buzlarım havi te~lif mektuplarım muayyen gün ve saatten bir saat ev
veline kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (9210) 

* Marmara üssü bahri komutanlığı satınalma komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmini fiatı Tutarı İlk teminatı 

Kuruş Sa. Lira Lira 

Ekmek 400.000 9 86 39440 2958 
1 - Komutanlık Deniz erlerinin yıllık ihtiyaçlarından yukarda mik

tarı yazılı ekmek bir şartnamede ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6 llrincikanun 939 cuma günü saat 14.30 da Izmitte 
Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 -- Şartnan:esi, Ankarada Deniz Levazım Şubesinden, Istanbulda 
Kasımpaşada Dcnız Levazım Satmalma komisyonundan ve komisyonu
muzdan Hl8 kuruş mukabil;nde alınabilir. 

.. 4 -~ Eksiltm~ye. iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun iste
dığı vcsıkalarla bırlıkte yukarda gösterilen ilk teminat makbuz veya 
banka mektupları:rıı muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. (9211) 

Başvekalet istatistik Umum Müdürlüğü Arttırma 
Eksiltme ve ihale Komisyonundan : ' 

1 - ( 40 > Forma tahmin olunan belediyeler istatistiğinden 800 nüs
hası açık eksiltme usulile bastırılacaktır. 

2 - Bu eserin 16 sahifelik beher forması için kırkar lira üzerinden 
1600 lira bedel tahmin edilmi§tir. Yüzde 7,5 hesabile muvakkat temi
nat verilmesi lazımdır. Eksıltme ikincikanun 1939 ayının 9 uncu paz:ır
tesi günü saat 15.30 da Umum Müdürlük binasında toplanacak olan ko
misyonda açılacaktır. Bu baptaki şartname komisyon katipliğinden is
tenebilir. l518C) i9280) 

oşvekalet istatistik Umum Müdürlüğü Arthrma, 
'·s·ı m ve ihale Komisyonundan : 

ı - 25 forma tahmin olunan Tarım istatistiğinden 1500 nüsha açık 
eksiltme usulile bastırılacaktır. 

2 - Bu eserin 16 sayfalık beher forması için kırkar lira üzerinden 
1000 lira bedel tahmin edilmiştir. Yüzde 7,5 hesabile muvakkat temlmt 
veri~mesi lazımdır. Eksiltm•:? iJ.:incikanun 1939 ayının 9 uncu pazartesı 
gtinü saaı 16 da Umum Mfülürliık binasında t?~la~~-cak ol~n kom~s.yon:la 
cıçılacaktJr. Bll baptaki şartm:me komisyon katıplıgınden ıstenebılır. 

(5181) (9281) 

erkek çorabı 23.12.938 cuma günü E D 1 S O N Müessesesi 
saat 14 de Tophanede İstanbul Le- / ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
vazım amirliği satınalma komisyo-

nunda pazarlıkla alınacaktır. Talı s ·ı G A R A DA N K u R T u L M A K c A R Es ı• 
min bedeli 72 lira teminatı 10 lira 

., .. 
Hakkı Katran Pastilleri, bent 91eri 
radan vazgeçirir, hem öksilriild 

kökiinden~ 80 kuruştur. Nümunesi komisyon
da görülür. İsteklilerin kanuni ve 
sikalarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. (436) (9185) 

)#. 
817 metre minder kılıflığı bez 

23.12.938 cuma günü saat 14.30 da 
Tophanede İstanbul levazım amir
liği satınalma komisyonunda pa
zarlıkla satın alınacaktır. Tahmin 
bedeli 612 lira 75 kuruş teminatı 
91 lira 91 kuruştur. Şartnamesi ve 
nümunesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalarile be
raber belli saatte komisyona gel
meleri. (437) (9186) 

* Bursa ve Mudanyada bulunan 
birliklerin ekmeklik unları için 
kırıdırılacak 200 ton buğdayın kır
dırma pazarlığı 26-12-938 pazar -
tesi günü saat 15 de Tophanede 
İstanbul levazım amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1930 lira teminatı 
289 buçuk liradır. Şartnamesi ko 
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanunt vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(440) (9237) 

* 2500 kilo salça 23-12-938 cuma 
günü saat 15 de Tophanede leva
zım amirliği satınalma komisyo
nunda pazarlıkla alınacaktır. İs
teklilerin kanuni vesikalarile be
raber belli saatte komisyona gel-
meleri. "442" (9268) 

uz• us 
Almanca Bilen İyi Bir 

Kimya9er Aranıyor 
Ankarada Büyük bir müessese
de çalışmak üzere tecrübeli. 
muktedir ve ivi almanca bilen 
bir Kimyagere ihtiyaç vardır. 
İlk Maaş 350.- liradır. Talip o
lanların tahsi1 derecelerini ve 
tercümeihalini bildirir bir mek
tupla bir hafta zarfında İstan
bul 176 No. P. K. adresine C. T. 
Rılmuzivle yazmalan. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ankara için •••• 

ECZACI KALFASI 
Aramyor. Yenipostane Mimar 

Vedat caddesi No. 26 ya müra-
caat. 

. -

'inhis.arlar Umum Müdürlüğü ilanlara. 

Cinsi Miktarı 

Muhammen Bedeli 
Beheri Tutarı 
Li. Kr. Li. Kr. 

% 7,5 EJtSil~e 
teminatı ss8 
LiraKr~ 

15· 
Dosya dolabı 3 Adet 150.- 450.- 33 75 

15
.so 

1

, Boya levazımı 22 Kalem -.- 400.- 30 - Jtıl'' 
Harici Askeri ı I - ldaremizin Yavşan tuzlası için şartnamesi mucibince yapt ce.ğ1 

1 ,.. cak üç adet dosya dolabı il~ Tekirdağ şarap fabrikası için satın alın~, 
Kıtaat lanları ve 20-10-938 tarihinde ihale edileceği ila nedilen 22 kalem boya le ı-o-

ve 2C-10-938 tarihinde ilıal~ edileceği ilan edilen açık eksiltmeye 
30,000 metre kanat bezi kapalı nulmuştu:ı:.. 0g 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu II - Muhammen bedelierilc muvakkat teminatları hizaıarttl 
hammen bedeli 22000 lira olup ilk 
teminatı 1650 liradır. Eksiltmesi 
28.12.938 çarşamba günü saat 15 
de Vekalet satınalma komisyonun 
da yapılacaktır. Şartnamesi her -
gün komisyonda görülebilir. İstek 
lilerin ihale saatinden bir saat ev
veline kadar kanunun 2, 3 üncü 
maddelerind~ yazılı vesikalarla 
birlikte teminat ve teklif mektupla 
nm Ankararla M. M. Vekaleti Sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(709) (9061) 

* Kimyevi muayenesile 3000 ki
lo zeytinyağ, 2000 kilo sabun ve 
hikemi muayene ile de 2950 kilo 

gazyağı pazarlıkla ~atın alınacak
tır. Zeytinyağının beher kilosunun 
tahmin bedeli 60, sabunun 40, gaz 
yağının 20 kuruştur. İsteklilerin 
23-12-938 cuma günü saat 14 de 
Lüleburgaz Tüm satınalma komis
yonuna müracaatları. (721) (9295) 

* 

gösterilmiştir. ııd' 
III - Eksiltme 6-1-939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalatl JcO" 

yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alJJl'l 

misyonunda yapılacaktır. .. .. .. ubede!I 
IV - Şrtname ve listeler parasız olarak her gun sozu geçen ş 

alınabilir.' yıııde 
V -İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde eteri 

7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelıtl / 
ilan olunur. <9304) ~ 

Nafıa Vekaleti istanbul Elektrik 
Umum Müdürlüğünden : 

Eksiltme ilanı 
1 _ Muhammen bedeli 1925 lira tutan muhtelli çeşitte 

9' 
750.000 

det makbuz kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. . 'J"i.il'lel· 
2 _ Eksiltme 29.12.938 perşembe günü saat 16 da idarenın iltfl'le 

elcS 
başında Metro han binasının 6 ncı katında toplanacak arttırma 
komisyonunda yapılacaktır. 81'8s1ı 

3 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdürlüğünde P 
olarak tevzi edilmektedir. . 1'urıış· 

4 - Muvakkat teminat (144.38) yüz kırk dört lira otuz sekiZ 

tur. u1tJ'D 
5 - Teklif mektuplannın 2490 numaralı kanun ahkamın~ iŞ tı\J' 

olarak eksiltmeden en az bir saat evvel komisyon reisliğine verıJ:ı 1s~ 
lunması lazımdır. Y 

Malatya garnizonu ihtiyacı için 

470 ton kuru odun münakasası ka- S t I k A t man"' 
:~.~;'!1:ı:~r:.~~~~~l~~ 1~~,: ~:~~ ~!":;,~:~~u;;:;,t~:,:·~e,'.'.."ç - a ı ı par ı . .,,.,..·: 

1 939 saat 10.30 da yapılacaktır. İs- FUÇU imal eden fabrikamız, mektup Şişli Bomonti tramvay ı- 11 28 
la da sipariş kabul ettigvini sayın mü'"- k" · d 6 dükka'n ve 3 dııfre 1 1·cifl teklilerin belli gün ve saatte Ma- "'. oşesın e :ilı\~ 
terilerine bildirir. Tophane hurma No. AnArtıman satılıktır. Taf~ 

latyada Askeri satınalma komis- soRak No 22 Fuçu Fabrikası I'•••• kapıcıya müracaat. 
yonunda bulunmalan. (725) (9299) mii••••••••••••ı-
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Son KAŞELERİ üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sA;!~ııe~!~.Att çıkan derece •• • 
muessır son 

~ Merkez Bankası 'iCJ~~c1iye Cümhuriyet 
17 - Birincikanun 

AK T 1 F 
- 1938 Vaziyeti 

PAS 1 E 

' F\.ı\sA ~ Lira Sermaye 

~~ırı: safi kilogram 17 .159,069 
lI .\NKNO r 

Lira 
15.000.000,-

F.ıı.&LIK 

l:ıalıildeki l\I uhabirler: 
l'Urk lırası 

llari~teki lHuhahirler! 

ı\Jtırı: safi kilogram 9.054,614 
l\ltına ta.tıvılı kabLI Serbest 
ılovızlcr 
Dıı:er dövızlcr ve Borçlu lill· 
~ıne bakıyelcn 

nıı...:_ 
"'<4Ue Tahvilleri: 

~el"Uhde edilen evrakı nakdiye 
a.rşıtığı 

l{anunun 6 - B inci madcele
rıııe tevfikan hazme tarafından 
"ila tediyat 

Setıedat Cüzdanı: 
!i.e.ztNE BONOLARI 
l'rcARI SENEDAT 

tshanı ve Tahvita.t Cüzdanı 
ı\ (Deruhde edilen evrakı nalı 

- (diyenin kar!jılığı Esham '7C 

Q (Tabvılit(itibari lnymetle) 
- Serbest esham ve tahvılat 

~ "ll!lsıar: 
ij 
;2ıncye kısa vAde ile 
l' ltın ve Dovız u.ıerınc 

ah1rilat üzenneı 
ltı., 
& ·>$edarlar : 
lllfttellf ~ 

24. 135. 603,27 
16.784.942,-
1.103.584,13 ı 

1 
561.792.01 

1 
12.736.038,331 

10.092,661 

7 .277 .984,38 

158.148.563,-ı 

15.715.851,-

78.694 311,23 

41.830.951,95 
6.768.611,40 

4.551.500,-
184.451,581 

7.808.722,-

Dıtiyat Akçesi 
42.024.129,40 Adi \re fevkalade 

Husus) 

561.792,0l Tedavüldeki Baıılmotla.J': 

20.024.115,37 

Denı.hdc edilen evrakJ nakdiye 

Kanunun 6 - 8 lncJ maddeler!- · 
ne tevfikan hazine tarafından 

vakı tedıyat 

Deruhde edileo evrakı nakdiye 
bakiycsı 

Karoılığ't tamamen altm olarak 
ilaveten tedavüle vazcdileu 

ReeskonJ mukabill ilAveteo teda. 
vazed. 

143.o32·712·- rürk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahlıüdatı: 

Altma tahvili kabil dövizler' 
78.694.311,23 Diğer dövizler ve alacaklı kll

rıng baklyeled 

48.599.563,35 

12.544.673,58 

4.500.000,-
12.586.429,86 

Muhteli(J 

2.712.234,111 
6.000.000,-

158.748.563,-

15.715.851,-

143.032.712,-

19.000.000,-

8.712.234,11 

38.000.000,- 200.032.712,-

21.290.956,01 

3.361,421 

1 26.187.564,94 26.190.926,36 

91.340.898,32 

f' ekOn ıt=s_s_2.:;;ıs6 .. 1_. 7-26=,s=ıc 362.567.726,80 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren 
İskonto haddi % 4 altın üzerine avana % 3 

• 
tr Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci şartı. YERLi MALI BUNA DERLER 

Türk köylüsünün yetiştirdiği Pancarı Türk fabrikaları Şeker yapı

yor. Türk Fabrikalarının şekerlerini HA C I B EKİ R halis 
Türk işçilerinin elile LOKUM YAPIYOR. 

Asıl Yerli Malı buna derler 

ALİ MUHiDDİN 

~eep~ekrleOrı· ive sNaç İdzo .. kau··ımmesı·nı il ı I H A C I B E K İ R 
.().. Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 111 1~davi eden tesiri mücerrep bir • ~ 

~çtır. •••••-•:a=•-=ılliiiii:ill ____________ _ 
ç:: rnwıe -... Kuştüyü Fabrikasından : 

Dr HAFl7 CEMAL Kışın soğuk ve uzun gecelerini ancak sıcak ve yumuşak olan kuş-
tüyü yatakta yatmakla temin edebilirsiniz. Yün ve pamuktan her za 

Dahiliye Mütehassısı man ucuz olmakla beraber sıhhidir. Yılbaşı hediyeleri için hem ucuz 
l E'a7.ardan maada saat (14,30 dan hem de sizi daiına hatırlatacak YEGANE YILBAŞI YEDİYESİDİR. 
d8> e kadar Sah. Cumartesi (9,30 (1) liraya bir kuştüyü yastık ve kilosu 75 kuruşa kuştüyü, yorgan ve 
h~tı 12) ye kadar fıkaraya meccanen yatakları çok ucuzdur. Kuştüyü kumaşlarının her rengi bulunur . 
.... , Adres: İstanbul Çakmakçılarda Sandalyacılar sokağında 

1 Van.Yolu No. 104 
KUŞTÜYÜ FABRİKASI: Telefon: 23027 

TcJdon: 21044 · 22398 ••-------------------------

(BUGÜN·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5·KU.RU~] 

YARIN·KURACAGINIZ ~EVİN·TEMELİDİR 
-· =·~v •• 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

Cild güzellik' Slimi Profesör Dolitor E. WINTER tarafından formülü yapllan 

'VENÜS VENÜS VENOS 
KREMi PUDRASI 

Terkibindeki hususi mad
dei hayatiye dolayısiyle cildi 
besler, teravetini arttırır. 

Yeni bir ten yaratır. Venüs 
Kremi asri kadın güzelliği

nin bir tılsımıdır. 

VENÜS 
RUJU 

Son moda ve gayet cazip 
ren.klerile kullananlan hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyalann kullan· 
dıklan yegane rujdur. 

VENÜS 
BRİYANTİNİ 
Baştaki kepekleri izale 

eder. Saçlan parlak tutar. 
Dökü1mesine mani olur ve 
kıvırcık yapar. Saç meraklı
ları ve gençlerin hayat ar
kadaşıdır. 

Terkibi altın kremli 
24 saat havaland.ınlm.ış 

fevkalade ince ve hafif Ve
nüs pudrasiyle tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

VENOS 
LiMON ÇIÇEGI 

KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 dere-

eedir. O kadar ki en büyük 
zevk ehlini ve müşkülpesent 

olmakla tanınmış kimseleri 
hile hayran bırakmaktadır. 

ALLIGI 
Her cildin rengine göre 

çeşitleri mevcuttur. Yüze 

sürüldüğünde cilde fevkala

de tabii bir renk verir. teni 

bozmaz; güzelleştirir. 

VENOS 
KiRPiK 

SÜRMESi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar verm.ez. Venüs sürme
sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve güzelleşerek kallr 
lere ok gı'bi saplanır. 

VENOS 
Ç):M 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri 

bozuk olanların kalbine fe
rahlık verir. Ve gönlünü 
açar. Ada çamlarının Iatif 
ve sıhhi kokuları VENtl's 
çam kolonyasında mevcuttur. 

Deposu: Nureddin Ev6ya Zade Müessesesi lstanbul 

YENi 
Havalandırılmış 

PUDRA 

Pudra hususunda yeni 
ve cazip bir fikir, en son 
bir usul ile yapılan bu 
pudra şimdiye kadar tanı-
dığunız pudralardan daha in~e 
ve daha hafütir. O kadar ince ki 
cildde mevcudiyeti bile farkedil
mez, §ayanı hayret bir ten temin 
eder. Gündüz, rüzgar ve yağ
murun bozamıyacağı bir taze]jk 
verir, gece de en sıcak bir dans 
salonunda bile kat'iyen terden 
müteessir olmaz. İmtiyazlı bir 
usul dairesinde krema köpüğü 
ile karıştırılmış olduğundan bu 
yeni Tokalon pudrası saatlerce 
sabit kalır ve cildin tabii yağlı 
ifrazatını massetmesine mani o
lur, kuru.maktan muhafaza ede
rek buruşuklukların teş~kkülü
nü meneder. Terkibinde Krema 
köpüğü bulunan bu meşhur To
kalon pudrasını tecrübe ediniz. 

PARASIZ 
10.000 NÜM UNELIK· 

Birkaç gün zarfın ... ~~ teninizde 
husule getireceği şayanı hayrt>t 
güzelliği görünüz. Kadınların 

onda dokuzu tenlerine uygun 
olmıyan fena renkte bir pudra 
kullanır ve yüzleri makyajlı ve 
ağır bir manzara kesbeder. Te
ninize uygun renkteki pudrayı 
bulmanın yegane çaresi, yüzü
nüzün bir tarafına bir renk ve 
diğer tarafına başka renk pudra 
tecrübe etmektir. Bu suretle en 
muvafık pudrayı intihap etmiş 
olursunuz. Şayet rengin intiha
bında tereddüt ediyorsanız mü
e:ısesemize müracaat ediniz. 
Tecrübe için muhtelif renkler
de ve parasız olarak nümune
likler takdim ed~eğiz. 
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Kullanmak, Grip ve ağrdara karşı muafiyet demektir. 

GR i p 1 

insana Hayatı Zehir Eden Ağrıları 

ve · Gripin Verdiği lst&rapları Ancak 

G R 1 P 
Kaşeleri Ani T esirile 

Sükun ve · istirahate 

1 
Geçirerek 

Çevirebilir. 

KAS E L E R 1 
Kullanınız ve Mevsim Hastalıklarından Korkmayınız ! 

GRiPIM G R 1 Pi 
"Grip, nezle, soğuli algınhğı ve bronşite kar§ı en ıafi devadır. 
Harareti düJürür, hastalığı çok çabuk ve !amamen izale eder. 

Di!, baş, romatizma, mafsal, sinir, adale ağrllarının panzehiridir. 
Bütün ıstıraplarınızı inanılmıyacak kadar sür'atle geçirir. 

Lüzumunda Günde 3 Kaşe Alınabilir. 
Her yerde ısrarla G R i Pi N isteyiniz ve G R i Pi N yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

So~ul( algınhğı, nezle ve teneffüs yol· ıı: ~~ 
larıle geçen hastahklardan korur, ~~ 
grip ve boğaz rahatsızhklarında ses ~-···• 
kısıkhğında pek faydahdır. ' 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S t N G E R saatlı:rinin 
yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 lira ile 500 liradır. 

- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR -
Taşradaki muhterem müşterilerimize arzu ettiklerj 

takdirde yeni katalok gönderilir. 
S f N G E R SAAT l\fAGAZALARI - İstanbul Eminönü. Tel: 21964. 

( Birleşik Amerika Mamulatı ) 

VERESiYE SATIŞ 

Satış yeri: 

GENERAL ELECTRİC MÜESSESESİ 
Beyoğlu, İstiklCil Caddesi No. 28 de ve Acentelerimizde 

,.............................. 
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IZYESTIJA SOYETOV DEPUTATOV 1 9 3 9 y 1 L B A c 1 
TRUDJASCHIKHSJA SSSR ~ 
İçtimai ve Siyasi Büyük Gazete. 

URSS Hükumetinin Merkezi Na,iri efkarı 

Aboneman: Seneliği 10, 6 aylığı 5 Liradır. Hava Kurumu 
Nüshası 4 kuruttur. 

s;~r: Mezhd:n;;nai~ K:~;İ Ku;;kil BUYUK PİYANGOSU 
Türkiye Şubesinden kabul edilir. 

Beyoğlu İstiklal caddesinde 469 numaralı, İstanbul ,j 
~~~~~~i!ii! Posta kutusu : Beyoğlu 2219 ~~~~~~·~'' 

Nakliye ve Motörlü Birlikler Okulu Direktörlüğünden: 
Nk. ve motörlü birlikleri okulu için 300 kuruş yevmiye ile bir ma

rangoz ve bir elektrik makinist ustalarına lüzum vardır. İsteklilerin 

denemeleri yapılmak üzere aşağıdaki şartlar dahilinde Ortaköyde Or
haniyede Nk. ve motör1ü birlikler okulu K. na müracaatları. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetinden ve Türk olmak. Yaşı kır-
kı geçmiş olmamak. 1 

Büyük ikramiyesi 

( 5 o o . o o o ) Liradır· 
50 ()()Oı 

Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, · e 

30.000, 20.000, 15.000 liralık ikramiyelerle (4QO.OOO "' 

100.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Keşide Ydbaşı Gecesi Yapdacaktır. 
Biletler : (2,5), (5) ve (10) liralıktır ... 

B - Hüsnühal cshabından olduğuna dnir mnhnlli polis vesikasını 

1 
haiz olmak. 

C - Sıhhi durumu çalışmasına mani olacak arazdan ari ve tam ol-
duğuna dair bir heyeti sıhhiyeden rnporunu haiz olmak. Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

D - Evvelce çalıştığı müesseselerden bonservisi olmak. -----·- it"' 
. E - Askerlik hizmetini bitirmiş bulunduğuna dair şubesinden ve- Kaıp: 3426 sayılı kamyon plaka- .. - .. •SATILIK $ 

sikası olmak. ıor 
F lanmın ön plakası kaybettim, yeni- M ··f rsa 

. - Denemede kazandıktan sonra kanunlara ve oku1 tnlimat1r ~ U rez a 
t ed - sini çıke.racağımdan hükmü yoktur. ır 1rt rıaye eceklcrine dair ve beş yıl için kendi arzusu ile ödevini hıra- 1 da r.~l 

kamıyacağına dair noterlikten musaddak bir taahhüt senedi vermek. Soğomon Baloğlu, kamyoncu per- Kalamış deniz kıyısın. ~ sol<' 
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