
CUMA 

23 
1LKKANuN 

1938 

ATATÜRK 
• 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Büyük Parti Kurul ayına 
İştirak Edecek v· ayet 

Murahhasları T esbit Edildi 

BE$1NCI PARTi 
t AYI 

" Faciasının 
Mesulleri 

o 

Ostiinclal ela 
Safla Girllliyor 

Bu Toplantıda 375 
Mebus, 2 4 Delege 
Ve 7 Yali u ak Zir';;! a.İ( '-; ' Wi1w ____ 

Baıvekil Celll Bayar, içtimadan Sonra 

~::~A:::=-: _~·:;;~ alıya Açılıyor 
tayına iıtirak edecek iyelerin ..,_ 588 a bilbnaldlidır. ıra
lardan 375 i Partili mebu, 2141 de Parti Villyet KonıNlerla· 
ce ıeçilen delegeler ve yedi ftllcllr. 

Kurultay, pazartesi &ilni ..,.naeak, parti renel ı.p.n 
vekili ve Bqvekll CeW Bayar o ,.an alrpw heri Aakarapalu 
ta Kurultay .alarıa bir Ç&7 llJafetl veneektlr. 

Btlyik Karaltaya lttirak edecek diyet delepleriafa 
lalmlerlal blldiri7onma: 

VL 

AYDINDAN Etem Menderes, Ne 
19t, Ahmet Emin .ArakakJ'UD, 
mil, Byilp ÖZbuuı. 
BAl.IKF.SİBDEN Naci Pudanh, 

Pertev Alnollu, ıtAfl1 Al:ar, Mu. 
zaffer Akpınar, Bahri Akın. 

BtLl!:CtKTEN Yahya Güven, Na
fiz Yarık. 

DOLUDAN LAtfl G6Nn, BnUn 
Yerlikaya, E§ref Saner, Sabd Kara
çayır. 

BU&DURDAN B1lbl Yıefl11mt, 

Cevdet AJmı. 
BtJaADAN AF Atlı, General 

Khmı Akın; Sadik Tahsin llıu1, 
Tevfik B1"ctk, Mehmet SNıı, Sa
im AltJot. 

ÇANAKKALBDBM Ratn lrmaç, 
Raif Giiven, Rapt Uaomo, Rl1ıDl 0.. 
men, Ahmet Cevdet. 
~IDAN Rlfat Pol'a&Y, 

MUlt:afa Akm•n. 
ÇOBUBTAN Cemal Eınw, Feh

mi Vural 
ÇORUMDAN Pertw KaJeelollu. 

Çulcıuova Çi/tcileri, Bir Toplanlı 
Yaparak Kongreye Bildirilecek 
Başlıca Meseleleri Tesbit Ettilt11 

--bugün Adana t8ccar klilbünde top -
landı. Kongre Çukurova çiftçiahıin 
k•Drınm.1a ve penmkçululun IDJdta
fl 6aerlnde llraat ~ anedll
-- 0-- mahlm mena1an müza
kere etti. BUha- pamuk llöhu11-
tınm arttın1mumı temm 70lunda 
dilekler ta.bit ecllldl. Ziraat t~ 
.. iftiı'ak ..... ~ Dl1ll'ÔhUo 

lul da ..... hazar buhmdular. 

lnönü, Kml•YJ 
Yübek Himayeleri 

Alt.na Aldalar 

alıpuw Kllruma l'elktnı Doldll' 

J'uat 'Uınq'ı '"111111 JralMl --
BelslcGmbar l..t ... a..a 
m•lı:• ~ ll&lrlwm ...._ 
~ fllhrJ nkDlh'I IM'm , ...... 
:r-tl• bba1 ettUderfnl lıl1dlnnllW w 
kuruma ~ ......... 
bulimlllQl1anllr. 

. .!!!!!11 .. li!İll ............ -

Frankisler Ara ında 
ihtilaf -yüyor, F ran 

• 

T ehtitlerle Kar ılaş 
Konsolosun Y..._. Yakalanma Ye .. a 
Aslcerl H . .. .... Alt llrtalmn H• ltalaı 111111 

Süleyman Köstekçi, H6seyln Yal
çm. Ziya Öçtlnc(l, AbdfilPcffr Bl-

78Nt edllirk• Dolmaı.hçe sua- DaJ', Mahmut SancU, MUIWa Tu-
11 in .... - ................... han. 

IAHıdra D (Hamal) - Soa cinlerin hidllelerl delaJlltıle 
ı .... ,.. blrdaldre ahin _.. ılyul mevsulan arama ...... 
balan117or. Banu MIJebl. İIPUJol hadad•nda ele ~ 
v-Hra•ar ft Fnnldllt tarafta llq ..Wena lhtiWlanlır. 

Dan Mail ........,,... Hencfaydanr------------
ölnadfllne _..., koaloıo.Iut vallz
l*incle bulunan ld zarf, Madrld el -
vanndakt w Guadrrama dallarında
ki l'nnktlt menUerlnl ptenn er -
Jdnıharblye h•ritalanm ihtiva et -
mektedlr. Ve ~ 
J'ranaa tlcuet Oduanm MJareted, 
İnlillz vlm komololmıun bavulunda 
gizli v-tnı..- b1ll1mmua tberllMt, 

ile aedcelen• .eıır'f ...._.. DmdzLIDl!N Hula.t 1Jtal, JU.. Suriyede Va im 
Hadis ler Oldu 

kmükl tahktbt .- l8flaqa pi- fat Kayak~. Nalll K~ 
..ı,ttr. BDbtNmJN Nlyut Brpn, (Va-

ı.taa•ahla 1nr itle mef111) olan il w Hallı: Partili Bafkıını), 'Sal 1-
mlfetdfler llenlerln ailelerini, ,.. nanç, Ruan Yenice, Ahmet Koru. 
rahluı ve halktu labn1erl tes11it AJIDAllANDAN Hafim Blroan 
etllle&ll• •ır çek ph.ltleri n ora- (Vali ve Hallı: Partl•l Baf)wıı), Me
da valfe stina polil __ ...,._ a ÇanlraJa, Sednttln Göz6b(lyGJl 

-~· V.anlaa neticelere ,.., idare n 
.... Amiri olmak lllfatlle ımui
.. eüi Yali Mahittia 'Osttbulai, .._ 
ld ....t7et mthltlrl 8allla Kıhc, ma 
nllll IUmnm Ye .......... ,... 
........................ Amir
...... .. ....., ........ YUlf .... 
İfllllfa........., •• ,.... .... 
..ı •bulan lcabettlll .......... .. 
m. 
..... aruuula YMlfe firen po 

U. ıaemarlan n bdderl m•aU -
~ ......... atfet-.... •• 
...... aın anı ..... phlt. 

[Aıbm a.: a. sa a deJ 

(8-: Sa. ..... 1) 

.... ı ... 
Topla.,... 

tftldf .Ulmlttlz. 
...... ı.6llfi 

Dlrt"1, il (TAM ....._ 
ılaMa) - ............ ... ......... ·~,..... .................... 
.......... CeMll Bina .. Us 
kbMe ftd7etla nN ..... 
WWtıUV-• Diler taraftaD, ...... h8k4metl, 

~ laudadunda JÜ•'anan bu 
l ...... aaüt -'ıl Htaicqe ...ar.ıu llubncla hariciye umı - 8 •11,•1 ... ....._ ...._ 

11,,,.,. B. Eli• nm •im"'• bir tıeblll teptmlfttr: ı-•-.. ,.... -.t._. 
Bcı teblflde ~r Jd: tlıe •••.., An., ••••ı._. 

Anbra, 22 (Tu JlllllwblrlııdlD)- Lcmdn, U (Banal) -Dan1 Bz. •Am11tpo1t1, fftıAt•ftlkomılolu ._... ""'ıhıW ......... 
ÖDQmlzdeld ayın ilk haftUmda AD- P"ll pııtıld, hCUr.tmet nwhaftHnde tanfmc1an hUirluma1r lrGDlo1ee ao - •• ,...... ldı ltlı~ 
karada bir Bum ..._... toplam - Har= ,...S bir f&1t&Jı bJdediyor. oclman tarafmclan nüleddmi bir Ya- •· Bw -.rlu .... bç-
caktır. Bu Bum BirJlllnln ilk koa- Bu .. ,-,. ~ ..tt Barlct,e Na- ume m111lyetpener 1.panya, clGt • ....... ,........_ ........_ 
greal oJl'C8k,, toplantıda Bum Blrllll mı .,.... mWt mfldıfu lflermi ıuniannı ma.tübel uıterl haraklt nmm •YIM •• .... ~ 
kanununun tatbikatı etrafında bll'o tecl'9'lr -...1ç1n ~ biri- tan Jaaberc111r etm1ye matuf olduJtma 1 v• .. •r _.,..... Wr ...... 
~ kararlar •hmcalı .... llalrlan- nl deruhte .emek ametlJe &ftlmb.ı ..,... ohmpn ftllblar ,...el.mı.. ahlwp. 
iDii olan •• ,.... proJe)ai tk .... .Mi .. _,.. lla1dmJe llawf . taa.dm ...,. ,..,._ uattır - [Arbll il: .. • • ~ 
elen~. 1 ;t ··~ (a.Bıi: ...... ., ........ ~ ................... ~ .. 



TAN 23 - 12 - ~38 == 
PENCEREMDEN 

Şair Mehmet 
Akif ihtifali 

SUAL 
lllll~:l:VAO. I 

BOGAZA VE MARMARAY A BALIK AKINI DEVAM EDiYOR: Hangisi Doğru? 
S - Aşağıya iki cümle il.~ 

zıyorum. Bunların /ıanuı Yazan: M. TUThan TAN 

Rahmetli Ziya Paşa, bir ha)' il 
cüzel sözleri ve bir hayli de mlihı111 
hükümleri ihtiva eden harabat mu· 
kaddimesinde: 

doğrudur: I ö-
l - Atatürkten ismet rı 

nüne, I ö-
2 - Atatürkten ismet rı 

nüye. ·auı Bir şaire müntehayı maksat 
Bir şişe şerab, bir semen - had 

Diyor. Şüphe yok ki bu hüküm 
bir latifeden, şairlerin ekseriya 
kanaat, feragat sahibi olduklarına 

telmih kastile yapılmış şuh biJ 
iıaretten ibarettir. Nasıl öyle olma· 
sın ki hakiki bir ıair için hayatta 
aan'at aşkile teref kaygmundan baş 
ka bir dilek ve bir utek olamıyaca
ğını Ziya Paşa, herkesten ve hepi

C - İkincisi doğrudur. Teln ~ 
bakımından birincisi doğru gibi g? • 
rünürse de, gramer bakımından jj;iJl• 

cisi doğrudur. 

mizden iyi bilirdi. 
Şiir, yalnu mevxun söz demek 

olmadığına ıöre ıair de vezinli te· 
kellüm eden adam demek değildir. 
Hatta düşündürücü, vecde getirici 
beliğ ve rekik sözler terennüm eyli. 
yen adamlara da hemen ıair deme. 
mek gerektir .O büyük ve çok biiyilk 
sıfata layık görfilecek bahtiyat in
sanın eli,. eteği ve dili temiz olma -
lıdll'. Bu şarhn ıiçinde yurt aşkı, fa. 
:dlet qkı, ba~kalannı nefsine tercih 
ebnek esasına dayanan insanlık aş· 
kı dahildir. Yoksa §İiri "cer,, \'asıta
sı yapanlar, iyi yaşamak için şair 
olanlar hiçbir uman o sıfata istib • 
kak iddia edemezler .Bunların bel 
ki sözleri şiirdir. Fakat kendilerine 

Boğaza ve Marmaraya balık akını aevam ediyor. Yukarıki resim, -Köprü önünde dün avlanan balıkçıları gö•teriyor 

Köyler İçin Vali, Şehirde Gördüğü 
Seyyar Mektepler B .. .. N k } D .. 
Tesisi Kararlaştı utun O san arı un 

Sümerbankın 3 
Şirketi Umumi 

Heyetini toplandı 
--0--

Seyyar Muallimlere 
Ayrı Para Verilecek 

Şubelere Bildirdi 
lann çoğunda çöp kaplan bulundu
rulınamakta ve toplanan süprüntüle-

rin akşam dükkan önlerine atıldıt11 

--0---

Şirketler Yeni idareye 
Devrediliyorlar 

şair denemez!. 
· İstiklal marşını memlekete ve 

mUli tarihe annagan eden Mehmet 
Akif, 'şte eli ,eteği ve dili temiz in· 
sanlardan, yani eli sevgi ve saygı 
ile öpülecek şairlerden biri idi. Bü· 
tün ömründe yalan söylemedi, riya 
yapmadı. mUdahene yoluna sapmadı 
eer endi~ine kapılmadı, kalemini 
keşkül haline koymadı, hürriyet ve 
istiklal için ölmeğe azmetmiş ve bü· 
tiin dünya ile savaşa girişmiş blı
milletin münevver bir ferdine ya • 
kışan temiz bir şiar içinde yaşadı, 
alnı açık olarak gözlerini hayata 

Haarlf V eklletl. mektepsiz köy
lerde bulunan çocuklan okutmak 
için seyyar mektepler tesis etmiye 
karar vermiştir. Bu mektepler, ılk 
tedrisat muallimleri arasından seçi
lecek olan seyyar başmuallimler ta 
rafından idare edilecekttr. Vekale
tin bu hususta hazırladığı talimatnn 
meye göre, seyyar başmuallim un
vanını alacak muallimler, Nisanda, 
muhtelif vilayetlerde açılacak olan 
eğitmenler kursunu takip etmiye 
mecburdurlar. Bu kursa iştirak ede 
cek muallimler, üç sene müddetle 
seyyar başmualliml:i!k yapacaklan
na dair, mensup olduklan maarif 
idaresine müracaatla biTCr taahhüt 

Vali ve belediye reisi LUtfi Kırdar 
dün de şehrin muhtelif semtlerinde 
teftişlerde bulunmuş, bilhassa Kur
tuluşta pazar yerlerini dün gezerek 
gördüğü noksanlar hakkında alaka· 
dar belediye memurlarile nahiye mü 
dürüne bir çok direktifler vermiştir. 
Kurtuluşta pazar yerinden ayrılan 
Lutfi Kırdar Taksimdeki sıilar ida-

Sermayesinin tamamı veya hiç 
değilse yüzde ellisi devlet tara.fın-

görülmektedir. dan verilen iktısadi ve mall müesse 
Vali, gördüğü bu noksanlar hak· selerin mürakabes~ dair olan 

kapadı. 
Böyle temiz bir ömTün mükafatı senedi vereceklerdi:r. Kurslar bit-

tikten sonrn seyyar başmuallim oln
gönlillerlle Y&§aT, air Mehmet Akif cak mualiimelere bu 3 seıe zarfında 
• yanruıdan çoğu acılı içinde geç • 
mi~ olan • o lekesi% hayatının hak 
ettirdiği iltifatı: En yliksek yerden, 
genç neslin temiz elinden alıyor. İş
te üç dört gün scuıra yapılacak ihti· 
falin manası!._ 

asli maaşlarından gayri ayda 50 li
ra da ücret verilecektir. Bundan 
başka seyahat masrafı olarak ta se
yahat ettikleri beher gün için bir 1i 
ra alacaklardır. Seyyar ba§Jlluallim 
lerin iaşeleri de mahalli maarif ida· 
relerine ait bulunacaktır. 

Mehmet Akif fle ebedi kt;".lnet ha 
Jnmından ölçlilür mü, ölçülmez mi, 
bilmem. Fakat şair baki, öliim d(). 
şeğinden mezanna büyük bir kala- MOTEFERRIK: 
balık arasında gitm1şti. Ölüm döşe- -------
ğine ise birçok sitemler, eziyetler, 11a Kadastro Faaliyeti 
karetler gördükten sonra dUşmliştft. 
Kendisinin rakihi olup cenaze na _ Hayli ilerledi 
mazını kıldıran ŞeyhUlislam Sunul
la hefcndi, tabut önünde ellerini ka
vuştururken hütiin o elemli hadise
leri hatırladı, için için hayflandı Te 
kendini tutamıyarnk • Bakiye sanki 
tarziye verir gibi • şu meşhur beyti 
okudu: 
Kadrini seriki musallada bilip ey 

Baki 
Vurup el bağlıylar karşına yaran 

saf. saf 

kında alakadar memurların hareketo 
getirilmesini ve zabıta talimatname
si hükümlerinin ısrarlı bir şekilde 

resine gitmiş, şehir sularının tevzii muhafaza ve tatbikinin teminini şid-
hususunda etütler yapmıştır. detle tavsiye etmektedir. 

Belediye reisi, birkaç gündenberl 
devam eden bu tetkik ve teftişleri ne 
ticesinde şehirde ve belediye hizmet 
!erinde gördüğü noksanları tamaml· 
le tesbit etmiş ve bunları bir tamim 
halinde bütün belediye şubelerine 

göndermiştir. 

Bu tamime göre, L~tfi Kırdann 

şehirde gördüğü noksaiılar şunlar· 
dır! 

1 - Piyade kaldırım.lan, daktilo
larla seyyar satıcılar tarafından işgal 
edilmektedir. 

2 - Piyasa arabaları, şehrin en 
mütekasif ve sokakları dar olan yer
lerinde uzun müddet durmakta ve bu 
suretle umumi münakalatı sektedar 
etmektedirler. 

3 - Vesaitinakliye ve bilhassa 
hayvanla koşulu arabalar, seyriseier 
kaidelerine riayet etmemekte ve 
menedilen sokaklardan gelip geçtik
leri görülmktedir. 

4 - Pazar yerleri, balık pazar 
yerleri ve balık pazarlan ve bilhas· 
sa Mısır çarşısı ve Asmaaltı civan, 
esnaf tarafından kirletilmekte ve pa 
zar günleri haricinde de sokaklarla 
piyade kaldırımlarını işgal eden sa
tıcılar görülmektedir. 

5 - Bu esnafın üstleri çok kirli 
ve sıhhat cüzdanları yoktur. 

Yırtık Kağıt 
Paralar Nasıl 
Değiştirilecek 

Maliye Vekaleti eskimiş veya yıp 

otanmıs Jd.Jb.t p~al~ deiistirllme· 
si. hakkında Merkez Ba'Ilkasile bir • 
likte bazı esaslar tesbit etmiştir. Bu· 
na göre, üzerinde seri ve sıra numa· 
raları ve bankanın imzaları bulunan 
her bankanot kirlenmiş dahi olsa 
renkleri belli ve yazılan okunaklı ol
mak şartile çerçeve içinde eksiği ol
madıkça geçecektir. 

Bir parçadan ibaret çerçeve için -
deki sathı eksilmemiş ve en az bir 

seri bir sıra numarası açıkça okuna

bilenler bedelleri mukabilinde değiş
tirileceklerdir. 

Fersude paralar değiştirilmek için 
100 müsavi haneye bölünmüş kabar· 
tılara tatbik edilecektir. Bu kabartı· 
larda beher hanenin yarısını geçen 
eksiklik için bankanot değerinin yüz 
de biri eksiklik farkı olarak incliri
lecektir. 

Eksiklik farkı çıktıktan sonra ka
lan parça bütün bankanot sathının 
yüzde onu ve bundan aşağı olduğu 
takdirde değiştirilmiyecektir. 

3460 numaralı kanun mucibince, 
bu gibi müesseselerin idarelerinde 
bazı değişiklikler yapılması icap e
diyor. Bu kanunun icaplarına uyu
larak, dün Sümerbankta, bankaya 
bağlı üç Anonim şirketin umumi 
heyet toplantısı yapılmıştır. 

Bunlar, Pamuklu Dokuma ve Pa
muk İpliği Fabrikaları Türk Ano
nim Şirketi, Yünlü Dokuma ve Yün
İpliği Fabrikaları Türk Anonim Şir
keti ve bir de Beykoz Deri ve Kun
dura Fabrikası Türk Ananim Şirke
tidir. 

Saat 15,_30 da her üç sirketin de 
oınbırtnı muteaxıp uıntımi llC'.) ı:;~ 

toplantılan yapılmış ve üçünün de 
kanun mucibince hükmt şahsiyeti 

haiz birer yeni idare tarafından ça
lıştınlmasına karar verilmişti:-. Üç 
şirket te üç ay ıarfında icap eden 
idarl değişikliği yapacaklar ve bü
tün menkul ve gayrimenkullerini 
yeni idarelerine devredeceklerdir. 

BELEDiYEDE: 

Sarayburnu Bahçesi 
de Tanzim Ediliyor 

Mehmet Akife yOreklerini ve rnh 
lannı açan gençlikte, tarihin ona 
açılmış kuca~nı bularak kıvanç du
yuyoruz vo çağdaştan arasında he· 
niiz anlıı~ı1arnıyan büyiik şairin ehe
diyete işte bu ihtifaller ile g:irebilc
~eğinc inanıyoruz. Çünkü istikbalin 

6 - Su ve lağım izgaralanna çöp 
ve balık artıkları dökülmekte ve 
bunlar saatlerce halkın gözü önünde 
kalmaktadır. 

Şehrimizde kadastro faaliyeti iler
lemiştir. Eminönünün kadastrosu bi
tirilmiş, Fatih kazasında da iki kol
dan faaliyete geçilmiştir. Beyoğlu 

merkez ve Taksim nahiyelerinin ka
dastroları bugünlerde tamamlana
caktır. Kadıköy merkez nahiyesinde 
Osmanağa mahallesinin tapu kütük
leri yazılmaktadır. Az bir zaman i
çinde bu kütükler de bitirilerek sicil 
muhafızlığına devredilecektir. Ka ~ 
dıköyünün Rasimpaşa, Hasanpaşa 
mahnllelcrinde de kadastro tesbitine 
önümüzdeki ay başlanacaktır. Adalar 
dan yalnız Kınalıadada faaliyete de
vam ediliyor. Kadastro işlerinin ~m
diye kadar devamı sıraS1nda bir çok . 
mektum kalmış gayri menkuller mey 
dana çıkarılmış ve bunların listesi, 
kadastro tesbitlerile birlikte ~illi 
Emlak müdürlüğüne verilmiştir. 

7 - Gıda maddeleri satan dükkan-

Değiştirme işleri Merkez bankası 

şubeleri ve muhabirleri tarafından 

yapılacaktır. 

Taksim bahçesinin yeniden tan
zimi ve Taksim meydanının tevsii 
işi etrafındaki· etütler bitmek üze
redir. Bahçe hakkında tetkikat ya
pan heyet, Taksim bahçesine güzel 
bir antre yapılmasına, içerde, bah
çenin ortasındaki köşkün kaldırıl

masına, halen tatbik edilmetke olan 
dühuliyenin, yalnız gecelere inhisar 
edilmesine karar vermiştir. 

Belediye Taksim bahçesinden baş 
ka, Tepebaşı, Sarayburnu ve Bebek 
bahçelerini de tanzim edip halkın is 
tirahatine tahsis etmiye karar ver
miştir. Bu bahçelertn müsteclrleri 
ile olan kunturat müddeti hitam 
bulur bulmaz belediye bir daha 
bunlan kiraya vermeden halkın 
menfaati için tanzim edecektir. 

ufuklarını genç eller a~ar! 

T~vuk Satııı için Karar 
Civar köy ve kasabalardan lstan

bula gönderilen tavuklann kafesle
re haddinden fazla dolduruldukları 
•e bu yüzden bazı tavuklann yolda 
öldüğü, bu ölen tavuklann dn temiz 
letllip halka satıldığı yapılan kon
trollarclıın anlaşılmıştır. Belediye 
bu maksatla bütün şubelere gönder 
diği bir tamimde iavuklann haddin 
den fazla kafeslere doldurulmasının 
önüne geçilmesini ve bunun hlliıfı
na hnreket edenlerin şiddetle ceuı
landınlmasını bildirmiştir. 

Be a2?ıttaki DükkSınlar 
Beyazıt meydanının genişletilme

si dolayıslyle istimlakine karar ve
rilen kırtasiye vesair dükkanlara 
ait muamele ikmal edilmiş, dük
kanlara kıymet takdir edilmiştir. 

Takdir edilen kıymetler dün sahip
lerine tebliğ edilmiştir. 15 gün son
ra dükkanların yıktınlmasına bnş-

!anacaktır. 

lktısat Vekilinin Seyahati 
Haber verildiğine göre, lktısat ve

kili Şakir Kesebir Alman İktısat na
zırı Doktor Funkun Ankara ziyare
tini iade etmek üzere mayıs ayı için
de Berline gidecektir. 

Tekaüt Edilen Memurlar 
Bina vergilerile beraber husu:;} i

darelere devredilen maliye memurla 
rının tekautlükleri vukuunda tekaüt 
maaşları veyahut yetim maaşları mü 
vazenei umumiyeden verilmekle be
raber, bunların tekaütlüklerinde is
tihkak kazanacakları harcırahların 
mensup oldukları hususi idareler ta
rafından verilmesi lazım geldiği hak~ 
kındaki Heyeti Vekile karan dün vi
Iayete bildirilmiştir. * Ankaradaki dilsiz cemiyetinden 
ayrı olarak şehrimizde müstakil bir 
dilsiz cemiyeti tesisi için dün vilaye
te bir müracaat yapılmışhr. 

SÜMER BANKTA DÜNKÜ TOPLANTI : 

Siimer Banka bağlı fiç şirketin Umumi heyetleri diin toplandılar. 

Ba resimde. azalan içtimada rörilJ'Onız. 

Taksimde helaların da yakında 
yıktınlmasma başlanacaktır. An
cak bu yıktınlma işinden evvel he
l!lann arka tarafında Çeşme soka
ğında muvakkat helilar yaptınla
caktır. * Asfalta çevrilecek olan Divan 
yolu caddesinin taş döşenme işi bıt
miştir. Dünden iHbart\'l caddenin 
beton işine başlanmıştır. Caddenin, 
Kapalıfınn önüne kadar devam e
den kısmı bir aya kadar ikmal edi
lecektir. * Eski Şehremini Operatör E· 
min, dün öğleden sonra belediyP.ye 
giderek Vali ve Belediye Reisi Lut
fi Kırdan ziyaret etmiştir. * Münhal bulunan vilayet matyet 
memurluklarına, Ankara Siyasal Bil 
giler mektebi mezunlarından İlhami 
Veda. Arif Hikmet ve hukuk mezun-
larından Mithat Oral tayin edilmiş
lerdir. 

* 1Jlf s - Blr Türk yabancı b'lif 
dili kendi ke'!dine ö~retıdJ8 , 
mi? Bunun ıçin takıp e 
cek en iyi ııol nedir? dil ol 
c - Kendi kendine yabancı tsP, 

renmek için çıkanlmış hususi Jd 
lar vardır. ~, 

Her dil için çıkan kitaplarl fi ' 
ya sıralamak mümkün değı1dit~ 
kat herhangi bir kütüphaneye g'ôt>' 
nız, size bu kitaplardan bir ınne 
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Yeşllköv Meteoroloji tstasYon cerııt 
• yurdun tlıl< nan mal\'.ımata glSre. hava bUtıı ~ 

Şark! Anadolu bölgesinde çolt ıcııPııll 
diğer bölgc'lcrde umumiyC'tle 

1 
tst11',.. 

yağışb geçmiş, rüzgarlar Cenu~ı~er 1e; 
kametten, Egede kuvvetlice, onn tsi' ı.I 
lcrde orta kuvvette esmiştir. gcçı1ll · :ı• 
bulda hava kapalı ve yağışlı rrııırıı1'tı 1' 
saat zarfındaki yağışın metre rn ol (111' 

bıraktığı su miktarı 9.2 kllO~tll< ~et~ • 
ölçülmüş, rüzglir Cenubi mi t r. ıı!l· 
saniyede 2 - 4 metre hı:r.l ciUrnctrc c
nt 14 tc hava tazyiki 752,2 rn 

28 5
, tr ıc 

Suhunet en yiıksek güne tc t ol 
de 13,2 ve en düşük 9,0 s:ınUgr:ı 
kaydedilmiştir. 
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s·o N_ı 
tngiliz 
~abinesinCle 
f eni Bir Buhran 
J ngiliz kabinesinde bir tak-.ın 

c' çatlaklar basladı. Eski hari • 
~ nazırı Mister -Eden'in çekildiği 
lt denberi hükfunetin istiant ettiği 
~ llhafazakar partide bir ikilik baş • 
Ilı lllıştı. Fakat alttan alta i~liyen bu 
~~~lef et üst tabakaya nadiren çı· 
~ hıüyordu. Labour Party günden gü 
~kuvvet kazanıyor, İngiliz kabinesi 
d ilden arüne zayıflıyordu. Bundan 
bolayı da Chamberlain blı- tiirlü inti· 
L ~bata yanaşmıyordu. Çünkü intiha
ltı neticesinden emin değildi • 

1 İ>erken Münih konferansı oldu. 
tllgi)iz başvekili bu konferansta di.in
~a~ harpten kurtaran bir sulh peri
b• tihi göründii. İngilteredeki nü(uzu 
ltderıbire arttı. 

tli ~akat bu zafer uznn sürmedi. 'Oç 
~· ll sonra kabine basından ikisi Mü 
~ıh, konferamsında hükfunetin hare -
~tini tasvip etmediklerini söyliye -
~ ~ çekildiler. Ondan sonra Münib 
L.~!eransında İngilterenin vaziyeti 
~da müthiş tenkit yazılan çık· 
ağa başladı. Nihayet lngilh: efkarı 
~iyesi Almanya ile yapılan an
~~.:UUU İngiltere hesabına zararlı 
~guua kani olmab başladı. Bu • 
-ı la beraber Chamberlain kavveti
~"9e nıevküni muhafaza ediyor, Mü
~ konferansındaki muvaffakıyetini 

a:r edip duruyordu. 
~ ll'ant son zamanlardüıi. hadi•• 
...._ İııgillz efkAn mnamiyesini endi
"'Te dii.'l'Qrdfi: 
ı.._ l - -.Almanyanm Yüudiler aler· 
~~ tnyik siyaseti. 

ı - İngiliz başvekı"lhıin Roma zi.. 
~ arifesinde İtalyada Fhma a
~e bafhyan nttmayişler ve Jd. 

tL~- iki bldise, tnııı-m bqvekilin:hı 
""1l!alarmı :zayıflatıyordu. 
lı-.~ efldn UID1Dliiyesl, Cham -
:~.-lll teminatına ratmen, Al -
~h. ve İtalyanın samimiyetine J-

llllımJacağma kani olmuştu. 
lı11 harici vaziyet yanmda, dahill 
~-de İn21iliz hüklimetini zifa 
~k- bn"' ~UACUUçı, dUJllŞU. ~ı-
~~·~ya verilen kuvvet sayesinde 
~k işsizlere iş bulunduğu halde 
~ lteredeki işsıizlerin miktan 1 mil 
"'~ 828.103 ü buldu. 1930 danberi 
~lerin adedi hiçbir z~an bu ınii 

~annamıştı. 

~ Chanıberlain hük6metindeld çat
~ ~ intaç eden sebepler bunlar • 
~ İtıgiJiz başvekilinin Romaya ya -
~ ._fi seyahatten de artık bilyiik ne-

eler beklenmemektedir • 
ı~ ~hamberlain bu zah gidermek ı~ 
~~ntihabata gitmektense, kabine 
~ e delişiklik yapmayı tt'!rcih et • 
Cll ÇGnJru kabine balanndan da ba
tıı ~ onun harici siyasetini tenkit et 
~~~e devam ediyorlar. Sonra da in
ç·.11hata iitmenin tehlikesi vardı!'. 
«ilitıku intihabat kaybedilir ve bu tak 
Ilı "de iktidan Labour Party'ye ver-

l!Jt lazımgelir. 
~) ltabinede yapılacak tadilat, daha 
tıı··"de MnhafazakArlardan mürekkep 
di~ıtecanis bir kabine teşkili maksa- ı 
Ilı~ hpılacaktır. Yalnız şimdi pn!'la 
~llt() yılbaşı münasebetile tatil edi
~ 'ktir. Ant'Bk geelecek ayın sonUJt 
~~()J)lanauk ve başvekil yeni kabi
~o vakit kuracaktir. 

'"-= 

Kar Fırtınası 
Münakalatı 
Durduruyor 

Don, Birçok Yerlerde 
Kazalara Sebep Oldu 

Bir çok Avrupa memleket
lerinde dün de şiddetli kar fır
tınaları olmuş, bu yüzden mü
nakalat aksaklıkları başgöster -
miş ve bir sürü kazalar kayde- , 
dilmiştir. · 
Aldığımız haberlere göre, dün 

hava; Bulgaristanda ve Lebis
tanda karlı geçmiş, Yunanistan
da şiddetli fırtınalar olmuştur. 

Memleketimizin doğu ve cenu
bu şarki bölgelerinde yağış var
dır. Sühunet derecesi, Sıvasta 

sıfU'l.ll altında 2, Erzurumda sı
fırın altında 6, Karsta sıfırın al

.tında 11 derece olarak kaydedilr 
miştir. 

Dün şehrimizde hava sakin 
geçmiş ve soğuk azalnnştır. Fa
sılalı olarak hafif yağmur yağ
mıştır. 

Karadenizde fırtına dinmiş gi
bidir. Günlerdenberi limanlarda 
kalan gemiler seferlerine devam 
etmi.ye başlamışlardır. Fırtına 

yüzünden geç kalan Denizban
km Güneysu vapuru dört gün 
teahhurla bugün gelebilecektir. 
Çanakkalede sise yakalanarak 
İzmire 20 saat teehhurla giden 
İzmir vapuru da dün dönüş se
ferini yaparak limanımıza gel
miştir. 

Egede ve billıassa Garbi Ak
denizde havanın çok fırtınalı ol
duğu gelen haberlerden anlaşılı
yor. 

* Budapeşte, 22 (A.A.) =- Son 
günlerin mebzul karlan Maca
ristan ile Almanya hududunda 
her türlü münakalatı inkıtas 

uğratmıstır. Almanvava ırit -
meKte olan hububat yüklü bir 
çok vagonlar yollarda kalmış ve 
bu hl, ihracat tacirlerini ciddi 
zararlara uğratm~ır. 

Don yüzünden Budapeşte so
kaklarında yürüyenlerin kay -
mamalan mümkün değildir. Bir 
çok otomobillerin kayıp devril
diği ve sokaklarda yürüyen kim 
selerin düştükleri ve bunlardan 
iki yüze yakın kimsenin ilk sıh
hi imdat müesseselerine götü
rüldükleri haber verilmektedir. 

Stokholın, 22 (A.A.) - Bütün 
Skandinavyada hüküm sürmek
te olan kar fırtınaları, şehirde 
ve köylerde bir çok kazalara se
bebiyet vermiştir. Yola devam 
inıkansızlığından dolayı bir çok 
otomobillerin yolda bırakılmas1-
na mecburiyet hasıl olmuştur. 

Fransız Kabinesi 
Yeniden itimat 
Reyi Kazandı 

Paris, 22 (Hususi) - Parlamen
tonun bugünkü toplantısında finans 
kanununun ikinci maddesinin altın 

klSA HABERLER 1 
cı paragrafı müzakere edilirken ka
bineye itimat meselesi mevzuuban

___ ..... solınuştur. Bu madde kazançlan yüz ~ 
~I) 
~ t'\reç Veliahdi 
\1 ttı"eltle görü~ecek 

\b<lştngton, - B. Ruzvelt, 3nQmft~dekl 
~~arda Norveç Vellahti ile zevcesinin 
~ d Park'da kendi~lne misafir olacak-

1\ı b )\· eyan etmi~tır. 

tı? İngiliz Bombardıman 
~~al'csi parçalandı 

hlı?ı lldra, - Irakta Abbanya'dan 10 Kı\-
1~ l.ıe\l'velde kalkan ve 6 kişi ile Kahi
r~ &itrnekte bulunan bir İngiliz bom
~ 'll!an tayyaresi h:ıreket noktasmdan 

1<ı ltııornetre mesafede parçalanmış bir 
lıtın' bulunmuştur. İçindekiler kamilen 

Şttır ll . 
ı\:: l~n BJum 

11 Crikaya gidiyor 

>ı 1~11 - B. Leon Blum, Kı\nunu!lanl a
~.a, ~~de bir tetkik seyahati için Ameri
\> trıeşik devletlerine ırldecektir. 

ı;:rıaıı Krala 
le. lldradan ayrıldı 
~ h~dra, - Kral Georges, ailesi efradı 
~il\, 1~likte Noel yortularını geçirmek 
~l\ Ugün Londradan Sandrmgham şa-

a hareket edecektir. 

de iki nisbetinde vergi konmasına 
aitti. 

Başvekil Bay Daladiyenin ileri sür 
düğü bu itimat meselesi üzerine re
ye müracaat vaziyeti hasıl olmuş, Pu 
antaj ve isim tasrihi suretile yepı -
lan rey tesbiti muamelesi gece Tür
kiye saatile 23 e kadar devam etmiş 
tir. Saat 23 te mevzuubahis madde 
ve paragraf 265 reye karşı 322 reyle 
kabul edilmiştir. Bu 265 muhalif rt.'
yin 73 ünü komünistler, 155 ini sos
yalistler, 20 sini cümhuriyetçi, 12 si
ni müstakil, ikisini radikal, üçi.inü 
müstakil sosyalistler teşkil etmek -
tedir. 

Cek Reisicümhuru 
Slovakya.,,a Gidiyor 
Bratislava, 22 (A.A.) - Resmen 

tebliğ edildiğine göre Çekoslovakya 
Reisicümhuru Dr. Hucha, 26 birin
cikanunda Slovakyaya gelecek ve bu 
ayın 31 ine kadar orada kalacaktır. 

T- A- N- -===================================================== 

ifElEK 
Frankistler Arasındaki ihtilaf 

Mizaç Tashihleri 
Yazan: · B. FELEK 

Bazı ecnebi dillerde ne 2iizel bi..;, 
kiyeler yazıyorlar. Geçende blı- Fran 
sız haftalığında bunlardan birine rast 
geldim. Hikayenin adı (Kobaylar) ~ 
dır. Malumya! Kobay doktorların u.:. 
zerinde aşı ve şırınga tecrübeleri yap 
tıklan Hint farelerine denir. 

• 

Büyüme istidadını-· Gösterdi 
Konsolosun Valizinde Yakalanan Vesikalar 
Askeri Harekata Ait Bir Takım Haritalar! 

H"ıkayenin hülasası şudur: 

Adamın birisi işi yolunda gitme. 
eliği için hayatla olan konturatını !et 
hetnıek istemiş ve kendini asmış. ı.a. 
kin bu nazik harekette bulunurkeıı 
çalınacak bir şey olmadığından oda 
kapısını kilitlemiye lüzum görmemiş. 

P 11 (Başı 1 incide) 

malar bir casusluk şebekesinin mev
cudiyetini göstermektedir. ,, 

Valfa.in esran nedir? 
Times gazetesi, uvaliz,, esrannnı 

aydınlatılması lazım geldiğini ileri 
sürerek şunları yazıyor: 

"Mevzuubahis vesikaların Viskon
solosun bavullarına kendi haberi ol
madan konduğu muhakkak görünü
yor. Bu askeri planlan, vis konsolo
sun Fransaya götürmek üzere oldu
ğu valize kim koydu ve ınüteakı
ben bunu makamata kim haber ver
eli. Esasen, nasyonalist baş kuman -
danlığın mühim vesikalar kaybet -
mesi ilk defa vukubulan bir şey de -
ğildir. 

Çok güzel hazırlanmış bir taarruz 
son dakikada geri bırakıldı, çünkü 
nasyonalist bir zabit plhılarla bir -
lik:te Cümhuriyetçilere geçtL Muha
samatın durmasının başlıca sebebi 
bellri de budur. Bununla beraber, 
şiddetli soğuklar orduları kış karar
gahlarına çekilmeğe sevketmiştir ve 
iki kumandanlık da teşkilatlannı ta 

Çinlilerin· 
Zaferleri 
Devam Ediyor 

/ 

Honkong, 22 (A.A.) - Çin aj~n
sı bildiriyor: Çin gönüllüleri Nankin 
Şanghay ve Hangçeu havalisinde şid 
detli mukabil hücumlar yapmakta -
dırlar. Bu üç şehri birbirine bağllyan 
nPmirvO)IJ hirkı:ır kilom@İTP.lİk VPrin 
de tahrip edilmiş ve bu suretle bü
tün münakalAt durmuştur. 

Şanghay cenubunda muharebeler 
başlamıştır. Mevzileri Huang - Pu ır 
rnağı boyunca yayılmış olan Tangu 
ei Japon kıtaatı Çinliler tarafmdan 
çevrilmiştir. Yüzlerce düşman nefori 
ölmüştür. Çinliler on kadar yüklü 
kamyon ele geçirmişlerdir. 

Şehir Vapurlarl 

Tersanelerimi~d~ 

Yaptırllacak 
Ankara, 22 (Tan muhabirinden)

Denizbank müdürü Yusuf Ziyanın 

yann buraya gelmesi beklenmekte
dir. İstanbul şehir vapurlannın yeni
lenmesine devam edilecektir. Bu va
purların tercihan İstanbul tersane
sinde yaptırılması hükumetçe arzu e
dilmektedir. 

Denizbankın 1939 bütçe ve kadro 

projeleri Ekonomi Bakanlığı Demiz 

Müsteşarlığınca tetkik olunmuştur. 

Bütçe ve kadro projeleri halen tk
tısat Vekaleti teftiş ve murakabe he

yetince tetkik olunmaktadır. Bundan 

sonra proje devlet müesseseleri yük

sek murakabe hyetine verllcek ve 

bu heyetçe tetkik ve tasdik oluna -
caktır. 

Karabükte Belediye 
Te§kil Edilecek 
Ankara, 22 (Tan muhabirinden) -

Karabükte belediye teşkil!tı kurul
masının muvafık olacağı hakkında 

Devlet Şô.rasınca karar verilmiştir. 

Tekirdağında 
Namık Kemal 
Gecesi Yapıldı 
Tekirdağ, 22 (A.A.) - Büyük va

tan şairimizin Tekirdağında doğuşu
nun doksan sekizinci yıldönümü mü· 
asebetile dün akşam halkevi salonun 
da bir Namık Kemal gecesi yapıl -
mıştır. Namık Kemalin hayatı ve e
serleri hakkında sekiz hatip söz söy
lemiştir. Müteakıben ~iirleri okun -
muş ve Vatan Silistre adlı piyesi tem 
sil edilmiştir. 

marnlamak için bundan istifade et
mekle bahtiyardırlar.,, 

F rankistl er birbirlerine 
düşüyorlar 

İspanyadan gelen haberlere gö -
re, Frankist ordusunda zabitler ara
sında bir hoşnutsuzluk baş göster -
miştir. Daily Telegraph, general 
Frankonun işgali altındaki bölege -
lerde Frankistler ile Falanjistler ara
sında uzun zamandanberi kıvılcımla
nan kavganın şu yakınlarda patla -
mak üzere bulunduğu hakkındaki 

tahminleri kaydediyor. 
Daily Expres diyor ki: 
"General Franko, Noel taarruz em

rinin arifesinde ansızın Saragossa. 
Segovya, Pambeluha ve Soria garni
zonlarında tehditle karşılaştı. Keza 
İspanyadan son günlerde dönen yol
cular Falanjistler arasında da tahri
k.attan bahsedilmektedir.,, 

Muhariplik hakkı 
tanınıyor mu? 

Lodra, 22 (Hususi) - İspanya iş
lerine ademi müdahale komitesi ge
nel sekreteri, Frankonun muharip • 

Yahudiler 
Polonyadan da 
Çıkarılacaklar 

Parlamentoya Bir istizah 

Takriri Verildi 
Varsav~, 22 (A.A.) - Milli Birlik 

kampı erkanıharbiye reisi ve mebu
san meclisi reis vekili Venda, radyo 
ile neşredilen bir hitabesinde, Po
lonya Yahudilerinin muhacereti me
selesinin halli zaruretinin müstacel 
mahiyetinde ısrar etmiştir. 

Hatip demiştir ki: 

"Polonyanın ticareti, büyük ve kü
çük sanayii, büyük bir nisbet dahi
linde, Yahudilerin hakimiyeti altın
dadır. Bu meselenin yegane hal su,. 

reti, kütle halinde Yahudileri muha
cerete sevketmek suretile Polonya· 
daki Yahudilerin miktarını cezri su
rette azaltmaktır. 

Biz, Yahudilere karşı cebir ve şid
det istimaline ve haklarında ifratka
rane muameleler yapılmasına muarı
zız, fakat Yahudilere karşı yapıla -
cak olan iktısadi mücadeleyi fevka
lade arzuya şayan ve rasyonel adde
diyoruz. İ~tısadi hayatımız için za
rarlı ve pahalıya mal olan Yahudi 
mutavassıtlığını da ortadan kaldır -
mak istiyoruz. Fakat Polonya, Ya
hudi muhacereti için para sarfetme
yi düşünmemektedir. 

"Milli Birlik kampı,, tarafıdan 
dün parlamentoda verilen ve ilk de
fa olarak Yahudi meselesini parla -
mentoda açıkça mevzuubahis eden is 
tizah takririnin hükumeti, Polonya
daki Yahudiler miktarının, tenzilini 
istihdaf eden enerjik bir gayret sar
fma sevketmekten hali kalmıyacağı 
muhakkaktır. 

Macaristan da 
Mihvere Girmiş 

Addediliyor 
Londra, 22 (Hususi) - İtalya Ha

riciye Nazın Kont Ciano, Peştedeki 
temaslannı bitirerek bu şabah saat 
7 .20 de Roma ya hareket etmiştir. 
Ciano, Macar Hariciye Nazırını Ro
mayı ziyarete davet etmiştir. 

İngiliz ve Fransız gazeteleri, Ci
anonun Peşte ziyaretini tetkik ile 
meşguldürler. Hemen bütün gaze
teler, Roma - Berlin mihverine 
Macaristanm da iltihak ettiğini, bu 
neticenin mihver siyaseti ve bilhas
sa İtalyan diplomasisi hesabına bir 
muvaffakiyetold uğunukaydediyorlar. 

1ik hakkının tanınmasını terviç et • 
mektedir. Bunun için yakında İngiliz 
siyasetinde büyük bir değişiklik ola
cağı tahmin edilmektedir. 
Diğer taraftan Frankistler, yapı -

lan mütareke tavassutlarını reddet-
mekte, kayıt ve şartsız teslimiyetten 
başka Barselona ile hiçbir hususi mü 
zakerede bulunmıyacağını bildirmek 
tedir. 

Amerika, Fransa ve İngilterede İs
panyadaki halka yardım için laali
yet başlamıştır. Amerikada hükumet 
tamamen bitarafane bir surette ls-
panyadaki sivillere tevzi edilmek ü
zere kızılhaç teşkilatına her ay ya
rım milyon kental buğday vermeği 
kararlaştırmıştır. 

Hayatla rabıtasını katetmek içiıı 
yerden ayaklarını keser kesmez içe
riye birisi girmiş. Ne olup bittiğini 
sormadan kendini tavana asmış ol2n 
adamın ipini kesm~ş. Adamcağız buu 
da da muvaffak olamadığından do ..; 
layı, müteessir bir vaziyette yen! 
düşünce bu beklenmedik adama so~ 
muş: 

- Ne istersin be adam?. Ne diye 
işimi bozdım '! Ben pekala ölüp gidC-: 
cektim. Sen... 1 

- Sus! azizim! Ben senin filııl 
yere bu kadar, falan tarafa şu kada'f 
borcun olduğunu, işlerinin yolunda 
gitmediğini, iki gündür yemek yeme 

Yeni bir bombardıman . diğ:ini biliyorum. Şu konturatı .imxaı 
' edersen bn borçlann ödenecek. Şa Barselonadan bildirildiğine göre, 

kadar bin frank aylık, yemek içmekJ bugün, yirmi kadar tayyare Tarrega 
ikamet ve urba._ : 

üzerine 200 bomba atmıştır. 7 ölü ve _ Ala! Lakin bunlara mukabil?J 
14 yaralı vardır. 50 bina hasarş. uğ- _ BİI' ~ey değil. İki sene fnlaıi 
ramıştır. Altı tayyare de Borjablan- hastahanede karakter ortopedisti 
ca'yı bombardıman ederek bir kaç e- (çıkıkçısı) profesör filancamn eınrin.j 
vin tahn'bine sebep olmuştur. Bir de çalışacaksın. 
ölü vardır. 

_Uzatmıyalmı. Adam konturatı ili\ 
za ediyor. Ve o profesörün hastahao\ 
nesine gidiyor • 

Profesörün ihtisası insanların; ~ 
sıl ötesinde berisinde kemik ve ef 
biçimsizliklerini düzelten cerrahm 

Kayseride Bir 
Deri Fabrikası 
Açdıyor 
Ankara, 22 (Tan muhabirlndn) =

lktısat Vekaieti Kayseride bir deri
cilik kooperatifi kurmıya karar ver
miştir. 

· ve çıkıkçılar varsa bu da karakter 
ve mizaç çarpıklık1annı bir takım ~ 
rmgalarla tashih etmek. Lakin bu 
şırıngaların ıistenen karakteri veriıi 
vermediğini kontrol etmeden asıl 
müşteriye tatbiki mümkün deii;U. BQ 
nun için tecrübe tahtalığı yapacak 
bir takım adamlar lazun. İşte.hı.ti .J 
har ederken ipten kurtanlan ad.ani 
bu maksatla angaje ediliyor ve hi ~ 
kayenin adı da bundan dolayı, (Ko .:j 
baylar) oluyor . i 

Uzun bir zamandan beri bu işle 
uğraşanların faaliyetleri birleştirile
rek deri ticaretinin tevsiine çalışıla
caktır. 

· Bundan başka Kayseride bir de
ri fabrikası kurulacaktır. Yerinde tet 
kikat yapmak üzere mütehassıslar -
dan mürekkep bir heyet tetkikler 
yapmakla meşguldür. Heyet fikirleri 
rini ve fabrikanın kurulacağı yeri 
tesbit ettikten sonra derhal IaaJi ve-
te geçilecektir. 

Hariciye Vekili 

Fransız Elçisine. 

Ziyafet Verdi 
Ankara, 22 (A.A) - Hariciye Ve 

kili B. Şükrü Saracoğlu, birkaç gü· 
ne kadar memleketimizi terkedecek 
olan Fransız Büyük Elçisi B. Henri 
Ponsot şerefine bu akşam Ankara 
Palasta büyük bir ziyafet vermiştir. 
Ziyafette, bir çok vekiller, mebus
lar Hariciye Vekaleti erkanı ve 
Fransız Büyük Elçiliği memurları 
hazır bulunmuş ve toplantı, büyük 
bir samimiyet havası içinde geç vak 
te kadar devam etmiştir. 

. Rus • Japon lhtilc2fı 
Tokyo, 22 (A.A) - Sovyetler Bir 

liği 24 Kanunuevvele kadar balık 

avı meselesi hakkında şayanı mem
nuniyet bir cevap vermez ise, Ja
pon hükumeti, Moskovadaki Japon 
Büyük Elçisi B. Togo'yu Tokyoya 
geri çağırmak niyetindedir. 

Amerika Dahiliye 
Nazırının Bir Nutliu 
Almanları Kızdırdı 
Bertin, 22 (A.A.) - Amerika da

hiliye nazırı İckes, söylediği bir nu
tukta Amerika postalarının Alınan 
vapurlarına verilmemesini ileri sür
müş ve Almanya aleyhinde daha 
bir takım sözler söylemiştir. 

Bu beyanatı mevzuubahseden Al 
man. matbuatı, çok şiddetli tenkitler 
de bulunmakta ve Amerika dahiliye 
nazırının böyle hareket etmek sure
tile hiç de Amerikanın menfaatleri
ne hizmet eylemediğini kaydetmek
tedirler. 

Bu adamın diğer benzerleriJe bir: 
likte hastahanedeki hayatı çok şaya~ 
nı dikkat! 

Bir kere böylelerinin isimleri orJ 
tadan siliniyor ve kendilerine mah ;: 
puslar gibi birer numara veriliyor~ 

Ve on günde bir de muhtelif mfaaç-; 
lara ait şınnga tatbik edildikçe ka~ 
rakterleri deği!5iyor. Hatta bu arada 
hizim ip kaçkını (Kobaylar) dan bir 
kadınla sevişiyor. Fakat kadının gu.; 
nü gelip yeni bi~·,,,şırıııga ile karak~ 
teri değişince aşk. hapı yutuyor. Hii-
lasa efendim; her on günde bir yeni 
bir karakter almak yüzünden hırpa
lanıp duruyorlu • 

Ben bu hikayeyi okuduğum za : 
man elimizde bu hikayenin kahra .: 
manlanndan olan doktor gibi bir mü 
tehassısın ve onun icat etti'rri seı:om.; 
lar gibi devaların mevcut olmadığı
na bayflandım. Çünkü pek çoktan : 
mız böyle bir vasıta ile mizaç ve 
karakterlerimizi tdah etmesek bile; 
tashih ettirmeye, yerine göre mb:a ~ 
cımızda ufak veya büyük. rötu~l~ 
yaptırma~a muhtacız. Kimimiz ağır 
kanlı ve batiyiz. Kimimiz telaşlı ve 
asabiyiz. Kimimiz i~killi, kimimiz 
vurdum duymaz. Kimimiz kapkara 
bedbin, kimimiz pespembe emin. Ki 
mimiz kör Kadı diyecek kadar tok 
sşzlü; kimimiz adını söyliyemiyecek 
kadar çekingen olduğ\lmuz gihi mü
railer, oportün'stler, (her kanaate u
yan ve her yola giden) fitneler, ~am
mazlar, yalancılar, dost ve ahbap ·ve 
vatandaş torpilJivcnlcr, parazitll'lr, 
elin maline göz dikenler kabilinden 
umumi ve hususi selamet namına ay 
n ve ciddi bir tedavi-ve ve karaktcı·-
leri tamamen değiştirilmeye muhtaç 
olanlar da var. 

Gerçi bu hikaye b:r hayal malı ~ 
sulü, o ilaç da bir fantezi bulu~un .; 
dan baska bir sey değildir amıt l!U 
temenni ettiğim riihıc;Hhın da c:;nmn 
suz olarak yapılahilil" şeyler oldu • 
ğuna da inanım vardır. 

Filibede Bir Roma 
Hamamı Bulundu 
Sotya, - Filibede İkinci asra ait oldu

ğu iddia edilen bir Roma hamamının be
kayası meydana çıkarılmıstır. 
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.M.ahkemelerd.·e 

Cinayet Tahkikatında Yeni Saf ha 

Katillerin Daha Başka 
Suç Ortakları 

Bulunduğu Sanılıyor 
Okmeydanı cinayeti tahkikatı dün 

seyrini değiştirmiş, yeniden meraklı 
bir safhaya girmiştir. Bu tahkikata 
el koymuş olan müddeiumumi mu:ı
vini Feridun Bagana ile, ikinci jUbe 
memurları, dün Murat da yanların
da olduğu halde Topkapıya gitmiş
ler ve itfaiye vasıtasile Muradın gös
terdiği kuyunun suyunu boşaltmışlar 
ve bir itfaiye neferine maktulün el
biselerini aratmışlardır. Fakat elbi
seler bulunamamıştır. Katil Murat, 
buna rağmen maktul İhsanın elbise
lerini buraya attığını söylemekte ıs
rar etmektedir. 

Bundan sonra Muradın yattığı yer 
aranmış, burad!i da maktule ait bir 
şey bulunamamış, sadece Cemal i3'
minde bir şahsın fotoğrafı bulunmuş 
tur. 

Suçlu olaTak yakalanan 
Murat ve Hasan 

Müddeiumumilik ve zabıta yeni 
suç delilleri bulunması için çalışmak 
tadır. Dün katillerle maktulün otur
dukları kahvenin sahibi, rakı aldık
ları bakal ve sandalına bindikleri ka
yıkçı tekrar isticvap edilmiş, fakat 

bunlar zabıta ve adliyeyi tenvir ede. bulunduğu hakkında tekrar ednen 
cek hiçbir şey söylememişlerdir. suallere en son dakikada: 

Dün Müddeiumuınt Hikmet Onat _ Ben onları Sarı Mehmede ver-
da suçluları isticvap etmiş, Murat su,. rniştim, şeklinde bir cevap vermiş, 
çunu itiraf, Hasan inkar etmiştir. fakat San Mehmet arandığı zaman 

Murat evvelki gün Okmeydanına dört ay evvel Dadaya gittiği, Mura
da götürülm~, orada kendisine bir dın bu ifadesinin de yalan olduğu 
yer gösterilerek: anlaşılmıştır. • 

- İşte, ceset burada bulundu, de- Hadisede Osman isminde bir a-
nilmiş, fakat şu cevabı vermiştir: damla resmi bulunan Cemal de mev-

- Hayır olamaz, biz İhsanı şura- zuubahis olmaktadır. Fakat bunlar 
da öldürdük ve cesedini de §Urılya henüz şahit vaziyetinde bile değiller
getirdik. dir. Hadiseyle alakalan olup olına-

Ve maktelle cesedin bulunduğu a- dığı anlaşılmamıştır. 
sıl yeri göstermiş ve itirafının doğ- Yalnız Cemalin katillerle arkadaş 
ruluğunu da bu suretle isbat etmiş- old·~u. üç dört ay evvel maktul İh
tir. san ve katil Murat ile birlikte bir 

Bunun üzerine Galata snD:ı hlld- sandal gezintisi yaparken sandalın 
mi Nusret, Okmeydanına davet edil- kapaklandığı, üçünün de aenize do
miş, katil ayni ifadeyi tekrar etmiş küldüğü ve bir vapur tarafından kur
ve sulh hakimi bir zabıt varakası tan tarıldıklan anlaşılmıştır. 
zim ederek itirafı ve vaziyeti tesbit Zabıta ve adliye bu cinayetin üze-
etmiştir. tindeki esrar perdesini kaldırmak. i-

Suclu Murat, elbiselerin nerede çJn faaliyetine devam etmektedir. 

t -

Fatih Postahanesi 
Havale Memuru 

Dün Tevkif Edildi 
Fatilı postahanesi havale memuru 

1 
Tahir, dün Sultanahınet sulh ceza 
mahkemesinde tevkif edilmi§tir. Ta
birin suçu posta havalelerine sahte 
imza koyarak 1856 lira ihtilas etmiş 
olmasıdır. 

Tahir, postahaneye gelen havalele 
ri sahiplerine vermez, onların adına 
aahte imzalar koyarak alll'Dllf. Altı 
ay içinde bu §ekilde tam 1856 lira ih
tilas etmiştir. Adlarına para gelen
ler kendisine müracaat ettikleri za
man: 

- Namınıza böyle bir para gel • 
medi der, ve başından savarmış. Ni
hayet bunlar müdüriyete şikayete 
mecbur olmuşlar. Müfettişler işe el 
koymuşlar ve ihtilisı tesbit etükleri 
için dün müddeiumumiliğe vermiş
lerdir. Suçlu kendisini müdafaa e
derken: 

iki Afyon 
Kaçakçısı Yakalandı 
Dün gece şehrimizde hayli zaman

dan beri afyon kaçakçılığı yapan mü
him bir şebeke ile beraber dört san
dıkdolusu afyon bulunmuştur. 

Nerede oturduklan henüz malum 
olmıyan Rizeli Ali ile arkadaşı Mü
kerrem, Fener sandal iskelesinde sa
hipsiz bir sandal bularak afyon1arı 
bu sandala yerleştirirken yakalan -
mışlardır. 

Yakalanan afyonlar 145 kilodur. 
Suçluların Fenerde bir dükkanda ça
lışan Yaşar isminde birisinin san -
dıkları kendilerine Kızkulesi açıkla
rında almak üzere teslim ettiğini, bu 
hizmetleri mukabilinde de kendile
rine otuz lira vadettiğini söylemiş -
lerdir. Zabıta Yaşarı aramakta ve\ 
tahkikata devam etmektedir. 

iki Taraf Ayn Ayn 
iddialarda Bulunuyor 

- Ben 43 lira maaş alınm. Dört 
çocuğum ve karım var. Evim kira -
dır. Bu para ile geçinemiyordum. Ço 
euklarımdan bazıları da hastalandı
lar. Doktor ve ilaç parası da inzimam 
edince sıkıntım arttı. Müdüriyete mü 
racaat ederek beni hayatın oldukça 
ucuz olduğu şark vilayetlerine gön
dermelerini istedim. Şark hududu • 
muzda herhangi bir vazifeyi seve se. Maltepedeld kız kaçırma hldise • 
ve kabul edeceğimi söyledim. Bunu side adı geçen Sadık Öw, bize gön
kabul etmediler. Sen çalı§kansm o- derdilf bir mektupta, 1339 doğumlu 
rada kalacaksın, dediler. Nadirenin kendi rızaıılle evine gel-

Gırtlağıma kadar borca battım. eliğini ve mütecavizlerin zorla ika -
metgAhma girdiklerini, kendisini y~ Çocuklarım aç kalıyorlardı. Nihayet raladıklannı ve raporun jandarma 

günde bir iki lira kasadan çekmiyc kumadanlığına verildiğini bildirmiş
mecbur oldum. Altı ay içinde bu ka-

d . .,.. tir. 
dar para çekmişim, emı~.ır. • . . . 

Hakim, suçlunun müdafaasını ka· Diğer taraf ıse tamamıle aksı ıd-
bul etmedi. Tevkif etti ve dosyasıle diada bulunmuşlardır. Hadise, ~akm
beraber müddeiumumiliğe iade etti. 1 da mahkemeye intikal edecektır. 

TAN 

IZMIRDE PARTiNiN ZiYAFETi: 

izmirde Parti Kongresinin mesaisini bitirmesi münasebetiyle "1u· 
rahhaslar şerefine Ankarapalas salonunda bir zi;,ıafet verildi. Bu re
simde ziyafette valiyi nutkunu söylerken görüyoruz. 

Dün Bir Kundura 
Fabrikası Yandı 

Dün sabah saat 6,45 te Tophanede 
İskele caddesinde bir yangın oldu, 
bir kundura kalıbı fa:brikası kıs

men yandıktan sonra ateş söndün11-
dü: 

Yanan fabrika, Mirat Keşişoğlu 

isminde birinin tahtı icanndadır 

ve bina, 22,000 liraya içerisinde 
makine ve stok mallar da 8,000 li
raya sigortalıdır. Yangının elektrik 
motörünün kontak yapmasından 

ileri geldiğine ihtimal verilmekte 
ve tahkikata devam olunmaktadır. 

Tramvay, Otobüs 
Kazaları 

Vatman İbrahim.in idaresindeki 
39 numaralı tramvay ile şoför Ce
malin 2698 numaralı otomobili ara 
sında Hüdavendigar caddesinde bir 
çarpışma olmuş, her ikisi de hasara 
uğramıştır. 

Şoför Nihat tarafından idare olu
nan Maçka - Beyazıt otobüsü de 
Eminönünden geçerken Rifat ismm 
de bir şahsa çarparak başından ya
ralsuxwJt.n• * Tahtakalede Viktora ait ma
kama fabrikası işçilerinden İstav
ri sağ elini makineye kaptırarak ya 
ralanmıştır. * Çarşambada oturan Süleyına
nm kızı 14 yaşında Emine, sarası 
tutarak mangala düşmüş muhtelif 
yerleri yanmıştır. * Arapcamide oturan 16 yaşında 
Kemal, mangal kömürü ile zehir
lenmiş ha~cmeye kaldırılmıştır. * Beyoğlunda Kartal sokağında 
Kazımın evi ile Topkapıda Kara
kolhane sokağnda Ayşenin evinde 
yangın başlangıcı olmuştur. 

Orhan gazide 
Bir Cinayet 

Orhangazi, (TAN) - Gürle kö
yünde geceleyin kanlı bir vaka ol w 

muştur: Habil isminde biri, ansızın 
tabancasını çekerek üç arkadaşile o
turmakta olan Osmana ateş etmiş, 

Osman yanağından yaralanmış, fa -
kat tabancasile mukabele ederek Har 
bili beyninden vurup öldürmüştür. 

Osman civardaki diğer bir kahve
haneye de giderek oturanların bazı
larına ateş etmek istemişse de taban
cası ateş almamıştır. Katil tutulmuş
tur. 

--o--
72 Yatında Bir Kaçakçı 

Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

Ordu hastaneleri için 20 adet 
üç ayaklı yemek masasının açık 
eksiltmesi 29--12-938 perşe.11be 
günü saat 14,30 da Tophanede le
vazım satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 400 
lira ilk teminatı 30 liradır. Nümu
nesi komisyonda göriilebilir. İstek 
lilerin belli saatte komisyona gel
meleri. (430) (9102) 

* Ordu hastaneleri için 300 adet 
etajerin açık eksiltmesi 29--12-
938 perşembe günü saat 14 de Top
hanede amirlik satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 3900 lira ilk teminatı 292 bu
çuk liradır. Şartname ve nümu

nesi komisyonda görülebilir. İs-
teklilerin kanuni vesikalarile be
raber belli saatte komisyona gel
meleri. (429) (9101) 

* 8X10 Ebadında yaptırılacak on 
bir adet Branda eşya örtüsünün 
pazarlıkla eksiltmesi 27-12-938 sa
lı günü saat 14 de Tophanede Le-

yonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 1232 lira teminatı 184 lira 80 
kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelınele-

rL "441" (9267) 

* Harp Akademisi için 75 ton kok 
kömürünün pazarlıkla eksiltmesi 
27-12-938 salı günü saat 15 te Top 
hanede İstanbul levazım amirliği 
satuıalma komisyonunda yapılacak 
tır. Defaten teslim şartile alınacak 
olan kok kömürü için isteklilerin 
kati teminatlarile beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(447) (9327) 

ÖLÜM 
1stanbulun eski gazete muharrir

lerinden avukat Abdurrahman Adil 
Erenin eşi Üniversite sabık doçent
lerinden Nuri Olans, banka memur
larından Fethi, Turgutlu orta mek
tebi fransızca öğretmeni Bayan Ze
kiye, diğer kerimeleri Bayan Nuriye 
ve Seniyenin anneleri ve erkanıharp 
miralaylarından Erdemerin, Turgut
lu belediye reis vekili Bay Hasan 
Şevki Özerenin, Devlet Demiryollar 
n Feyzipaşa hareket,müfettişi Yu
suf Gönencin kayınvalideleri Bayan 
Fatma, Manisa emrazı asabiye has
tanesinde vefat etmiş ve cenazesinin 
Manisada defnedildiği teessürlerle 
haber alınmıştır. 

İstanbul İkinc~ İcra Dairesinden: 
Emlak ve Ticaret Türk Anonim 

Şirketine borçlu Vera Gukyanın 
malı olan ve tamamına (6145) lira 
kıymet takdir edilen Beyoğlunda 
Yazıcı Mahallesinde ve Yazıcı So
kağmda eski 51 yeni 61, 61/1 nu
mara1ı dükkanı olan ki~ir hane a
çık artırmaya konulmustur. 

Mezkur ,l!ayrimenkulün umumi 
mesahası 112,65 metre murabbaı 
olup bundan 93 M. mahalli bina 
işgal etmekte mütebaki 19,65 M. 
mahalli bahçedir. Zemin katında 
zemini çimento şaplı istor kepenk
li bir dükkan birinci katın zemini 
çini bir katta bir. oda bir salon bir 
hela bir mutfak ve terme sifonlu 
bir banyo ikinci kat bir koridor 
dört oda bir hela üçüncü kat bir 
sofa üç oda bir taraı::a bir hela e
vin içinde terkos, elektrik, hava
gazı tesisatı pencerelerde harici de 
mir kapaklar var. Bu gayrimen
kule ait şartname herkesin göre
bilmesi icin 17.1.939 tarihinden 
it1baren icra divanhanesinde acık 
bulundurulacak ve birinci arttır
ması 27.1.939 tarihine müsadif Cu
ma günü saat 10 dan 12 ye kadar 
İstanbul İkinci icra dairesinde ic
ra olunarak en cok artırana ihale 
edilecektir. Ancak o gün muham
men kıymetnin % 75 ni bulmazsa 
artıranların taahhüdü baki kal
mak şartiyle artırma on beş gün 
temdit edilerek 11.2.939 tarihine 
müsadif Cumartesi günü ayni. ma
hal ve saatte icra olunacak ikinci 
artırmada en cok artıranın üs
tüne bırakılacaktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarJann gayrimenkul üzerin
deki irtifak haklan ve hususiyle 
faiz ve masrafa müteallik iddia
larını evrakı müsbitelerile yirmi 
gün içinde icra dairesine bildir
meleri aksi takdirde haklan tapu 
sicillerile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalacakları ve artırmaya iştirak e
deceklerin % 7 ,5 pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mek
tubu ibraz etmek mecburiyetinde 
oldukları ve fazla malumat almak 
istiyenlerin her zaman 937 /3386 
numaraya müracaat edecekleri 
ilan olunur. (13124) 

MEYLODO ŞERiF 
Eski Darphane müdürü merhum 

Hafız İhsanın eşi Bayan Fatma Fer
metin ruhuna ithaf edilmek üzere ö
nümüzdeki cumartesi günü öğle na
mazını müteakıp Aksa.rayda Valide 
camiinde mevlfıt okunacaktır. Mer
humenin ailesini tanıyanlarla arzu e
denlerin teşrifleri rica olunur. 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 
..... ---
şaını saat 20.30 da 
VINDSOR'un ŞEN 

KADINLARI 
iSTiKLAL CADDESi 

KOMEDi KISMI 
23 - 12 - 938 Cuma günü 
akşamı saat 20.30 da 

DAMA ÇIKMIŞ BiR GÜZEL 

Z3 -12-938 ~ 

Rad~'!, 
ANKARA RADYOSV 

T .. ki R d --'"f'" postalıt ur ye a yvuı uzyon aJl~ 

Türkiye Radyosu Ankara R 
Dalga uzunluğu fi 

1639 m. 183 Kes. 120 ~O-&'' 
T. A.Q. 19,74 m. 15195 Kes 

0 
'f,f· 

31 70 9465 Kes 2 T. A. P. , m. 

ANKARA 
1tıl•t'· 

12.30: Türk müziği (Türkçe şa~: ~O· 
13: Saat ayarı ve habt-rler. 13.10 - , ~ 
zik (Riyaseticiım. Bandosu - şel· 

1 

Künçer). . ga8t -· 
18.30: Müzik (cazbnnd). 18.4~·. (~rJ:l' 

yan ve haberler. 19: Tiirk müuğı ti~· 
lar ve semaller). 20: Mü;r.ik (RiYas:. sa 1 
Flarm. Orkest. Şef: Praelorius). 2 · rrısJı' 
ayan ve para kambiyo ve toprııle cJıJl1' 
sulleri borsası. 21.10: Türk mü:ıili .ı.ıet· 

f•'"' havalan). 21.45: Konuşma (Spor 231 
lcri). 22: Müzik (Küçük orkestra. ıı ııs· 
Müzik (mandolinata). 23.45 - 24: so 
bt-rler ve yannki program. 

• 
SENFONİLER: 1',, 

17,35 Varşova: Senfonik plaklar.~~ 
lin kısa dalgası: Senfoni B - dur ~· 
Schumann). 19 Prag No. 2: Antorı si
ner. 22, 15 Varışova: Leh filharrnonl 

HAFlF KONSERLER: f; 
6.45 Bükreş: Sabah neşriyatı. sa•~ 

8 arasında 31 kfü;ur metreli ~ -pf'' 
dinleyiniz. 7 .10 Berlin kısa dalgası . .,._ 51• 

prae· şık konser (8.15: De\'amı). 7.15 1l ,,d' 
bah neşriyatı. 7 .15 BratislAva: Sııb;_. 
riyatı. 7.50 Varşova: PlAk. 8.15: it 

OPERA VE OPERETLER: fd_' 
1830 Brüno: Musikili piyes. 20.3;: sı" 

te: Operada verilecek piyesin nalc ~ t1 
Bülcreş: (SahrA) isimli musikili pl1 
20 Prag: Balet musikisi. 

ODA MUSiKiSi: 

17.35 Prag: Yaylı sazlar kuarteti. 

RESiTALLER: 
d' 

9.45 Berlln kısa dalgası: Piy•n~ -,.,. 
lonsel konseri. (11: Flüt. Şubertin ~ 
rinden). 18 Varşova: Bach'ın eserlod re' 
solo piyano resitali. 21 Bratlsltıva~ ,O' 
sitali. 21.45 Bertin kısa dalgası: 
zel havalar. 

-<>--

Radyoda Finlanclitd 
Gecesi Y apdıyor 

c1ışııt' 
Ankara radyosu memlek~ w: 

da gördüğü alakayı 2öz~~fıerı JIP' 
............... ., .... u·~ ~~u· ... "ınıe ıı;.rv ~ 

kadar eden· neşriyat ~a?~1~e tJı' 
vermiştir. Haber .• verild~~iJ'lf'iırlJjtl' 
ilk olarak bu hancı servısı 11ır 

diya Türkleri için yapılaca~ ."~ 
nu diğer memleketler serviS1 

edecektir. 

Pek Yakmda SAKARYA 
"BAKİR ADAM,, filmine karşı yapılan senenin süper filmi 

ÇILGIN BAKiRE 
Görülmemiş Fransızca sözlü filminin kahramam: 

IRENE DUNNE 
İlk defa olarak gösterilecektir. ••• ..... "': 

JEANETTE 
MAC DONALD 

VE 
NELSOf4 
EDDY'nlll 

Yarattıktan ve Holivudda çevrilen filimlerin en gtızeU 

SENORITA 
San'at harikası 

MELEK ve i PEK 
Sinemalannın Yılbaşı hediyesi olacaktır. .................................. Orhangazi, (TAN) - Ortaköyde 

oturan 72 yaşında Mustafa Mısır, e
binde bir miktar kıyılmış tütün ve 
tütün havanı bulunduğu için altı ay 
hapse ve otuz beş lira para ödemiye 
mahkum edilmiştir. Mustafa Mısır, 

ihtiyarlığını ileri sürerek, cezasının 

- MÜSAHIP 

ŞEHiR 

ZADENiN ŞAHESERi 

tecilini istemiştir. 
--0--

Adlf Takibat Yapdıyor 
Bursa, (TAN) - Hasan adında bir 1 

mahkumu yedi ay fazla hapiste bı -
raktıklan anlaşılan Bursa ceza evi ı-.. 
müdürü Tahsin Akıncı ve katip Noo-
mettin Oksay hakkında adli takibata 
başlanmıştır. 

---o-

Denizli Ordu Evi Yandı 
Denizli, (TAN) - Kaza eseri ola

rak çıkan yangın neticesinde ordue
vi tamamen yanmıştır. 

TIY ATROSUNUN EN MUVAFFAK ESERi 

A YNAROZ KADISI 
liiyüli Yerli Türli Ftlml 

Onümüzdeki tarşambadan ıübaren İstanbulun iki büyük sinemasında 
birden başlıyor. 

ALEMDAR ve MiLLİ 
Fiyatlarda zam yapılmıyacaktır. 



:::: ~ 23-12-938 

ır · 
r, 
~ 

,. 

-ı---A.N -
Gündelik Gazete 

--0--

TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, herıeyde 

temiz, dUrUllt, eamlml 
olmak, karlln gazetesi 
olm ıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 
~ 

1400 Kr. l Sene 2800 Kr. 
750 ., 6 Ay 1500 " 
400 ., 3 Ay 800 " 
150 ., l Ay 300 " 
iilletıerarası posta ittihadına dahil 
ltnıyan memleketler için abone 
edeU mflddet sıra~iyle 30, 16, 9. 

3,5 liradır. Abone bedeli pe$1ndlr 
ı\dres değiştirmek 25 kuruştur 
Cevap için mektuplar 10 kuruş

ıft nııl Hllve~ı tılzımdır. 

.......................... 
! GONON MESELELERi l 
........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
~rnerika ·Türkiye 

~ lic:ari Anlaşması 
lıııt.\ınerika ile ticaret anlaşmasının 
, il edilmemiş olması yüzünden, 
t ~lardanberi bu memleketle olan ti-

!' ~l nıünasebetlerimiz durmuş gibi 
>ıı Ne oradan bir mal getirt2bill • 

'' ~tdtık, ne de oraya mal gönderebi· 
'it 0rduk. Fakat bu anlaşmamazlık, 
~ a.~ı ihtiyaçlan durdurmamıştı. A· 

!' ,1 rıka Türkiyeden almağa muhtaç 
~llğu e~yanın bir kısmını diğer pa-
4 lardan, veya diğer memleketler -
~ temine mecbur oluyordu. Biz de 
~ erikadan gelebilecek eşya yerine 
~\'topa malı alıyorduk. Binaenaleyh 
~llret hayatı durmuyor, fakat bu 
~aşrnamazlıktan iki memleket de 

~ ar görüyordu. 

ıo ~· ~nlaşmamazlığın en mfihim sel>a • 
r- .'iki tarafın istinat ettikleri ihracat 
' rl! 

0 th ~ 1 ıılat siyasetleri arasındaki te • 
ı. dı. Amerika serbest ticaret taraf
~-~1d1r. O ister ki kendi mallanna 
~ı hududlar kapanmasın. Kendisi 
•i 3-asa ne kadar mal isterse gönder • 
!\ rı. "e oradan ne kadar ihtiyacı var
) alsın. Onun telAkkisine göre dün-

rı· ~a~i iktısadi buhranın en mühim 
(. ..... lı, hududların Çin seddi gibi 

'"'' ..... "" ~ u .......... ' ..... ~ 

V ~ lls, Kliring ve sair~ gibi k~yıtlar
rt ~erbest ticaretin tahdit edilmi~ ol
rr tl •dır. Dünyanın refaha ermesi i . 
~, ~~hu kayıtların kal.kınası, bu du • 
~11arın yıkılması lazımdır. Beynel • 
'el s~rbest ~icaret başladığı gün 

~ ~ Ya ıktısadıyatı derhal yeniden 
t ~al devreye avdet edecektir. 

\.. ~erika için doğru olan bu görltş 
'lttlti l . 
>~ Ye çın sakattır. Çünkü Türki. 
')eni bir memlekettir. İktısadi kal

~ tltaaında haricin istilisına karşı 

'~ takyidat yapmağa mecbur-

~Pılanm ecnebi mallarına ser -
\~ Ce açbğı giln memleket dahilin • 

' sanayiin inkişafına imkb kal • 
' \ Onun için Celal Bayar bir pren

'- ltabw etml§tir: Malımızı alanın 
\~nı alınz Bizden mal almayandan 

•lnıayız. 

~ ötedenberi TDrkiye ile Ameri

'\ aıılapnamıı güçlegtiren bu gö 

~~bu prensip farkıdır. 
\.~?1a1et iki hüktimet de anlapna

~ iki taraf için tevlit ettiği 
\ tları anlayarak anlapnaea karar 

~ dlıer ve ikisi ortası bir yol bula • 

~ t:lcaret muahedesini yenilemek 

\ n.tıu buldular. Yapılan anlaşma
~ 'sası §Udur: Amerika ile serbest 

~~ kabul ediyoruz, fakat bizden 

'tı ınal mıktannda. Bu usul, Kli
'e serbest ticaret arasında iki 

~il da menfaatini banştıran bir 

\ ~ b-. Ve şfiphesiz ki ild taraf için 
~ 'l'ırh netiC'eler verecektir. 

\ ~ ~laşmanm bize temin edeceği 
4, flyüJc fayda, ihraç mallarımıza 
l'lerlk 
~. l ~n pazarlarını açmış olması • 
' tgtltere ile yaptığımız anlaşma 
~ llgiliz pazarlarını, bu anlaşma 
~liı~~rikan pazarlarını açmıştır. 
~~ erııerimiz çoğalınca, pazarlan -
~,teııişledikçe ihraç siyasetimizde 
~ • ~vvetli ve daha tedbirli ol .. 
~e 'ltlklru vardır. Ayni zamanda ö
'letıheri mallanmıza talip olan dev 
'ııı11 tle de bizim için daha faydalı 

0 §tllalar yapmak mümkündür. 
ı~~~Un için biz Türk • Amerikan tl

' lrtuahed-esini memnuniyetle 
d~-
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T arihcilerin piri sayılan He
rodot, Kartaca şehrinin 

kuruluşunu şöyle hikaye eder: 
.. Finikelilerden Sayda hüküm

darı Matan hayata gözlerini ka -
parken Elisa adlı bir kız ve Pig -
malyon isimµ bir oğlan çocuk bı
rakmıştı. Elisa, şehrin baş rahibi
le evlendi. Bu rahip, Pigmalyonun 
da vasisi idi. Fakat genç prens pek 
titiz olduğundan bir sinir buhranı 
arasında hem eniştesi, hem vasisi 
bulunan adamı öldürdü, kızkarde
şini dulluğa mahkum etti. 

"Elisa, meramını her zaman yü

rütmek istiyen bir kadındı. Koca

sının kanını yerde bırakmak elin
den gelemezdi. Bu sebeple katil 
Pigmalyon aleyhine bir suikast ha 
zırladL Lakin teşebbüs henüz ta
mamlanmadan baskına uğradığın
dan kendine yar ve taraftar olan
larla birlikte limandaki donanma
ya sığındı, gemicilerin himaye
si altında Afrikaya geçti, maksa
dı yeni bir şehir kurmak ve Fini
key le rekabete çıkmaktı. Çadır ku
rup oturduğu Airilca toprağına sa
hip olan hükümdara - bu maksat
la - başvurdu, kendine bir öküz 
derisinin kaplıyacağı kadar yer 
• ..... -.&.u"'.:ıllll l:)l.t;w.; .ı.ı.u.w..umuar uu-
na muvafakat edince öküz derisi
ni gayet ince bir şerit halinde kes
ti ve o ölçü ile bir çok yer alarak 
Kartaca şehrini kurdu!,, 

Rahmetli Evliya Çelebi de Ru
melihisarmın yapılışını anlatırken 

ahalisi Türktür. Rumeli sahili de 
benimdir. Çünkü siz müdafaasını 

bilmiyorsunuz. Gidiniz, efendini
ze söyleyiniz: Ben, benden evvel
ki hükümdarlara benzemem. Şim
di benim kudretirnin vasıl olduğu 
yerlere onların emelleri bile yeti
şememişti. 

Ve sözünü şöyle bitirmiştL 
- Sizin geri dönmenize müsaa

de ediyorum. Lakin bundan son
ra sizin getirdiğiniz gibi haberler
le, dileklerle gelecek elçilerin di
ri diri derilerini yüzdüreceğim! 

Genç hükümdar, kalesinin te
mellerini eski Utarit mabedinin bu 
lunduğu yere attırmıştı. Garip bir 
düşünceye kapılarak kale duvar -
}arının Mehmet kelimesini terkip 
eden Arap harfleri şeklinde olma
sını ve her M harfinin yerinde bir 
kule bulunmasını istedi. Yeni kale, 
hızla yükseldi ve padişahın arzu
sunu yerine getirmek gaygusile sı
naat kaidelerinden bir hayli feda
karlık yapıldığı görüldü: Kuleler
den ilcisi biribirinin yanında, üçün
cüsü ise hayli ilerde ve deniz ke
nannda bulunuyordu. 

!<..alenin içinde ve dışında biner 
duvarcı ile ikişer bin rençber var-
.... r;~ ---•t- ;r .. ı • .l .. ~ .. ı.i<'n ıu.uc. 
lenin sayısı altı bine varıyor, dı
şardan gelme bir çok halk da a
meleye yardım ediyordu. Yüksek 
mesnetlerde ve makamlarda bulu
nanların bile kireç ve kiremit ta
şıdıkları görülüyordu. 

şunları söyler: 
..Fatih Sultan Mehmet, Bizans Kale üç aydan az bir müddet 

Kayzeri Kostantinin iznile Edirne- zarfında bitirildi Duvarla-

rının kalınlığı yirmi beş, kurşunla 
ürtiilü ı .. ulclcrin kalınlığ~ otll%~
dem idi. Boğazın en dar yerJnde 

kurulduğu için Boğazkesen adını 

aldı. Bizanslılar boğazla başı biri
birine karıştırdıklarından bu adı 
Başkesene çevirdikleri gibi arada 
sırada da kalenin bulunduğu yer
deki buruna çarparak kırılan dal
galan hatırlıyarak Rumelihisarı
na Dalgakesen diyorlardL 

Doğrusu Y asu 1 

Gospodin Poniore ! 

den kalkıp saydü şikare gelerek ı-
Karadeniz sahilinde terkos mu- ş k 
kaddes H~~cinde dolaşır.~en Kay- a C a a 1d1 m 
zere her gun taze avlar gonderiyor- 3 
du. Bu arada ona bir elçi dahi yol
ladı, av sahalan civarında bir kü
çük çütlik edinmek istediğini bil
dirdi. Kayzer, "bir sığır derisi ka
dar,, yer verilebileceğini söyledi.Fa 
tih de bu ikramı teşekkürle ka
bul edeceğini tebliğ ederek kral -
dan gelen öküz derisini gergiye 
gerdirdi, ince bıçak ile ve çepeçev
re dilim dilim ettirerek Rumelihl
sarının yerini o ince deri §erit ile 
ölçtürdü!., 

Tarih ise Rumelihisarının na
sıl yapıldığını şu satırlarla 

anlatır: 

"Yıldırım Bayezit, Karadeniz Bo 
ğazmm Anadolu sahilinde bir kale 
yaptırnuşiL İkinci Sultan Mehmet, 
Boğazı büsbütün kapamak için o 
kalenin karşısında bir hisar daha 
yapmak istedi ve idaresine bağlı 
olan ülkenin her tarafına adamlar 
yollıyarak bu maksadını elde et~ 
miye yarar duvarcılar, dülgerler, 
kireççiler getirtti. Hisarın kısa bir 
zaman içinde temelleri atılmış, 

duvarlarının ve kulelerinin yapıl~ 
masına başlanmıştı. Kayzer Kos
tantin Dragüzes, genç Osmanlı hü
kümdarının nasıl bir maksat 
takip ettiğini sezdiğinden hemen 
yalvarnuya başladı, elçi üstüne el
çi göndererek bu yapı işinden vaz
geçilmesini rica etti İkinci Sultan 
ldehınedin elçilere verdiği cevap 
§Udur: 

- Kendi toprakları.mm üzerinde 
gönlü.mün istediği şeyi yapmaklı
ğuna kim karışabilir? Sizin eliniz
de de ne böyle bir hak, ne de beni 
yoldan alıkoyacak bir kudret var
dır. Boğazın iki sahili de benimdir! 
Anadolu sahili benimdir. Ciinkii 

ı stanbul denilen bahtızifir 
köy unıanının civarında bi 

raz dolaştım. Dolaşmaz olaydım de 
mek istedim, diyemedim. Dolaş -
maz olaydım, göremiyecektim, şa
şakalamayacaktım, can evimden 
yaralannııyacaktım, bilmiyecek -
tim ve bildiremiyecektiın. 

İyi oldu d:ı çarpuk çurpuk yol -
larda çarpıla çurpnla, çamur batı 
it yerlerde bataçıka dolşatım. 

En derin sevgi ve saygılarımla 
sizden de rica ediyorum, o yerleri 
şöyle bir dolaşınız. Tem.muzda de
ğil, Kasım ortasında. Bu vesile ile 
İstanbulun beş yüz yıldanberi ne 
bakımsız kaldığını bir daha gör • 
müş olursunuz. 

Asıl konu, ba§arı ile elinize al -

dığınız büyük milli işi ilgilendire

ceği içindir ki bu yazımı size sun
dum. 

İstanbulun bu bölgesinde güzel 
tnrkçe, milli dil, milli kiiltürün 
başanası devede kulaktır. Bu köy 
de yedi haftalık bebeden yetmişi 
aşkın ihtiyara kadar, muhterem 
komşumuz Sofyanın dili kon~u -
lor ve kendi dilini konuşmamak 
aşağı yukan inada binmiştir. Öte· 
ki köyde henüz nıhmi maderden 
Alemi faniye lütfen teşrif etmemiş 
çocuktan doksanlığa kadar, sadık 
müttefikimiz Atinanın dili teren • 
nüm edilir ve kendi dilini konu!! • 

ı,; 

mamak aşağı yukan prensipleş -
miştir. Beriki köyde eski vatanda
fUDız Tirana'ca konufJDak ve ken
di dilini konQmamak aşağı yuka-

- Sayın Maarif Vekiline-

ı .. ••··~~~~~··••••• 
t1.~.~ .. ~~?.~~.:. 
rı ananevi kabadayılık. sayılmak • 
tadır. 

Bu köyde, öteki köyde, beriki 
köyde bilinmeyen, yahut 

bilindiği halde konuşulmayan bir 
dil vardır: Türkçe! 

Bunlar Anavatana geleli on dört 
buçuk, on beş yıl oldu. Geçkinle • 
re, eh ne yapsınlar kırk yıllık ka
ni olur mu Yani deyip geçelim. Or 
ta yaşlılara Jıoşundu görenekten 
ayrılamıyorlar deyjp hoş görelim. 
Fakat, delikanlılara, gelinlere, gfi
veyiliklere, çocuklara ne diy-elim? 

Şaşa kaldım doğrusu .. Y aso Gos 
podin Po more! kılıklı ve üç dilden 
miirekkep bir şaka şey demekten 
başka e-lden ne gelir? 

Geldiği gi.in bir yaşında olanlar 
bugiin on altı, beş yaşındakiler yir 
mi, ondakiler otuz yaşındadırlar 
ve Tiirkiyenin kültürü en ileri sa
yılan bir yerine bitişik oturmakta
dırlar. 

Bu yavrularla, bu kardeşlerle, 
bu öz bizden olanlarla yalnız -iki
de bir vesile uydurup beğenı:nez • 
lik gösterdiğimiz • iJk okul öğret
ınen leri me~gul olmuştur. Başka 

hiç, bit, hiç kimse meşgul olma -
mı~tır. O ilk okullann genç öğret-

( Arkası 8 incide) 

• 

!kinci Sultan Mehmet, itimat et
tiği .ad~unlardaıı birini, me§hur Fi
ruzağayı, dcirt yüz yeniçeri ile ye
ni kaleye kumandan yaptı, hangi 
bayrak altında bulunursa bulunsun 
Boğaza girecek gemilerin durduru
larak muayene olunmasına ve kü~ 
çüJt bir vergi alındıktan sonra ser
best bırakılmasına emir verdi ve 
Edirneye döndü. 

Yeni kaleye yüklenilen mura
kabe vazifesinin başarılabilmesi i
çin denize en yakın ve bu sebeple 
de Boğaza hakim olan Halil Paşa 
kulesine büyük toplar konulacak· 
tı. İkinci Sultan Mehmet, bu top
ların askeri tarihte yer alacak ka
dar mükemmel olmasını istiyordu. 
Bu emelle sağa sola adamlar çıka
rarak yüksek kudretli bir topçu us
tası araştırırken karşısına Urben 

adlı bir Macar çıktı. Bu adam, işi

tilmemiş çapta toplar dökeceğini 

ve Bizans payıtahtının müdafaa 

kabiliyetini yüzde beş yüz nisbe

tinde çoğaltacağını söyliyerek Kay 
zer Kostantine müracaat etmiş, bir 

çok da işler görmüştü. Kendinden 

bir hayli hizmet bekleniyor, fakat 

az para veriliyordu. Adamcağız, 

sık sık Kayzere arzuhal sunarak 

ücretinin ziyadeleştirilmesini rica 

ettiği halde meramına bir türlü e
remiyordu. 

Nihayet gururu incindi, Bizansta 
bulamadığım Ttirkler arasında a
ramak kararını aldı ve Rumelihi
sarının yapılmakta olmasından is
tifade ederek Sultan Mehmede il
tica etti. Genç hükümdar, onun de

ğerli bir top döken olduğunu öğ

renince sevindi, bol aylık bağlıya

rak usta Macar1 hizmetine aldı. 

1 şi~ b.~ adam, so.n derecede 
buyük çapta hır top döke

rek Boğazkesen kalesinin denize 
yakın kulesi üzerine koymuştu. 

Kendisi bu müthiş aletin Bizansı 
değil, Babil kalelerini tarumar e
deceğine emin görünmekle bera -
her güllelerin ne kadar mesafe a
şacağını tahmin edemiyordu. B:.ı 
meçhulün malUm haline konulma
sı için tecrübe yapılması lazımdı. 
Kale kumandam Firuz Ağa, İkin
ci Sultan Mehmedin Edirneye dö-

Gb/;?tJŞLEP 
Mercii Neresi? 

~?, i 2 . ·2>& 
Yazan:· Sabiha Zekeriya Sertel 

Matbaada, odanın köşesindeki ma
samda yazı yazıyordum. Odaya birisi 
girmi§. Duymadım. Yazıhanenin ö -
nüne gelmiı, durmuş.. Duymadım. 

Bir çeyrek beklemiş yine duymadım. 
Başımı kaldırdım. 'Üstü başı perişan 
bir ihtiyar, Sessiz relen, sesini çıkar· 
mayan adam, hala duruyordu. 

- Ne istiyorsun? dedim • 
Bir dokun, bin ah işit, knsci fağ

furda:ı. 

Yedj çocuk babasıymış ..• Eski bir 
ihtiyat zabiti imiş. Sonra posta me -

muru olmuş. Hastalanmış, işsiz kal -
mış ... Senelerdenberi işsizmiş... Bu 
vaziyette bir adam, neler anlatabi -
lirse, hepsini anlattı . 

Dinledi.m ... Bu adama b~m ne yapa
bilirdim? ... Düşündüm bir merci a • 
radım, aklıma belediye ve İş bürosu 
geldi, oraya gönderdim ... 

O, geldiği gibi sessiz, gık demeden 
gitti. .. Ben, onu atlatmış gibi içimd~ 
bir kücüklük duydum. 

Masamın üzerinde bir sürü mek -
tup var. Kimi veremli imiş, hastaha ... 
ne arıyor, kimi, hasta imiş, ailesi pe
rişan kalmış, yardım istiyor. Kimi ço 
cuğuna mektep istiyor •.. Derdi olan, 
derdini dökecek, derdine çare bula -
cak ortak arar. Ben derd ortağı gibi 
bunları dinlesem de, ne faydası var .. 
Her ihtiyaca <.~Yap veren bir merci 
vardır, orası neresi? 

Bütün bunlardan çıkacak olan ne· 
tice şudur ki, memlekette içtimai yar 
41lm teskilatını genişletmek lazım. İc
timadi derdleri çok olan mcmlekcı
lerde, devletin, hususi fertlerin, bele
diyenin yardım büroları vardır. Com 
munity Cest, kelime kelime terciime 
edersek "Cemaatin göğsü,, denen bu 
teşkilat bütün bu yardım teşkilatla
rını organize eder, başı sıkılan bura
ya müracaat eder. Vilayet, halkın şi· 
ktn•etlerini dinlemek için bir büro 
açtı ... Fakat onlar da bu derdleri din
ledikten sonra, benim gibi merci ara 
yacak değillerdir. Şikayeti dinleyen 
merci, ayni zamanda cevap veren 
merci de olmalıdır. lç~iP'~L~!r~ım 
meselesi ötedenberi memlekette ko -
nuşulan bir mevzudur. Acaba, bu 
teşkilatı modern bir şekilde memle
kette kurmak zamanı gelmemiş mi
dir? 

Belediyenin, İçtimai Muavenet ,.e-: 
kaletinin, bu içtimai muavenet bü -
rolarını açması, derdlerin hepsini de
ğilse bile, bir kısmını kar~ılaması iti
barile büyük bir ihtiyaca cevap v& 

recektir. Bence bunun zamam çok • 
ı tan gelmiştir. 

nüşünden sonra o lüzuma göre ha
reket etti. Verilen işarete rağmen 
yelkenlerini kapamıyan, cenuba 
doğru süzülüp geçmek azmini his
settiren bir Venedik gemisi üze
rinde topun mesafe tecrübesini yap 
tırdı. 

Gemi, kaptan (Riçi)nin idaresi 

altında idi ve bu adam, Boğaza 

Türklerin hiıkim olduğunu havsa
lasına sığdıramadığından yelken
leri kapamıya lüzum görmemişti. 

Firuz Ağanın verdiği emir üzeri

ne Macar Urbenin dökmüş oldu

ğu büyük topa ateş verildi ve dört 

beş kantar ağırlığında.ki gülle - ha

vada görülmez girdaplar çize çi
ze • uçup Venedik gemisinin tam 

ortasına düştü. Gemi, bir lahzada 
parçalanarak batmış ve kaptanla 
tayfalar denize saçılmıştı. Riçi, e
le geçirdiği bir sandala tayfalarım 
da alarak kaçmak isterken akıntı 
onun önüne geçti, sandalını sürü
ye sürüye Boğazkesen kıyılarına 
getirdi ve Firuz Ağanın eline bı
raktı. 

Müverrih Ducas, küstahça hare
ketlerinden dolayı kaptan Riçinin 
Dimetokada kazığa vuruldugunu 
söyler ve vakıaya bizzat şahit ol
duğunu da ilave eder. Başka ta
rihlerde böyle bir rivayete te
sadüf olunmadığına bakılırsa Du
cas'ın yalan söylediğine hükmet • 
mek doğru olacak. Fakat bu mü
sahabede bir Venedik gemisinin 
batırılmasını ve kaptanın kazığa 
vurulmasını değil, Boğaz sularının 
ve Boğaz kıyılarının ilk duyduk
ları top sesini tesbit etmek iste
diğimizden Ducas'la uzun u zun 
ilgilenmiye lüzum görmüyoruz. 
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Beşiktaş· Galatasaray , 
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Hangi Taraf 1 

Galip ı 
Gelebilir? 

EŞREF ŞEFiK , 
Bu hafta da devam edilecek lig· 

maçlarından en ehemmiyetlisi Be· 
şiktaş - Galatasaray karşılaşmasıdır. 
Kuvvetli ve biribirine yakın ayarda 
bulunan takımlar arasındaki müsa
bakalardan evvel bu sütunlarda tah
min yürütmeyi adet edindik. Buna 
okuyucularımız çok alıştılar. Yazma
dığımız vakitler aranıyorlar, mek -
tuplar yazıyorlar. 

Tahminlerimiz nihayet iki tarafın 
oyun tarzlarının zihnen karşılaştırıl
masından çıkarılan teknik hükümler 
olduğundan bizimle beraber karile
rimiz de iptidai ve basit bir taraf -
girlik hissinin üstüne çıkan tem.iz 
mukayeselerle hesaplarını yürütü -
yorlar. 

Faydalarını yukarıya sıraladığım 

• bu işte en ziyade tehlikeye maruz o
lan insan şüphesiz ki, tahmin yazı
sının üstüne imzasını koyandır. Çün 

Suçlu Mehmet Ali 

Zarada Bir 
Köylü Karısını 
Öldürdü 
Sıvas, (TAN) - Zaranın Kızılte· 

pe köyünde bir aile faciası olmuştur: 

23 - 12 - 938 

1 E K o N o M i J 
Yunanistanla Yapılan 
Yeni Ticaret Anlaşması 

Mer'iyete Giriyor 
tebdil edilmiştir. Anlaşma Yunan ıı' 
kUmeti namına İktısat Nazırı sı: 

Yunanistanla aramızda yapılmış 
olan yeni ticaret anlaşması bir sene 
müddetle mer'i olacak ve yeni sene
den itibaren tatbikine geçilecektir. 
İhracatımızın yüzde ellisi kliring ve 
yüzde ellisi serbest dövizle ödenecek 
tir. Başta buğday olmak üzere bütün 
hububat ve pirinç ihracatımıza kar· 
şılık olarak yüzde yüz serbest döviz 
verilecektir. Türkiye de Yunanista
na triparti sistemi ile maden kömü
rü gönderecektir. Bu kömür satışın
dan turizm masrafları mukabili te
diyat yapılması imkanları anlaşma 

ile tahtı temine alınmıştır. 
Yunanistana göndereceğimiz pa

muklar için de piyasamızın ihtiyacı 
olan pamuk ipliğinin Yuanistandan 
ithali bakımından bazı esaslar tesbit 
edilmiştir. 

Evvelce Yuanistana verilmiş olan 
kendir, iplik ve sicimlere ait yüzde 
yirmi tarife tenzilatı bu anlaşmada 
ilga edilmiştir. Halen mevcut kli -
ring tatbikatında görülen zorlukların 
önünü almak iç~ teknik bazı tarifler 

iÇ PlY ASALARDA : 

Arvanitidi ve Türkiye namına J\~ 
na elçimiz Ruşen Eşrefle TürkO ~ 
Başkanı Burhan Zihni tarafından ~ 
zalanmıştır. 

Amerika ile Yeni 
Anlaşma 

Amerika ile yapılmakta olan tfcf 
ret anlaşmasının henüz iki taraf t1 
rafından imzalanması bitmemişti! 
Yeni anlaşmada serbest döviz üzer~ 
ihracat kabul edilmektedir. Amer~ 
ile takas suretile muamele olmıY' ' 
caktır. Bu sisteme ne vakit başle.ıı" 
cağı henüz belli değildir. Bunuııl' 
beraber Amerikaya takns ile ~ 
gönderen ihracatıçılardan çoğu ) ti 
ve deri gibi gümrük resmine j 
tutulmıyan mallarımız için ti 
mukaveleler yaptıklarından, bazıl; 
rının bu yüzden zarar görmeleri J1l 
temel olduğu söyleniyor. Amerilcll r 
le takas olmadığına göre, takas p# 
lerinin de düşmesi muhakkaktır. 

HALDE: 

Beyazların yeni yıldızı Lon Nof)a acemi iken 
bir mii•abakada düıtüğü müf kiil vaziyette 

1 
kü netice ihtimal verdiği şekilde çı
karsa pek tabii görülüyor. Aksi çık-
tığı vakit, galipler tarafıdan alay 
mevzuu oluyor. 

Hüseyin oğlu Mehmet Alinin güzel 
karısı Müveddet, Zeynel isminde bi
rini sevmiş ve bunu kocasından giz· 
lediği nisbette de cüretli hareketle
re başlamıştır. Mehmet Ali ahırda 
hayvanlarını tnnar ederken Zeyneli 
içeriye almış, lakin ahırdaki lamba· 
nın söndüğü için yakmak üzere eve 
giren Mehmet Ali işi fark etmiştir. 
Hemen ahıra dönüp tüfeğini almış, 
odaya girince karısına doğru ateş et· 
miştir. Zeynel de tabancasile muka· 
helede bulunmuş, yalnız bir kurşu
nu patladığından isabet ettirememiş 
tir. Mehmet Ali hem Zeyneli, hem 
karısını öldürmüş, sonradan tutul -
muştur. 

Almanya için Tiftik 

Siparişleri Y apaldı 

Meyva ve Sebzeleri~ 

Toptan Fiyatları 
Bir Beyaz Döğüşçü Ağır 
Siklet Şampiyonluğunu 

Zencilerden Alacakmış ! 
Amerikada Ümitli Bir Sevinç Vat 

Şeytan kulağına kurşun! diyelim. 
Hiçbir zaman fazla nkıl ve fazla bil· 
giçlik iddiasında değilim. Fakat her 
halde bana şeytan acıdı da •şimdiye 
kadar yazdığım tahminlerde alay 
mevzuu olmadım. Bakalım bu sefer 
de attığımız zar tam oturacak mı~ 
Şunu da okuyucularıma, içimden geç 
tiği gibi, itiraf edeyim ki, Ga
latıısaray - Beşiktaş maçının tahmini 
için hayli çekiniyorum. Tereddüdüm 
Galatasarayın son haftalar değiştir

Beyazlann güvendikleri meşhur r-~~~~~iiiiiiii~~~~;;;;;;;;;~~~ii;; diği hücum hattından, dolayısile riıü-
De~ 't,üneY. boksu bıraktıktan Lon N ova--ı•ı dıda:a:nndı:.-:Jcı~·6' -1. .. ~ı.:..~n- ~ı.4 : 
sonra ağır sıklet şampiyonluğunun geliyor. 
kemeri zencilerin inhisarına girdi Si Kimdir? ı : Galatcuarayın merkez muhacimi 
yalıların dünya boksunda her sene Malumdur ki, sarı kırmızılılar Sa-
biraz daha ehemmiyet peyda ettik:- Lon Nova, Berlin Olimpiya - ı limi birkaç haftadır ilerde tecrübe e-
lerini ve yavaş yavaş bütün sıkletle- dında Amerikan boks takımının 

11 
diyorlar. Vakıa ben şahsen bir mer-

rin dünya şampiyonluklarını ellerine ağır siklet şampiyonu olarak kez muhacimin fişek gibi seri ve ok 
geçirmiye başladıklarını bir şey ya· müsııbakalara girmi~tir. gibi giden cinsini beğenirim. Fakat 
pamadan seyreden beyaz Amerikalı- Final müsabakasını giiçlük - bu evsafta oyun çıkaracak kabiliyct-
lar son hafta epey ümitlendiler. le fı.tknt muvaffakıyetle kurtar- teki oyuncu müdafaada muvaffak o-

Lon Nova isminde genç beyaz bir mıştır. lan blri olursa muhakemem bilaih· 
boksör daha geçen sene ağır sıklet Berlin Olimpiyadından sonra tiyar; acaba? suallerile dolar. 
cihan şampiyonu zenci Coe Luvizin 1 Amcrikaya döner dönmez ama - Ayni zamanda futbolde, hücumun 
yegfuıe rakibi addolunan İngiliz To- törlüğü bırakıp profesyonel ol- en iyi müdafaa olduğuna inananlar-

mi Far'ı mağlup etti. İngiliz Tomi muştur. 1 danım. Ama, müdafaayı fcrahlata -
Far, evvelki sene Amerikanın birinci Porfesyonel olduğu tarihten -

1 

cah: gibi bir hücumun sadece ok gibi 
beri iyi neticeler almı~tır. Birin ı oynıyan bir merkez muhacimle de-

sını! boksörlerinin hepsile karşılaş- 6sınıf boksörlerle, geçen sene· vam ettirilemiyeceğini de düşünen -
mıştı. Sonunda cihan şampiyonu Coe nberi karşılaşmaktadır. lerdenim. Binnisbc hafif bir müda-
Luvizle dövüştü. ~ncl Luviz, İngiliz .. ._ faanın karşı tarafı tutabilmesi, an -

···-··-··-····························-······· . . . . 
i OKUYUCU i . . . . 
: 1 

i MEKTUPLARI i 
! 5 ................. . ............... . 
Haliç Vapurları Sefer 

Tar.İf Pd MnLlıuuln Rir Dilol.r 
cHnsköyde oturuyorum, Beyoğlu posta 

merkezi mcmur1nrındanım. Vazifeme her 
gQn Hasköyden 8.15 te hareket eden va
purla gitmekteyim. Bu vapur Cibaliden 
gayri her iskeleye uğramakta ve bu yilz
dcn köprüye alclckscr 9 da ve 9 u 5 geçe 
gelmektedir. Halbuki ben 9 da vazifede 
bulunmak mecburiyetindeyim. Benim gibi 
ayni vapurla hareket eden bütün memur
lar da tabi! geç kalıyorlar. Bir zamanlar 
bu vapur Balata uğrarsa Fenere, Fenere 
uğrarsa Balata ve her iki liekilde de Ka
sımpaşaya uğramazdı. Bu suretle de Eyüp, 
Sütlüce, Halıcıoğlu ve Hasköyde oturan 
memurlar vazifelerine vakti muayyeninde 
yetişmiş olurlardı. Binaenaleyh tarifede 
ufak bir tashih yapılmak suretile bu va
purun evvelce olduğu gibi Balattan veyn 
Fenerden doğruca Köprüye inmesi esbabı
nın temini suretile memurların her g!in 
dQştüklcrJ milşkOl vaziyetten kurtarılması 
acaba mümkün olmaz mı? AH'ıkndarların 

bu cihetten lütfen nıızan dikkatlerinin 
celbine delfıletln!zi dilerim ... rakibini puvnn hesabile ve oldukça Amerikalılar bu genç yıldızın bl - cak hücum hattının aldığı topu epey 

müşkülatla mağlup edebilmişti. Hal- raz daha tecrübesini artırmak şartile müddet hakimiyetinde saklıynbilme- * 
buld bu yeni yıldız ayni Tomi Far'ı siyah kaplana müthiş bir rakip ola- sile mümkündür. Ok gibi oynıyan Unkapanında Bakımsız 

H. Erkman 

!HABERLER: BUGÜN: 

tzcn<:iden daha kolaylıkla dövmüştür. cağını tahmin etmektedirler. merkez muhacimler esasen karakter Sokaklar 
leri itibarile, her hücumda bir kere cUnkapanı ve civan, çok ihmale uha-

Bir haftadanberi durgun olarak 
devam eden tiftik piyasası dünden i
tibaren canlanmıştır. Almanya için 
yeniden alıcılar çıkmıştır. Alman it
halat daireleri tiftik için yeni permi
ler göndermiştir. İhracatçılar derhal 
faaliyete geçerek mal toplamışlar -
dır. 

Karahisar tiftiklerinin kilosu 119 
Kastamonu malları 120, Ankara tif
tikleri 115 kuruştan muamele gör -
müştür. Piyasada iyi satışların de
vam eaecegı ı'Rllmıh eamyuı. 

Dün Gelen Buijdaylar 
Dün Anadolunun muhtelif mmta· 

kalarından piyasamıza 34 vagonda 
510 ton buğday, 75 ton arpa, 60 ton 
çavdar gelmiştir. 

Takas Komisyonunda 
Takas komisyonu bugün öğleden 

sonra toplanacaktır. Komisyon yük
selmiş olan İngiliz takas primlerine 
göre İngiltereye yapılacak ihracatı 

tetkik edecektir. 

IZMIRDE: 

Tütün Müstahsili 

Sıkışık Vaziyette 
İzmir, 22 (Tan muhabirinden) 

Türkofis şubesinin resmi kayıtlarına 

göre, bu sene tütün piyasası açıldığın 

danberi Egenin muhtelif mıntakala

rında satılan tütün 23 milyon 650 bin 

kiloyu bulmuştur. Şimdi müstahsilin 

Merkez halinde dün satılan yaş rn~ 
ve sebzelerin toptan fiyatla.n aşağtdS 

Sakızkabağı kilosu 19 - 20, DolJıl ı' 
biber 15 - 16, sivri biber 15 - 18, 1 
domatesi 5 - 8, Sırık domatesi 9 -~, 
Çalı fasulyesi 20 - 22, Barbunye )CJ.l'J" 
10 - 15, Bakla 55 - 60, bezelye 28 -:<?'' 
l!ıhana 2 - 3.50, pırasa 2.50 - 4, ı;~ 
nak 3 - 3,50, havuç 3 - 4, kereviı 
6 - 8. ( 
Karnabahar 5 - 17, Yeşil salata ıoo 
det 30 - 60. J 

Kereviz yaprak 2 - 3, pancar 2 - ı ı, 
ma:.dan,:ız 0:50 -: 0.15.:. Der~qı.uq,1~fi 
0.75, Bayır. turpu 1.25 - 1.75. ~ 

Müşklle üzUmU, 15 - 20, siyah 11"' 
12 - 15, amasya elması 12 - 35, fpe ., 
lu elması 8 - 12 Ferik 10 - 16, G{l!l'\ 
hane 15 - 18, fngiliz (t.-ıraklı) eıır 
7 - 9, İnebolu 8 - 10 Ankara artıl 1 
35 - 40, Ayva 12 - 16, nar. 8 -
Kestane 8 - 12, muz 60 - 120, J{est 
kabağı 4 - 5. 1 

Ağrıç kavunu 5 - 10. yerli limon 
adet 200 - 300. ecnebi lrmon 100 1 
200, portakal Dörtyol 36 paket 250 -
64 lilk 275 - 300, 80 lik 2ao - 280.

1 
1ük 140 - 160, 160 lik 140 - 160, "' 
ya 36 lık 225 - 330, 64 JQk 280 -
80 lik 280 - 300, 100 yük 180 - 210. 
nike 96 lık 350 - 360, 160 lık 400 -,, 
Mersin yafası 128 800 - 900, Matı-' 
Dörtyol ı 00 adet 200 - 220, Fenike oO 
adet 200 - 240, Bodrum 100 adet 2 
300, Rize 100 adet 90 - 120. 

r "\ 

BORSA 
ÇEKLER 

22-12-1938 
Londra 5.86 
Nevyork 125.65 
Parls 3.31 

Mllfıno 6.6075 

talihlerini denedikten sonra ekseri- mış ve senelerdenberi bakünsız kalmış 
ya topu kaybederler. Aldıklan pasla semtlerimizden biridir. Bilhaı;sa Yeşiltu
kaleye daldıkları vakit o delişte mu- lumba meydanı, Üsküplü caddesi, Haraççı 
vaffak olamazlarsa, ya top-ı. rakip Kara Mehmet sokağı çok acınacak bir hal- elinde sekiz milyon kilo tütün var-

dedir. BUtiln sokaklar, diz boyu denecek 
Cenevre 28.3775 
Amsterdam 6113075 

müdafaaya geçer, ya dışarı çıkar, kadar çamur içinde ve ışıksızdır. dır. Bunun 2,5 milyon kilosu ihra

kiyelik olarak tahmin edilmekte ve 

gerisinin hakiki mevcut olduğu an· 

laşılmaktadır. Halen tütün fiyatları 

Berlin 
Brüksel 
Atlnn 
Sof ya 

50.3975 
21.205 

1.07 
ı.5425 
4,3175 

Merkez istişare Rumanga 
Heyeti Davet MuhtelitiBugün 
Edilmemiştir Şehrimizde 

Sabah gazetelerinden biri, Beden 
"terbiyesi umum müdürlüğünün mü
şavirler heyetini 2 kfuıunusanide bir 
toplııntrya davetle umumi katip Ce
mal, eski umumi katip Nizamettin ve 
.atletizm federasyonu başkanı Vildan 
Aşirin hazırladıkları projeyi tetkik 
ettireceğini yazmıştır. 

Ankara ve İstanbul muhtclitlerl i
le maç yapmak üzere davet edilen 
Rumanya muhteliti oyuncuları bu
gün İstanbula gelecek ve derhal An
karaya gideceklerdir. Pazar günü An 
kara muhteliti ile karşılaşacaklardır . 

yahut kalecinin elinde kalır. Bu su- Buna muknbll, bu civar, işlek caddelere 
retle hücum teşebbüsü birdenbire ra- inen sokaklarla doludur. Bilhassa, CibaU
kibe geçmiş olur.İçleri ayaklarına ha deki tütün fabrikasının işçiler!, her gün, 
ki ıklan seri ve akıcı bir forvet 1 bu çamurlu yolları ~eçmek ıztırnnndadır-

m, aç . . lar. Alfıkadnrların bır parça bu semte de 25-35 kuruş arasındadır. On kuruşa 
hattı ortasında bulunacak ok gıbı bir himmet göstermelerini isteriz.• 

Prag 
Madrid 5.06 
Varşova 23,5025 

Beden terbiyesi kanununun seki -
%inci maddesi mucibince merkez is
tişare heyeti denilen bu heyet mem
lekette spor bilgisi ve ihtisasile ta
nınanlar arasından Başvekil tarafın

dan seçilecek beş zat ile Kültür, Mil· 
li Müdafaa, Dahiliye ve Sıhhiye Ve
kiıletlerinden intihap olunacak birer 
mümessilden terekküp eder. 

Vekaletlerden gönderilecek mü
messillerin intihap edilip edilmediği 
maliım değil if;e de Başvekil tarafın
dan seçileceği yazılı olan beş spor 
mütehassısının hcnfiz intihap edilme 
diği muhakkaktır. Binaenaleyh bun
lar olmadıkça kanunun istişare he
yetine verdiği şekil tamam olmıyaca-

Rumanyalılar, Beden Terbiyesi Di 
rektörlüğü mümessilleri tarafından 
bugün karşılanacaklardır. 

ğına göre şu günlerde bu heyetin top 
!anıp mefsuh spor kurumunun bir i
ki eski azası tarafından yapılmış ol
duğu söylenen teşkilat projesini tet
kik edeceği haberi biraz mevsimsiz
dir. 

Kaldı ki, Beden Terbiyesi Umum 
müdürlüğünce mevcut spor teşkilatı 
nın bütçe zarureti dolayısile gelecek 
mali senebaşı olan hazirana kadar 
olduğu gibi kalması ve çalışması da 
tamim edilmiştir. Bu da gösteriyor 
ki, bu haber kanunun sarahatine 
ve hadiselerin seyrine uymamakta -
dır. 

merkez muhacim topu kaybettikçe Unkapanında Yeıılltulumbada satılan ve hiç müşteri bulmıyan tü-
içlerln tekrar toplamaları yahut mu- Boatan aokaOında 45 No. da 

avin hattının bir daha doldurarak hu Uğur Tansel 

cumu desteklemesi mümkündür. Böy * 
tünler de mevcuttur. 

Okuyucularımızdan OıkUdarlı Bay Ne· 
lece top birdenbire h8kimiyetten çık catı şündürecek bir şekilde devam etmiş-
mış olmaz. Tazyikin devamile müda- Mektubunuzu aldım. Bahsettiğiniz me- t' 

Bu sene tütün piyasası, ilk parti 

mallar satıldıktan sonra, köylüyü di.i 

· 1 ır. 
!aanın işi hafiflemış o ur. nlde bir yazı yazdığımı hatırlamıyorum.! p ihtiyacı olduğu ve borcu-

Salim müdafaada seri müdahalele- , Hele haftalık mecmualara spordan başka araya 
rile takımını bazı tehlikelerden kur- yazı yazmadığıma göre işin içinde bir yan nu ödemek mecburiyetinde bulun
tnrıyordu. Hücuma alınınca, Galata- , lışlık olması ihtimali vardır. Olduğu gibi duğu için tütününü kilosu on kuruşa 

.. .. . bu tarzda bir fantezi yazısında o mevz11la 
saray mudafnasının suratı her halde alay etmiş olmam da muhteıfıeldir. SaYgı- vermek mcvkiidc kalan müstahsil, 
biraz farkediyor. Buna mukabil ta- 1 buna karcı bir tedbir bulunmasını is-

arım. 'll' 

ar ruzda kazandığı kabiliyetin ölçüsü t · c:tir B. F. emıı.- . 
ise yukardanberi izah ettiğim şart - '!'-"" ................. -~---~ ........... ~==~ 
lara tabi kalıyor. 

Ve neticeye gelince 
Netice, pazar günkü maçın muh

telif zaviyelerden tahminlerini zih
nen yaptığım vakit ekseri hesapla -
rımda Beşiktaşı daha şanslı buluyo
rum. Fakat bir de ok gibi oynıyacak 
olan Salimin yanları, açıkları ve mu
avin hattı tarafından daima tehdit
kAr vaziyeti devam ettirmesi hatıra 

geliyor. O vakit Beşiktaş hücum hat
tı taarruz teşebbüsünü sık sık ele 
gcçiremiyeceğinden tabiatile fazla 
şansını kaybetmiş olur. Mnamafih, 
benim mukayeselerim, Salim müdafa 
ada da, hücumda da olsa, beyaz si
yahlıların daha istikrarlı bir takıma 
malik oldukları neticesine varıyor. 

Daha istikrarlı takımın randınıanı 

da şüphesiz daha muntnzamdır. 

Türkofis, inhisar idaresinin piyasa 

dan tütün mübayaasında bulundu . 

ğunu bildirmektedir.Henüz köylerine 
tütün alıcı uğramıyan köylüler, tz. 
mirde kapı kapı dolaşarak köylerine 
alıcı memur gönderilmesini rica et
mektedirler. 

Tütün müstahsilinin çok elim olan 
durumuna bir çare bulunması bek
leniyor. 

Buda peşte 24.6725 

Bükreş 0.so75 

Belgrad 2.905 

Yokohama 34J75 

Stokholm 30J75 

Moskova 23.82 

ESHA!\l VE TAHVİL~'l' 
Türk Borcu I, peşin 
Ergani 
Sivas - Erzurum Ti 

" " IIl 
İttlh:ıdı Milli Sigorta 

19.35 
19.40 
ıo.ıs 
10.05 
21.-

'--·---~ 
~~· Galatasaray - FenerbO 

Gençleri d ~ 
Beş klübün iştirakile tertiP e . 

gençler liginin en mühim ktıl'ışııt ' 
ması yarın Fenerbahçe - GD n ,... ,, 
ray genç takımları arasında • ,11 e 
caktır. Bu oyun şnmpiyonu tıı) 1 
mek noktasından günün en 11 

maçı olacaktır. 
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KONGREDEN BEKLEDiKLERiMiZ 

Müstalısilin Muhtaç 
Olduğu Başlıca 

Yardımlar Nelerdir? 
<Birik konrre mllıwebetile 
muhtelif ziraat phelerbd •· 
Jlkadar fden mevzular üze-
rindeki dilekleri 't'e temeıml· 
leri teablt diyoruz. AWra • 
darlann isteklerini bu ırii
tunlarda nep:e dmun edece
iiz.) 

• 
PoRT AICALCILAR 
e_ıroR Kl: 

vuchr. Tavuklarımızm ve dolayi-ı. 
siyle ymnurtalaruıın cin.s noktasın' 
dan boznlmala bafladıldarı görü • 
lilyor. Tavukların ıslahı için ted -
bir aJmman llzımdır. En mühim 
tedbir köylerde temiz, lekesiz yu
murta lsfilılalini temin etmekle 
eJmmıı olacaktır. Köy tavukları 

dalma pb suların, açık lllımların' 
yanlarmcla • yıpmaktan kurtarıl -
malıdır. 

Köylerde tavuk ve yumurtaya 
ehemmiyet verilmez. Halbuki kö3 

N arenclye ziraatln!n bıkf§afı- lii için en mühim bir ıervet men-
m artırmak için ihracat me baı yumurta ve tavuktur. Cins ta-

llelelerlnde müstahsile yardim et • TUk1ar yetlftbmelldir. Yumurtla -
Jbek llzımdı:o. MemleketbniZde yır- ma kabill,.etl yilksek cinslerin ta-
l!llan portakal ihracatı son üç sene mimi, nesilleri bozulmuı olanların 
içinde terakki etmiştir. Buna rağ- ortadan kaldırılmuı llzımdır. Yu 
!ben ilıracatta bazı aJmılrh1rlar ol- martalarm tuelllbıl. ftAfınm pi 
dufu gibi yetiştirilen mahsulün de yasanın ı.wtll p+Me ıolllM8uilii 
Plyua1anıı aradılı kaliteleıde ol- 18bılnl mümkündür. Bunun için 
illan için fcabettfll kadar yetfftlr- nakliye vasıU.lannda yumurta i -
aıe üzerinde i§lenilinemlştlr. çln müaait tarifeli vagonlar kulla-

Portakal mmtakalarında yapılan mlabllir. Nakliye vuıtası olmayan 
tetkikata göre bu nokllınlar fiSyle- mıntakalann yumurtaları ekseri -
ee hüJisa ecblebllir. ya bayatladıktan 1onra ihraç mer-
ı - Amballjlar 171 delllc!lr. Mahsul tezlerine getirilmektedir. 

Earda bozulmaktadır. Ambalılj tarD Bir de amballj ıandıklannda 
datcllr. Buna çare olarak portakal kullanılan talatlann kokusuz, ru -
dardı ve rNmt kontroliln narend7e- tubetsiz kunı v~ ince olmasına dik 
dahi tatbUd ı&terflmektedir. 

ı _ Portakallann devllrilme umanı- kat etmek llzımdır. Talaı işini yur 
ber mmtakada muanen bir zaman• dumuzda dahi yapmak mümkün -

edllmeal ve bu zaman harlclnde dür. 
~lll'flmentn men'i auretb'le pb'ualann Jt. 
MııııttM evsafta tam Jdrak edllmJt mah-

buJunabDmeal. BiR llOST AHSIL 
l - MamuUln çQrQm.tne JWdun e- .tv KJ 

lmlllerden bfrl de portakalJuuı accle Dı ı OR : 
P.lllı~mumdan kı"'1 ve aap 7erinde -----

•elen berelerdlr. Bunun için T ekirdalda kut yemi yetlştl-
mn huaud bir makula aplann- ren bır müstahsil ...... 1an ya 

kesilmesi. fr.u6A 

f - PortakaDann andJklanincır ka
aıhht prtlan havi ;:verlerde bulun

,,.~-·''-us ve amballJ.' ~ kadar 
urdan, rilqlrdan ve IOnet&en mu

edllmelerinin temini llnmdır. 
1 - NakJboe ve tahmil lflerl7le pl;:va

:::.ı~c17e kadar vaktin 8edktiril· 

...._~ - İhraç maDannm ve clnıılerinln her 
~. mutlak IW'ette ince kltıtlar içinde 
~ollllUI bulunman. 
.,_! _- Her narerı'llye mıntakaaında por
~ ataçlanna lrız olan butahk ve b6-
~le datmt surette mOcadele ;:vapmak 
::" Dar.end7e mQcadele telkllltuıuı tev
- latenllmektedir. 

• 
b
tfJIWURT ACILAR 

f'YORLAR Ki: 
"----------

urdumuzun en mühlm ihra-
cat maddelerinden biri o -

laıı YUmurtalann ıtandard ve kon 
tz.o1 ·usulünün tatbiki sayesinde 
clıı pivasalardaki alıcılanmız Tür
~Ye Yuınurtaıanna daha fazla e -
heınmiyet ve kıymet vermete bat
Janu,lardır. Bu seneki ihracatımız 
ı-Iecek seneler için iyi bir ömek 
~kil etmektedir. 

Gerçi mıktar itibarile eski lhra
eat senelerinden daha az mal gön
derebildik. Fakat gönderdllfmlz 
~Uar kalite ve piyasanın talebi 
~an daha yübektir. Müs
~ dq pazarlarda ~ rakibimiz 

zıyor: 

•tıti senedir mahsullerimiz kıy 
metini kaybetmele. bqlamıştır. 

Mallvımızın çürümesinden korka 
rak tdccarlar kut yemi almaktan 
ulumyorlar. Bunun sebebi kuı ye
mini muhafaza edecek depo olma
muıdır. MeselA geçen seneden kal 
ma :>tuz bin tuval stok vardır. Te
kirdağda bu mallar bekliyor. Bu 
seneki mahsul dahi toplanmıı fa • 
kat .atılamamıştır. Bunlann mu -
hafazuı hakikaten güçtür. Gele • 
cek .senelerdP. diler mahsullerimiz 
dahi bu vaziyete dü19bllir. 
Mahsul az olunca nasıl olsa elden 
çıkanlıyor, satılıyor. Fakat fazla 
mahsul oldu mu kalıyor. Muhafa -
za edemiyoruz neticede çürüyor. 
Bugün kUf yemi böyledir. Yarın 
arpa, buğdav, yulaf, çavdar, mısır 
ve sair mahsullerimiz de böyle bir 
Akibete dü,ebllir. Mahsullerimizi 
muhafaza edecek blnalann yapıl • 
muı kongrece her ~en evvel na 
zan dikkate abnmalıc:hr. 

* BiR ZIRAATÇllllZE 
GORE: 

E ski Ziraat guetesi sahiple • 
rlnden ve Gemlikte çiftçi -

llkle mef1Ul Yusuf Sıddık, matba
amıza gelerek Ziraat kongresine 

Kongre Haberleri 

Yeni Ziraat Teşkilib 
Projesine Mühim 

K ongrenin kararma arzedile • 
cek yeni ziraat teşkilib pro

jesinde en fazla ehemmiyet verilen 
kısım yeni ziraat bölgeleridir. Ve
kllet bu bölgelerde esaslı tetkik -
lere istinat eden bir bl'OfÜl' hazır
lamıştır. Aldığımız maliımata go· 
re, Türkiye on geniı bölgeye aynl 
mıştır. Her bölgenin idari talarima· 
b tesbit edilmiştir. Mevcut zit'aat 
teşkilltmdan başka yeni kurulacak 
teşkilAt ,beı senelik bir ziraat si 
yuetlnin icap ettirdilf esaslara da 
yanmaktadır. Bu bölgelerden bu se 
ne ilk it olarak dördüncü bölgede 
hemen faaliyete geçilecektir. Dör
düncü bölge merkezi Anadolu mın 
takasım teşkil eden Ankara. Çm -
kın, Çorum, Sivas, Kayseri, Niğ· 
de, Konya, Afyon, Kütdıya, Eskı-

bazı dileklerini bildirdilfni söyle • 
dl. Sıddık, bilhaua zeytincilik hak 
kında gönderdilf rapordan bahH • 
delken Gemlik mıntaka11nda .Y· 
tin ajaçlarmın hastalık yüzünden 
zarar gördüğünü ve laf olmadılı se 
nelerde mahsulün böceklerin tah
ribatından müteeuir oldutunu an 
lattı. Ziraat ve köy kaUnnmuı 
hakkında ayrıca bir raponmu da 
Bqvekllete gönderdlllnl ft --
lerce Anadoluda bulunmuından. 
istifade ederek köylerin ve ziraatın 
inldpfı için neler yapılmak lAzJm 
geldllfni izah etti. 

* BiR KOYW DiYOR ICI : 

B eykozun Cümhurlyet kaytın
den Aziz ÇaVUf fWJlan yazı • 

yor: 
"KöyilmOı oldukca mamurdur. 

Köylümüz çalışkandır. Fakat bil -
tün aene çalıştıtımız ve tam mah • 
ıul alacalımız nra1arda batımız
da, bahçemizde, eklnlerimlade tilr
ltı türlü hastalıklar bq g&terlyor. 
Köylümüzün bir kısmı bu derd -
lere karp fUDUD bunun verdili ö
lütlerle niahsullerlni Jcurtarmala 
savqıyorlarsa da bir fayda göre -
miyorlar. Blzbn için en büyük dert 
bu hutahklanbr. Buıılara kuvvet
li çare bulnnmAl'nı llterlz.,, 

§ehlr, Kırfehir ve Yozgat villyet
leridir. Bu genif bölgenin bütün vi 
llyetlerinde mıntakanm husualyet
lerlne göre yeni ziraat tefkilitı ya
pılacaktır. Bölgede bir bet müpvir 
lik iki miif8vlrlik teşkil olunacak 
ve dokuz ziraa1 müteha11111 lkt •· 
taçlandırma mütebaUJıı çahftırıla
caktır. 

Getirtilen lilml• 

Z lraat V eklleti ziraat kongresi 
münuebetile ve ziraat sanat 

larile köylü hayabna, köycülüje aJt 
birçok filmler getlrtmiftir. Bunla
nn aruuıda 189.98 metre uzunlu
ğunda 35 millmettelik iki yüz on 
dokuz İqUise ...ız film ile 49 
tane 421.10 metrelik İngilizce ses 
l1 film ve her biri 100 - 300 met
relik 1e11lz yüz tane FraD11ZCa ve 
ayni uzunlukta on tane l"rann.zc• 
sesli ve 75 - 800 metre uzunlulun
da 32 tane Almanca ....ız film var 
dır. Biltiln ftlmler hem zi. 
raat kongr-1 mGnuebetlle 
Anbnmn büteın memalarmda, 
hem de her latiyen mtldep ve )d;y· 
!erde talebe ve köylibıibı l8tlfacle.. 
at için ayn ayn gösterilecektir • 

Köylü! 
---0--

ISTEKLERINI 
BiZE BiLDiR 

Yanammda draatia lnldpfı 

için 7eni ve pnlf tedbirler almı-
7or. İktisadi varhlmmm t.nell 
olan slnatba 7epJ8Dİ •• na,_.} 
aiatemlere bailuanık lleri lita
rlllaaesl lpa AnbnıU WIJtlk Wr 
mut llonpeal aplı7ft. 

Kl7l8 ve ~ koapedea • 
'btıldl7or7 

Mahtelf slraat pdtelerW eJ&. 
kadar eden k meua IHrlaıie 
sladerllecek eevaplan, m• ve ... 
rUa olmak, prtiJle ........... 
aepetlecellL 
~......-ar 

\ 

BiR ZIRAA TÇI GöZO iLE 

Bügük Kongre Bizde 
de Makinele tirme 
Sigasetini Kurmalı 
Z iraat toncr-1 memJeketl • 

mizde bir maklneleftirme D
nat llyuetl kurmalıdır. M.lrine, 
bu urın en ekonomik ıdllıhıchr. Hü 
ldUnet elindeki makineleri ve J'8 • 
Diden ptlrtecell ziraat maklnele .. 
rini müte.elatl kefaletle fakat ma
kine ifletmete ehliyeti olanlara 
vermelidir. Ya 1dra1amah veya be
dellerini tabltle ılmıJıchr. Çiftlik 
ahlplerine de •JDI ametle makine 
vermelidir. Şayet Nylilye mıkine 
ftl'llmeae • ki buna hiç bir ma • 
n1 ,-ıur. o saman hOkamet kay. 
IOnibı arazlllnl ucuz fiyatla ifJet • 
melidir. AVl'Up9da arut ifletıfte tir 
ketleri vardır. Bayle firketler biz
de de kurulabilir. Benim tecrijbe -
terine göre lmUanılacak makineler = .... 1lllfllll • ltoan ııat.. 
luklu traltt5rler, Odnclll biçer ve 
bağlar makineleri, ilçüncüsil de kü
çük harman dövücü makinelerdir. 

H er dört bet köyiln ortannda 
bir hayvan nhhat iltuyonu 

kurulmalıdır. Bu latalJonda dalmt 
birba~~klftderecedeserom 
ve ilAç bulunmalıc:hr. Ancak bu 
suretledir ki bayvanlanmızı koru -
yabilmek mümkiln olur. Yokla ka· 
llhllara gelip baytar aramak. se • 
rom bulmak her çiftçinin yapabile
cell bir iş değildir.. İstasyonlarda 
baytarlann övütlerlnden dahi isti 
fade edlltr. Böyle merkezler k&y -
ler için dalma hoclılık ederler. 

Z iraat 'blnkaa, k&ylOye açaca
lı kredileri genlfletmelldlr. 

Faizi as-art bir nisbete indirmeli -
dlr. Bankanın vereceği paranm ne
ıeye ve ne maksatla sarfedildlll 
kontrol edilmelidir. HattA her k~y
ldye yaptılı lstlkrum nereye .. ,.. 
fedildllfni göetennele mecbur edil 
melidir. 

K ayıa,.. toprak t.nll prttn. 
Fakat tevziat yapılırken ful 

çtftUk1erl bozmamıhdır. Böyle çlf
Ulder k~l0,. dalma rehper 'Ve nü
mum olurlar, mcıahent ederler. 
İflenme1en ve lfletllmeıdne lmkln 
palmlyen araziyi evvelA tevzi 9t
melldlr. Arazi lflemd wmaye me
teı.ldir .... köylil kendlalne ..... 
rilen arazi ile beraber 191'1D&n bu
lam111a arul tevzilnden hiçbir fay
da temhı edllemes. 

B azı k6y ve çlftUJderde m yok 
tur. Suyu kıt olan bu gibi 

yerlde ne köylihıOn ne de çtftlik 
sahibinin IOD sistem delil, en ba
sit artezyen '1etlerinl celbedip kul 
lamnatuma lmkAn yoktur. Bu gibi 
aletleri 1mlleabllmek için bilgimiz 
de yoktur. Buı prlatanların söz. 
1erlne aldanarak artezyen açtırmak 
tstlyen1er heD mutazarnr olm111 • 
Jardır. 

B en Yunanlltanda teertıbe e • 
dilen Karamberi adındı btr 

buldaY aetfrtmek istedim. Zlnat 
Veklletl mOlude etmedi. Halbuki 
Yanam.tanda bu buidaJ m kurak 

llDelerde bile bJre (12) mü-al wr 
miftlr. Yalıflı lenelerde ile '*9 
(40 - &0) kadar mahlul ••b•· .. 
bulda1m kıJmet ve ebemml,.u 
btiüD Yunanlatanda tanmnnp. 
Bunun dam ve yalıfla 1•• 
de tecrübesi muvafJt olur. 

N,,,,,_, rilflifi ...... 
ş.lllı 

Ankaranın 

Zirai 

B irincl köy ve ziraat bJlıw.. 
ma bqrellnln tetkik .S. 

celi mevzular arumda ~ 
Din en tipik ve orijinal S.-.. ft 

toprak ,.rıı.rmı ihtiva ... ... 
bU'ile Ankara ~ ... ft 

zlyetl ayn blr IDOftU halinde t& 
kik edilecektir. Bunun lçha bir ra
por hazırlammftır. 

Rapor; Till,.ttn slrat TWl)wtl, 

bujday ve arPaJan, pulluk thttp.. 
cı. ctart tekerlekli arahalum ısa,. 
liiy'e tevzft, ~ bllptn1 ~ 
tıracat vuıtalar, ihraç edllecek 
mahlulltm kı11Detlni artırma, An 
kara tlftlk1eri. ziraat tna1wqllednt 
çefitlendirmek, liltç(llük, peJnt.

clUk, prapçıhk, böcMçWk, An
cılık, çeltlkçlUk, pamukçuluk ,.. 
mevzuları ihtiva etmektedJr. 

A nkara "°',.tinde uu. 
hektar b~. 82.208 hek

tar arpa ekllmektedlr. Vm.,.tte 
8'7.488 ton balday, &7,162 - ~ 
pa lstlhlal olumDaktldır. 

Bulday m..eıeat etrafında rape 
da derplf edilen tJDkAnlan tala 
edecek faktörler muhtelif .. 
!erden tetkik edilmektedir: 

1 - Dolrudan dolruYa m.-.. 
16n kalitellnl yiibeltmek; 

2 - Mahsulün nndımamm ar
tmnak, yani muanen phwlan 

fazla mahlul kaldırmak; 
3 - Mahaulün mali}et fiyatım 

lncUrecek V1111talar ırunınmu; 

' - Çlftçinfn bUplnl artır
mak; 

S - ihraç eclllecek mab1UDerin 
kıymetini artıracak tedbirleri tat .. 
bit etmek; 

Pulluk m-1..tntn halli için de 
fU Od nokta ileri 16rillmektedlr: 

1 - Ziraat Bantuuıca çiftcil~ 
açalacak kredi ile teınfn etmek; 

2 - Doiruclan doiruya .llft6-
Jilet tarafından çlftçlnin zirai ... 
letıerlnl temJn etmek. 
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Kuru/tayına 1 ştirô.k Parti 
Edecek Murahhaslar 

(lfaşı 1 iincide) dil Arkan, Şakir Umar, Cemal 
ESKİŞEBİRDEN Nail Biri.dk, A- Dönder. 

1i Söğütlük, Abidin Tokoğlu, Kamil TEKİBDAi';DAN Muhterem Tü-
Kaplanlı. kel, Cevdet C.icioğl~ Nazmi Kırat. 
GAZİANTEPTEN Bekir Aksoy. TOKATTAN Şevki Önder, Meh-

Abdullah Güzel met Yılmar, Mehmet Turan, Ka· 
GİRESUNDAN Eşref Tevfik Eğ- mil Basay, Tahir İpekçL 

men, Ahmet Riralı. TRABZONDAN Ali Bekir, Mü-
GÜMÜŞANEDEN: Süleyman Dal nlr Serdar, Mahmut Sayıl, Kadri 

taban, Muhsin Ataç. Mesut, Abdülkadir İkiz. 
İÇELDEN Rükneddin Nasuh oğ- Parti kurultayına iştirak edecek 

lu Vali ve Cümhuriyet Halk Partisi Cümhuriyet Halk Partisi İstanbul 
Başkanı. murahhaslan, yarın akşam ekspres

Delegeler Mithat Toroğlu, Muh- le Ankaraya hareket edeceklerdir. 
tar Berkel, Halil Tulek, Muvaffak 
Uygur. 

ISPABTADAN Remzi 'Onlü, Hıl
mi Çakmakçı. 
İSTANBULDAN İbrahim Kemal 

Bayan Faide Esenal, Naci Moralı, 
Ferit Hamal, Hayrullah Diker. 
İZMİRDEN Vali Fazlı Güleç, 

Doktor Behçet Uz, Atıf İnan, Meh
met Aldemir, Ekrem Buran, Nuri 
Fettah, Rasim İn, Tahir Bor. 
KARSTAN Zihni Orhan, Mehmet 
Bağdar, Hamit Oktay, Ali Yarural, 
Vali Fuat Araslı. 

KASTAMONUDAN Vali Avni 
Doğan, Hacer Dicle, İzzet Okay, 
Hüsnü Açıksöz, Mehmet Türkmen, 
Mecdet Taner, Celal Bayar. 
KAYSERİDEN Mahmuran Öz

san, Ömer Taşçıoğlu, Adem Kıtsa!, 
Hayrullah Urgun, Şükrü Nayman. 
KIRKLABELİNDEN Tahir Tu

rel, Süreyya Harmankaya, Kırşe

hirden 1zzet Özkan, Ahmet Bay
tok. 
KOCAELİDEN Mehmet Ali Ka

ğıtçı, Ziya Heper, Ahmet Abbas 
YaıÜ.k, Cevat Adapazarlı, Enver 
Balkan, Zihni Kama. 

KONY ADAN Ali Canip Sümer, 
Şükrü Afacan, Rasim Erek, Ahmet 
Şen, Rakım Cumalı, Kemal Soysal, 
Şevki Ergun, Ali Fuat Berkin, Nu
ri Ba.kkalbqı, Nadiye Öz.soy, Lutfi 
Berçmen. 

KÜTAHYADAN Etem Yticel, 
Hakkı Yılancıoğlu, Sadık Ülken, 
Halil Benli, Ahmet Güçkol. 

MALATYADAN Tevfik Temelli, 
Sait fıtrat. 
MANİSADAN Faruk Çelebi, Nüz 

het IŞtk, Akif Öztürk, Haşim Gür, 
Zühtü Akın, Rız:a Doğ:ınan. 
MARAŞTAN Rıza Çuhadar, Ab

dullah Yayeı, Hamdi Kor. 
MU(;LADAN Cemil Kara Baha 

' Sekm.an, Mümtaz Alaman, Cem.il 
Menteş. 

İzdiham Faciası 
Mesulleri 

(Btıfı 1 incide) 
leri göstermişlerdir. Şiındi müfet
tişler bu şahitlerin ifadelerini tes
bit ile meıg1ıldürler. 

Eski vali Muhittin "Ostündağ, 
halkın ebedi şefin tabutunu ziya -
rette tehalük ve tehacüm göstere· 
ceğini daha evvelden tahmin ede
rek bir krokili ziyaret programı ha 
z:ırlamadığı g!bi Emniyet müdüril
ne de böyle bir program yapılma-
sını emretmemiştir. 

Bu büyük işi orada vazife gören 
polislerin takdirine bırakmıştır. 

Ayni zamanda İstanbulda üç yüz 
kadar zabıta memuru bulunduğu 

halde hadise günü saray civannda
ki süvari polislere hiç bir dinlen -
me ve istirahat zamanı ayrılma -
mış, on ikişer saat vazife gördürül 
müştür. 

Muhittin 'Üstiindağ, vali sıfatiy
le tehaciimün önüne geçmek için 
daha evvel plan ve proğram hazır 
lamamaktan .suçludurlar. 

Müfettişler, tahkikatı nneticele
ri hakkındaki fezlekeyi şu günler
de hazırlayacaklardır. 

Karar tebliğ edildi 
Eski vali ve belediye reisi Mu -

bittin Üstündağ hakkında Ş\lrayı 
Devletce verilen lüzumu muhake
me karan dün vilayete bildirilmiş
tir. 

Bı.ı tebligata göre, Muhittin 'Os -
tündağ Sürpagop ve asri mezarlık 
işlerine taalluk eden meselelerin 
bazısından meni muhakeme, bazı
larından da lüzumu muhakeme ka 
ran almıştır Karar, bugün Mu -
hittin Üstündağa tebliğ edilecek -
tir. 

Şaıakaldım Doğrusu 

Yasu Gospodin Pomore 
(Başı 5 incicleJ 

menleri yok mu, ah onlar, onlara i· 
yi bakalım, onları sevelim, onlan 
tebcil edelim. Yiğit ordu, nasıl İn· 
kılabın yenilmez, silahlı kuvveti 
ise; genç öğretmenler de inkılabın 
filkiilü ordusudur. 

Ne çare ki öğretmen tektir, ve 
tek elin sesi çıkmaz. Bu milU dil 
uğrunda çektikleri zorluktan, kar· 
plaştıklan zehirli tuhaflıklan, uğ
radıktan kayıtsızlıklan bir kendi • 
Ieri bilir, bir de ... Bir de kimse bil 
mez. 

S onra konu kıtlığında ve ha· 
miyet satışında dama çıkıp 

yırtıla yıprana (Vatandaş, türkçe 
konuş!) diye haykırıyoruz. 

Vatandaş, türkçe konuş! Niçin? 
Niye? Neden? Ne hakla? 
Vatandaş, benim tUrkçe konuştu 

ğumu görünce türkçe konu§Ur. Va· 
tandaş, benim Temps gazetesini 
Tan gazetesinden; Pari - Suvan 
Akşamdan üstün tutmadığımı an· 
layınca türk!e okur. 

İmdi.. Millettaş, türkçe konuş! 
Daha doğrusu ... Millettaş, millet

daşına türkçe konuştur, buna ça -
lış! 

Basit bir dil alışkanlığını on beş 
uzun yıl içinde kaldırmazsak in -
kılapçı mı denir bizlere haşa! 

Anadilini bir türlü benimseme • 
y-en hu kardeşlerin hiç birisi - gen 
ci ihtiyan - suçlu değildir, mesut 
tutamayız. Gafletlerini ve bilgi • 
siz1ik1erini el ve gönül birliğiyle 

gidermeğe çalıştık da kabul mu 
etmediler? Bu önemli ödevi. genç 
öğretmenin U"anmaz himmetine bı 
rakmak ne doğrudur ne reva. O
nun omuzlanndaki yük zaten ta
hammül derecesinden fazladır. 
Hem bu, sadece bir ilk okul işi de
ğil, bir milli cemiyet şidir. Müşte
rek himmet ve hamle ister. 

Milli Şef inönünün bir sözitnü 
hatırlıyonım: Hakikatler ne kadar 
çethin olurlarsa olsunlar, biz on -
lara g-öğiis verecek kuvvetteyiz. 

Ve imdi ... Bu çetin hakikati de 
acı acı konuşacağız ve bunu da 
yeneceğiz. 

Yine çetin bir hakikat olan şunu 
da acı acı konuşayım: 

Bu havasız kalmış gafil karde~
lerin bilmedikleri yalnız türkçe de 
ğildir. Onların bilmedikleri, öğre
tilınedikleri daha o kadar çok, şey, 
var ki... Hayır, miisaadoa ediniz, bu 
rada yazmayım. Hoşkalın. 

NİGDEDEN Hüseyin Ülkü, Na
im Eren, Ferit Eden, Ya.kup Ünal, 
Ali Kavurmacı. 

Surigede VahimHadiseler Oldu 
(Başı 1 incide) 

ORDUDAN Hamdi Sarlar, Na
mık Öztunç, Hüseyin Ekşi, Hüsrev 
Vurur. 

RizEDEN Galip Dolan, Hasan 
Biıber. 

SAMSUNDAN Fuat Toksal, Mus 
tafa Aldıkaçtı, Fazıl Keresteci., Os
man Cudi, Selim Ordulu, İsmail 
Hısım, Muin Köprülü. 

SEYRANDAN İsmail Safa, Feyzi 
Oldaç, Hasan Ateş. Hasan Kangal, 
Sadri Dincer. 
SİNOPTAN İzzet Koca, Enver 

Kök, Mustafa Turan, Mehmet O
ruç. 

Süvcydfye mahkeme reisi 
diin gece Dürzü çeteler tarafın
dan ev,rela dağa kaldırılmış ve 
reisten bir daha Süveydiycyc 
dönmiycceği hakkında taahhüt 
aldıktan sonra hudut harice 
çıkanlnuşbr. Diğer taraftan 
Sultaneletraş Paşa ile Şam hü
ktimeti arasında yapılan temas
lardan hiçbir nef'ce alınmamts· 
tır. Dürzü çeteler tethişe de· 
vam ediyorlar. 

tin.emrile öldürlildüğü hakkuı
daki şayialar galeyanı artırmış
tır. Doktor Şehbenderin riyase
tinde teşekkül eden muhalefet 
partisi bu hadiseyi Vatani paı-ti-

ye bir hücum vesilesi saymış-
tır. Neşredilen bir beyanname
de Suriyedeki karışıklık ve hu-

zursuzluğun Vatani partinin sis
tem siyasetinden ileri geldiği 

kaydediliyor. 
Halepiiler dün bir mi.ting ya

parak Parise ve Cenevreye bir 
çok protesto telgraftan çekmiş
lerdir. Halepte Genç Suriyeliler 
adiyle 'bir cemiyet kurulmuş • 
tur. SİVASTAN Etem Tannverdi, A-

Ha:lepte Mr stıııK:ast neticesi 
öldürillen Şeyh Abdillkadirle 
muhalefet erkanından avukat 
Abdülgaffarın Vatani hüktime-

·y E Z i D 

REFiK HALiD 

- Demin bahsi geçen kadın tapıcılan, sumyo
nım ki, ortada. tüllerden sıyrılan çıplak vücutta bi
zim şimdi, din sahnesi dışında kuruca gördüğümüz 
değil, ana dölünü ve onun adında da ulu Yaratıcıyı 
bulurlar. Taptlklan şey, hünerde eşsiz mahllıkun ba-
rınıp ürediği duygulu mekanizma kovuğu ve onun 
dolayısPe hilkatin sırrıdır. Kendisine varlık veren 
Yapıcının hayata atmak için seçtiğe kapı eşiğine baş 
eğmek putperestlikten ziyade, Ta biate karşı ödenrue
si lazım bır saygı borcu sayılmaz mı? 

Bu, alelade bir fikri azıcık süslüce ifade eden 
sözlerimi., kulaklarından fazla gözlüklerinin ı>arlak 
ve kabarık camlarile dinlediğini sandığım Mösyö 
Rondel pek beğenmiş görünmek istedi: 

"- c·est extremement logique, c'est formir 
dable!,, dedi. 

Zaten bu adam mübalağa kelimelerine, çoğu 

Fransızlar gibi, pek düşkündür. Çarçabuk heyeca
na geliyor ve kabartıcı tabirleri şaşılacak bir derece 
sırasile arka arkaya diziyor. 

Birden Rondele sordum: 
- Şeyh Şemunu çoktanberi mi tanıyorsunuz? 

TEFRiKA No. 37 

=- Avrupaya geldikl:rindenberi, yedi aydır ... İş
te harikulade bir irade sahibi; ayrıca bir evliya. Ben 
bu derece nefis feragatini kimsede görmedim. O, şüp 
hesiz ki, Prensesin Saint Pierre'idir. 

Başımı şeyhin yeni gittiği Musul yoluna çevir
dim. Mösyö Rondeli demindenberi, ilk defa olarak 
tasdik etmemiştim. 

Şemuna karşı zaten, ilk günündenberi duydu
ğum uzaklık, mahiyetine varamadığım bu antipati 
yavaş yavaş artmakta, bir kine benzemektedir. Hal
buki Zelihayla beni tanıştırmıya sebep olan kendi
sidir; bu güzel sergüzeştimi ona borçluyum. Şemun
da sevmediğim nedir? Sevmemek kelimesi de, ba,. 

zan, o duygumu izah edemiyor. Kıskandığını nedir? 
diyeceğim geliyor. Acaba Zeliha üzerinde müessir 
oluşu mu benim hoşuma gitmiyor? Hürmet ve itaat 
altında sezdiğim derin hA.kimiyetini kıskanmaklığım 
ve bir gün, benden ziyade onu dinlemesi ihtimalile 
düşmanlık duymakhğım mümkündür. Bel.ki de bu 
hisler Şemunu Zelihadan para çekmekle ithamıma, 
haksızca sebep olmaktadır. Gözlerindeki manayı kim
seye bir türlü okutturmak istemiyen Yezidi şeyhi, 

Beşinci Parti 
Kurultayı 

(&fı 1 incide) 
şünceleri, muayyen bir takım ka
naatleri vardır. Parti hakkındaki 

düşüncelerine Kastamoni seyahat
leri esnasında oradaki Halk Parti
si toplantısmda şu cümlelerle te -
mas temişlerdi: 

''Partimizin başlıca kuv
veti bütün vatandaşların 
muhabbet ve itimadı oldu • 
ğu gibi, başlıca vazifesi de 
bütün vatandaşların hizmet 
ve ihtiyaçlarının temini • 
dir .•.• " 

" ... Parti azalığını hususi 
menfaat mülahazasına as -
la tenezzül ve müsaade et
meyen bir siyasi terbiyenin 
sıfatı ve şartı telakki etmek 
sayesinde Partiyi bütün va
tandaşlan kucaklayan bü • 
yük bir aile ocağı haline ge
ti rebiliriz.,, 
Halit Partisinin fonksiyonu halk 

la doğrudan doğruya temas ederek 
onun arzularını, ihtiyaçlannı, dert 
!erini dinlemek, devletin halka in
mesine vasıta olmak, ve hallan ar
zu ve dileklerine tercüman olarak 
devlete hal.kın tercümanı olmak -
tır. Memlekette zümre ve sınıf fark 
lan olmadığı için, Atatürk bü -
tün halkın bir çatı altında ve bir 
Parti etrafında toplamak gayesile 
memlekette tek Parti sistemini 
kurmuşlardı. Bu sistem, zamanla 
dünyanın en çok beğendiği parl
manter şekil oldu. Fakat tek 
parti olunca, partinin halk içinde
ki köklerini kaybetmemesi, her sı
nıf halkı sinesine çekmesi lazımdı. 
İsmet İnönünün Cümhuriyet Halk 
Partisini bütün vatandaşlan ku -
caklayan bir aile ocağı haline ge -
tirmesi, hem parti, hem de mem -
leket için büyük bir iyilik olacak
tır. 

GUZELlfK 
Kadının 

Hakkidır 

Haklk1 ve 

modern 

güzel llQln 

yolu 

COTY 
den geçer. 

coTY 
Ml!.ŞHUR FRANSIZ MARK.ASI 

PUDRA 

PARFÔM 

R U J 

Bas Dis 
' 

Ağrısı 
' 

ve Bütün lstırabları Teskin Eden 

GRIPIN 
Bilhassa Bunlara Karşı Müessirdir. 
İs başında seyahatte evde her zaman yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı Unutmayınız. 
Kalbi bozmaz, mideyi böbrekleri yormaz. İcabında günde 3 kaşe. alı

nabilir. İsmine dikkat taklitlerinden sakınınız ve GRİPİN yerıne 
başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

AG~ 
Satıt yert i 

> - , 
latanlıııl, 80.ltaıı Hamam Jlaıacll B. 9~141, 411 • 1 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz111C1~ 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrılarınızı derhal~ 
- icabında CJÜnde 3 kaşe ahnabilir. ~ 

sanıyorum ki, aramızda Melek Tavusun bir vekili• tanesini bnşJarına sokuyorlar; hep birden kızı alı~ 
gibi dolaşıyor. Şark Mefistofelis'i, ancak, bu şekil- giıveyinin evine götürüyorlar. Uç gün, üç gece yin 
de, böyle, kalın kaba, ağır ve sinsi olabilir. Gözleri, çalgı, dans, şenlik. .. . ·niJl 
düşündüğü ve yaptığı fenalıklarla o kadar dolu, kan- Üçüncü günün akşamı şeyh, guveyı geli 
lı ve korkunçtur ki, kimseye gösteremiyor ve göste- odasına sokuyor, ellerini biribirinin eline veriyor, 
rince karşısındakilerin: "İşte Şeytan! İşte Ehrimen!,, ikisinin başından bir örtü geçiryor ve soruyor: 
diye hay kırışmasından, biri birini iterek kaçışmasın- "- Kmsin? Kimin oğlusun ve kızısın?» 
dan çekiniyor! İki taraf bunların cevabını veriyor. O zaınall 

Zelihaya Şemundan bahsetmiyorum; tıpkı dost- şeyh kırmızı bir boyayla gelinin ve güveyinin ~mil~ 
larımıza zayıf noktalarını, kusurlarını açmaktan çe- !arına, alınlarına birer nişan koyuyor; sonra bır d 
kindiğimiz gibi... O da kendiliğinden bu bahse ya- uzatıyor: , de 
naşmıyor. Niçin? "- Uçlarından tutunuz ve kırınız, diyor. siZ 

Mösyö Rondelin notlarından: 

Yezidilerde düğünler uzun sürüyor; kendine 
göre h{ısusiyetleri de var. Mesela evlenme karar
laştı mı köylülerf davul zurna önde güvey evine 
gidiyorlar; orada üç gün üç gece, kadın erkek 
yiyorlar, içiyorlar, oynuyorlar, sonra atlar geliyor; 
kadınlar bunlara ikişer ikişer biniyorlar, erkekler te
ker teker ... Alay gelinin kapısına dayanıyor ve ha
vaya silahlar sıktlıyo:r. O zaman kız babası dışarıya 
çıkıp so:ruyor: 

- Ne istiyorsunuz? 
"- Kızını!,, 

Diyorlar. Baba içeriye giriyor, gelini kırmızı 

renkte bir kumaşla örtüyor. Çeyiz sandıklara kon
muştur. Gelenler eve doluyor, meydanda bir sürü 
tahta kaşık vardır; köy çocukları bunlardan birer 

ecel anymcıya kadar biribirinize bağlı kalacakslll1~' 
nitekim bu dal da kuvvet kendisini ortadan ikiye bO" 
lünciye kadar bir parçaydı!,, . 

·dı· 
Bu dal kırmak remzi de gösterir ki, ye:ıı 

se· 
lerde boşanma adeti yok gibidir; çok agır, cıdrll 

bepler olmazsa nikah bozulmaz 

Ş h d . ' . . . getir• 
. ey , emın anlattığım merasımı yerıne .&s· 

dikten sonra odadan çıkar, çiftler yalnız kalırlar rıJİ' 
pınm dışında şeyh güveyinin duvara bir kaç yuın el 
atmasını beklemektedir, bunu işitince havaya bit ll< 
silah boşaltır. Silah sesi zifaf işaretidir, biriken h3

,,. 
.. n ev 

dağılır ve asıl güzeli, yeni evliler tam yedi. gu abBt-' 
lerinde başbaşa kapalı kalırlar. Bu, k.imsenın r 
larını bozmak istemediği bir balayı haftasıdır. 

(Arkası var) 
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Serezde Bir Köylü Beni Tanımıştı 
~eme.~ Köye Gidip Beni Haber Vermişti, Köylüler de 
leni Oldürtmek için iki Çeteciyi Memur Etmişlerdi 
?le derseniz deyiniz, sözün kısaca· l "fi: € r. ;-~ 
~-Şehir hayatı, şehir işleri, ne o- ~ (I;J 
~ olsun şehir yaratıkları ru- r \1 « '.!""#:, 
Umu oyalıyamıyor, zevkimi ok- .,. ~ 

11Yatnıyordu vesselam. 
l3e nedim ya, yine çok sıkılmıştım. 
lığ tek.et versin ki; sağlığım, var
~ lllıla yakından münasebet ve a-

ası olan bir iş çıktı da kendi:1' bir kaç gün için olsun şehirin 
1,flna attım, biraz açılıp ferah
'<l.lldıın 

S erezin yakınında ''Firaştana.; 
ti!. adında bir ruın köyü var
tt ~iraz aşağıda anlatacağım es
~ır sebepten dolayı bu köyün 
Old~ beni hiç sevmezlerdi. Beni 
~ Urtnek, öldürtmek için fırsat, 
lad ararlard.L Ben bir müddet or basıp Papa Dimitriyi kaldırmak 
de an kaybolunca bu köylülerin göz göre Hamit ağa tehlikesini ü
ıu_ lıakırnx;da besledikleri intikam zerime yıkmak olacaktı. Bir gece 
t .. i~ tabii sönmüştü. O sirada bir köye girmek, papaza biraz korku
.;:ıu beni Serezde görür, ettiği luca bir ders vermek istedim, is
~e üzerine izliyerek, sorup so~ tediğimi yaptım da. Papaz o gece 

11~ rarak kim olduğumu öğre- kilise odasında kitap okurken ses-
, Yemez içmez, durup dinlen- sizce bastım, kendimi tanıttım. 
~ köye koşar. Benim sağ oldu- Bana meydan okurcasına haberler 
t tt, _ Serezde bulunduğumu her· gönderen Kirye papazın korkudan 
t\eae soyler. Bu havadis köyün aşı- dudağı çatlayıverdi. Sakalını ok
~ a~ın (Megalo idea) cılannı 
, -~qı şıyarak: 
ıı...:· ... rıır. toı>lantılar yapılır, yine 
~~ öldürülınekliğim kararlaştı- - Korkma Kirye. Bir şey yapa-
;1'· Fakat toplananlar içinde bu cak değilim. Yalnız dilediğim za~ 
!\o., başarmayı üzerine alacak bir man her şey yapabilmek kudretin 
"1..1.İkarya çıkmaz. de olduğumu sana göstermek için 

)._ ~e yapsınlar?_ Bu 4i, 0 sıra- geldim. 
ttta Dırama, Zilahva, Bozdağı Dedim. Tatlı dille bir çok öğüt.. 
ı~nnda gezen Yunan kaptan- ler verdim. Yalancı herif bana 9 

~dan (Anesti) ye yptırmayı dü ... akşam İsayı şahit gösterdi, birbi

ri ardınca yüzlerce yemin etti, 
söylediklerimi aynile yapmağa söz 
verdi. İyi amma ertesi sabah ta 
Sereze koştu. Hadiseyi büyülterek 
mutasarrıf Reşit Paşaya anlattı. 

Ötedenberi mutasarrıf Paşaya yap 
tığı espiyonluğunu hükumete bağ· 
lılık ve dostluk gibi kabul ve te· 
18.kki ettirmek marifetini pek gü
zel beceren bu yalancı papaz hi
maye edildi. Korumak için yanı

na bir jandarma verildi. Papaz bu 

kuvvetli himayeye rağmen köye 
dönmeğe korktu, Serezde kaldı. 

Fakat dilini tutup rahat oturma
dı ki.. Köyde yaptıklarını daha 
büyük bir mikyasta Serezde yap-

. mağa kalkıştı. Korktuğumu da ba 
şuna getirdi 

(Devamı var) 

ltJ. Ur ve çağırtırlar. Anesti çete
~ F'ıraştana köyüne gelip ko
~ r, çeteden ayırdıklan ild ba
ı:ığidt köylü kıyafetine sokar
k .. ' beni öldürtmek ilzere Sereze 
~llderirler. Garip değil mi? .. Bu 
~hbüs, bir zamanlar beni öldür 
h~ için yıllarca arkamda koşan 
~ başı Hamit ağanın kulağına gi
~· ~ldığı bu haberi fırka erkam~ 
~ hı binbaşı Nihat beyle kuman
~ Paşaya bildirir. Paşa da bu 
~ ile beraber beni öldürmek ka 
lr( nı veren, teşebbüse girişen pa
b~Q.ryalann tutulması vazifesini 
ı.l\cıbaşı Hamit ağa ve iyi kalpli 
11• erim yüzbaşı Ahmet beyle ha· 
..... \>erir. 

SiROZ HASTALIGINDA PERHiZ 

~ ıraştana,, köylüleri ne ara
~ mızda vaktile geçen mace
~lt hlraz kanlı olmakla beraber 
~ merak~, heyecanlı olduğu i
~4 bunu sız okuyucularıma hi-

;.e etmeden geçemiyeceğim: 
tıt Gerçfkof,, ile dağda gezdiğim 
• ~ alarda Fıraştana köyü papaZ'. 
~ll~Pa Dimitri,, köydeki Bulgar a
)o 

1iın1 rumlaştırmak için uğraşı
i~~ Bulgarlara hatır ve hayale 
)l>ı-d fyecek şekilde eziyetler edi
~llt ll. Bilhassa köydeki Bulgar 
~ ının bana yataklık etiğini, be 
~ . Sık sık köye gelip Bulgar ev
~O~de saklandığımı ileri sürerek 
~tı Ctrnete e.spiyonluk ediyordu. 
~~retle hükumeti benimle Fı
~111 a Bulgarlarının üzerine kış· 
~1Yordu. Bunları haber aldığım 
~l!!t an. bu gibi yolsuz, yakışıksız 
~ ~apmaması için kendisine ha 
~~t gondermiş, bu haberi bir ka~ 
~;ı.ıa da tekrarlamıştım. Fakat pa
~tı) efendi hiç oralarda olmuyor, 
M:, Rarıan ezmekte, hükumete es
~0rtluk etmekte inat ve ısrarla 
~ atrı ediyordu. 
t!Jtaııa olarak benimle alay et

tt t ' lınber gönderdiğim adamla-
4.r~hdit eylemek gibi küstahlık
bl ban çekinmiyordu. Daha gari-
ll· ana meydan bile okuyordu. 
~ ır gün yine, bu uğursuz papa
~U Yaptığını haber aldığım bir 
~~r~0sebetsizliğine fena halde i
l-ite etrıiş, sinirlenmiştim. Bu he
~- liıyık olduğu cezayı vermP.k 
~qlt 'trı lçln işten bile değildi. An
~ıı 0 sıralarda binbaşı Hamit a
ltijt tn korkusu, benim daima Ha· 
~ ~ğa ile çarpışmaktan çekini-

llna mani oluyordu. Bu köyü 

İnsan, çok alkol kullanmıya alı
şık olup ta, bu hastalığın kendi
sinde bulunduğundan şüphe edin· 
ce ilk hatırına gelecek şey, tabii, 
hekime g.itmek olacaktır, falkat 
hekim bulunmadı~ yerde de bu 
hastalık olabiliT. O zaman hekim 
bulunan yere kadar gitmek la
zımdır. O da her zaman pek ça
buk olamaz •.. Bir aralık okuyucu
lanmızdmı gelen mektuplar ara
sında büyük bir köy bakkalı ora
da kend:ısinin müsterilerine -ta
bii hekimlik değilse de- sağ'lık 
tf'dbirleri söylemiye mecbur kal
dığını anlatmıstı. Bu :ııayın okuyu
cunun mii'lterilcrine siroz hasta
lığ-ı verecek kadar t:ok alkol sat
madığı şUphesiz olmakla beraber, 
her bakkalda sağlık bi1ı(~eri bu
lunmıyahilir, buna karsılık bak
kal bulunan ve rakı satan heryer
de siro7. hastah~ı da bulunabilir ... 
Onun için, hic olma7.sa hekim bu
lunmıvan yerlerde, siroz hastalı
ğına kar ı perhizi bilmek -he
kim bulunan yere gidinciye ka
dar- faydasız olmaz sanıyorum. 

Siroz hastah~na karsı perhizde 
en büyük yasak şüphesiz alkoldiir. 
Hangi şekli olursa olsun. SB1'ap ta 
dokunur, damla dRmla kolonya 
suyu İ<'mPk hile dokunur, i'ns~n 
kendisi alkol satıvor.ı;a me!!ıle~ 
dei?'iştirmelidir. Ciinkii rakı satan 
herke!! bir :ı;atıp iki çakmHR b'~e. 
:oıAttıih malın tadına bakmak çok 
defa helal sayılır. Halbuki hu iş
te alkoliin bir damlası bile 
gı>rcekten haramdJT. her dRm1a 
alkol hastalığın tehlikesini art· 
tırır. 

Yemeklerf" !'elince: KaTaciğer 
bo7.tıhın<'8, vakıa, et yemekleri ya
sak edilir. Fakat ist~hı zaten bo
zuk karac'ğer hastasında istahı ac
mak için etin favdası olur. Sonra 
da iroz hastalığında karnciğerin 
mutlaka her tarafı bozulmuş de
mek değildir. Onun için et verniye 
alışmıı. olanlar öğle yemeklerinde 
h"ıraz kızarmış, yahut iskarada 
ke'hap olmuş et yiyebilirler. 

Yumurta meselesi biraz kanşık
tır, ~iroz hastalannm ba7.ılan ona 
hi~ tRhammiil edemeder. Bazıla
nna da. aksine, iyi gelir. Önceden 
hiiküm verilemez. Kısa bir tecrübe 
netice!lıine a-öre, yumurta ayrıca 
bir rahatsızlık vermezse ... 

Siltle yofurt karaciğer hastala
nnın başlıca gıdası olmalıdır. Yal· 
mz, siroz hastalığında kannda sn 
toplR~·ıp ta istiska haşhımı<: o1ttr5a 
~iidü ~·oğurdu tercih etmek daha 
iyi olur. 

Ycırnekleri tuzlamaktan. hatta 
~·oi!urdun üzerine tuz ekm,.kten 
korkmı:va Jii711m yoktur. Anrıtk 
idrarda tutukluk olursa o vakit 
tuzu P<'k azaltmak lar.ım olur. 
Tu7 viicudiin ne-c;irl'!'l"'i arıısınrln •m 
toplamıva yarad•mndan knra<';ier 
hao:tah;rtn1n verıHi!i 7AYJ'1ıi,ta lun
şı koymak kin favdalı olur. Böb
rekler hac;ta olma"ınca, hu:ılar•n
da tu:ı kannda toplanan suyu bile 
87altmıya ;\·arar. 

Soi!ım da, eskidf"nh<'ri, isn•'ka 
hastalıihnda idran arthrnnva va· 
ramao:• ile mrshnrdur. Onu..:ı kin 
yC"mPklere c:oi!'ı.,, lrnydurmakta te
r<'rf.fiit etmemelidir. 

Şrkerle !!ır.ker yapacak o;pvforln 
hens'ıne, ''ni!ı az hamur isJe:rlne. 
yaih az pilih·a. natate!'le karaciğ'cr 
iyi tahnmmiil .-der. Rrrrllerle şu
runlara da övle. bala hile. 

Taze seh7.elerle yemislerin de 
rlnkunacııih hatıTa ge memrHrtiı-. 
Valnt7 lahana iyi gelmez. Runa 
karc;11ık nırasanın iyi gelmek ihti
mali <:oktu. 

Kahvaltılarda heva'T., nf'!k f87:'e 
''e va~sız neynrrle sütlü kahve, az 
kakaolu siit. 

Herhalde siroz hasta!lıının a<' kal 
maması oıarttır. Hatı1talık j~c;anı 
7aten <'Ok za,,flatır, huna bir tfe 
liizumnndan fazla sıkı perhiz ila
ve edilirse ... 

Sonra da her hastalı~n has ilii· 
<'t istirahattir. Karaciğer hRstası
mn 7.aten çok harekete mecali ol
maıfı~ından ona istirahat her has 
talıktan daha z"vade fnvdah olur. 
Sa~lık halindf' hareket Üiznmhı ol 
sa da, karaci~cr hastahj?ında isti
rahat daha faydalıdır. Onun için 
miimkiin olduim kadar çok yat
mak iyi ı?elir. İsi milsaitt olmıyan 
lar da. l!findc bir kac; saat olsun, 
yatabilirler, hic o1ma7.sa işinin ha 
:ınnda bir koltuk üzerinde oturabi
lirler. 

Alkol içmi:ve çok ahşıkı olup ta 
sade sn kmclcten nefret edenler, 
siroz hastalığında şerbet içerler. 
Serbet sarhoşlar için tatlı cezadır. 
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D IKAVE 

KARANLIK 
Yazan: Halil<arnas Bahl<sısı 

O n sekiz yaşında güzel bir 
köylü kızı idi. Doğduğu bü 

yüdüğü yer Yunan medeniyeti ve 
Yunan (Mitolojisini) yaratmış o -
lan Arşipelin cenubi Anadolusu i
di. İşte bundan dolayı Olemp ilah
larına modellik etmiş insanlardan
dş. 

Bir eline harbiye alıp alnı ve ba 
kışı yüksektE>, irkileydi, (Minerva); 
harbiyeyi atıp, bir elinde yay, ö -
teki elinde ok, çıplak olarak orman 
da koşaydı, Diyana; oku yayı fırla 
tıp da denizde koca bir istridye ka 
buğu üzerine çıkaydı ve başına bir 
yıldız takaydı Afrodit olabilirdi. 
Zaten Venüs kadar sevgisi, Diya -
na kadar çevikliği Minerva kadar 
öfkesi vardı. Her insan gibi bütün 
Olempin ilahlarını biricik köy -
de, ve biricik gönlünde topluyor -
du .. 

Ne var ki, asırlarca devam eden 
adet morfini, ve hergünkü ha -
yatın fasılasız tekrarlanışı, bütün 
Olcmp ilahlarını gönlünde ve bey
ninde uyuşturmuş, ve gönlünü de 
başını da bütün ilahlann gömülü 
bulunduğu bir mezaristana ben -
zetmişti. Şimal kutbunun altı aya 
uzayan bitmez tükenmez gecelerin 
de buzdan yapılma kulübelerin i
içinde, sönmesi ölüm demek olaca
ğı için ama nsönmesin diye bin bir 
itina ile beslenen ve üzerinde tit
renilen ışıklar vardır. Kara Ayşe
nin de gönlünün loşlÜkları içinde 
ağaran böyle bir ışığı vardı. Kendi 
egoizminin kapkara gecesinden 
çıkmak, dışarıya parlamak istiyor
du. Onun bu özleyişi, gözsüz ku -
laksız duygusuz olarak kozanın i
çinde kıvrılmış olan böceğin, ko -
zayı delmek, kelebek olarak, ka -
nadlannı güneşe açmak ve uçmak 
istemesi kadar normal ve tabiiydi. 

T a içinden taşıp gelen bu ışık, 
dört tarafını göreneklerin 

katı kabuğu ile sıkı fıkı kapalı bu 
luyordu. Komşusuna yardım için 
gidip onun tarlasını çapalamak; 
yatalak hasta olan ve adetlere gö
re kendisine tamamen yabancı sa
yılan, Mehmet Ağanın yatak ucun
da oturup, ona kimsesizliğinde bak 
rnak gibi herE>ketler yine o adetle
re göre delilik sayılıyordu. Adetle
re göre egoizminden çıkabilmesi i
çin kendisin .. kala kala bir evlen -
mek kalıyordu. Evlenirse akıllı, ev 
lenmeden bir yardım eder, kendi
ni bir işe verirse tımarhane kaç -
kını telakki ediliyordu. (Evlenen -
lerin) ne halde olduklarını, kendi 
ve komşu kulübelerde apaçık gör
düğü halde, o yine ev.leneceği gü
ne için için can atıyordu. 

Gelin olmak, hayatının yega
ne gayesi oldu. Buydu elinde bıra
kılan yegane put. Bütün varlığı da 
bu putun önünde yaktığı mumdu. 

Yeni doğan buzağıY1 ısıtmak i
çin onu koynunda obaya taşırken 
göğsiinü ısıtan ateş buydu; ineği 
çeke çeke VI! kışlaya kışlaya köy 
çeşmesinin çamurlu yalağına ge -
tirirken, bac:ıklannı ve kollarım 
oynatan ümit buydu, cihazı için ör 
düğü kuşağın tığ ile gözlerini sayar 
ken, ona rakam1an şaşırtmıyan 
dikkat ve sabn yine buydu. 

Günün birinde, uzak köyün bi -
rinden kısmeti çıktı. İri yan ada
mın biri onu istedi. Yolunda baka 
baka gözleri kararan o mesut gün 
nihayet doğdu. O akşam güveyiyi 
getireceklerdi. Güveyi elli arkada
şiyle Milfıstan gelen dört küfe do
lusu incir rakısını boşaltmışlardı. 
Arkadaşlan güveyiye ''kılıbık., di 
ye sataşıyorlardı. O içerliyor, çam 
yarması gibi boy pos ve kabadavı
lığına bu lafı yediremiyordu. Ni -
hayet gece ortası gelinin kulübesi 
yolu tutuldu Kapıya yüz adım ka
la güveyiye VUTulması adet olan 
sille yumruk ve tokatlar vurulma
ğa başlandı. 

Güveyi "Kılıbık değilim!., diye 
bangır bangır bağınyordu. Gözleri 
kan <'aneklanna, dönmüş ağzın -
dan köpükler salıyordu. Tam kapı
nın önünde ona arkadan, öyle bir 
tekme indirdiler ki, kapı, çerçeve
siyle beraber söküldü; güveyi de 

devrilen kapı ile beraber içeri sen 
deledi. Kara Ayşe tepesinden tır -
nağına kadar şeffaf duvağı ile ör
tülü olarak sandalyede oturuyor -
du. Zaptedemediği bir tiksinti ile 
irkildi. Duvağı ve telleri fışkıran 
bir şelale gibi endamınca yüksel -
di. Herü ''Vay sen beni kılıbık 

mı sanıyorsun?,, diye, varyoz gi
bi eliyle ve olanca gücü ile kızın 

alnına bir yumruk vurdu. Kız ye
re devrildi. f ethiyeye dört saat mesafede 

Farily:ı köyünde kıyı u -
çurumlannın eteği, pesten teze çı 
kan uzun bir nida gibi göklere yük 
seliyordu. 

Dağdan saldıran sular, dağ yar -
maları gibi kayalan birbirine to
kuştura toku~tura derelere yuvar
lamış, birbirinin üzerine yığmıştı. 
Onları daha ileri süremiyeceğini 

anlayınca, nehir kar gibi gerdanı
nı kayaların üzerinde parçalıyor, 

kayaları aşan köpük tabakaları ha 
linde apak yükseliyor, dağın beş -
yüz, llltı .YÜZ metrelik dik setlerin
den, denize dumanlı şelaleler ha -
linde yağıyordu. 
Aşağıda açık Arşipelin kocaman 

dalgalan sıra sıra yanaşıyorlar, 
tepeleri fışıldaya fışıldaya sarkı -
yor, rüzgar tr.pelerinin saçlarını u
çuruyor. Dumanlar üflüyordu. A
rasıra dalgalann kodamanı, yahut 
ötekilerin bir azmanı irkiliyor. Di
kine yürüyen en berrak en şeffaf 
bir zümrüt levha - sendeliyerek ge
liyor. Parlayıp duran püskürmeler 
arasından gürliyerek bembeyaz kö 
püğünün göz kamaştırıcı şimşeğini 
karaya çakıyor; o koca dağı ta te
melinden sarsıyordu . Gerek deni -
zin gerek şelalenin attığı duman -
lar beş yüz metre yukarda üzerin 
de durduğum kayayı arasıra sarı
yorlardı. Kaya tamamen buğula -
ra biirünerek gözden kayboluyor
du. Önümde batan gül\eş bu duma 
nı pembelere boyuyordu. Kendimi 
bir bulut üzerine binmiş sandım. 
İşte ben o gün, semavatta bulut -
lar üzerinde oturup kurubu say -
retmenin ne güzel bir şey olduğu
nu öğrendim . Gökte uçmuş olduğu 
ma artık yemin edebilirim. Kim o
lursa olsun hangi insandır ki gu -
ruba bakarken, guruba doğru git-

r 
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meyi, gün ışığı ile beraber yürü -
meyi istememiş, yahut gidemediği 
için hüzün duymamış, veyahut bi
ran her nedense o ışğın asıl kendi 
vatanı olduğunu sezmemiştir? 

D enizi çepçevre çevreleyen 
dağlar leylaki olmuşlardı. Ar 

karodaki ormanın gölgeleri yokuş 
yukarı yürüyorlardı. Gurubun se
rinliği havaya yayıldı. Portakal 
ve limon ağaçlarının uykuları gel 
miş olacaktı ki kolları ile birbirle
rini sarıp kümeleniyorlardı. O ko
ca dağ gilgelerinin akşamları yü
rüyüşü, ve lo~luklarda 'kayboluşu, 
insana on beş dakika içinde tarihi 
umu:ni safhalarının geçiş ve impa
ratorlukların ölüşü manzarasını 

seyrettiriyordu. Koca gözlü Ve -
nüs parıldamıya koyuldu "Ne gü
zel burası! Cennet! Şu ağaçlar da 
cennetin kapısındaki bekçiler!,, de 
dim. 

Birdenbire acı bir çığlık mesafe
leri yırttı. İnsanın yüreğini kıyan, 
çarptığı kayayı şak eden bir ba -
ğırış. İçimde kanım dondu. Önüm 
de deli olduğu muhakkak olan, kap 
kara ~ukur gözlü bir kadın gör -
düm. Simsiyah saçları birbirine ya 
pışmış, başından omuzlanna kuy -
ruk kuyruk sarkıyordu. Bakışı çığ
lığından da Rcıydı. Artık söz ve 
şuurdan yırtılarak ayrılmış bir ke 
d;r. 

Kadın yine bağırdı. Bir insan 
bağrının bu kadar kara bir acıyı 

barındırabileceğine şaştım. Don -
müş betbaht bir yüz! Dayanabile
ceğinden daha fazlasını çekmiş bir 
çocuk yüzü. İnsan o kadar acıyor ki 
onun kadar betbaht olamadığına 

utanıyordu . Ona "Beni affet!,, di
ye yalvarası geliyordu. 
"Karanlık ! Karanlık! Cehen -

nem!,, diye haykırıyordu . Aklı , bu 
sözlerin altında gizlenen kapkara 
ve 'tesel1fsiz acıya ermiş, \'~ oıfdan 
dolayı çıldırmıştı . s onra anladım. Gelin olduğu 

gece, kocası olacak adam gel 
miş, ve başın:ı bir yumruk vurmuş 
tu. Kadın yere düşmüş, ayıldığı za 
man ''Karanlık ! ,, diye bağırmağa 
başlamıştı. 

Koylülerde eskidenberi bir adet 
vardır. Birisı delirince onu dağlar 
da serbest bırakıyorlardı. K öylü -
lerin fikrince, bilhassa tatlı bakış 
lı karacalar, ve geyikler deliye ya 
vaş yavaş alışıyorlar, onun etrafın 
da to!)lanıyorlar, ve onunla sanki 
kardeşmiş gibi yaşıyorlardı. O hay 
vanl::mn tatlı bakışının deliler üze 
rine sakinleştirici bir tesiri oluyor 
muş. 

Kadın uçurumun kenarında yü
rüyerek uzaklaşıyordu. Konuşur 
veya alıkoyarsam belki kendini ka 
yalardan aşağıya atar diye uzaktan 
peşi sıra yürüdüm. Fakat adalele
ri, ayaklan irısana hayvanlık dev
rinden gelme otomatik bir anlayış 
la yolunu, basacağı yeri seçiyordu. 
Alakları tıpkı ölünceye kadar oto
matile olmuş olanların dimağları 
gibi vürüyordu. 
Biraz sonra uçurumdan saptı. Or 
mana doğrn yürüdü. Üç dört ça -
kal yanı başına yanaştılar. "Ka -
ranlık ! ,, diye bağıra bağıra orma
nın :ırasında kaybolup gitti. 

U Y K U S U Z L U K 

• SİNİR AÔRILARI 

• 
A S A B t ÖKSÜRÜKLER 

• BAŞ DÖNMESİ 

• 
AYGINLIK 

ve 
SİNİRDEN İLERİ GELEN 

Bütün Rahatsızlıkları 
İYİ EDER 

-~ 
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# En rahat çelik 10m7elerile tdc, metin ve ucuz ' 

K A R y o LA LA R 1 vu:öı;;edı::! 
HALİL SEZER 

Karyola ve madeni e,ya fabrikası salonlarındaki 
me§herinde görebilirsiniz. 

Sirkeci, Salkımsöğüt, Demirkapı caddesi No. 7 Tel. 21632 .............. : ................................. ... 
. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü llCinları 

I - İdaremizin Yavşan Tuzlasına getirilecek tatlı suyun Tuzlaya 
isalesi için şartnamesi mucibince satın alınacağı ve 19/X/938 tarihinde 
iha~e edileceği ilan edilen ve cksil~eden kaldırılan 25.000 metre inşaat 
tulunde 60 M/M kutrunda font ve lıstcsinde müfredatı yazılı hususi ak
samına ait şartnamede tadilat yapıldığından yeniden kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 25.000 Ura ve muvakkat 
teminatı 1875 liradır. 

111 - Eksiltme 4/1/939 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 15 
de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

_ I~ -:- ~fuaddel şartna~~Ier parasız olarak hPr gün İnhisarlar umum 
Mudurluğu Levazım ve Mubayaat şubesile Ankara ve İzmir Başmüdür
lüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmalann fiatsız teklif ve 
kataloklannı ihale gününden 7 gün evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü tuz ve fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu
tazammın vesika almaları lanmdır. Bu vesikayı haiz vlmıyanlar mü
nakasaya iştirak edemezler. 

VI Müh. H l" kl' - ur u te ü mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede 
y~zılı tuz fen şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 
guvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarının eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yu
karda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde ve-
rilmesi lazımdır. . (8499) 

... 
-<=insi mıktan Muhammen B. % 7,5 Eksiltmenin 

beheri- tutan teminat şekU çaati 
Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. 

Çamaşır kurutma 1 adet - - 200- 15 _ Pazarlık 
ve ütüleme makinesi 

15 

Lastik hortum ~8.0 m~tre. 7 50 1350- 101 25 Açık 16 
1 - İdaremızın Cıbali Fabrikası için U) adet Elektrikle müteharrik 

çamaşır kurutma ve ütüleme makinası ile (180) metre lastik hortum 
şartnameleri mucibince hizalannda yazılı usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bed.ellerile muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 30.XII.938 tarihine rastlayan cuma günü hizalann 
da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat subesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. ~ 

. ı.v - Şartnameler parasız olara k her gün sözü geçen şubeden alı
nabilır. 

": - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 
7:5. ~verune paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmele 
rı ilan olunur. (9130) 

* r ..... ,d~remizin Paşabahçe Müskürat Farbn1rnsındaki derin kuyuya 
mevzu ~terling tulumbası için şartname, resim ve nilmunesine uygun 
olmak uzere satın alınacak "45,, adet paslanmaz çelik mil 45 adet pas
lanmaz manşon ve "135,, adet bronz fosfor yataktan ibaret ceman 225 
parça yedek aksam pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

ll - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli "2317.50,, lira ve 
muvakkat teminatı "173.82,, liradır. 

III - Eksiltme 2.1.939 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16 
da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

lV - Şartnameler pnrnsız olarak İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Müskürat F.abrikalnr Şubesinden alınabileceği gibi nümuneler ayni şu
bede ~e ~esimleri d~ Lev~zun v~ .Müba!aat şubesinde görülebilir. 

fsteklllenn eksiltme ıçın tayın edilen gün ve saatte %7 5 gü
venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gclmele;l ilan 
olunur. .. .. 9335,. 

Şose lnıaatı ilanı 

Erzurum Vilayetinden : 
1 - Trabzo.n - İran transit yolunun takriben 48 _ 748 kilometre 

u.:zunluğund~ı (Şeyhbob - İran hududu) kısmının tesviye, sınai ima
lat ve şose ınşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli (615,841) lira (88) kuruştur. 
.ı - Eksiltme 23 İkinciklınun Pazartesi günü saat (15) te E d t · 1 . . rzurum-

a ransıt ~o u iklncı mıntaka Başmüdürlüğü odasında yapılacaktır. 
3 - Eks~l~me §artnamesi ve buna müteferri evrak (30) lira (80) ku-

ruş mukabılınde Karakösede Nafıa müdürlüğünden ve Erz d 
t •t l ikin . urum a 
ransı yo u cı mıntaka Başmtidürlüğünden alınabilir. 

4 - Eks~ltmcye girebilmek için isteklilerin (28383.67) liralık mu
vakkat temınat vermeleri ve Erzurum Valiliğinden alınmıı:: ehl. t 

'k ~ t ı · ~ ıye 
vesı ası gos erme erı lazımdır. (Bu vesikanın istihsali için eksiltm · 
yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile isteklilerin ~ 
zurum Valiliğine müracaatlan ve istidalarına en az bir kalemd ikr' 

. b' 1' k . e ı yuz ın ıra ıymetınde nafıa inşaatı yaptığına dair işi yaptıran ida 
lerden alınmş vesika iliştirmeleri muktezidir. Bu müddet zarf d re
sika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyeceklcrdir.) n a ve-

5 - İstekliler teklif mektuplannı ihale günü olan 23 Kanunu · 
p rt• . .. " sanı 

aza ... sı gunu saat 14 e kadar eksiltme komisyonu Reisliğine makb 
mukabilinde teslim edeceklerdir. uz 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (9079) 

Maliye Vekaletinden: 
l - 31.Kanunuevvel.937 tarihinde ilAn edild\ği üzere eski Brons 

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

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31.Kanunuevvel.1938 akşamı

na kadar bilumum malsandıklan ile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat ban 

kalarına müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kardırılan bu nevi paralar 2257 numaralı kanu • 

nun sekizinci maddesi mucibince 1. Kanunusani. 1939 tarihınden itiba· 

ren bir sene zarfında ancak mnlsandık:lanna ve Cumhuriyet Merkez 

bankasına yapılacak tediyatta kullanılabilecektir. (4964) (8806) 

NEZLE • GRiP ve üşütmekten hasd olan 
Hastalıklarda Hatır1n1Za Gelecek ilk isim 

Baş • Diş • Romatizma 
Eczanelerden 

• Ka dmlarm Ay Sancılarını Derhal Geçirir. 
ısrarla arayınız. Taklidlerinden sakınınız. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandıijı Direktörlüğünden : 

Bayan Ayşe l\Ielihanın 11121 hesap numarasiyle sandığımızdan 
aldığı (1400) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcu
nu ödemediğinden hakkında yapılan tak\p üzerine 3202 numaralı ka
nunun 46 ıncı maddesinin matufu olan 40 ıncı maddesine göre satılma-
sı icabeden Beşiktaşta Abbasağa mahallesinin Bostan sokağında eski 2 
yeni 5 numaralı yarım masura suyu olan bahçeli ahşap bir evin tamamı 
bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kay 
dına göre yapılmaktadır. Arttırmaya ginmek isteyen (180) lira pey ak
çesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka- ı 
bul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye re.simleri ve vakıf icare-
si taviz bedeli ve dellruiye rusumu borçluya aittir. Arttırma şartname
si 23.12.938 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk 
işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lü
zumlu izahat da şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya 

girmiş olanlar bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri menkul 
hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve ' itibar olunur. Birinci artbrma 
7.2.939 tarihine milsadü salı günü Cağaloğlunda kain sandığımızda sa
at on dörtten on altıya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabil -
mcsi için teklü edilecek bedelin tercihan alınması icabeden kayrimen
kul mükellefiyeti ile sandık alacağının tnmamen geçmiş olması şarttır. 
Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 24 2.939 
tarihine müsadü cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması 
yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bı
rakılacaktır. Haklan tapu sicillerlle--'Sablt olmayan alrotadarlar ve irti
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
iddialarını ilan tarihinden yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bcra
'ber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş 
olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmayanlar satış bedelinin pay -
laşmasndan hariç kalırlar. Daha fazla malUmat almak isteyenlerin 
938/ 1196 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

DİKKAT 
Emniyet sandıJ:rı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek etmek is

teycn]ere tahmin olunan kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulü
ne göre kolaylık göstermektedir. (9310). 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme llCinı 

Çifteler Aygır Deposu Müdürlüğünden: 
Mahmudiye merkezinde mevcut Tay ahırının 16501,09 lira keşif be

delli tamiratı 20/12/ 938 tarihinden 5/1/939 tarihine müsadü perşem
be günü sant 15 şe kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme Eskişehir Nafıa müdürlüğünde toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır. Muvakkat teminat 1237 lira 58 kuruştur. 

Bu işe ait proje, tafsilat ve hulasa keşifleri, fenni şartname, eksilt
me şartnamesi mukavele projesi her zaman Nafıa müdürlüğünde gö
rülebilir. isteklilerin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Eskişehir 
vilayetine müracaatla alacaklan ehliyetname ve senesi için muteber 
Ticaret odası vesikalarını 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile teklif 
mektuplarına eklemeleri 18.zımdır. Mektuplar 5/1/939 tarihine müsa
dif perşembe günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde komisyon re
isliğine tevdi edilmiş olacak ve posta ile gönderilecek mektuplar ia
deli teahhiltlü ve mühür mumu ile mühürlü olacaktır. Postada ola-
cak g~ikmeler nazan itibara alınmaz. (9215) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
6.1.939 Cuma günü saat 15 te İstanbulda Nafı:ı Müdürlüğünde Ek

siltme komisyonu odasında (12873.19) lira keşif bedelli Nişantaşı Kız 
Orta Okulu ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, hususi ve fenni şart
nameleri, proje keşü hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesin
de görülecektir. 

Muvakkat teminat (966) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplan en az (10000) liralık bu ~benzer ış 

yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstan
bul Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış, ehliyet ve 
938 yılına ait icaret Odası vesikalarını havi kapah zarflan 6.1.939 Cu
ma günü saat 14 e kadar İstanbul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. (9123) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
İstoklann ikmali için tüccardan anason alımına karar verilmiştir. 

Anasonu olup da satmak arzu edenlerin fiat tekliflerini havi mektupla
rn: 2.1.939 tarihine kadar umum müdürlük müskirat muamelat şubesine 
muracaat etmeleri ilan olunur. (9246) 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden : 
'foprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesi için 15 takım hademe el

bisesi He 1 palto yaptınlacağmdan taliplerin 26.12.938 Pazartesi günü 
saat 16 ya kadar Sirkecide Yalıköşkü caddesinde 9No. da Liman Rn
nının üst katındaki Ofis şubesine müracaat etmeleri lüzumu ilan olu -
nur. "9289,, 

Diş Doktoru Diyor ki: 

Kısa bir müddet RADYOLİN 
kullandıktan sonra dişleriniz 

inci gibi parladıktan başka 

mikropların kamilen mahvol
duğunu, zararlı salya ve ifra
zatın kesildiğini, diş etlerin
deki iltihapların durduğunu ve 
nihayet a~zımızda latif bir ra
yiha başladı~ını duyacaksınız 

GAYET TEMiZ 

GAYET SIHHİ 

GAY.ET UCUZ 

Her gün sabah, öğle ve akşam 
yemeklerden sonra dişlerinizi 

RADYOLİN 
TAKLiT HiÇBiR ZAMAN 

AYNI OLMAZ 

T akli+ Benzeri 

Demektir 

KREM PERTEV 

İle F~r.çalayınıı. 

Ankara için 

ECZACI KALFASI 
Aranıyor. Yenipostane Milnat 

Vedat caddesi No. 26 ya ınür•· 
NIBt. -............... ,,,,, 
r ~~;;il: FA;::.;:; 
1 Galatada Hilriyet Hanında ı5 
- numaraya müracaatlan~ 

Dr. HAFl7 CEMAl 
Dahiliye Mütehassısı ~ 

Bu itibarla En Üstün Pazardan maada saat (14,30 ! 
18) e kadar. Salı. Cumartesi <'_, 

Kremdir. 
dan 12) ye kadar hkaraya mccc,,... 
Divanyolu No. 104 ,~ 

Telefon: 21044 -~ -----. 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Keşif bedeli 3169 lira 4 kuruş olan Ercnköy Şaşkınbakkal Ut~ 

yolunun şose tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile Şii 
namesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kail~ 
da yazılı vesikadan başka en az 2bin liralık bu işe benzer iş yapt1ğıll 1 
dair ihaleden 8 gün evvel bu iş için vilayetten alacakları eFn ehlıf 
ve 938 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile 237 lira 68 kuruşluk illt ~ 
minat makbuz veya mektubile beraber 9.1.939 Pazartesi günü saat l 
buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

* ~ 
Keşif bedeli 15469 lira 93 kuruş olan Üsküdar belediye tahsiı ', 

tahakkuk şubesi için yaptırılacak bina kapalı zarfla eksiltmeye JtoıııJ 
muştur. Eksiltme 27.12.938 salı günü saat 15 de Daimi Encümende 1~ 
pılacaktır. Kcşü evrakile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görıııct>il' 
lir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri JJl 

dürlüğünden ihaleden üç gün evvel bu iş için alacakları fen ehliyet'~ 
sikasile 1160 lira 9 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile ı,efllı 
ber teklif mekt~plannı .. havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde 5'~ 
14 de kadar daımi cncumene vermelidirler. Bu saatten sonra verile' 
zarflar kabul olunmaz. (B) (906:,V 

Nafıa VekCileti 
lstanbul Elektrik lıleri Umum Müdürlüğünden : •j 

. 1 - İdaremiz ihtiyacı için muhammen bedeli (3200) üç bin Ud ~ 
lıra olan 4000 M• oksijen açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Ekisltme 6.1.939 cuma günü saat 15 de Metro hanın 6 ıncı 1'' 
tında toplanaca.k ~lan arttırma eksiltme komisyonunda yapılacaktı!'· fi 

3 - İsteklılcrın 2490 No. lu kanun mucibince icabeden vesikıt1' 
ve b~ işe ait (240) iki yüz kırk lira muvakkat teminatlariylc eksiluı'e 
komısyonuna gelmeleri lazımdır. 

4 - B~. işe ait şartname ve mukavelename projeleri idarem it ıc • 
vazım servısındcn parasız olarak tedarik edilebilır. (9264) 
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ALMAN KOKU 
ANKARA Memurlar Kooperatif Şirlieti Tarafından Getirilen En iyi 

ALMAN KOKU DEPODA TESLiM 
Te>rı'-1 25 LirEl.d.tr 

Kurıun Mühürlü Çuvallar içinde Evlere Kadar da Teslim Edilir. 

M
.. y . ArtKARA Memurlar Kooperatif 
Uracaaf eri : Şirketi iSTArtBUL irtibat Biirosu 

Sirkecide, . y alıkötkü caddesinde, Liman Hanı lCUf1ımda Mühürdar Zade 

Hanında No. 32. TELEFON : 23074 

DEPOSU: 
Kuruçepnede ~lhn Çapak :2 No. lu Kooperatif 

Deposu Tele/on 35 • 69 

T •· iS BANKASI 'nın 
939 KUMBARA iKRAMiYE PLANI 

liiEF 

32,000 LİRA 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 

1 ikinciteşrin Tarihlerinde Çekilecekti~ 

111ınzrırı f K R A M f YE L E R : ~ 
1 Adet 2000 Lira hl< - 2.000 Lira 
5 1000 - 5.000 

il il - il 

8 il 500 il - 4.000 il 

16 250 - 4.000 il il il 

60 .. 100 .. - 6.000 il 

95 50 - 4.750 il il - .. 
250 il 25 il 6.250 .. 
435 32.000 

~ .. ._...-. " • ' • · · r · ' "'• t ------~ T. iş Bankasına Para Yatırmakla, Yalnız Para Biriktirmiş 

Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiş Olursunuz. 

[ Harici Askeri Kıtaat ilanları ~~ ________ ı 
l'efennı kıtasınm ihtiyacı olan 

3ıı.ooo üç yüz on bir bin kilo yu
lar kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi Isparta 
'!'um satınalma komisyonda oku
!labilir. işbu 311.000 kilo yulafın 
llluhammen tutarı 15.550 liradır. 
Şartnamesindeki yüzde yirmi be§ 
lnikdar fazlasına dahil olduğu hal
ele ilk teminatı 1283 liradır. Ek
lliltrne 26-12-938 pazartesi günü 
ııaat 14 te Isparta Tümen satınal
lna komisyônunda yapılacaktır. Is
tekliler 26-12-938 pazartesi gü
~U saat 13 kadar teklif mektup
ltrını Isparta tümen satın alma ko-

tnisyonu başkanlığına verecek ve
)a göndereceklerdir. Bu saatten 

1
Sonra verilen ve yahut gönderi-
~hı. mektuplar alınmıyacaktır. Sa
~t ayarı tümen daire saatile yapı
acaktır. 

2490 sayılı kanunun bükümleri
tıe Ve bilhassa (32) maddesine uy
~ll olmıyan mektupların sahiple-

~,:~siltmeye iştirak ettirilmiye-
"ll.tır. (695) (8933) 

* \> Ordu için pazarlıkla binek hay-
;natı satın alınacaktır. Ordu hiz
Sa etJerınde kullanılmağa elverişli 
ll tıltk bınek hayvanı olanların ka
\> Qnuevvel 938 sonuna kadar hay
\r alllarile beraber Ankarada M. M. 

1 · .satınalma komisyonuna gelme
eli. (706) (8965) 

* 
53 

Ankara levazım &.mirliğince 
}l Oo ton buğday öğüttürülmesi ka 
t ah zarfla eksiltmeye konulmuş -
~r. 'rahmin edilen bedeli 79500 li-

olup ilk teminatı 5225 liradır. 1-

halesi 4.1.939 çarşamba günli saat 
15 tedir. Şartnamesi 397 kuruşa 
Ankarada levazım amirliği satınal
ma komisyonundan alınır. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı 
belgelerle teklif ve teminat mek -
tuplarını ihale saatinden en geç bir 
saat evvel Ankarada levazım a
mirliği satınalma komisyonuna ver 
meleri. (715) (9193) 

lr 
Bir adet :freze tezgahı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen bedeli 17500 lira olup ilk 
teminatı 1312 lira 50 kuruştur. Ek 
siltmesi 10-2- 939 cuma günü sa
at 11 de vekalet satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Şartname
si her gün komisyonda görülebi -
lir. İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun 2-3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte ihale saatin -
den bir saat evveline kadar ilkte
minat ve teklif mektuplannı An
karada M.M.V. satınalma komis
yonuna vermeleri. (724) (9289) 

• 
Bir adet büyük torna tezgahı ka 

palı zarfla eksiltmeye konulınuş
tur. Muhammen bedeli 23817 lira 
olup ilk teminatı 1786 lira 30 ku· 
ruştur. Eksiltmesi 11-2-939 cu -
nıartesi günü saat 12 de vekalet 
satınalma komisyonunda yapılacak 
tır. Şartnamesi her gün komlsyon. 
da görülebilir. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayılı kanunun 2-3 ün
cü maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte ilk temtnat ve teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Ankara da M.M. V. 
satınalına komisyonuna vermeleri. 

(726) (9300) 

* 18 adet freze tezg8..hı kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli 105000 lira olup ilk 
teminatı 6500 liradır. Eksiltmesi 
10-2-939 cuma günü saat 15 de , 
vekalet satınalına komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi 5 lira 25 
kuruş mukabilinde komisyondan 
alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2-3 üncü mad 
delerinde yazılı vesikalarla birlik
te ilk teminat ve teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Ankarada M.M.V. sa
tınalma komisyonuna v~rmeleri. 

(727) (9301) 

• 37 adet torna tezgahı kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli 141683 lira, ilk te
minatı 6334 lira 15 kuruştur. Ek
siltmesi 11-2-939 cumartesi günü 
saat 12 de Ankarada M.M.V. satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi 7 lira 85 kuruş muka
bilinde Ankarada koİİıisyondan a
lınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2-3 cü maddelerin
de yazılı vesikalarla birlikte tem1-
nat ve teklü mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evveline kadar An 
karada M. M. V. satınalma ko
misyonuna vermeleri. (728) (9302) 

• Beher tanesine tahmin edilen 
fiyat 25 lira olan 750:1000 adet 
tevhit semeri kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 10-1-
939 salı günü saat 11 dedir. İlkte
minatı 1875 liradır. Evsaf ve şart
namesi parasız Ankarada komisyon 
dan alınır. Eksiltmeye girecekle .. 

RiP'e 
KARŞI 

EN iyi ÇARE 

BiR KASE 

ME_ 

NEZLE 
DIR. 

NEVRAlJI - KIRIKL:IK 
KIRGINLIK .. BAŞ - DIŞ 
ve BÜTÜN AbRILARI HEMEN KESER 

İSMİNE EDİNİZ. 

K A T A G R ·ı p Nezle, Grip, Ağrdar için 1 
EN TESIRLISIDIR --------------------: 

ISTANBUL: 
HAYAGAZI VE ELEKTRiK 
VE TEŞEBBOSATI SINAIYE 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Mühim lli.n 
İstanbulda Havagazı ve Elektrik 

ve teşebbüsatı Sınaiye Türk Ano
nim Şirketi, memurlarının 1938 
senesine ait "Kırmızı .. renkli hü~ 
viyet kartlarının ı İkincikanun 
1939 dan itibaren iptal edilerek 
1939 senesi için muteber olmak 
üzere "Yeşil,, renkte kartlarla de
ğiştirileceğini sayın müşterilerine 
arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında şir
ketin üiıvanı olan "İstanbul'da 
Havagazı ve Elektrik ve Teşebbü
satı Smaiye Türk Anonim Şirketi,, 
yazılıdır. 
Yukarda gösterilen evsafa uygun 
olmıyan kartlar sahte addedilmeli 
ve hamilleri polise haber verilme
lidir. 

Şirket müşterilerinin bu ilana 
riayet etmemelerinden çıkabilecek 
neticelerin mesuliyetini kabul et
miyeceğini şimdiden beyan eyler. 

DİREKTÖRLÜK 

rin 2490 sayılı kanunun 2-3 cü mad 
delerinde gösterilen vesaikle temi
nat ve teklif mektuplarını ihale sa~ 
atinden en az bir saat evvel Anka
rada M.M.V. satmalma komisyo -
nuna vermeleri. (722) (9296) 

• Beher tanesine tahmin edilen {j-
yat 23 lira olan 726:1500 adet tev
hit semeri tamiri kapalı zarf usu
lile münakasaya konulmuştur. İ
halesi 9-1-939 pazartesi günü saat 
11 dedir. İlk teminat 2587 lira 50 
kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 175 
kuruşa Ankarada komisyondan a
lınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2-3 cü maddelerin
de yazılı vesaikle teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. V. satınalma komisyonuna 
vermeleri (723) (9297) 

• 
Keşü bedeli 31258 lira 85 kuruş 

olan Genelkurmay erat pavyonu 
yapısı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 6-1-939 cu
ma günü saat 15 tedir. İlk teminat 
2365 lira olup şartnamesi 157 ku
ruşa Ankarada M.M.V. satmalına 
komisyonundan alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2-3 cü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte ihale saatinden behe
mehal bir saat evveline kadar zarf 
!arını Ankarada M.M.V. satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

(718) (9240) 

! Bafmız mı ağrıyor? ~ 
Gripten mi yatıyorsunuz? 
Romatizmamz mı temrendi? 
Dişinizin ağrısı sizi çok mu 
r:ahatsız ediyor? 
Hemen bir tek kaşe 

mrmım 
alınız. 

NEOK°ORİN: bütün bu rahatsız1ık1an derhal geçt:rlr ve size sıhha~ 
iade eder. Gilnde 2 • 3 kaşe alınabilir. 

NEOKÜRİN: Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. Tek ka10 6, altılık kutu 
30 Kuruştur. Her Eczahanede bulunur. ~ 

N E O K Ü R İ N ismine dikkat 

Büyükada vapur iskelesi bekleme mahallinin çatı ve tarasalan 
nın tamirine ait eksiltme 26.12.1938 pazartesi günü saat ıo da ban
kamız binasında Yapı ve binalar servisinde yapılacaktır. İsteyenle
rin şartnameleri almak üzere Yapı ve Binalar Servisine müracaat
leri lüzumu ilan olunur. 

Keşif bedeli: 531 lira 89 kuru§. 

Şehir Va~:Jrları 1938 Senesi Pasoları 
İstanbul şehiı· vapurlanmı7.da 1938 senesi zarfında muteber ol

mak üzere evvelce AKAY işletmesince verilmiş olan pasoların bu 
ay sonunda hükmü kalmıyacağı ilan olunur. 

.... ................................... lllllli: 

, • TÜRKiYE .. ~.~~~ 
Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliği 

FABRIKALARI ~NONIM ŞiRKETiNDEN : 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paket 

16 il n 

415 Kuruı 
480 il 

Nazilli Basma FabnKa.sı ,. 24 11 n 580 11 , 

Ereğli Bez F abrika.aı " 24 11 11 580 11 1 

Fiatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. İplik müstch - ı 
liklerinin yukarda yazılı fabrikalaragönderecekleri bedelleri muka

bilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 nu

maradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği 

müstchliklerinin de ihtiya~Iarını yine nynı şartlarla ~·alnız Ereğli 

fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 



l? ================================================================= TAN 

Meşhur Edison, filamdnlı elektrik am· 
pulunu icat edeliden beri tenvirat sa· 
hasında çok ileri adımlar aııldı. 

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

BOURLA BİRACERL.ER 
• • 

ISTANBUL A N K A A A 1 Z M R 

1 

23 - 12 - 938 -~ 

Avrupanın 140 kuruşluk Meyva 
Tuzlarına mukabil 

Ş• 25 !ki 40 Dört 60 Sekiz 100 kr ışe • misli • misli • misli • 

HASAN 
Meyva Özü 

lştihasızhl< • Hazımsızhll • Şişkinlik • Bulanh • Gaı ' 
Sancı • Mide bozukluğu • Dil • Barsak ataleti " 
inkıbaz • Sarıhk • Safra • Karaciğer • Sıkıntı ' 

Sinir • Horlamak ve bütün mide ve barsak 
rahatsızhklarına karıı 

HASAN MEYVA 
. ÖZÜ Kullanınız 

Mide için her yemekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bardak su içinde 
müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba k•~ 
yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. H.ı\SAN MEYVA Ö 
meyvalardan ve meyvaların özlerinden yapılmış bir harikai san'attsf~ 
Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğU k• 
yetle sabittir. Buna rapen Avrupa meyva özlerinden beş misli dah• ~ 
cuzdur. HASAN MEYV A ÖZÜ yalnız bir türlü olup şekersizdir ve f""" 

köpiirür. ~ 

Sahibi ve Netriyat MÜdürü: Halil Lutfi Dördüncü, Gazetecil~ 
ve Netriyat T. L. Ş. buıldığı yer: TAN Matbaaıı 

- ANNELER D l'KKA 1:1 191 ···· .. ·-m·-:·ı .. -··ı-r"r"nr.""m--·-··-~ ... - .......... mnmı:--ı·:ını··--·-·:·ı--····· .. mrur.::m .. ·-ınnrnnr ............ • ......... ii •• •• ••••• ............................... •• ••••• .............. •• ............ ••• • :····· •••••• 
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Et ve sebzelerin iyic0 pişmemPsinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ~i~ M ı• K A 1 
ve saf olmamasından hasıl ulan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır havvanJardır. Bunlar; ince mi • 
barsağın iç zanna yapışarak ve-kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çoc~klarda bulunur. ~Hi 

Halsizlik, kanıızlık, haz11D11zlık, karın ajrdarı, kann titmeleri, burun, makat katınmaıı, iı- mı 
hal, ob~~luk, bat dönmesi, salya akmaıı, aar'aya benzer ıinir halleri, gece korkuları, gör- mı 
mede, •tıtmede bozukluk hep bu kurtların teıiridir. (iSMET SOLUCAN B1SKOV1T1) mı 
bu kurtlann en birinci devasıdır au··vu· k k" ··k ı · · · dl ·ı· H k :::: · • ve uçu ere emnıyet ve ıtıma a verı ır. er çocu seve se :::: 

ve yer. Çocuklarınıza senede bı"rkar defa ihti t · · A"l d :::: ~ ya en vermız. 1 e doktorunuza anışınız. m: 
DİKKAT· Kullandıkt · • d""rt :::: . . . · . an yırmı o saat sonra soluunlar dUşme7.se çocuğunuzda solucan olmadığı- :m 

na ıtımat edınuı: Sıhhat V k·ıeu · · ·· ···· · e a nm resrnı musaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır mi 
Kullanış tarzı: Bir bisküvit ç.izg' ile beş miisavi kısma ayrılmıştır Büyükler: Gtte yatarken mi 

kutu bisküvit, çocuklar: 10-15 ya•ına kad b" k t 10 d · • . · • :::: 
• • • Y ar ır u u, yaşın an aşağı çocuklara her yaş ıçın gecl' :::: 

yatarken bır çizgı bısküvit' verilir. m: .... 
) Fiatı her eczahanede 20 kuruştur. ( t S M E T ) ismine dikkat. iiH 

·~~--~~~---.-~~:--~~~~~--~~~~--~~~~~--~~~~~--~~------- ı wı 
.......... llİıİİİİİiiiiıiiıiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiili~~~~~ii!iıiiiiiıiiiii~~~i!_iimi--iiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiii~ :::ı 
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HiLESiZ TAHiN HELVASI 1 Almanca Bilen iyi Bir mı 
KimyaCJ•r Aranıyor ii!i 

HACI BEKiR Ticarethanelerinde bulunur. 

ALI MUHiDDiN 

Ankarada Büyük bir müessese
de çalışmak üzere tecrübeli. 

t muktedir ve ivi almanca bilen 
1 bir KimyaJ!~ ihtiyaç vardır. 

. ... .... 
=uı : .. ; 
:ı:ı ··-:::ı . ... :::: .... :::: 

l 

1939 RADYOLARINA 

HERKES MEFTUN ... 

Model İRON GAMMA 
• HAC 1 BEKiR 

Merkezi: Bahçekapı, Şubelsi: Beyoilu, Karaköy, Kadıköy 

1 
tık Maaş 350.- liradır. Talip o
lanların tahsil derecelerini ve 
tercümeihalini bildirir bir mek
tupla bir hafta zarfında İstan-
bul 176 No. P. K. adresine C. T. 
Rtimuziyle yazmalan. 

:!!! 
iii! ==i 
=
-ı. •: 

Satıı deposu : MIKA RADYO 
Doyçe Bank karıısı 79, Galata 

Beyazıd aabf yeri: Yeniçeriler caddeai 115, Ç&rfıkapı 
. ___. . 1•tt: ........ ·~:.<İi ._ 'T .... • • ;:-~ ~ .... ~_;t ' ·---~~~~~~~~~~~iiiii!iiii!!!!iiii!li~!iii!!!!!~~~~···--------........ .. T 1 '"• ..,_ ••~ 


