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Maarif Ve Iktısat Vekili • 
erı 

Dün istifa Ettil.er 
Hasan Ali Yücel Maarif Vekilliğine, Hüsnü 
Çakır Iktısat Vekilliğine Tayin Olundular 

il Hasan Ali Yücel ( lzmir) 

. " llmı 

Çalışmanın 

Bir Örneği 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Her şey bir ilim işi olmuştur. 

Gerek devlet işinde, gerek mesleki 
teşebbüslerde, gerek hususi müesse-
--ı-..ı - .:1-~ .1. ~" , _ ___,__ ,. • 

daima daha vazıh yollardan giderler. 
Önleri dalına aydınlıktır. Yapacakla
rı işi bilirler. İlerisini görürler. Bu 
sayede işlerini bir programa uydu
rarak tanzim eder ve muvaffakıyete 
doğru ilerlerler. 

Ferdi hayatımızda da bunun misal
lerini görebiliriz. Fenni metodlarla 
kurulmuş, ilmi çalışma şartları için
de işliyen bir fabrika ile, ampirik bil 
gilerle kurulmuş bir atelyenin biribi
tile rekabet etmesine imkan var mı
dır? Tabiidir ki, ilini metotlarla ça
lışan müessese, iı tidai ve ampirik 
bir zihniyetle idare edilen miıesse
Beden daima daha üstün olacaktır. 

Ankara, 28 (A.A.) - Tansyon düşüklüğü ile müterafik 
siddetli sürmenajdan rahatsız bulunan Maarif Vekili Saf
fet Arıkan'la, safra kesesi iltihabından muztarip olan İk
tisat Vekili Şakir Kesebir, uzun tedaviyi istilzam eden 
rahatsızlıkları, vazifelerinde devamlarını müşkülleştirdi-
ğinden dolayı affedilmelerini dilemişlerdir. Reisicümhur 
tarafından istifaları kabul edilmiştir. 

Maarif Vekilliğine İzmir mebusu Hasan Ali Yücel'in 
,.e İktisat Vekilliğine İzmir mebusu Hüsnü Çakır'ın tayin
leri Başvekil tarafından Reisicümhura arz ve inha edilmiş 
ve bu inha tasvip buyurulmuştur. 

İstif al arının Reisicümhur tarafından kabul buyurul
duğunun Başvekil tarafından B. Saffet Arıkan'la Şakir Ke
sebir'e tebliğ ve Vekaletleri zamanındaki kıymetli hizmet 
ve başarılarından dolayı teşekkür edildiği de ayrıca istih
bar edilmiştir. 

İtalyanlar, Afrikada 
F ransaya Karşı Yeni 
T ahşidat Yapmışlar 

Fransa, Cibutiye Asker Gönderiyor, Gazeteler, 

ltalyanm Seferberlik İlan Ettiği Hakkmda 
neyecan11 r=taberler Veriyorlar 

Bilhassa devlet hayatında ilmi ça
lışmanın büyük ehemmiyeti vardır. • 
eütün dünya güdümlü ekonomi sis
temine doğru gidiyor. Güdümlü eker 
l\omi, ilmi etütlere, evvelden hazır
lanmış plan ve ~ogramlara ihtiyaç 
Rösterir. Bütün işler rasyont"l bir 
~olda tanzim edilir. O vakit biline
rek adım atılır. Nereye gidileceği, na 

Franıız r:aşvellüini Korsika r.Je Tunusa götürecek 'liruvazör 

•ı.J. gidileceği evvelden bilinir. Bu 
~rz çalışma mutlaka muvaffakıyete 
götürdüğü içindir ki, güdümlü eko
llonıi, liberal ekonomiye galebe çal
tr\ıştır. En liberal devletler bile, gü
clünı.lü bir ekonomi sistemi takibeden 
de,,ıetlerle rekabet edebilmek için 
rı~ni yola girmiye mecbur olmuşlar-

Paris, 28 (Hususi) - M. Daladier, 
ya pazartesi, yahut salı günü seya
hate çıkacak, Korsika ve şimali Afri 
kayı ziyaret edecektir. 

ltalyan Talebi Romada 

Görüşülmiyecek 

<br. 

* 

Başvekil Tulonda bir kruvazöre bi
necek ve Korsikada yalnız bir kaç 
saat kalacaktır. B. Daladier, Bastia 
belediyesinin isteği veçhile bu şehir
de karaya çıkarak bahriye nazırı B. 
Campinchi ve Korsikalı parlamento 
azası tarafından istikbal edilecektir. 

(Sonu Sa. 10: Sü. 1 de) 

Fransa, son İtalyan taleplerini reddet 
miştir. Anlaşıldığına göre Chamberlain 
Roma seyahatinde İtaly~n mutaleba
tını görüşmek salAhiyetinl haiz olını
yacak, bunlar şayet Romada mevzuu 
bahsedilirse, Chamberlain bu mevzu 
üzerinde görüşm.iyeceğini bildirecektir. 

........................................................... 
Bizde llmt metotlarla çalışma sis

lenuni ilk kuran vekalet İktısat Ve
~;lletidir. Bu vekalete merbut bir
~ok araştırma büroları kurulmuştur. 
l Unlar kendi şubelerine ait mesele- ı 
erde ilmi tetkikat yapmakla meş-
~ d~ür. Iktısat Vekaletınin siyasetı i 

Yılbaşını Ana Günü ı 
Yapmak istiyoruz 

vücudumuz onun içinden çıkar, fakat biz ömrümüz ol-4 ıhtısas araştırmalarının verdiği 
tıeuceye göre istikametini tayin e-
der. • 
b ~imdi cle ziraat kongresi m;Jnase
~tıle Ziraat Vekaletinin ilmi metot-
rıa çalışan bir vekalet olduğunu 

tıt\r . l 
ti enmış o uyoruz. 

l,j \rekaletin kongreye hazırlık olmak 
'1 ~ere bastırıp dağıttığı neşriyatı, 
t ~ır)adığı programı. takip ettiği si 
~~ görünce bu hükmü vermeme 

Utnkün değildir. Ziraat Vekaleti, 
(Sonu: Sa. 3, S11. 4) f 

k ....... 

dukça onun içinde yaşarız. Busenin lezzetini, evvela o
nun yanaklarını öperek tadarız. Svilmek ihtiyacını bize duyu 
ran onun şefkati ve muhabbetidir. Biz onun eline doğarız. 
Ve ekseriya o bizim ellerimizde ölür. 

Ondan .alma~ı~ımız, ona borçlu v olmadığımız hiçbir şey 
yoktur. O bıze, butun varını ve varlıgını, senet sepet isteme
den, şart, kayt koşmadan, vade koymadan. kar, faiz veya ia
de beklemeden veren fedakar, feragatkar bir alacaklıdır. 

... Ken.disine karşı borçlu yaşamıya mahkum olduğumuz 
ane ınsan odur. Fakat o bize, faizini bile ödiyemiyeceği
ala<;aklarının sonsuz minnetini hissettirmiyecek derece

(Sonu: Sa. 10, Sü. 1) 
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Ankara, 28 (TAN muhabirinden) - Cümhuriyet Halk 
Partisinin büyük kurultayının fevkalade içtimaında yeni
den seçilen Genyönkurul heyeti ftk içtimaını bugün saat on
da Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri doktor Refik 
Saydam'ın başkanlığında yapmış ve bu toplantı saat on üçe 
kadar devam etmiştir. 

Toplantıda Parti program ve nizamnamesine göre iş

lerin tedviri hakkında müzakerede bulunulmuş ve Genyön
kurul mesaisi on üç büroya taksim edilerek üyelerin vazi
feleri ayrılmıştır. 

Erzurum saylavı Fikri Yardımcı üyeliğe getirilmiştir. 

* Münhal mebusluklar için cumartesi günü seçim yapıl· 
ması dün İstanbul Parti merkezine tebliğ edilmiştir. Bu
nun için Partide hazırlıklar başlamıştır. Seçim, cumartesi 
günü Üniversite konferans salonunda yapılacaktır. Hüınü Çakır (/zmir) 

Muhasebeci Komisyonlar Köylünün 
1700 Lira Bütün Dileklerini 

'ihtilas Etmiş Etrafıyle T esbit Ettiler 
-0--

Bu işte Üstündağa da 

Suç isnat Ediliyor 
Fatih Belediye şubesi muhasebeci

si iken görülen lüzum üzerine azle
dilen Enver, hakkındaki tahkikat ev
rakı memurin muhakemat encüme
nine gönderilmiştir. İhtilas edildiği 
iddia olunan para miktan 1700 lira
dır. 

Tahkikat evrakına göre, eski Bele
diye Reisi Muhittin Üstündağla, bir ı 
kaç gün önce işten el çektirilen bele
diye muhasebecisi Kemalin r.le bu me 
selede mesul tutulmaları icap edi
yor. Çünkü iddia şudur: 

Enver, Sarıyer belediye muhasP.be
ciliğinde iken hakkında tahkıkata lü
zum görülmüş ve 1700 liralık bir ih
tilası tahakkuk etmiştir. 

Muhittin Üstündağ, belediye mu
hasebecisi Kemalin rica ve kefaleti 
üzerine, tekemmül eden tahkikat ev
rakına "hıfzı,, kaydını koymuş ve 
mesele de böylece kapanmıcştır. Bu id 

(Sonu: Sa. 6, Sü. 4) 

Mehmet Akif 
İhtifali Çok 

Heyecanlı Oldu 
Büyük Şah·in Kabrinde de 

Merasim Yapıldı 

Bir genç Onfoersiteli, kabrin 
temeline harç atıyor 

(Y azuıı 4 üncüde) 

Toprak Kanununun Bir An Evvel Hazırlanması, 

Y apllan Tekliflerin En Başmda Geliyor. 

Büyük Ziraat Kongresine iştirak eclen bir köylü murahhca 
(Yazısı altıncı sayfamızdadır) 

KÜÇÜK HİSLER 
Yazan: Reşat Nuri GÜNTEKIN 

Parti değişmez başkanının nutkunda bir cümle bana düşün
celerle dolu göründü: "Partimiz miUet menfaatinde. küçük his
lerin üstüne çıkabilen bütün vatandaşları tatmin edecek en 
sağlam prensipleri en az teferrüatile teı;;bit edebilmiştir.,, 

Nutku dinlemiş değilim. Fakat Partinin şirazesi olan bü
yük şahsiyetin, cümledeki küçük hisler terkibini telaffuz eder
ken durduğunu ve düşündüğünü tasavvur edivorum. 

- Prensiplerdn ehoşnut olmak için üstün~ çıkılması sart 
olan küçük hiı;;Jer hangileridir? 

- EYvela şahsi menfaatler ... Mal hırsı: para hırsı mevki 
şan, şöhret, gösteriş, tahal<küm ve saire hır~ Iarımız... ' ' 

- Fakat insan dediğimiz mahlftkun hamuru bunlardan 
yuğurulmuştur . 

- Orası öyle ... İnsanların en yükseklerinde de bunlan -
~ü!ük d~ğları~ uçurumları gibi hatta büyümüş olarak görebi
lı~ız ... Dıkkath bakılacak olursa ayrı neviden bir hadiseler aıe
mınc mensup görünen hasbi fikir ve kanaatlerde hOe, nü~kunu 

(Sonu: Sa. 10, Sti.. 1) 
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Pangaltıda Kasap 
DükkCinına Girdi 

Dün saat 15,30 da Pangaltıda bir 
otomobil bir kasap dükkanından içe
ri girmiştir. 

Tahlil Neticesi r, ~~~~~~~~~~~~~ 

Yağların Hilesiz Bütün Mekteplerde 1 

OlduğuAnlaşıldı' Gramer Tedrisatına 
--0-

Fırıncılar ve 
Değirmenciler 

İzahat Verdiler Burhanettin Omertn fdaresfndeJd 
605 plaka numaralı otomobil, Osman 
bey tarafından Nişantaşına doğru gi
derken, direksiyonuna bir Arıza ol -
muş ve otomobil yolun sağ tarafında 
ki yayakaldırımına çıkmış ve büyük 
bir gürültü ile Rumeli caddesindeki 
kasap dükkAnının vitrin camlannı 
parçalıyarak içeri glrmiftir. Otomo
bil toförü derhal kaçmıştır. 

-0---

Kimyahane Raporunu Devam Edilecek: Ekmek Fiyattan da 
Belediyeye Verdi 1 Tetkik Ediliyor 

Hileli ve mahlut olduklan iddia e- Henüz dil inkılabımıza nı alakadar mekteplere bil 
dilen yağlara ait nümuneler beledi- uygun bir gramer kitabı ya dirmiştir. Maarif idaresi- Yeni teşkil edilen belediye ekono-
ye kimyahanesinde tahlil edilmiş ve ı zılamaması ve bir gramer nin tamimine göre gramer mi müşavir heyeti, dün da belediye 

! sistemi kurulamaması do- dersi, orta mekteplerde oku İktısat müdürlüğünde toplanarak 
raporlar dün belediyeye gönderilmiş- 1 . 1 .. 1 bö" 1 6 ki 1 şehrin havayici zaruriye fiyatları ü-Biraz sonra vakaya vaz'ıyet eden 

zabıta otomobilin içinde bulduğu kar 
ne ve ehliyetname sayesinde araba
nın Maçkada Atiye sokağında 64 nu
maralı evde oturan Abdi ve Vehbi 
isminde iki zata ait olduğunu tesbit 
etmiı ve tahkikata başlanmıştır. 

tir. Raporlardan, yağların hıleli ol- ayısıy e şoy e Y e sene- ma tap arı üzerinde tem- ı ; 
denberi mekteplerimizde rinler yapılmak suretile or- zerinde tetkiklere devam etmiştir. 

madığı ve bugün sıhhi yağlarda ara- t d · t 1 t k · k d Dünkü toplantıda fırıncılarla değir-nılan vasıflara malik oldukları anla- gramer e rısa ı yapı amı- a me tep tür çe müfre at tı 
yordu. Hatta gramer ders- programlanna göre okutu- menciler belediyeve çağınlarak evve 

şılmıştır. Bundan başka bu yağcıla- lerine ait bahisler, müfre- lacaktır. ıa buğday ve un fiyatlan, sonrf d 
rın dükkanlrında yapılan araştırma- dat programlarından bile İstanbul Maarif idaresi, ekmek fiyatları hakkında malumat-
larda hiçbir netice elde edilememiş, kaldırılmıştı. bunu ilk mekteplerin dör • ı ları sorulmu~ur. 

Denizden Bir Kadın 
iddia edildiği gibi Virol denilen made Maarif Vekaleti mektep- düncü ve beşinci sınıflan- Bu husustaki bilgileri tesbit edile-
ni yağdan eser görülmemştir. ]erde gramer tedrisatı ya- na da teşmil edecektir. Bu- cek değirmenci ve fırıncılar 25 kişi 

Cesedi ·Çıkartlcll Bu mesele hakkında neşriyat ya - pılmamasını mahzurlu gör- günlerde keyfiyet alakadar kadar olduğu için müşavir heyeti 
pan gazete, bu netice karşısında be- ı müş ve gramer tedrisatının bütün mekteplere bildirile- bunlarla uzun uzadıya meşgul ola -

Diln sabah Kamnpapda Denizyol
Jannın iki numaralı havuzu sahilinde 
bir kadın cesedi görüldüğü için po
lise ve müddelumumilije haber ve
rilmiftir. Müddeiumumi muavinle
rinden Feridun Bagana ile tabibiadiJ 
Salih Hafim cesedi bulunduğu yerde 
muayene etmiglerdir. Cesedin hıçbir 
yerinde yara, bere ve zorlamayı an
dınr bir eser görülememiştir. Bu 70 
yaşlarında tahmin edilen fakirce bir 
kadındır. Hüviyeti henüz anlaşıla
mamıştır. 

lediyenin geç harekete geçtiğini ve temrini bir şekilde devamı- cektir. mamış, bunların malümatlarını tes-
mç ~li~~in~a~nk~ri&~nı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f ~clm~üre~b~di~~~~mü 
iddia etmiştir. Halbuki belediye er- dürü Asım Süreyyaya salahiyet ve-
kanından bir zatın. dün bu hususta BELEDiYEDE: MOTEFERRIK: rerek dağılmıştır. Belediye İktısat 
bize verdiği izahata göre vaziyet şu- müdürü temaslannı tesbit ederek ve 

dur: Floryanın imarı Dökümcü Dükkcinları müşavir heyetinin önümüzde!d top -
"- Hileli yağ hakkında ne vili- , lantısında ekmek fiyatları hakkında 

yete, ne belediyeye, ne de belediy Geri Kalmıyacak ll!fn Verilen Karar bir karar verecektir. 
şubesine hiçbir ihbar yapılmadı. Bu '3' 

ihbar eğer bu neşriyatı yapan gaze- Floryanm imanna tahsis edilmiş Çenberlitaıtaki dökümcü dükkin-
teye yapılmışsa, en önce bıze bildi- olan 373 bin liranın, şehir yollan- ları oradan kaldırılacaktır. Bu civar
rilmeliydi. Suçlulan suç üzerinde ya nın tamirine harcanacağına dair çı- da bu iş üzerinde çalışan 60 dükkan 
kalamak mümkün olabilirdi. kan havadis doğru değildir. Mev- kapatılacaktır. 

Sol avucunun fçfnde dört tane bi
rer kuruşluk para bulunmuştur. Ka
dının on sekiz yaşında bir delikanlı
nınki kadar btyıklan da vardır. Ceset 
hüviyeti tesbit edilinceye kadar mor· 
ga kaldınlacaktır. 

Belediye, bunu duyar duymaz, me- zuu bahsolan 373 bin lira Floryanın Diğer taraftan Küçükpazarda me-

Maslak Yolundaki 
Kaza Tahkikatı 

selenin hüviyetinden şüphe etm~le satış bedeli olarak maliyeden alı- deni işler üzerinde çalışan dükkanla
beraber yine gayet hassas davrandı, nan paradır. Bu ise doğrudan doğ- nn ocaklarında maden kömürü yak
icap eden tedbirleri aldı. Mevzuuba- ruya belediye büdcesine gelir ola- malan da yasak edilmiştir. Bunlar 
his yağcı dükkanları araştır:ldı, nü- rak kaydedilmiş bulunmaktadır. şimdiye kadar yalnız bu kömürü yak 
muneler alındı. Netice itibarile va- Floryanın imanna tahsis edilen pa- tıkları ve bqka bir kömür de ayni 
kıa ilk tahminimiz veçhile neticelen- ra bu değildir ve oradaki imar işi işi göremiyeceği için müşkül vaziyet
di. Yağlar mahlut ve hileli çıkmadı. büdceye konmuş bulunan ayn tahsi te kalmışlardır. Her ild iş için Made
Tahmin dedim, evet, çünkü iduıa e- satla başanlacaktır. ni Sanatkarlar cemiyeti, belediye re-

Pazartesi akşamı Maslak yolunda dildiği gibi Virol yağını getirtip di- Sul+anahmettekl Hafriyat isliğine müracaata karar vermiştir. 
•laca çarparak parçalanan otomobil ğer yağlarla karıştırmak ve ucuz bir Birkaç senedenberi yaz mevsi- Bu Sene Az lıçi Geldi 
sahibi Celal Ensarioğlu, otomobilini yağ tı"pı· ı"stı"hsal etmek mu··mkıı·n de f minde Sultanahmette Araste soka- ş bulmak için şelirimize gelenler-
Agop isminde bir adama verdiğini ve gv ildir. Bo··yle bı"r formülle bı"r yağ 15• _ t d b "" d ğında hafriyat yapan ngillz Arkeo- en ir kısmının bu~ada boşta kal -
Aaza an kendisin!n hiç haberi olma- tihsal edilir. Fakat bu yağ, bugünkü logu Mister Bakster, bu sene de haf dıklan hakkındaki hd'&erler c!oğru 
dığım söylemiştir. Fakat Agobun kim tereya~larına yakın bir fivata rnal o- . de • ., rıyata devam etmek iatedillni bele- IUcl1r 
olduğunu, nerede oturduğunu bilme- lur. Biz bunu blldlğimiz içindi ki, diycye bfldiı ıuiş ve: hc1t11.> "' .:ıu1121· u .. ~ ;., 
diğini söylemistir. şüpheye düştük. Mesele bundan iba- sında kalan emlakin, temsil ettiği 

Beyoğlu Emniyet Amtrliğintn yap- retetir . ., grup namına istimlik edilmesini be 
tığı tahkikata göre, vaka günü Tak- lediyeye bildirmiştir. 
simdeki garajdan otomobili Agobun Abb H•I • p Vali Ankaradan döndükten sonra 
değil, bizzat Celalin çıkardı"ı anlaşıl as 1 mı aş~ 5 müzeler idaresiyle temas edilerek 
mıştır. Otomobil 0 kadar hurdahaı C h • • d Bakstere, hafriyat için müsaade ve-
bir haldedir ki, içindekilerin her hal- ye runız e 

rilip verilmiyeceğine dair bir hl'at 
de az çok yaralanmıı olmalanna JYlt Son günlerde Akdenizde husust verilecektir. 
hakkak nazarile bakılmakta, tahki - bir seyahate çıkan ve birkaç gün ev 
kata devam edilmektedir. vel de Atinaya uğrıyan Sabık Mısır Pazar Yerleri 

Hasan Uzmanın Hidivi Abbu Hilmi Paşa, dün şch- Talimatnamesi 
Katili Aranıyor rimize gelmiştir. Kendisine karşı Pazar yerlerindeki intizamınzlık-

1}ç g\in evvel gece yansı Haydar- büyük hürmet ve muhabbet besle- lara nihayet vermek üzere, bir tali
da yakalanarak öldürülen Sanatlar diği İnönüne ilıtiramlannı arzetmek matname hazırlanacaktır. Buna gö
mektebi talebesinden Manisalı Ha _ üzere Ankaraya gitmek niyetinde- re, bir cins eşya satan pazarcı esnaf, 
san Uzmanın katilinin Bahriyeli la- dir. Abbu Hilmi Paşa, dönüşte bir- pazar yerinin muayyen bir kısmında 
kabile me,hur Rifat oldutu anlapl· kaç gün §ehrimizde kalacaktır. toplu bir halde yer alacaktır. Bun-
mıştır. Rifat on sene ınahkömlyetinl dan başka, her pazarcı, eşyasını 

çekerken, iki ııene evvel hapishane- Yugoslav Heyeti mutlaka bir kerevet üzerinde sata-
den kaçmıf, geçenlerde de blrlsinl caktır. Pazar eşyası, yerlere konnu-

yaralamı,tır. Be'-rada Döndü yacaktır. 
Polla katilln fotolraflannt çoRal- .,, * Şehrin muhtelif semtlerindeki 

taralı: bütün villyetler ve kazalara Müddeti biten müşterek a!yo9 sa- 600 kadar çöp sandığı, kaldınlacak-
16ndermlf, kaçmalan ihtimali olan tıp mukavelesinin tecdidi müzakere- tır. Bunların yerine çöp amelesine 
ferlere de telgraflar çekmiştir Dün lerini yapmak üzere tehrimize gelen tevzi edilmek üzere üstleri kapalı 
Emniyet ikinci şube müdürü Nevzat, Yugoslav heyeti hazırlanan mukave- el arabalan yaptınlacaktır. 
müddeiumumi Hikmet Onatı ztyaret leyi imza etmek üzere Ankarnya git- * PazarlıkslZ satış kanununa ay
ederek bu mesele hakkında göl'Ü§Jnüı mişti. Mukavele Ankarada imza edil- kın hareket ede\ıler hakkında ceza 
tar. mit ve heyet 1stanbula dönmüştür zabıttan tutulmaktadır. Şimdiye ka 

Rifat iki aenedenberl kaçak gezdi. Delegasyon reisi Dr. Mukaviç ile dar tutulan zabıtların adedi 2 bini 
il için daha evvelce saklanabilecek Yugoslav ekonofi nezareti murabba- geçmiştir. Bu zabıtlann kanuni mu 
yerler temin etmlı olması gozönüne sı Feryançiçle beraber dün akşam ameleleri ikmal edilerek daimi en-
getirilerek zor yakalanacağı tahmin Belgrada avdet etmişlerdir. cümene verilmektedir. 

.. 
de~ muhtel\f ~· çalı.§llRlk üzr.re 
şehrimize bir miktar amele gelmek
tedir. Yalnız bu sene gelenlerin mik
tarı her senekinden azdır. Bu 1tibar
la da bir ipizlik mevzuubahis değil
dir. Yalnız bunların ekserisi çimen
to fabrikalarında iı aldıkları halde 
bu sene bu fabrikalar yeniden işçi 

almam1flar ve bu gibi amele de d 
ğer yerlerde iı bulmuılardır. 

iı dairesinde teşkili kararlaştırılan 
İf bulmı teşkilAtı da önümüzdeki ha
ziranda faaliyete geçecektir. 

Fırhna Yine Şlddetlenlyor 
Karadenizde hava yine fırtınaya 

çevirmiye başlamıştır. Şimdilik çok 
sert olmamakla beraber, deniz, bazı 
vapurların seferlerini aksatacak de
recede kuvvetlidir. Bu arada Deniz~ 
bankm ttlgen vapuru son Bartın se
ferinden evvelki gün gelmesi lazım
ken dün gelebilmiştir. 

Tramvay Arabalarının 
Muayenesi 

Belediye, dün, tekrar Tramvay 
şirketine gönderdiği bir tezkere ile 
sabahlan arabalar, servise çıkarılma 
dan her arabanın fenni muyeneden 
geçirilmesini ve hat müntehalarında, 
arabaların içleri süpürülüp temızlen
meden yeni servise çıkarılmasını, vat 

MAARiFTE; 

Barınma Yurtlar• 

Faaliyete Geçiyor 
İkincikanunun ilk gününde açıl

ması mukarrer bulunan Banndırma 
yurtlarına ait hazırlıklar tamamen 
ikmal edilmiştir. Ancak ikincikinu
nun birinci ve ikinci günlerinde mele 
tepler tatil olduğu için barınd1rma 

yurtları da kinciklnunun üçüncü 
salı günil sabahından itibaren faali
yete başlıyacaklardır. 

Brındırma yurtları. Eyüp 36, Be
yoğlu 9, 1stanbul 13 üncü mekteple
rinde olmak üzere şlmdilik üç yerde 
olacaktır. 

Maarif idaresi şehirdeki çocuk 
bahçeleri hakkındaki tetkiklerini bi
tirmiştir. İdare fazla rağbet gömıi
yen çocuk bahçelerini kaldırarak, 

bunların yerine fazla rağbet gören
leri tevsi etmiye karar vermiş ve bu 
hususta bir liste hazırlıyarak valiye 
vermiştir. Lfltfi Kırdar, maarif ida
resinin gösterdiği lüzuma istinaden 
listeyi aynen kabul etmi,tir. Bu lis
teye göre İstanbul 1, Fatih 40, Fatih 
13, Cibali 63, Eyüp 36, Beşiktaı 20, 
Üsküdar 22 inci mekteplerdeki ç~ 
cuk bahçeleri tevsi edileceği gibi bu
ralara yeni oyun Aletleri ve diğer 
malıeme de verilecektir. Bu maksat
la bu çocuk bahçelerine bitifik ev 
ve arsalar istimlak edilerek yıktırı
lacak ve tatilde bu geniı feklllerle fa 
aliyete başlanacaktır. * Üniversite hukuk ve lktısat fa
külteleri talebelerinden bir grup 
genç, sömestr tatilinden istifade ede
rek dost balkan milletleri üniversi
telerini ziyaret etmiye karar vermiş
ler ve bu maksatla rektörlüğe başvu
rarak müsaade istemişlerdir. 

manların servis esnasında kimse ilt? 
konuşmamaları için kendilerine teki
den tebligatta bulunulmasını bildir· 
miştir. 

edillyorsa da polis yakalanması için 
clddt tedbirler almıştır. 

Bir Çocuk Haılandı CiilrI ilrı Reslı:°I-ılerl 
Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda o- ' 

turan İamailin oğlu bir yaşında Ya
pr, üzerine kaynar su dökülerek 
muhtelif yerleri haşlanmıJ, ümitsiz 
bir halde hastaneye kaldırılmıttır. * Ye ilkoyde oturan 15 yaşında 
Ta'lsin ahırda atlara yem verirken 
bunlardan birisinin savurdugu çifte 
ile s ğ gözünden ağır ve tehlikeli 
sur tte yaralanmıştır. 

Yllbaıı Ana 
Günümüzdür 
O gün annenize bir hedi

ye vererek ona aeuinJiriniz. 
Dün Oniver•ite gln~liiinin iffirakile yapılan Mehmet "A.lıll 

ilatiloli '°'heyecanlı oldu. Brı raimladc tliİll alqam Vniocni-
tede yapılan toplanhJan oe lıabir b'Jfındaki mera.imden birer 
intıbcn eörüyorm. 

SUAL 
ll~:l:VAD 
1935 Anlasması 
Nedir? 

S - /talyanın bozduğun' 
ilan ettiği ve Franaa hüku • 
metine bildirdiği 1935 anlaf • 
masının mahiyeti nedir? 
C - Bu anlaşma 1935 senesi i.kiD" 

clkinununda Mussolini ile o vald* 
Fransa Başvekili bulunan Lavnl ara
sında imıalanmıştır. Ana hatları fJD' 
lardır: 

1- Trablusta Fransaya ait olduld 
iddia edilen 43 bin mil murabbaı bit 
sahanın İtalyan Trablusuna llhakL 

2 - Fransız Somalisile Eritre ara· 
onda Babülmendeb ~oğazı karşısıJı
da küçilk bir parça arazinin tıalyay• 
terki. 

3 - İtalyaya Tunusta imtiyazlı bit 
vaz!yet temin eden 1896 anlaşınall" 
nın 1983 e kadar uzatılmasL 

4 - Cibuti - Adisababa hattı ~ 
rinde İtalyanın da iştiraki buluııın"' 
11 meaeleainde bir anlapna yapıiıor 
il. 

S - İki memleketin silAhlan talt
dit itinde blrlbirile istip.releri. 

Bu an1qma İtalyanın lehinde ; 
rilnüyor, o halde İtalya neden bu a#' 
lapnayı bozmıya lüzum görüyor, cli
yeceUiniz. 

Cevap tudur: Cünkil bu anlafıll' 
İtalyanın bundan başka mütalebafl' 
bulunmasına mani olmaktadıl'. gal
buki İtalyanın bugünkü istekleri. 
bundan çok ileridedir. 

* S - Sabık Hariciye Ve"'1 
li Tevfik Rii§tü Araa neretW 
dir? 
C - Ankarada. .. 

S - Raıyonel ne demek • 
tir? 
C - En az zamanda en çok raıı~ 

man almak üzere, sarfedilen enerJ 
yi israf etmeksizin işin organı- e
dilmesi demektir. Havagazı veya I°' 
f ~a borular.da, fena tesisatla: eevııe
dilirse, Şlılrada burada israfa uJrl'• 
t ... _1' mu!liJMt •.d• M l't"~·'7.P. ,..uı:::;=: 
se bır çok ısranara seoep oıur:~ ~.t-
nını, SAyınt, en~rjtsini israf e~ 
zin, en makul şekilde kullanıııss;1 
bilen adam, rasyonel çalı~ıyor, e
mektir. .. 

S - Türkiye Cümlıurlll'tJ 
hıulutlan dahilinde çıkall ~ 
gazetenin hiçbir 8UÇ mevt 
yok iken birkaç vata~ 
aleyhine, birinci 11JYf DMI~ 
yazılar intifar eder ve ~ 
mı tatUlyeden olan bir ;,..ı
günü mağazaya gider~ r .. ,ı 
ni alır ve tekrar erte~ 0~.1r 
ne gazeteainin birinei iDii' tJI 
aında bu reamini nefretle:,,,.., 
ha/.kı zehirlediklerinden i 
diye tarafından kapat":f,,11-
bi göatermekle şeref ve ~ 
yeti tüccarigeleri ihldl il":. 
ae ve yazılalinın külliyen .;.,J_ 
lan ol,duğu, iabat edUirıe, fll 
buat kanunu ah~ 
ceza görür? ._.......S 
C - Vatandaşlann ba~;.-

rencide eden yazılara karşı Ce~ ,r 
nunu flddetlidir. 6 aydan 1• 
neye kadar hapis cezası verir·~ 

ITAKVIM ve HA~ 
29 llkkanun 1931 
P E R $ E M 8 E_...... 

r-----~----------,urı·~ 12 inci ay GQn: 31 JCa . s5' 
Arabi 1H7 ıturrıt 1 

1e 
Zilkade: 6 :Blrfnciklnu:'2 J5 

GUnew: 7,25 - ÖJle: 1e.41 
İkindi: 14,33 - Akşam: 5 s7 
Yatsı: 18,25 - tmsAk: ft 

YURT'T A HAVA V AZt"f:11 •' 
vorı 11d rr 

Yeşflkö• Meteoroloji t ....ıı 1 
ytll"'' ~ .. 

lınan malQmata cöre h11v11 ., ... 
vf'f ,. 

nup böl~elerlnde klıp h ve ,ı. 
ğışlı ge(ml,. rüz~Arlar Kıır d "d ~ 
ile Trakya. Kocaeli böl"eJerlrı ki et •; 

diler yerlerde umumiyetle S rr.tndt' "'1ıc' 
metten orta kuvvette P.:ce de~ h•~ ti 
vetllce esmiştir. Diln btanbtıl ~ 1,ııfltl 
pah geçmil. 24 •aat zarfında rııiJct' 

ktıJl ıU -" t metre murabbaına bıra 1 rv 
1,7 kilogram olar.ak kaydedılırı il f1l ~ 
Şimali Şarklden saniyede 4 ;. tllı)'i 1' 
hızla amlşUr. Saat 14 te ha en rö" 1' 
754,7 milimetre idi. Sühunet erı ctilf 
gilnett• H,6, ıölıede 6•7ed;ıstır· 
0,9 santigrat olarak kayd 
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f:ilistin Meselesi 
»'crzan: OmeT Rıza DOl1RUL 
ll'akta yeni kabineyi kura.n Nuri 

"4sait Paşanın siyasetinden hah~
~ yazımızda, kom§u ve dost Irak 
~vekilinin bilhassa Filistin mese-
. ınin, Arap birliği davasına uygun 

~l' §ekilde ha11etmek işine en büyük 
tlaeınmiyeti vereceğini kaydetmiş
"- Tahminimizde isabet ettiğimiz, 
~nkll haberlerden anlaıılıyor. Bu 
"'berlere göre, lrak ha,vekili, Lon
ttı.Ya gidip Filistin me!'lelesini lngi-

İngilizler 

Endişede 
--o--: 

a ricali ile görüşmek üzeredir. 
L ~uri Essait Paşanın Filistin me!le
~ı hakkındaki noktai nazarı, ma
"lllldur. 1936 da memleketimizi zi
t\ret eden ve yaz tatilinin milhim 
\it kısmını lstanbulda geçiren Nuri 
~.ait Paşa ile görüştüğilmilz xanıan, 
ilıstin bahsi üzerinde ııorduğumuz 

:•Here de cevap vermişti. Bir kere 
Itri Essait Paşa, Filistinln halis 

'ı11hlis bir Arap yurdu olarak kal
"-sı lüzumuna kanidir. Ve esasen 
... kanaat, bütün Arap ôleminin üze
~~e itfiifak ettiği kat'i bir esastır. 
~liıtinin Araphğını muhafaza ede
:"lhlesi için yapılacak iş, yahudi mu
~ereti akınını durdurmaktıl'. Ger
~~Uttefikler Büyük Harp sırasında 
'lllatinde bir yahudi yurdu kurma
b taahhüt etmişlerdi. 
._takat bundan mabat, Filistindekl 
"'lplan yardlanndan mahruın ede
~ Yerlerine yahudi yığınlannı ika
~ etmek değildi. Çünkü müttefik
~ daha evvel Arap istiklalini ve A

birliğini tanımayı taahhllt etnıiş
. Arada Filistiı\e yilz binlerce 

leştirilmiş ve istenilen yahudi 
clu da kurulma~ bulunuyor. Ar
ba yahudi yurdu bahsini hu k a-
la bırakmak ve bitirmek lazımdır. 
kil yahudi muhacereti alabildiği
devam edecek olursa, Araplann 
lığı tehlikeye girecektir. Buna da, 
nız Filistin Araptan değil, biitün 
Phk dünyası müsaade ttCfemez. 

~uri Essait Pa~, bu düşüncede 
cluğu kin iktidar mevkiine gelir 
hnez, bu meseleyi ele alını~ bulu
:tor. 
~urj Essait Pasanın iktidar mev
irıden ayn hul~nduğu 5trada Filis-

~~ .. k!!~~·. ~~~}s~~!.~':ı~?}l.~~~~~r 
h11 kanlı hadiselerin sebebi. yahu
ltıuhaceretinin durdurulması, Fi
t' n halkının kendi varlıiını tehli

e görmesi, tehlikeyi banş yolu i
~rtaraf etmek i~in vukubulan bü-

tesebbüslerinin ho~a gitmesiı1h·. 
tın üzerine Filistin halkı kalk

! \'e kendi hakkını silahla miida
etınek istemistir. 

lltıgün bu muharebe dtwam et
~te ve ne zaman biteceği de ıınla
lhnaktadır. Bir aralık lngiltere 
6ıneti Filistini taksim ederek bir 
•nı. bilhassa sahil farafını vahu
e, bir kısmını Araplara vermek 

hir Jcsmınt lngiJiz mandası altrn-

Alman Deniz T eslihatı 

Hakkında Sarih 
Malumat Bekliyorlar 
Londra, 28 (A.A.) - Almanyanm 

yeni tayyare gemilerinin çok kuv -
vetli olması dolayısile amirallık ma
hafilinde biraz endişe hissedilmek
tedir. 

Salahiyettar İngiliz mahafili. bah
rl programda inşalan derpiş edilmiş 
yeni İngiliz cüzütamlarının e!{serisi
nin evsafını tesbit etmeden evvel Al
manların deniz inşaatı hakkında sa
rih malumat beklemektedir. 

Deniz mahafili, Almanyanın çok 
süratli bir filoya sahip olduğunu, bu 
sayede daha zayıf ve yahut kuvvetçe 
müsavi bir düşmanı harbe icbar edip 
daha kuvvetli bir filo ile çarpışmak
tan kaçınabileceğini beyan etmek -
tedir. 

Yeni programda derpiş edilmiş o
lan korsan tipi sistemindeki yeni Al
amn tayyare gemisi, 6 inçlik 16 ve 14 
inclik 10 topla müsellah olacaktır. 

Bundan başka gemide tayyare dafii 
22 ruvelver topu bulunacak ve yırh
lmın çok ağır olmasına rağmen 32 
mil· süratle seyredecektir. 

i\mm lra donanmasının 
maneoralan 

Vaşington, 28 (A.A.) - Kanunu
saniden itibaren mühim deniz ve ha
va manevralannm yapılacagı Carai
bes'e müteveccihen bugün AmenR:a 
filosuna mensup yirmi parçalık ilk 
harp gemi9i kafilesi Sanpedrodan ha
reket etmiştir. Bu manevralar beş 

ay devam edecektir. 123 harp gemi
sinden mürekkep diğer kısım ise 4 
kanunusanide Sanpedrodan ve Santi
yagodan hareket eyliyecektir. Bir haf 
ta sonra da 500 deniz tayyaresinden 
mürekkep hava filosu da kendilerine 
+..ujn edilen tnAl.sall.,.r,e fin.f!N'-m"A 

Son zamanıarda teşkt oıunRn t-
lc:ntik filosu Pasifik filosunun bu bil 
yük manevralarına iştirak eyliyecek
tir. 

Çin Mareıall 

Meydan Okuyor 
Şunking, 28 (A.A.) - Umumi ka

rargahta toplanan Komintang kon
gresinde söz söyliyen Mareşal Çan
kayşek. demiştir ki: 
"- Prens Konoye'nin 22 kanunu

evvelde yaptığı beyanat Çinin poli
tik bakımdan inkisama uğratılmnsı 
nı istihdaf eden Japon entrikalarını 
sarih surette göstermektedir. 

l>ırakmak istemi~, fakat Araı>lar 
lannı böliinmez bir hiitiin ıımy
•rı yahudiler hiitün Filistini ko

etmevi umduklan i~in hu pro
' karsı gelmişler, neticede ln~il

cle hu siyasetten vaz geçmek 
h~tıriyetinde kalmıştı • 
"lier taraftan Ararıhk alemi de, 

in meselesi1e alakıuııını apaC'ık 
iş, ve bu Arap yurdunnn fe

'cllJınesinA katiyen rıza gÖ'derml-

Tokyo'nun son teklifleri, Çin mil
letine düşmanın hedefleri hakkında 

tam malumat vermekte ve milleti 
her türlü uzlaşmayı bir tarafa bıra
karak sonuna kadar mücadel2 azmin 
de daha ziyade kuvetleştirmektedir.,, 

Almanya Yakın. $arkta Güzel 
Nazi Kızlarından Mürekkep 

. Propaganda Servisi Kurmuş 
Şam, 24 (Deyli Heraldin muhabt- 1ık Hanedanı ve kabine nanrlan a

ri yazıyor) - Karagahı Almanyada lrasına sokulmalarına ehemmiyet 
bulunan Nazi Entellicens Servisine verilmektedir. Banka katipleri, ge
bağlı ve onun idaresi ve emri altın- mi memurları, muallimler, fotoğraf
da çalışan yüzlerce kabare kızı, Ya- çılar, bilhassa, ticaret ajajnlan ve 
kın Şaırk memleketlerine havadis gazeteciler ayni vazifeleri görüyor· 
toplamak ve Alınan propagandası lar. Yakın Şarkın her tarafında ~~· 
yapmak üzere her tarafa dağılmış- man seyyahlarının çoğaldıkla~ go
lardır. Bunlardan Mısırda 300, Su- ze çarpmaktadır. Bunların bır kıs
riyede 150, franda 100 ile 200 arası, mı, şüphe uyandırmamak için Ma· 
Irakta 30 kadar bulunuyor. car veya Çek rolü oynuyorlar. 

Güzellikleri, zekaları ve Nazi re- Alınanyadan harice para çıkma-
fimine sadakatleri bakımlr.('"U'ldan ması için bir çok kayıtlar konduğu 
seçilen bu kızlara, Hamburgta kısa halde, bunlar bu kayıtlardan hariç 
fakat faydalı bir siyasi kurs verili- tutulmaktadır. Serbest seyahat için 
yor, sonra, grup grup yahut tek tek nasıl imkan bulduğunu sorduğum 

işlerine sevkolunuyorlar. bir Alman yanına 5000 mark aldığı 
Fakat bunlar, Nazi Propaganda nı ve daha fazla alabileceğini söyle

Nezaretinin ajan, tahrikçi, ve pro- di. Almanyanın Berlin - Bağclat 

pagandacı olarak kullandığı eleman rüyasını canlandırdığı, onun Yakın 
lann ancak bir kısmıdırlar. Bunlar Şarkta böyle küme küme ajan kul
dan başka birçok, büyük terzilerin !anmasından da bellidir. Sonra Ya
büyük ailelere girmelerine ve aile kın Şarkta ikamet eden herhangi 
sırlannı öğrenmelerine, hattA Kral- Almanın Hamburgtaki karargf.htan 

F rankocuların Taarruz 
Ve Bombardımanları 

Devam Ediyor 

müsaade almadıkça başka bir yere 
gitmesinll', yahut arazi satmasına 
L:nkan bulunmamaktadır. 

Filistinde bir Alınan sosyetesine 
ait arazi parçasının satılması isten
diği halde Almanyadatı izin alına

madığı için satılmamıştır. 

Şaındaki Na.diyülarabi <Arap 
Klübü) Almanlar tarafından idare 
olunmaktadır. Ve memleketin en 
faal siyasi müesseselerinden biridir. 
Klübün azası arasında Suriye hüku
metinin birçok memurları bulunu
yor. 

K1sa bir zaman önce klübün mü
essislerinden birinin evinde 18 Al
man tüfeği, 20 süngü, 8 revolver ve 
binlerce kurşun bulunmuş ve ya
kalanmıştır. Bunlar, Filistine gön
derilecekti. Şamda yapılan gizli bir 
toplantıda baş müftinin adamların
dan olan İshak Dervaze Almanya
dan para ve silah geldiğini söyle
miştL 

Ukranya 
Meselesi 

--O-

Ruslar, Almanların Kuru 
Patırdı Yaptıklarını 

Söylüyorlar 
Moskova, 28 (A.A.) - Joumal de 

Moscou, Ukranya meselesinden bab-

ı 
sederck ezcümle diyor ki' 
_: ~::~.~;:.~~~!~,1:.e5!:!.1~ 

! yeni hiçbir hadise olmadığı halde Po-

Son çarpışmaların vukubulduğu sahayı gösteren harita 
Salamanka, 28 (A.A.) - General 

Franko. umumi karargahından ve
rilen tebliğ, dün akşam asi kuvvet
lerin 26 kanunuevvelde o tarihıi teb
liğde zikredilmiyen bazı köyleri ve 
bu arada Masana, Asp ve Cape de la 
Sierra köylerini işgal ederek ayrıca 
1093 esir aldıklarını bildirmekte idi. 

Asi kıtaat dün de Sante Marıa de 
Meya ile Alos Debalaguer ve Solera
sı işgal etmişler ve yüzlerce düşman 
cesedi gömmüşlerdir. Asiler bin ka
dar esir almışlar ve mühim miktarda 
harp malzemesi ele geçirmişlerdır. 

manın bu mıntakadaki taarruzların
da son elde ettiği mevzileri teşkil ey
lemektedir. 
Düşmanın daha cenupta Grand<.•lla 

mıntakasındaki taarruzları da Cüm
huriyetçilerin mukabil taarruzları ö
nünde gcvşcmektedir. 

Harp bütün cephelerde bütün şid
detile devam ediyor. 

ilmi Çahşmanın 
Bir Örneği 

1 
lonya Ukranyası meselesini münaka
şa etmek arzusunu gösteriyor. Sov -

1 yet Ukranyasından da bahsedilmek 
j isteniyor. Fakat bu hususta sebebi 

1 kolayca anlaşılabilecek bir tereddüt 
• izhar olunuyor. Filhakika Sovyet Uk 
J ranyası Sovyetler Birliğinin en zen

gin cümhuriyetlerinden biridir ve 
zaptı imkansız kuvvetli bir istihkam 
dır. 

Esasen orta ve cenubu şarki A vru-
pasım istihdaf eden başka emelleri 
gizlemek içindir ki Ukrany:ı. meselesi 
etrafında bu ne5;riyat yap1l1yor Bu, 
kuru bir patırdıdan ibarettir. 

----o----
Çekler Macarları 

Protesto Ettiler 
Prag, 28 (A.A.) - Pragsky Vecer 

gazetesinin yazdığına öre Çekoslo -
vak hükumeti geçen günkü Surany 
hadisesi üzerine Macar hükumetine 
Viyana anlasmasına muhalif hare -
kctinden dolayı protesto eden bir no 
ta vermiştir. 

11 

Davacıyım! 
Y azan: B. FELEK 

Gecenin bir nısfılleylinde sokak 
tan gelen acı acı bir feryat ile uy. 
kum genzime kaçtı, uyandım. 

Yaş ve yağışlı kara bir gecenin 
ıç:me pencereden başımı soktum. 
Beşinci kattan aşağı tükürür gibi 
baktım. 

Tepeden bakılınca insanlar ka
panmış muşamba fener gibi görü· 
nüyorlar. 

Feryat devam ediyordu: 
- Davacıyım.! Polis! Polis! Ve ar

ka arkaya heyıecanlı düdükler ve 
koşuşmalar. 

Birkaç bekçi ve b':rkaç polis te 
hu hengameye girdi. Mahalle~i a
yağa kaldıran bir kadın, kesiliyor· 
muş, gibi bağırı;.ror: 

- Davacıyı~ Davacıyım! 

Bu davanın karşı tarafı açık renl 
paltolu bir adam. Lafı sokağı dol 
dursun diye kusar gibi ses çıkan 
yor. O da bağırcyor: 

- Git, git ulam, git! 
Ne mümkün! Kadın kıyamet ko

panyor. 
- Davacıyım, da,•acmı! Diye ba

ğırdıkça ciğerleri sokağa dökülü· 
yor. 

A11ah, Allah! Şu kadıncağıza DE 

yapmışlar? Di~~ merak içindeyiz. 
Sade ben değil, feryada koşan po

lisler, bekçiler, gecikmiş gec.e yol· 
culan ve çığlık iizerine pijamalan
nın yakasını eliyle tutarak pence
relerden bakan mahalleliler, niha
yet öğrendik: 

- Beni itti bu herfi! D8"acıyım! 
Dayanamadım. Besinci kattan, 

Karigözün Haciy·nda bağırdığı şe
kilde bağırdım: 

- Biz de bu densiz kandan da
vacıyız! Rahatımızı, uykumuzu ka
çırclı. Nedir bu utanmazlık! Gece 
yansı böyle feryat olur mu? Artık 
hiç mi .... 

Aşağıdan: 

- Ne d"yor bu herif! Falan fal' 
zında laflar oldu amma pek ifite 
rnedim. Çünkü aşağıdan yukarı~ 

ses ~ç aeliyor. 
Uzatmıyahm. Bu vaveyla grup1 

caddeye çıkıp kııra-kol istikametini 
tuttu. Ben de yatağıma çekildim 
Lakin gelgeJel'm, uyku da kaçtı. Sa· 
baha kadar demiyeyim amma gecı 

dört buçuk, beşe kadar gözüml 
kırpmadım. 

Dün gece anlatamadığım derdim) 
şimdi bu satırlarla açığa vuruyo
rum. 

Gece saat ondan sonra samata ya· 
saktır. Ya bu şamata sabahın biı 
buçuğunda olursa. 

Umuyorum ki: şu giinlerde bfraı 
gevşemiş olan gürültü mficadeJesi .. 
ne bir sıkı verilse, hele Avrupa şe· 
birlerinde bile sokaıklarda gezdiril
miyen yolunu kaybetmis hatunla
rın avare gezinflerine set çekilse! 

Cünkü; böyle bİ'r fantezi feryadı 
biitün bir mahalleyi u andırmıya 
kafi geliyor. Fakat uykusu tedirgin 
olanlar, gecelikleri "fe sokaklara 
dökülüp C'tğhk kabram~nını polise 
veremediği iç''l'l feryat ve akıbetleri 
caba kalıyor, rahatsızlık ta nafileye 
gidiyor. 

~n· anlatmı" olduğu it·in Lon
blr vuvarlak nıasa koııferan

~ toplanması kararla,tırılmıstı. 
lıl'f Essait Pa"a bu şera;t altında 
lt1'.\•I ele almııı hulunuvor. 
~i Essait Pa;anın Mısır, Suudf 

ifan, Yemen gibi bütün müsta
~l'an devletleririn müzaharet ''e 

Mareşal, bundan sonra halkçı poli
tik Konsey reisi Mavanşingvev'in 
Hanoy'a gitmesinin Japonlarla sulh 
şeraiti görüşmeleri yapmayı istihdaf 
ettiği hnkkında yabancı mem lcket
lerde dolaşan şayiaları yalanlamış 
ve mumaileyhin sırf sıhhi sebeplerle 
ve tedavi edilmek üzere Hanoy':ı git
tiğini tasrih etmiştir. 

Paris, 28 (A.A.) - Ayan meclisin
de, Ispanyol ihtilafında Italyanın "'e 
Almanyanın ademi müdahale siyase
tini muhil hareketleri üzerine Fran
sanın ademi müdahale anlaşmasın -
dan vaz geçmesi talebine karşı cevap 
veren Hariciye Nazın Bonnet, kanu
nusani başlarında harici siyaset hak
kında yapılacak müzakereler sırasın
da bu hususta beyanatta bulunacağı
nı bildirmiştir. 

(Ba.5ı 1 incide) 
bütün dünya memleketlerinin ziraat 
iulerini, ziraat reformlarını, ziraat 
kanunlarım tetkik ve tercüme ettir
miş; Türkiye hakkında yapılan etüt
leri toplayıp neşretmiş, memlekette
ki zirai kalkınma hakkında şimdiye 
kadar mütehassıslar tarafından ne 
söylenmişse bunların hepsini kitap 
ve broşürler halinde herkesin tetkı
kine arzetmiştir. 

-o- KISA HABERLER 

Macar hüktımeti bu notaya henüz 

1 
cevap vermemiştir. 

Irak Başvekili --- 1 

dını hıiz olduğıı ~üphe götiir -

\ıırı frin Tt'iJidin m,.selesinin lmn 
~ ~n,.~ rlahR fa7.1a Arnnlar lchin
lr İstikamet alma~ı beklenir. 

tvyorkta Şiddetli 

8ir Fırtına Çıktı 
~ork, 28 (A.A.) - Nevyork 
~ ti dahilinde bir kar fırtınası 
?)\ sürmektedir. Fırtına. hararet 

nin süratle inmesini intaç et-
t. Ruzgarın sürati, saatte 100 

treyc çıkmıştır. 
tt lo mıntakasında fırtına yü
tı 2 kişi telef olmuştur. 
~tikanın bir çok mıntak:ıların
~k dalgası hüküm sürmekte
~art hararet rekoru, Minneso-

Londra, 28 (A.A.) - Prens Kono
ye'nin son beyanatı hakkında tefsi
ratta bulunan Times gazetesi, hüli
sa olarak diyor ki: 

Japonya tarafından şimdi ileri sü
rülen banş şartlannın anlaşmazlığın 
basındaki şartlardan farkı yok gibi
dir. Şimal Cini ile Mogol koridoru 
mevzuu bahistir. 

Çinin daha fazla kaybedecek yeri 
kalmamştır. Elde kalan az bir sey de 
belki Japonların eline geçecektir. 

Amerika tescbbüsü ile Cine acılan 
Amerikan ve Jngiliz kredileri, bu i
ki memleketin Çindeki menfaatlerini 
müdafaaya karar vermjs olduğu ma
hiyetinde telakki edilebilir. 

Tokyo, 28 (A.A.) - Hariciye Ne
zaretinden tebliif olunduğuna göre, 
Sovyet sulannda Japon balık avt hak 
kında mevcut Sovyet - .Tapon muka
velesinin tecdidi müzakereleri yeni 
senenin başında tekrar ele alınacak
tır. 

Barselona, 28 (A.A.) - Bugün öğ
leden sonra beş Franko tayyaresi li
man üzerine bombalar atmışl.1rdır. 
Birkaç kişi yaralanmıştır . 

Diğer taraftan bir çok Franko tay 
yareler! bu sabah Lerida - Barselona 
yolu üzerinde Tarrekayı bomb:ırdı -
man etmiştir. Burada da keza bir kaç 
yaralı vardır. 

Barselona 28 (A.A.) - Lerlda 
mıntakasındaki taarruzlar cenuba 
doğru yer değiştirmektedir. Cümhu
riyetc,:ilerin, düşmanın sağ cenahına 

karşı yaptıkları şiddetli mukabil ta
arruz, düşmanın Borjas Blanças isti
kametindeki tehdidini önlemiştir. 

Aspa köyü ve Dehesa dağlan düt-

Vekalet bu tetkikat ve neşriyatla 
kalmıyarak, kendisine bir de beş se
nelik zirai kalkınma programı çize
rek gideceği yolu da tesbit etmiştir. 
Ne yapmak lazımdır, nasıl yaoılacak
tır, liızım olan para nerelerden bu
lunacaktı~ yapılacak teşkilôtın ma
hiyeti nedir Neşredilen ec;erlerde 
bütün bu suallerin cevapların: bula
bilirsiniz. 

Bütiın diğer vekaletlerin de ken
dilerini alakadar eden bütün meselP.
leri tenvir eden bu kabil nec;riyat 
yapması, mtitehassıslar tarafından 

verilen ıslahat raporlarını herkesin 
gözü önüne koyması ve ona göre ken
disine planlı ve programlı bır yol 
çizmesi çok temenniye şayandır. 

Ankara - Hukumet k mb yo i leriniıı 
Londraya Gidiyor Merkez Bankası tnra!ınd n fd re ed

0

l'lle
!:İni kar rl ştırmı tır. Bu hu Uı hnır-

Berut, 28 (A.A.) - D.N.B. yakın- lanan kararnnme yakında Yuk ek T df
da Londraya gidecek olan yenı frak . : arzolunacaktır. 

Başvekili Nuri Sait Paşanın Şamda l Ankara _. Yunanlstanla nkdetti im.iz 
tevakkuf edeceği ve Suriye hükUme- yeni ticaret anı şma ı ta dik edılmek 
tinin kendisinin şerefine bir resep- üzere Veklller Heyetine ver l r An
siyon vereceği bildirilmektedir. laşma bir K~nunus nıden iti > r"n t t-

bik edılecektır. Nuri Sait Paşa Londrada Filstin 
0 

meselesi hakkında İngiliz hükıimetile 
görüşecektir. 

-..(\--

Suriye, Fransaya 

Bir Muhtıra Verdi 
Beyrut, 28 (A.A.) - Suriye Baş

vekili Cemil Mardam bugün Fransa 
parlamento reisine ve Hariciye nazı
rına bir muhtıra göndererek Fransız
Suriye anlaşmasının Fransa tarafın
dan tasdik edilmemesi yüzünden ha
dis olabilecek vaziyet üzerine Fran
sanın nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Prag - Cekoslov:ıkynd ki 
partisi bugünden itibaren f 
tar. 



:Lt.,/~ Mehmet Akif ihtifali YENi NEŞRiYAT • 
Y llbaıı Tebn111eri 

Ç k H 1 Old Çocuk F.afrgeme Genel M•kezi taraful-

eş lik Kadın Türk o eyecan ı u =.:=:=~~;:~;; 
1 k 

e e 35 lsüklAl Mal'Şl Şairi Mehmet Aki-,hepdnin de: 1ııaksz olduklarını SÖ?- riklerlnWn bu aılı: telgat kllıtlan ne 
tin ölümünün it.inci )'lh münasebe- ledi ft bugün abideye temel atan verilmesin! isterseniz arzunuzu meml.ll"a 

aası o ma ıçın tiyle dün kabri ziyaret edildi ve Ü- 'üniversite gençliğinin onu unut- söyleyiniz veya müsveddenizin bir k5şe-
Wr sine (Lüks) diye yazınız. Telgraf Ucrethı-y d k 

niversite konferans salonunda madJiım ve unutmıyaeağuu kayde- den başka fttteeği.Dlz 15 lru"C'UJ m.aksa-

aşı n a Ocaya Varmış ihn· ta~~...:ı:apıldı, pirin hayatı, eserle- derek IÖzl~~:i=-'- dınızı temin eder. Bu sureUe hem yok-
ıUJU.1. r~• sul kimsesiz ya\.TUlara yardım etmiş hem 

Meşhut suçlara bakan Sultanah- latada Beyazıtvell mahalle:".'-...:ıen Havanın kapalı ve. Y. ağmurlu. ol- Bundan sonra Edebiyat talebesin- de incelik ~ zarı:ıtqtl.n tf,m ali olan bu 
~ıı.ıu 'L-d ft te~f kı\!ıtlan ile dostlarınızı memnun 

met birinci sulh ceza mahkemesi dün bir ilmühaber alarak Türk tabii ti- masına rağmen .- ırşınas unıver- den. Şükril Yalçın İstikW. l\ıla.?1ının etmiş oıursu.ııuz. 
55 yaşında bir kadının tabüyetini tet ne geçmi§tir. ye site gençliği, şairin ailesi er~m ve güftesini, Mehmet Kaplan Çanak-
kilc etmiştir. Suçlu Arhondi Meri is- Polis, ilci gün evvel bunu yakala- dostla.n, sabah saa.t onda E~ırneka- kale Şehitleri manzumesini okudu-
minde yaşlı bir kadındır. mış ve hudut haricine çıkarılmak ü- p~dakı. mezannı zıyare.t ettıler. A- lar. Tıp Fakültesi hayati kimya asis-

Arhoni Meri, Yunan tabiiyetinde zere müddeiumumiliğe göndermiştir. kif içm yapılacak kabır hazırhkla- tanı doktor Adnan bir hitabede bu
bir kadındır. Gizli fuhuş yaptığı ve Hakim Reşit, dosyayı tetkik ettik- nna başlarunı~ kemikleri sanduka luodu. Hukuktan Numan ,.Asım,, 
genç kızları, kadınları baştan çıkar- ten sonra suçlunun hüviyetini tesbit içine alı1nmış~. Ziyaretçiler bir a- den bazı parçalar, Tıptan Avni "Sa-

etti Ve·. ğızda.n stiklal Marşım söylediler. it Pa~ İmamı,, m Tıptan Muhittin 
dığı için 1937 yılında Dahiliye Ve- r-
kaletinin emrile milli hudut haricine - Sen kaç yaşındasın. H.atız Sadettin, Akifin "Meçhul Şe- Akif için yazdı~ hitabesini okudu. 
çıkarılmıştır. Arhondi Meri bir sene - 55 yaşındayım. hıt: Çan.akkale,, manzumesinden Vetet inerler namına bakteriyoloji 
kadar Atinada kalmış, fakat orada İs - Kocan kaç yaşında. bestelenmış ve: enstitüsü şefi Ekrem Vardar; Akifin 

- Benden on bec:, yirmi yac: kü- "Ey bu topraklar jçin toprağa düş- hayatında dalına özü gibi sözü de 
tanbulda kazandığı parayı bulama - :ı- " 

Çük. müş asker doğru yaşadığını içinde inanan bir 
yınca Türk konsolosluğuna müracaat 

- Evlenirken Aliye kaç lira dra- Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı kuvvet, asaletten bir kaynak taşıdı
etmiş ve turist olarak Türkiyeye gi-

homa verdin? değer,. ğını kaydederek Akifin baytarlık 
rebilmek için pasaportuna ild aylık, ı b l ,__du ı ırH ... d d A d 1 . ..ı... h - Bu yaşta drahoma vernir mi e- beytiy e aş ıyan parçayı O.ırn • mes e6.... e e na o unı.uı mu -
vize almıştır. Bundan sonra bir va- 'l.n- ı ı fendim, hiçbir şey vermedim. Askeri Tıbbiyeden Fethi gençll1$ telif yerlerinde feragatli ça ışına a-
pura atlamış, İstanbula gelıni«ı. ika- ı k h 1 rd b l .., - Pek iyi, şimdi hangi tabiiyette- namına bir hitabede bu unara : riyle unutulmaz izmet e e u un-
met tezkeresi almadığı gibi polise de sin? "Akif, kefeni bayrak olan ölü- duğunu söyledi. 
muracaat etmemiştir. Ya.lnız eski i- -Kocam Türk olduğu içtn~ ben de müzdür. Onu gençlik mezarının ba- Edebiyattan Raci "Mahalle Kah
şine devam edebilmek için Ti.ırk ta- Türk tabiiyetine geçtim. ~ında bayrakla kefenledi, çünkü o vesi,, n i Ömer Zeki de .. Bülbül,, ü 
biiyetine geçmek çarelerini dü~i.ın- HAkim Reşit, kadının bu iddiasını en çok toprağı bayrağı severdi.,, okudu. Ve heyecanlı bir hava kin-
müı ve nihayet kendisinden yirmi da tetkik ederek hukukt vaziyetinin dedi. de :ihtifale nihayet verildi. 
yaş küçük olan vapur tayfalarından tesbitf için suçluyu ve dosyasını müd Bundan sonra Doçent All Nihat 
Ali isminde birisile evlenmiş, 'ft Ga- dehımumiliğe iade etti. Tarlan, Abdürrahman Naci, ve on

lan takiben gençler kabrin temeline 
ilk harcı koydular . Katil Çoban 

Mahkum Oldu 
. Komıusunu Öldüren 
18 Yıl Hapis Yatacak 

Geçen sene K üçükpazarda Büyük 
Yeni handa ticaret yapan Şükrü oğ
lu Şakir, bir evde beraber oturduk
lan Şerif oğlu Nazmiyi göbeğinden 
ve göğsünden bıçakla yaralamış, Naz 
mi tedavi edilirken hastanede ölmüş
tür. 

Vniver•itecle ihtilal 
Üniversite gençliğiıün Akif için 

tertip ettiği ibtüal akşam saat 18 
de yapıldı. tlniversite konferans sa
lonu tamamen dolmuş, kürsünün ü
zerine şairin bir ~tü ve arkasına 
da büyük lutada fotoğrafı asılmıştı. 

TEŞEKKÜR 
Zevcim, asil muhterem babamız 

Denizbank doktorlarından Dr. Tevtık 
Öztaşın aramızdan üfulü dolayısile 
gerek cenaze merasiminde bulunmak 
ve gerek bizzat bizleri taziye, telgraf 
ve mektup göndermekle büyük kede
rimize iştirak eden kıymetli dostları
na müteveffa namına sonsuz teşek

kürlerimizi bildiririz. 
Zevcesi: Rebia - Oğulları: Hilmi, 

Cahit. Kız1.arı: Nihal, Selma, Semra1 

Lemmı~ Lebibe. 

M etımet AkW, ltayatı, eaerltrl v• ye•· 
mit 9'\Uharrlrht yazıları - Şair Mehmet 
Akifin velatınm ikinci senC'f de'lıTiyes· 

mQn:ısebetlyle bugı.1n Asfırı fımlye KU
tüpbaneııl ıı h!bi Ec:ref Edip tat":tfınd:ı..-ı 

bu istmk yedi yüz küsur sayfalık bir eser 
neşrolunmUfhır. 

Bu eserde büyük şairin bilhas a mııt
buat ve mücahede hayatı tarih sıtaslyle 
takip edılerek yazılmış, en milhbn şiirle
rini ilham eden h!d scler kcydedilmlş, 

i ükt·ı Marşının Büyük Millet !,Yecllsin
de okunduğu ve kabul edildi i Z'llnnl'l.Wr
daki milll heyecanlar canlı:ındu-ılm.ış, 
yurdun feltıketıi gilnlerlndekl feryatları, 

İstiklal Mücadelesindeki bOyük hh:metfe
rl tcpih edilmiş, J.lıııırda Me(lrdlğl gurbet 
hayatı oradaki arkadaşlanndaıı ~nlme

rek yazılını do Uariyle olan ııami ı mü
ruısebetleri, nihayetsiz fazilet ınc-ılnbe
lerl, yOksek ahltık ve seciyesi "erhedil
mlş, mOnteşfr. gayrlmOnteşir bütün şi

irleri, makalclerl. nutııklan, eserlt'!ri, 
tercfimeleri kaydedilmiş, elhasıl büytık 

şl\irln ~U:ınbıı.şa faz.llet. ve mllcahede ile 
geçen hayı.ıh izah edilınlştlr. 

Bundan başka eserde yetmiş muhar
ririn yazısı da vardır. Memleket müte
fekkirlerinin büyük şair hnkkın,:hki !h

tisaslannı, onun hayatını, eserlerini, ede

bi, dint içtimaı ve s.lyasi fikir ve mesle
ğini teşrih eden yazılarını ihtiva ~tmek 
lllbariyle eser aynca büy(lk bir kıymeti 
haizdir. 

Büyük şalrfn nasıl yettştfğlne dair biz
zat kendi tara.tından verilen izahat t3 
çok kı:ymeW Ye ~mi~dir. 

* 
T090 Alhümi Çıliıyoyr 

Çatalcanın Dursun köyünde çot>an 
lık yapan Zeynelin oğlu Recep, ni
sanın yirmi dördüncü günü koyunla
rım otlatmıya giderken Çatalcanın 

Yeniköyiınden Ahmet oğlu Muradın 
karısı Huriye, kendisine otlatmak ü
zere üç oğlak vermiştir. Recep ak -
ıam üzeri avdet ettiği zaman Huri
yeye ild oğlak teslim etmiş ve: 

Ağır ceza mahkemesi dün bu da
vayı neticelendirmiş, Şakirl 18 sene 
hapse mahkUm etmiştir. Yalnız mah 
keme, Nazminin ölmeden evvel Şa
kire: 

İhtilale İstiklal Marşı ile başlan
dı. Şairin hatırasını tatlı maksadiy 
le ayakta 'bir dakika sük\lt edildi. 
Bunu mütcaJap Edebiyat Fakültesi 
Doçentlerinden Ali Nihat Tarlan A
kif"m hayatı, edebi phsiyetl üaerin
de bir konferans verdi ve gençli)in 
bir aiızdan söylediği lstiklll Marp
nı telmih ederek dedi ki: 

Sanatkıir Togo, her yıl çıkardığı kari
"-" kattır AlbQmQnü bu yıl, daha zengin bir 

~ şekilde ~ıkanyor. Albüm her seneki gtbi y ılbacı Ana t bu sefer de yeni yıhn ın: ye sayam dı"k-s- _. kat ga.ı.etecilik: hareketi olacaktır. 

- Evi karhaneye çevirdiniz, de
diğini takdiri hafifletici - sebep say
dığı için c~ on ild seneye indiril
miftlr. 

"Onun sesidir; hançerelerinbde 
~ bir iman baUnde ihtizaz e
den 'bu :Je:s. 

Gu•• nu•• muz•• du•• r ~ T<ıgo'nun senede bir verdlal bu kıy-

ı 
metli eser memleketimizdeki ve bütün 

O pn anneni. bir Wi
~ oererd ona aeoiıwliriniz. 

dünyadaki büyilk hadiselerin neş'ell bıl' 

aynasıdır. Bu aynada herkes y:ı~dı"'ı 

bir 71llık hldildede beraber kendini 
~....,__....., ................... -....-....._,._..~-...-...·~bulatıillr. 

Radyo 
Per,..Ae, 29.12. J9J& 

ANKARA RADYOSU 
'l'iirki~e Ralliyo4lifibyoa Postala" 
Türkiye Radyosu Ankara Rad1' 

Dalp Uzunluğu .-
1839 m. 183 Kes. 1%0 ~ 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 j; 
T. A. P. 31,78 m. 9456 Kes. 2GtJılll' 

12 30 Müzik (muhtelif memı.ıce 'ti" 
halk şarkılan - Pl) 13 S;ıat, Aja0$ rtr 
berlerl, Meteor Ankara, 13,10 14 
mOzi i (Şarkılar ve türküler - Pl~ 

18 30 Milzik (Şübertln eserle Si' 
18,45 Konuşma (ziraat aaatl), 19 06 
AjOJ)s, MeteorolQjl, ve zlra t borsas:,e1': 
berleri, 19,20 Türk m(l7Jğ,i (Fıısıl 20 
ti - HicazkAr faslı) 20,20 Konuşınrı 
MUzlk (sololıır - Muhtelif Jl8 rÇS(-"' 
Cüm.hur Ba kan. Bandosundan: FlOt: p 
~et And"ç~n) KlariMt: (R uf Ö t 
ğot Mustafa Sesar) 21,ZO Saat. 
Tah\ il" t \'C K mbiyo - NukUt B 'I 
fiaUan, 21,30 TUrk müziği - (Pcsre ~ 
şarkılar), 1 - Nihavent pe revi (Tll~,, 
rl Osman) 2 - Niaa:vent ağır seın S ./' 
Seni hükınil ezel (İsmail Hakkı 811) .,; 
Nihavend şark\ - Ne ıanan luılbi~ ;rl 
tı (Rakını} 4 - Si.Yle nedir ba.Lsi ~ ,, 
(Hacı Arif Bey) 5 - SuzlrW.k şıır 
MOptelOyı derd olan diller (Dr. ~ 
Osman) 8 - Rast şarkı - Gill~ı _ _:J 

(Abdullah E!endl) Okuyan - ~1' 
Çatlar) O~•n - Snti,Je TokaY • ;-"' 
hur sax seı:ı:ı.aisi Q - Giriş tak:dıni f ~ 
Niyazi) 10 - Hkaz §arkı - BUIJ\11 
bana ne oldu - (Şev'kl) 11 - ıcsr 
şarkı - Yeter çeşma11ınla saydetti" 
avareyi - (UcH Allmet) J2 - J(~ 
prkı - Bilmem ki sefa neıe b• » / 
neresinde (Hancı) i3 - HUaam ,ar ıY 
Açmam A~amam--CMehnı.et NasiP~f 
Huzam şarkı - Küşade talllm - :;ı 
15 - HUznm saz semaisi - (Karı ttt' 
met Be,y). Çıılanlar: Vecihe, Fahlrf' ~ 
san, Refik Fersan: Jtemal N yuf S-

11
.,-

22,30 Milaik (kiltCk orkestra) 1 -
lesslenne No. ı Pastoral (Bizet) 2 -
en du stadt meiner Traunıe (R. Si~• 
ki) 3 - İdilllo - Entermezo - <~ ~ 
4 - Du, Du,... Der ~Jgeunerprtnı~ 1 / 
Kalman) 5 - Gopak (Mouıısorıskl~-' 
Aubade du Be?-cer (Aletter), 2S)tl ._, ~ 
(operetler - Pl) 23,45 24. Son ba'b91' 
yarınki proıram. 

SENFONfl..ER: 
21 Hl :eükreş: Senfonik konser. 

HAf'iP' KONIERL•R: 90..,. 
6,45 Bilkres: Sabah neptyatı. '· .,; 

şova: Pl~k (8,15: Keza). 7,10 Berlilt,ıı· 
dal&aSl: Ha1if tnu.slkls1 (8.15" D4 sstıııl' 
(10: Şarkı ve daos). 7,15 Prlllr- • sn· 
neşriyatı. 10,30 Berlin kısa dıı1!!! ...... 
....,_ '---.a- - - ,.__ ... ... ,__'"IC'~ --·t -:......ıı 

- Oğlaklardan birisini kurt kap
tı, isterseniz onun yerine bir başkası
nı vereyim, demiştir. Recebin bir çok 
komşuların oğlaklarını böyle kaybet
tiği köyde şayi olduğu için akşam 

Huriyenin akrabasından Abtdin, Re
cebin yanına gitmiş, Recepten o~la
ğın hesabını sormuş, ters cevap alın
ca Recebi sopa ile dövmiye başlamış
hr. Recep, bu tecavüz karşısında ta
bancasını çekmiş, Abidlni k:ılbinden 
vurduktan sonra köyden kaçm1ş, ta
bancasını babasına teslim ederek İs
tanbul yolunu tutmuştur. Fakat jan
darmalar kendisini Hadımköyünde 
yakalamıslardır. 

Tabibi Adiller Oçe 
Çıkarıhyor 

Onmı sesidir; ruhunuzda go""kler 
gibi gürleyip köpüren bu çatlayan. 

seri. 13 Berlin kısa dal ı: n~ ~ _. 
• (14,15. DeWUlıJ), 13,10 Bükret" 'LUC ~arf'Y 

!lliiiii!iii!iiiii!!!i!il!!!!!!!i!!!!i!i!!ll!!!ii!!!i!!il!!!!il!!!l!i!!!!!!!!!i!!i!!!!ii!i!!!!!!!!~!!!!~!!!ii!!!i!ii!!i!i!!ii!!i.!!!i!!iii!!!ii!! orkestrası. ( 14,3(1: Devamı). 16.30 ıın ~ 
Yalnız lsmi, Her ,eyi hah Etmeğe ltifi Gelen va: Orkestra konseri. 16,45 Bet 11 

Ağır ceza mahkemesi, dün b u da-

vayı neticelenclirmi~ir. Recep .12 ..se
ne hapse mahkum .olmuştur, 

Dadaylı lhsaa111 
Katilleri Mahkemede 

On beş gün evvel Okmeydanında 

başı taşla ezilerek öldürülen Dadaylı 

thsamn katli hakkındaki tahkikat 
tamamlanmış ve İhsanı öldürdükle-

ri sanılan Arap Muratla, ~ç orta~ 
kör Hasan dün müddeiumumiliğe 

verilmi~ir. 

İstanbul tabibiadilleri bir sene i
~ndc on bin kadar muhtelif muaye
neler yapmıstır. Bu yekUn geçense
nelere nazaran çok kabarıktır. Adli
ye Vekaleti işlerin çokluğunu nazarı 
itibara alarak yeni sene bütçesinde 
İstanbul için üçüncü bir tabibiadil i
ç:in tahsisat koyacaktır. 

Ben bu imanı ne tunca, ne granite 
benzetebilirim. Elmau benzetirim. 
Eğer onun ruhu ve hassasiyeti 

dünyalar kadar ağır istırap altında 
ezilmeseydi bu elması yaratamaz.. 
dı. Bu çağlayan buud ve mesafe 
mefhumunu ezecek kadar ~ 
bir iman phikasmdan dölriibne9eJ'" 
dl ruh1annızde bu kadar beyu bu 
kadar temiz köpüremezd i.,. 

iki Randevu Evi Dalla Hatip şairin hayatını anlattı ve 
Dün iki randevu evi daha kapan- edebi §8hslyetini tahlil ederek sör

nuştır. Bunlardan birincisi. Taksim- lerine şöyle devam etti: 
de Topçular caddesinde Sakız apart- ı "Herkes bilir ki Akil aruzu Türk
manının Ayşe Nimete ait 3 numaralı çeye mal etmiş bir sanatkirdlr. 
dairesidir. Burada yapılan aramada Fikretin elinde tekamülünün mü-
Nermin ve Bercuhi adında iki kadın
la ilci erkek bulunmuştur. Ayşe Ni
metin randevuculuktan tamam 16 
sabıkası vardır. 

İkincisi de Alemdarda Mehmetpa
p yokufUJlda 10 numaralı apartma
nın Emine ve Belkise ait birinci ka
tıdır. 

Burada da Kadriye, Zehra, P'atıria 
ve Gürcü adıııQa 4 kadınla dört er
kek bulunmuftur. Evlerden her iki
si de mühürlenmiı ve takibata ba§-
lanmı~ır. 11 iM" 

Giresuncla Bir Deli, 
Annesini Yaktı 

hi.m btr merhalesine erişen aruzu 
kemal mertebesine yükseltmiştir." 

Milliyetçi Akifin portresini çizen 
Ali Nihat, onun insaniyetin mukad
des mefhumlarını eline alıp btr ba
zirgan gibi pazar pazar dolaştıran
lardan nefret ettiğini söyledi ve ua
ve etti: 

.. _ Türkçülük cereyanının henüz 
sarih 1'e vazıh bir şekil almadığı 

zamanlard• Akif eserine Türk F<>
netiğinin bütün hususiyetlerini bil
hassa İstanbul şi~sinin en kıvrak 
ifadelerini koyabilmiştir. Fakat A
kif buna rağmen Türkçülük davası
m istismar etmemiştir." 

Hatip, Akifi şair olarak kabul et
miyenleri dört zümreye ayırarak 

TARAKANOWA 
Zenahı ft Muhtepm Filmt Bu Akşam 

SARAY SINEMASINDA 
Başlıyor. Baş rollerde: 

PIERRE. RICH'1RD WflLM 
'ANNIE YERNAY. • suzr PRiM 

Bu akşam için yerlerini evvelden aldınnız. 

Bu Akıam 

SAKARYA Sineması 

Sinema Kraliçesi 

1 RENE DUN NE 'un 
Büyük Zafer kazandığı 

CILGIN BAKiRE 
Fransızca sözlü Filmini görmeğe 

koşanlarla dolacaktır. 

Birinci Viziyon bir 1'ilm olmasın:ı rağmen Fiyatlarda zam yoktur. 

dalgası: Kanşık büyük prograrn4o: ı< 
Bratislava: Stüdyo orkestrası (l'ff · ,;:!" 
za). 1'7,45 BerUn los• dalgaS'I: ş sırJ'. 
konseri (18,50: Keza}. 18 3e PeŞte: ~ 
yo orke5trası. 20 V1U11DV&: Karıfllt ıP". 
20 Berlln kısa daJıam: BQyilk b8pd0 11!. 
zika. 20,20 Peşte: PlAk kon.serf· sJ. 
Berlln kısa dalgası: Hatif musittl· ~ 
Brllno: Orkestra konııerf. 23 peete:.,,~ 
orkestrası. 23,15 Bilkreş: Lok dftJ' 
konser nakli. 23,4S Peşte: ipizltl' 
trasının konseri. 
OPERALAR, OPERETLER; ~ 

21 Prag: Halk operalanndan p,n~ 
22,10 Peşte: Sttıdyo piyesi. .JI 
ODA lılllKtel: .,,._~ 

20,15 Pnıı: Salon kuarteti. IS , 
Kuartet tarafından kl!ı.slk ViyaJJıa 
kisi. -al 
Rl!SITALLER: • fO fi"': 

1'7,20 VarşoYa: Org resitalt. ıs.~ 
Piyano musikisi. Jt,17 BOtref! _. -~ 
19,30 Va~a: Trampet, sakf<>f , ~ 
Bükr1!$; Şarkılar. !2,30 Va~ '11' 
§arkılan. 22,15 Bedin ıo.. dş1 BI"~ 
ladler (Schwnann, Schubert. 
DANI MUSiKiSi: 

12: Berlln kısa dalgası: 

Ale11t T eıeldclr ~ 

Murat hadiseyi poliste iUraf ettiği 
ve cinayeti işlediği yeri de müddeiu
mumiye ve sulh hakimine gösterdiği 
halde dün her şeyi inkar etml§tir. İh
sana ait kanlı elbise de bulunama -
ımı§tır. Has~n ilk gündenberi her şe
;yi inklr etmektedir. Bununla bera
'ber Mu;adın bu işi yaptığı hakkında 
!kuvvetli deliller ve o gece İhsanla be 
ı:raber karşıya geçtiğini gören phltler 
vardır. Müddeiumumilik suçluları 
dördüncü sorgu hakimine vermiştir. 
Sorgu h~kimi Muradı tevkif etml§, 

kör Hasanı serbest bırakmıştır. Tah
kikata devam edilecektir. 

Giresun, (TAN) - Keşap nahiye
ılne bağlı Sarvan köyünde S.lbacak 
oiullanndan Kadir, çoktanberi müp 
tell olduiu akıl hastalı~ yüzünden 
bir faciaya sebep olmuftu:r. Geceli
yin kalkmıı ve uyumakta olan an
nesi Kadim~ üzerine petrol dCS.. 
küp ateşlemek suretiyle, öldürmüt
tür. Kadir de yanmı§, fakat ölme

Yüksek hazakati sayesiııd• 'lllo4' 
de yaptığı muvaff akıyetH bb' }ııt' 
hale ile anneciğimin bayatUl~t6t' 
taran Cerrahpaşa hastanesi 0~ 
]erinden Bay Doktor HAZttıl ,itlİ'~ 
lJeni minnettarlıklanmızı, !.. ~' 
seyri esnasında gösterdikl i!• 1tJf° 
ve ihtimamdan dolayı Ş!~U Ş ~JJJ' 
du sahibi Bay Doktor Nazırtı dsııe ~ 
ve Başhemşire Bayan pur şt~ I• 

~~~~~~~~~~~~~~~~ii!!!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!li!il!!!!iJ!i!!!!!ii!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!fi!i!iiii!i!!i!ii!!!i!!!!!!i!iiiii!iii!!!ıi!i!!l!!!!!!!'!~ • bütün hemşirelere candan ıe sı•teı> 
Dünyanın en büyük ve en tatlı sesli iki artist müzün iblağına muhteretıı g 

Bir Pollsln Ölümü 
Şüpheli Görüldü 

Emniyet müdürli.ığü merkezinde 

istihdam edilen polis Hadi İhrahim, 

evvelki giın evinde başından yaralı 
olarak bulunduğu için Beyoğlu has
tanesine kaldırılmış ve biraz sonra 
da ölmüştür. Muddeiumumilik tah

kikata başlamış ve tabibiadil Enver 

Karan da cesedi muayene ~tmi~r. 

Cesedin yüzunde çamurlar görüldü

ğu için tabibiadil olumü şüpheli bul

muş ve cesedin morga kaldırılmasına 

lüzum göstermiştir. VeriltıeU rapor, 
vaziyeti aydınlatacaktır. 

~ir. 

'J E :A N N E r T E N E L S O N zin deli.letini dilerim. ""ı St~ 
MACDONALD ve E DDY. seU~ 

s&imN~ORi~f A 1 ~;ti~~ 
Bacfl.a matinelerden ltqbyarak ISTIKL.AL CADDl81 t<O il~ 

29-12-938 Perşentbe ı\lJl 
ve MELEK Sinemasında saat 20,so da t ,.,~ 

M U M 8 6 N D 0 t (9l dJI ... ,.o iPEK 
Orijinal lngilizce nüshası Fransu.ca sözlü ve orijinal pdalı 

Aynca: Cümhurrelsimiz ISl\IET tNONtJ ve Başbakan CELAL 
B AYAR Büyük Parti Kurultayında irad 

ettikleri nutuklar bütün tafsilaüle 
Dikkat : Suvareler için yerlerinbi evvelden temin edinb. 

Bu akşllrıt 11'1 
(AAHME1' oP" t 

buyOk ar ., - rt.. 
Büyük ftfaC fl.4ır 

Her perte'1'; __ .tıf 

Çekoslovakyada ıanıür J 
Prag, 28 (A.A.) - Sansür memur

lan, bugünden itibaren gazete idare
hanelerinde faaliyetlerini icraya baş 
lamıştır. "Matbuat Kontrolu Muteme 
di,. ismini taşıyan bu memurlar, şim 

1 diye kadar olduğu gibi gazetelerin 
geç çıkmasının önüne geçm•k üzere ı 
yazılan bizzat idarehanede görecek- ·~!!!!!!!i!!~=iiiiiiii!iiiiiiiiiiiiii!iiiiiiili!llilillliiiiili!l•liiiiii!lil!l•l!!l!l!!ll!m!ll!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!l!!!!!l!!!!!l!!!!!l!!!!~!!!!!!!i!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!i 
let'dir. 

1 
.- fde 

eumartesl t (t5> 
matine ıa• 
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T'AN, 
Gündelik Gazete 

-0--

TAN'ın hedefi: Haber 
de, fikirde, herse,ıde 

temiz, dUrüst, ıamlml 

olmak. kartın gaz~tes 

olmıyı çahfmaktır. 

AilONE 8EDF.L1 
Tiirkive EcnE'hi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr 
750 

" 
6 Ay 1500 

400 
" 

3 Ay 800 .. 
150 .. 1 Ay 300 .. 

~rnıetıerar11S1 posta ittihadına dahil 
oımıyan memleketler tçin abone 
bedeli m(iddet sıraslyle 30. 16 9 
1.fi liradır. Abone bedeli peşindir 

Adres değiştirmek 25 trun.ıstur 

Cevap için mektuplar 1 O kuruş
•ıık l"ttl ilı'\v"~; f'l.,.,,,,rlır 

* ••••••••••••••••••••••• i GONON MESELELERi i -...................... .. 
Yol mu, 
Tiyatro mu? 
Muharrir, suali yanlış "!ioruyor, 

Yol mu, tiyatro mu değil; ekmek mi, 
tiyatro mu? diye soracaktı. 

Medeni bir adam için musiki, ti
Yatro ve sanat ekmek kadar büyiik 
bir ihtiyaçtır. 

A vrupada tiyatro, opera kapılann
da bilet almak için kar altında kuy-

• rıık yapıp bekliyenlerin çoğu, o giin
kü ekmek parasını arttırarak tiyatro 
görmeğc veya musiki dinlemege ge
len üniversite talebesidir. 
Meşhur hadisedir: 
Cihan Harbinin sonlarına doğru 

'7iyanada kıtlık başlamıştı. Halka iJı. 
tiyaç nisbetinde ekmek verilemiyor
du. Halbuki belediye hala, operaya 
bıühim bir para vererek yardam et
mekte devam ediyordu. Bazdan be
lediyeye müracaat ettiler. "Halkm 
a.ç kaldığı bir zamanda operaya tah
sisat vermek güliinç oluyor. Bu para 
ile halka ekmek dağıtınız.,, dediler. 
Viyana belediyesi şu cevabı verdi: 

- Viyana halkı ekmek kadar ınu
sikiye de muhtaçtır! Opera talısisa
tını kesemem!. 

Filhakika opera kapısında hekli
Yenler, ekmek fırmlan önünde kuy
ruk yapanlardan fazlaydı. 

Yol mu, tivatro mu dive soran mu-
.. -·-e'•a"'" • ~ -.ı"•.'J uı.. 11U 

Şehre yol da lazımdır. tiyatro da. 
l7olsuz bir şehir olamaz, fakat tiyat
rosuz bir şehir de, ~ehir sayılama?.. 

~ski Atinamn asfalt yolu yoktu. fa
kat tiyatrosu vardı. 

Eski Atinada hastane olun olntll
dığını bilmiyoruz, fakat tiy~tro ol- . 
duğunu b•i biliyoruz. 

insanı, yalnız mideıııile yaşıyan ip
tidai bir mahllik haline indirmek, 
kiiltürii ve medeniyeti inkar etmek 
olur. 

Biz yola da, hastaneye de, tiyat
to:ra da, konservatuvara da muhta
c.'tz. Hepsini birden yapmağa me"hu
lıtz. Birini öne alıp, ötekini arka~-a 
ltamayız. 

* ~ali Soylüyor 

Vali Lutfi Kırdann lstanhulda 
tördüğü kusurlar hakkında belcdi
~elcre yaptığı tamim, gazetelerin es· 
ki vali hakkındaki tenkitlerinde ne 
ltadar insaflı hareket ettiklerini gös
teren bir vesikadır. 

Bütün bun lan bizler de görilyoJ', 
~an zaman yazıyorduk. Fakat ga
letelerin hu hareketi hoş görü]mü
>or, tenkit edenlere suiniyet atfeıti
lird' ı. 

Gazeteci memleket vazifelerinde 
titiz hareket etmefe mecburdur ve 
Celal Bayann dedili i{ibi, gazeteci 
biikilmetin fahri müfettişidir. Göriiş
letirnizde bazı kusurlar olubilir. Fa
ltat bunu da hüsnü niyetimize bağış· 
lllnıak insaf icabı olur. 
llepinıizin maksadı şehrin güze1-

leşnıest, ilerlemesi ve temizlenmesi
dir. Maksat bu olunca yapılan neş
liyat hüsnü telakki edilmek lazım 
tetir. 

Ceyhanda Gir K:z 

s"'' Diri Diri Yandı 
Cevhan - Asmalı kovünde avK

lor Basri Uzel'in c'ftliği.nde bir yan 
tltı olmuştur. Çiftlikteki ev geceli
~ll tutuşmuş, içindekilerden yedi 
~llşlannda bir kız ve 36 koyun kur
\a11ıamıyarak yanmıştır. Eve ha
~· 1Çten kundak sokulduğu anlaşıl-
~~a da faili henüz bulunamamış-

1" 

TAN ==-=================~~= 
11 

Ql•i:l'>'tt 
Valiye Zaman 
Bırakahm 2 't. ıı.''3 8' 

Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sertel 
Istanbula konservatuvar ve tiyat

ro yaptırılması fikri matbuatta bir 
mesele oldu. Zaruri ihtiyaçlara önce 
cevap vermek iddiasında bulunan 
bir yazıcının, hemen teessüf ve ten
kide geçişi fena akisler yaptı. Bunun 
sebebi de henüz daha iş başınn ge
çen, henüz daha tetkik ve teftişte 

bulunan bir adamın, her hımgi bir 
düşüncesini ilk kalemde baltalamak 
teşebbiisHdiir. 

Türkiye Ziraat Siyasetinin Esas· 

Istanbul Valisi hakkında lıenüz 

daha hiç bir hükiim veremeyiz. Ba 
ilk tcşebbiislerini bir hamlede alkış
lamak dalkavukluk, tenkide geçmek 
menfi harekettir. lstanbulun Un.arı 

hakkında her kafadan bir ses çıkı
yor. Bu bir anarşidir. Madem ki, şe
hircilik artık bir ilim i~idir, bn İ§İ, 
mesuliyetini üzerine alan adama 
vermek ve bunu başarması için do 
ona zaman bırakmak mecburiyetin
deyiz. On iki sene bekledik, daha bir 
sene bekliyemez miyiz? Yeni Vali, 
planını, programını yapsın, icra:ıta 

geçsin, eğer icap eden zamanın so
nunda yanlı~ hareketlerini, zararlı 

hareketlerini görürsek, şehrin ve 
memleketin menfaati namına tenkit 
hakkımızdır. Meseleleri Hakkında Bazı 

Bugiin yapacağımız i~, valinin 

T
ürkiye ziraat siyasetinin va 

züeleri bilhassa güçtür. Türk 
köylüsü Osmanlı hükumeti zama
nında yüzlerce sene istismar edil
miş, köylünün mesleğinin teşvi

kine ehemmiyet verilmemiştir. Bu 
na zirai istihsal şartlarının çeşit

liliği de inzimam etmiştir. 
Ziraat siyasetinin daimi mu -

vafiakiyeti için en başlıca şart u
zun zaman için planlanma ve iş

lerin tatbikinde devamdır. 

Türkiye ziraat siyaseti için 
mevcut escular 

• 
i klim - Muhtelü mıntakalar 

da iklim farkları yeni böl-
ge taksimatına sebebiyet vermiş
tir. Halihazırda 1 O bölge ve 30 alt 
bölge tesbit edilmiştir. Bunların 

• , ----- ....... --··--- .......... ....... .ıs--
tihsalfıt için mühim olan mevzii 
iklimler mevcuttur, 

Nüfus - Türkiye nüfusu 
16.158.018 insandır. Beher kilo -
metre murabbaına vasati olarak 
21 kişi düşmektedir. Bölgelerde 
nüfus kesafeti 41,6 ile 11,0 arasın
da değişmektedir. Şark Ana -
dolusunda beher kilometre mu • 
rabbaında oturan nüfus miktarı 

bazı yerlerde bire düşmektedir. 
Köy nüfusu %76,1. 10 000 nü

fuslu şehirlerden daha az nüfusu 
olan yerlerde oturanlar bütün nü 
fusun 7r 83 .2 sidir. 

İş ve güç sahiplerinin %81,7 si 
ziraatle meşguldür. 

Türkiye nüfusunun yaş pira -
midi (şekil ile mukayesesi) çok 
geniş bir kaideye ve çok sivri bir 
zirveye maliktir. Gelecek seneler 
içerisinde çok kalabalık olan do
ğum sınıfları iktisadi hayata gi
receklerdir. (Rapor 2-ye bak). 

Yeni yazıların kabulü ile oku
ma, bilhassa gençler arasında, çok 
yayılmıştır. Okuyanlar 1927 ile 
1935 arasında yüzde 127 artmış
tır. (Şekil ile mukayese). Fakat 
buna rağmen ziraat siyasetinin 
bugün işletmelerin başında bulu
nan köylerin henüz okumak bil
mediklerinin hesaplanması lazım. 
dır. 

Köylünün geliri 

Köylünün geliri çok azdır. Bü
tün menyeket vasatisinde 

beher köylü ailesine isabet eden 
gelir miktarı 15 Türk lirasıdır. 

Orta Anadolu için vasati olarak 
10 lira hesap etmelidir. 

1 
Mülk taksimi birçok mıntaka-

larda henüz karışık vaziyettedir. 
Bu vaziyet J·öyde arzu edilmiyen 
emnivetsizliklere ve birçok mü • 
nazll alara sebep olmaktadır. 

İsletme şı>kli olarak kücük iş· 
letme, bazı yerlerde de cüce iş

letme hakim vaziyettedir. 

Pazar vaziyeti 
• 
1 ç pazar için karakteristik o-

lan nokta gıda istihsalatı-

nın yüzde sekseninin ziraatin ken 
di tarafından harcanmasıdır. Mah 
sul temevvücatı ticarete sevkedi-

Düşünceler 
• --- - --- --- ..-.._ _.-.._ .-. --- -....... y -~· ~~ azan: 
1 Pr. Dr. Krisliansen . Veniger } . -.....-.-· 

len %20 üzerinden bilhassa fazla 
hissedilmektçdir. Büyük pazar o
larak yalnız, nüfusu 100.000 den 
fazla olan üç şehir, mevzuubahs 
olabilir. Bu şehirlerde, bütün nü
fusun %6,4 \; yaşamaktadır. 

Bütün ihracatın % 90 nını zi
rai mahsull~r teşkil etmektedir. 
Son iki sene zarfında Türkiyenin 
hiiti'- ;'-l..-1A•• -:--t -ı-- 'll-:

karşılığı ile örtillmüştür. 
Memleketin her tarafında gi -

diş geliş (muvasale) vaziyetinin 
iyileşmesinden bilhassa demir 
yollarının genişlemesinden ziraat 
çok faydalanacaktır. 

Köylünün istila.al vasıtası 

Toprak, neş'et ettiği taşa ilc-
lime göre çok değişiktir. U

mumiyetle ümüsce, azotca ve ne
batlar tarafından mas edilebile -
cek fosforca fakirdir. Birçok yer
lerde toprak mahvolmak tehlike
sine maru.ıur. Köylünün çeki 
hayvanlannın büyük bir kısmı 
küçük ve kabiliyetleri azdır. 

Modern alet ve makineler, bu
gün, köylüler tarafından çok 
az kullanılmaktadır. To -
humluk olarak ekseriya yerli Po
pulatlonlar kullanılmaktadır. Şe -
ker pancan ve biraz da aspir müs 
tesna olmak ~artiyle hemen he
men yeni kültür nebatlan mev· 
cut değildir. 

Tohumluğun kalitesi ekseriyı 
gayri kafidir. Buğdayda sürme se
nevi 20 - 2S milyon liralık zara· 
ra sebep olmaktadır. 

Gelir hayvanları da fena gıda
landırılmıştır ve yemleri kafi de
ğildir. Bunun değişmesi ancak 
yem meselesinin esasında yapıla
cak islahat ile kabildir. Sulama· 
dan, mahsulün artması için, he
nüz planlı bir şekilde istifade e
dilmemektedir. Konya civarında -
ki büyük tesisat iyi işlememekte
dir. Köylerde küçük sulama işle
ri h~nüz çok iptidaidir. 

Ziraatin bugünkü istihsaUtı 

memnuniyeti mucip değildir. Hat 
ta normal senelerde bile Türkiye
nin gıdalanma sistemi küçüktür. 

İhraç edilen mahsul büyük te
mevvücat göstermektedir. Tütün 
1934:13. 1937:44 milyon lira te 
min etmi"tir 

Kurahlılıla mücadele 

Bütün ziraat mahsullerinin ı-
yileştirilmesi ve fazlalaş -

tırılması birinci vazifedir. İlk iş 

olarak iç Anadoluda kuraklıkla 

mücadele gelir. 
Kuraklığın üç §ekli vardır: 1. 

Yağış miktarı normal fakat yağış 
taksimatı gayri müsait olan se -
neler. Bu seneler az veya çok 
mahsule zarar verirler (misal 
1935). 2. Tek tek olan extreme 
kurak seneler. Bunlar mahsule çok 
zarar verirler (1845, 1887, 1928). 
3. Kurak devreler. Bunlar biri -
birini takip eden gayri müsait se-
--1--..J:-.- -D~- J • .UA~---•~...Vu...u cı 

mezse büyük açlıklara, hayvana -
tın mahvına ve ekseriya tehlikeli 
hastalıkların zuhuruna sebep olur 
lar. Kurak devreler köylünün is
tihsal kabiliyetini ekseriya ileri.ki 
seneler için de h1rpalar. 

Kurakhkla mücadeieye derhal 
başlanması icap ederdi. Mücade
le vasıtaları: Modern kuru ziraa
tin kabulü , Su menbalarının köy 
küçük sulamaları için tutulup is
tifadeye konulması ... 

Kurak seneler bilhassa ku -
rak devreler memleketin ekmek 
ihtiyacının dahilden teminini im
kansız bir hale koymakla ayni za 
manda istihsalin çok azalması ile 
bütün iktisadi vaziyeti hafiflet -
mektedir. Bunun neticesi olarak 
ekm'1klik hububatın ithali icap et 
mekte ve dolayısile bir müddet 
için bu bakımdan harice bağlılığa 
sebebiyet vermektedir. 

Hususi şartlardan 
azami istifade o ünya piyasası için mühim o-

lan kültür nebatlarının teş 
viki istihaslde planlı olarak tat -
bik edilmelidir. Bir taraflı satı
şın teşviki istihsalde kötü vaziyet 
lerin husulüne, bununla beraber 
toprak kuvvetinin azalarak büyük 
zararlara ve haşerelerle hastalık
lann çoğalmasına sebep olur. Şitn 
diye kadar dünya piyasası için ye 
tiştirilen nebııtlardan daha baş -
ka nebatlardı. Türkiyede muvaf
kiyetle yetiştirilebilir. 

Sulama, daha geniş sabala
n, kıymetli, hususi kültürler için 
istifade edilecek bir hale koyabi
lir. 

Kuraklıkla mücadele 

Kuru ziraatin kalkınması için 
lazım olan usuller malum

dur. Esas itibariyle gayet basit ve 
açık işlerle başlanmalıdır. Bu iş

ler: l. Tohumluğun ilaçlanması 
ve temizlenmesi. 2. Köylerde kü
çük sulamalar için imkanlann te 
mini. 3. Çiftlik gübresinin gübre 
olarak kulanılması. 

Köylü işletmelerinin ilerletil
mesi için icap eden masraflardan 
hükumet yalnız, bu işlerin teşvi-

muvaffak olması için, eğer bildiği· 
ki için muhakkak llzım olan ve miz bir şey varsa, samimiyetle ban· 
kendi gönderdiği memur masraf· lan yazmak, onun işini koJaylnşhr· 
lannı deruhte eder. İcap ederse mak için bazı ikazlarda bulunmak· 
hükumet köylüye ucuz kredi te- tır. Yoksa her hangi bir teşebbüsü, 
min eder. Bazı ahvalde muha!a - hoşumuza gitmiyor diye alıuvah 
zakar köylüleri, verilen emirler\ etmek değildir. lstanbula tiyatro n .. 
kabule icbar için kanuni mecbu - ya konservatuvar lazım mı? !\-lüsaa. 
riyetlerin mevcut olması lazım • de edin.jz de bunun karannı, lstan
dır. Fakat prensip olarak mecbu- bulun planını yapanlar, Istanbul şeiı· 
riyet, emrin yapılmadığı kolay rinin, iktısadi, içtimai terakkisinJ 
ve kat'i olarak tesbit edilmeden hızlandırmak için ilmi usullerle plan 
tatbik edilmemelidir. çizenler versin. Bu planı karşımızda 

ihraç mahsulünün tefviki gördükten sonra, tenkit. ınathuaf 

A nadoluda bazı nebatların zi- hürrıi~•etinin bize verdiği bir haktır. 
raati için mevzii, tamamiy- Ilmi bir metodla hareket eden biı 

le hususi ve dünyada tek bulu - heyet, tenkidimizde hir kıymet bu • 
nan şartlar mevcuttur. Bu imkan- lursa, ilmi \'e mantıki esaslar bulur· 
lardan tamamiyle istüade edil- sa kabul eder, bulmazsa, yan çizer .. 
melidir. Yeni nebatlarm ekilmesi Fakat her ferdin arzusunu sıralayıp 

yahut mal~ olanarın 'yil_g,ştiriL_ icraata "eçecek bir vali, en rok ten· 
mesi iyi işlenmiş pir planla, ik - kide layık olan adamdır. Şehrin iına
tisadi ve teknik şartlar gozonun- n, ~ehrin terakki ve inkişafı, c:ehrin 
de bulundurularak icra edilmeli- güzelleşmesi. şehrin refahı hepimizin 
dir. hiisnü niyetle hirle~ip yapacai:runu 

Köylünün teşviki için icap e- bir iştir. Vazifemiz, bu kadar güç ve 
den metodlar ecnebi memleket _ muazzam bir işi üzerine alan valinhı 
1erden alınmamalıdır, bilakis Tür öniine ~ölge gibi germek değil, ona 
kiyede ameli işlerden meydana c~saretle yürümesi lçin yol vermek· 
çıkarılmalıdır. Bunlar, her bölge tir. Zaruri ihtiya~lanmız çok ve pelı 
için köylünün hususiyeti ve istih- çoktur, fakat bunlara da cevap ve. 
salin nevine göre muhtelif olabi _ rebilmek için plimh, ve ilim kafa'.;İh 
lirler. çalışmak lazım. Eğer bir zaman son· 

Türk çifçisi tipik bir köylü -
dür. O, muhafazakar ve yeniye 
karşı fevkalade itimatsızdır. Her 
şeyden evvel çok fena olan eski 
tecrübelerinden dolayı her yaban 
cıya hilhassa her memura karşı 
çok ihtiyatlıdır. 

Toprağın kontrolü ve toprak 
muhafazası t:sullerinin hazırlan

ması için bir toprak deiresi tesisi. 
Ziraat siyasetinin müstakbel 

lerleyişini hazırlamak ve lüzumu 
olan usulleri taharri ederek tesbit 
etmektir. Orta Anadolu kurak 
ziraati için taharriyat bu vazifeyi 
geniş mikyasta yapmıştır. Ziraat 
siyasetini tatmin etmek ve mu • 
vaffakiyetli taharriyat için mu -
hakkak lazım olan en ön şart par 
çalı ve müsavi çalışmaya manı 

olmaktır. Her araştırpıa kolu mer 
kezi olarak toplanmalı ve memle
ketin ihtiyacına göre tanzitn edil 
melidir. 

Çanakkalede Bir 

Yaralama Yakası 
Çanakkale, (TAN) - Birçok suç

lardan dört sene hapse ve dört se
ne de emniyet nezareti altında bu
lundurulmıya mahkiım olan Afyon
lu Mehmet, yeni bir meseleden do
layı karakola çağrılmış, isticvap e
dilirken kaçmıştır. 

Polisler, metresinin evinde bul
duklan Mehmetli karakola götürmek 
istemişler._fakat Mehmet, "nedir 
sizden çektiğim!., diye nara atarak 
elinde balta olduğu halde polislere 
hücum etmiştir. 

Yakalanan Mehmet, meşhut suç
lar mahkemesince 14 ay hapse mah 
kum edilmiştir. 

ra islerin olduğu yerde saydığınıı 
yapılanların zararlı işler olduğunu 

göriirsek, ~·ine samımı endişelerle! 
hunları tenkit te vazifemizdir. Fakat 
bu tenk!din samimi olması için vali· 
ye zaman bırakmak lazım. 

Keten ve Pamuk 
Ekimine 
Başlanıyor 

Çanakkale iTAN) - Ziraat VekA.
letinin yardımlan ile, Gelibolu Lap
seki ve Eceabat kollektif fidanlıkla · 
rının kısa bir zamanda inkişafları ta 
min olunmuştur. 
Meyvalı ve meyvasız yüz binlercE 

fidan sahsa çıkarılmıştır. 
Ezine ve Körgöz bataklıklarının mü· 
sait yerlerind~ söğütlükler ve husu· 
si muhasebe namına istimlak edile
cek sahada beş yüz bin kavak yetiş
tirilmesi için lazım gelen tedbirler a· 
lınmıştır. 

Hamdihf'y ve Pazar köy mıntaka· 
larında çok rnıktarda bulunan yaba· 
ni kız1lcık ağaçları aşılanmaktadır 

Yenice mıntakasındaki yabani kE'sta· 
ne ağaçlan da martta aşılanacaktır. 

Çiftçilerin tohumları, getiriler 
makinelerle temizlettirilmiş. manta 
rl hastalıkların önünü almak ic:in dı 
tohumlara ilac tatbik olunmuştur. 

Muzır hayvanlarla ve bilhassa do 
muzlarla bu sene daha çetin bir mü 
cadelere girişilecektir. Mıntakamızı 
yeni bir varidat temini için kövlüyc 
parasız keten tohumu verilerek t~~ 
rübelere başlanılmıştır . 

Çanakkale mıntakası bu sene na 
mukçuluk mıntakası içine alınmış v• 
en müsait olan Akala cinsi pamuk fı 
humu tedariki için teşebbüslere giri 
şilmiştir. 



-,-;===================== 
.. iraat Kongresinde ikinci Gün 

TAN 

~ôylünün Dilekleri Ve 
T esbit Edildi istekleri 

Ankara, 28 (TAN Muhabirin
den) - Büyük Ziraat Kongresi aza
lan, Büyük Millet Meclisinde muh
telif komisyonlara ayrılarak bugün 
saat 9,30 da ve saat 13,30 da olmak 
üzere iki celse akdettiler. Mazbata 
muharrirleri ile konuştum, komis
yonların bugünkü faaliyetleri ve u
mumi heyetten ve hükumetten di
lekleri hak.kında aldığım ınalfımatı 
aynen bildiriyorum. 

Topraksız köylüye IJ':>prak 
Mev.zuat, dilek, zirai kredi ve 

zirai sigorta komisyonu ta:raiından 

gözden geçirilen mevzuların başlıca 
lan şunlardır: 

Ziraat kongresine i§lfrak eden çifçi murahlıaslar 

' rine taksitle tuz verilmesi, hayvan
Iann bilhassa kışın yağmur ve ça
murdan korunması için ağıl kanunu
muzun tadilile köylüyü kolaylıkla a
ğıl sahibi olmasının temini, iyi tütik 
yetiştirmeyi teşvik için sergiler açıl

-~ nıası, hayvan hastalıkları ve sağhk 

:müesseseleri işlerini tetkike memur 
ko:ınisyon kendisine tevdi edilen ra
porun muhteviyatını tasvip etmiş, 

yetiştiricilik hastalıklarından tetki
ke muhtaç bulunanların etüd altına 
alınmasını sağlık zabitasının ve bun
lara ait hastalıkların polis enstitüsü 
ve jandarma mekteplerinde muay
yen bir program halinde veteriner
ler tarafndan okutturulması, bakte
riyoloğ ve şereloğ mütehassısı yetiş
tirme hususunda memleketin belli 
başlı müesseselerine salahiyet veril- , 
mesi, istihsal müesseselerinin biran 
evvel toplanması, bu enstitülere b i
rer kimya laboratuvarı ilave ediline-

.. si. 

Ebedi Şele taz im 1 

Komisyonlar yarın faaliyetlenine I 
devam edeceklerdir. \ 

rikaiannın kurulması, Ankarada bü Zeytincilikte ise, :mevcut ınahsul
yük bir ziraat aletleri fabrikasının dar zeytinliklerin verim kabiliyetlc
açılması, her bölgeye uygun ziraat tinin arttırılması, yabani zeytinlilde
makinelerinin ayrılarak tamim edil tin mahsuldar bir hale getirilmesi, 

Anakara, 28 (A.A.) - Birinci köy 
ve ziraat kalkınma kongresi delege
leri bugün Atatürkün tabutlarının 
mahfuz bulunduğu Etnoğrafya mü
zesine giderek ebedi Şef'e karşı ta
zimlerini izhar eylemişlerdir. 

mesi. yeniden zeytinlik tesis edeceklerin 
Z irai aanatlar komis)l~nu ihtiyacı olan fidanların temini, yağ 

29 - 12 - 938 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza , sıtma gibi tehlikeli hastalıklara tutul· 

mamaık için, sağhğmızı daima BlOGENlNE dediğimiz kan ve 
derman hablarile sigortalayınız. 

BlOGENINE; b irçok mühim devaların birleşlirilmesile meY· 
dana getir ilmit en birnci kan, kuvvet, İftiha yaratan ve mucize 
gibi tesirini derhal gösteren bulunmaz bir müstahzardır. . 

BlOGENlNE; kandaki kırmızı yuvarlacrklara verdiği yenı 
yeni büyük kuvvetlerle haricden gelecek her türlü mikrobları der .. 
hal öldürür. Tatlı bir it t iha temin eder. Sinir ve adaleleri ·sağl~· 
lattırır. Zeka ve hafızayı parlatır. Bel gevşekliği ve ademi iktı· 
darda tayanı hayret faydalar temin eder. 

BlOGENINE; kullananlar kat 'iyyen kardan, kıştan, soğuk· 
t an, yağmurdan ve havaların değişmesinden müteessir olmazlar. 
Çünkü uzviyet, her zaman gene ve dine bulunur. Ve hu sayede 
müthit akrbetled e neticelenen; grip , nezle, enfloenza, sıtma gibi 
afetlerden emin bir surette korunmuş olur. ~ıhhat Vekaletinin res· 
mi müsaadesini haizd ir. H er eczanede bulunur. 
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ANTİS EPT İ K 

Soğuk algınllğı, nezle ve teneffi!s yol· ..d.M%'8"'."~•,(;lll"'""~ ... 
larile geçen hastahklardc:İn korur, 
grip ve boğaz rahatsızhklarında, ses 
kısıkhğında pek faydahdir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

Topraksız köylüye toprak tevzii 
ve dağınık toprakların birleştiril

mesi meselelerini de ihtiva edecek 
olan Toprak Kanununun bir an ev
vel hazırlanıp çıkarılması, ziraatin 
aletle yapılması, toprağın pullukla 
sürülmesi usullerinin teşvik ve ta
mimi, çiftçinin elle kullanabilecek 
veya herhangi bir vasıta ile tahrik 
edecek makine ve bunların yedek 
parcalannın, ve büyük çiftçiye 
traktör ve diğer makinelerin ucuzca 
ve uzun vade ile temini, mazot, gaz 
vesair muharrik kuvvet temin eden 
madde fiyatlarının ve gümrük re
!lmlerinin hafifletilmesi, memleke
te ithal olunacak ziraat makineleri
nin her nuntakanın hususiyet ve 
ihtiyaçlarına göre devletçe muay
yen tiplere ircaı ve makine satışı 

yapacak müesseselerin her yerde 
ve mahalli ihtiyaçları tatmin ede
cek surette tamirhane açması ve ye 
dek parça bulundurulması, memle
kette sun'i gübre fabrikalarının ku
rulması , köylüler arasındaki arazi 
ihtilaflarının cezri surette ve acilen 
halli için hususi tedbirler derpiş e
dUmesj ziJ:aj kredi mevzuunda faiz 

nisbetlerinin yüzde 8,5 tan yüzde 
ikiye en çok üçe indirilmesi, istih
salin yıllık devamlı masraflara ta
alluk edenlerden gayri ihtiyaçların 
da uzun vadelerle karşılanması, 
kredi kooperatüleri faaliyetinin Zi
raat Vekaletinin daha yakın müra
kabesine tabi tutulması gibi muh
telif işler görüşülmüş ve umumi he
yete tevdiine karar verilmistir. 

Ziraat sanatleri komisyonu bu- istihsal işlerini rasyonelize ederek 
günkü toplantısında ipekböcekçiliği, yağ randımanını ve yüksek kalitede 
arıcılık, şarapçılık, biracılık mevzu- yağ istihsal nisbetlerinin arttırılma
ları etrafında görüşmüştür. Şarabın sı ve istihsal maliyetlerini düşürecc!k 
istihlak vergisinin indirilmesi, imal tedbirlerin alınması, sofralık salamu
ve satışın serbest olarak yapılması, ra zeytin ihzar işlerinin standartlaş
konservecilikte Akbanka geçecek o- tırılması, müstahsil arasına fennt 
lan devlet ziraat işletmesi teşekkülü- zeytincilik kültürünün yayılması, 
nün simdilik Bursad.a bir konserve bağcılıkta rekabete kabiliyetli, yiilt

f abrikası tesisi ve memleketin sebze sek kaliteli kuru üzum ıstın~al!, ve 
ve meyve vaziyetine göre diğer yer- ihraca elverişli külliyetli yaş üzüm 
!erinde de fabrikalar tesisi, bira fi- yetiştirilmesi, filokseralı mıntakala
yatlannın azami bir şekilde ucuzlat- rın fidan ihtiyacının devlet eliyle tc
tırılması ve Türk birasının memleke- mini filokserasız mıntakalarda da 
tin her tarafına yayılması, şarap ve standart tiplerinden köklü fidamn 
biracılıkta kullanılan fıçı sanayiinin devlet el~yle. t:mini:. k~ürt ve.. ıöz-

Muhasebeci 
1700 Lira 

İhtilas Etmiş ------(Başı 1 iıncide) 

dianın ne dereceye kadar doğru oldu
ğu tahkikatın neticesinde belli ola
caktır. 

Yalnız, katiyetle muhakkak olan 
J.,li ~C.)' V cU ""'• 1.1"' U..U.la.:> ~ .. 1.1..ıı•-•- J -

pıldıktan sonra Enver, terfian evve
la Üsküdar şubesi muhaseheciliğine 
tayin edilmiş, daha sonra da Fatih 
şubesi muhasebeciliğine getirilmiş

tir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm~:; 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrılarınızı derhal~ 

- icabında günde 3 kaşe ahnabilir. ~ 

Yeni ziraat usllleri 
Tar1a ziraati komisyonu şu ka

rarlan vermiştir: 

tesisi görfü;iilrnüştür. taşı vesaıre ılaçlar uzerınde muzake-
. k k . d reler yapılmıştır. 

Atçılık komisyonunun verdiği ka- aza yaş uzuml en sa ıtmhı~a~da-
Atçılı omc.syonun a 

1 

F 1 .. .. d t 1 1 

d 
nnın şarap yapı masına a s1sı e 

rarlar şunlar ır: b d i t ·şı· . • d · u ara a s enmı ır. · 
Atcılık raporuna aıt umumı ve e-

taylı ·hatlar tamamen kabul edilmiş- Sığı rcılık komi&yonu 
tir. Bu arada Ziraat Vekaleti tara- Sığırcılık komisyonu şu mevzular 
fından tay depolarının tesisi, milli etrafında görüşmüstür: Memlekette 
Müdafaa Vekaletinin seyyar ve dai- mevcut dört mahalli sığır ırkının et 
mi at mübayaası komisyonlarının ve süt verimlerinin arttırılması, Js
teşkili ve Milli Müdafaa Vekaletinin tanbul, Ankara, lzmir gibi b~yük şe
at yetiştirme çiftlikleri ile uzun va- hirlerle Garp mntakasımn sut ve et 
deli mukaveleler akdi, ath sporun ihtiyacını kolaylıkla temin etmek i
muhtelif şubelerinin gençliği ihata çin Montafon sığır ırkının yetiştiril
eden bir teşkilat haline getirilmesi mesine devam edilmesi, mem~eket 
ve bir elden idare edilmesi. boğa ihtiyacını temin etmek uzere 

Ziraat Vekaletine müsait olan ma- kafi miktarda devlet damızlık yetiş
hallerde yardım yapmak suretile tirme müesseselerinin küşadı sığırcı
halk tay depolarının meydana geti- ğı ilerlemiş bölgelerde 1sl~? .. organi
ri1mesi, ıslahı hayvanat kanununun zasyonlarının yapılması, koyluye mal 
yeniden tanzimi, at ye!i ştirme orga- etmek için örnek köy ve örnek yetiş
nizasyonu işlerinin biran evvel ıkma- tiricileri teşkili, ıslah işlerinde mu
li, zirai eğitmenler kursunda ve ay- vaffak olmak için hayvan yemlerini 
rıca halk ve köylere hayvan bakımı ıner'a ve çayırların ıslahı. 
vesaire hakkında kurslar açılması, 
hususi vesikalı aygır sahip1e:-ine 
prim verilmesi, uzun taylar y~t!şti
ricilerine fenni ahır yapmalan için 
orman idaresince katiyata müsaade 
edilmesi ve kereste verilmesi, ılgı 
sahiplerine müsait şartlarla aygır 
temini. 

Diğer komİ•yonlarda 
Koyunculuk ve tiftik komisyonu

nun müzakere ve kabul ettiği esas
lar şunlardır: 

Her mıntakaya göre kuru ziraat 
usullerinin tatbiki, kuraklıkla. ala
kalı bölgelerde bu işin tecrübe edi
lip yapılması, hayvan gübrelerinin 
mahrukat olarak kullanılmaması 
gübrelerin iyi bir şekilde muhafaz~ 
şekilleri, yeşil gübrelerJn tamimi 
mmtakalara göre en uygun nebat~ 
lann tesbti, ucuz gübre temini, ta
-Oüi küherçileden istifade imkanla
nnın aranması, Karadeniz mıntaka 
sında bir kimyevi gübre fabrikası
nın kurulması, yurt nebatlarının ıs 
lahı için muhite en uygun tohum
luklar seçilmesi, iç ve dış piyasala
nn istediği tiplerin tesbiti, tohunı 
ıslah istasyonlarının çoğaltılınas1, 
memleketin tohumluk ihtiyacını te
nıin için büyifk mikyasta üretme 
$Üllikleri teşkili, Türkiyenin hubu
bat için devamlı ve rekabete kabili
yetli hububat ihracatçısı mcvkiine 
getirilmesi, en uygun randımanlı 
tiplerin seçilmesi, istihsal ve satıs 
usullerinin ıslahı, çiftçinin bu mev: 
zulC?r etrafında arttırılması, ıslah . Bağ, bahçe ziraati 
lStasyonlannca iyi ve yüksek va-

Koyun ve keçilerin sayım vergisi
nin tenzili, Merinos yetiştiren mınta
kalarda yetiştiricilere prim verilme
si, Sakız( koyunlarının bulunduklan 
mahalde teksiri, Merinos yapağılan
nın beynelmilel piyasaya göre değil, 
müstahsilin bu yoldaki masrafları 
nazarı itibara alınarak kendilerini 
:memnun edecek fiyatla fab-rikalar 
tarafından mübayaası, tiftik ahm ve 
satımının bir borsa dahilinde icrası. 

sıflı tohumlukların bütün çiftçilere .. Ba~. bahçe ziraati k~misyonu bu
yayılmasımn temini hub b t ih ... gunku toplantısında bagcılık, n~eyve-

' u a ra':r 'lik · ·ı ·k 1 l · · ·· • ve istihsal yerlerindeki siloların cı , zeytıncı ı m~s~ e erını mnza-
çogy altılm"'" kl' afl kere ve kabul etmıştır. Bu :;!saslara "'-"•, na ıye masr arının 1 .. .1. . . 
azaltt ı b .. .. k h' 

1 
d gore. meyvecı ıkte memlcketımızd'? 

1~1 m~sı, uyu . şe ır er e ek- hariç piyasalarla rekabet ed<:!hilecek 
mck ımalatırun fabrıka1aştırılması, y·u·ksck kaliteı· · t'h ı· 'h _ b .. .. k . . ı meyve ıs ı sa ı, ı ra 

uyu ıstihsal merkezlerinde un fab ca elverişli fazla miktarda meyve ye-

,,,.~,.,.,~.l"JJ')l'.I'\.#', 

~ Vallbaşı Ana ~ 
~ Günümüzdür 

tiştiri1mesi, meyveciliğin yüksek ran
dımanlı ve en iyi vasıflı m eyve ce-
şit1erimize hasn, kültür, istihsal Ye 
satışa hazırlama metodlarındaki nok 
sanlanmınn giderilmesi, çiftrimizin 
ihtiyacı olan fidanların standart tip 
olmak şartile devlet eliyle temini, 
meyvecilik'. bilgfainin halk arasında 

yayılabilmesi gibi mevzular görüşill

ınüştür. 

Tiftiklerimizin memleket haricıne 
ham olarak değil, hiç olmazsa nim 
mamul olarak sevkedilmesi, milli 
fabrikalarda dokunan - fabrikalar
da bilhassa askeri şayaklar - tiftik 
yapağı ile karıştırılarak asgari % 30 
olarak dokundurulmasmın temini , 
mevcut olan iki tiftik ağılına Yozgat 
veya Kastamonide üçüncü bir damız

lık tiftik ağılının ilavesi, tiftik sürü
lerini kıl keçilerinden ve koyuiıla

rmdan tefrik edilmesi, sürü sahiple-

~ O gün annenize bir hedi-
~ ye vererek onu •evindiriniz. 
" 1'1'-"'-'~"""" 

Otobüs işindeki lüzuma 
muhakeme kararında 

neler vm? 

~-----------------------------------------~ NiÇiN ISTIRAB ' ÇEKiYOR· 

Otobüs yolsuzluğundan dolayı ~ski 

İstanbul valisi Muhittin Üstündağ, 
eski belediye reis muavini Ekrem, 

fen işleri müdürü Hüsnü, varidat mü 

dürü Neşet. haklarında Devlet Şu

rasında verilen ve dahiliye yoluyla 

temyiz mahkemesine gönderilen lü

zumu muhakeme kararında Üstün -

dağ ve arkadaşlarının yolsuzluktaki 
alakalan şöyle hulasa edilmektedir: 

'' 1 - Otobüş işlerinin doğrudan 
doğruya belediyece idare olunmak is
tenmesi ve bu suretle talimata mu
gayir hareket edilmesi. 

2 - Otobüscülerden ruhsatname 
lerin istirdadı husunda kanunsuz ha 
rekctlerde bulunulması, 

3 - Mültemes olanlara ruhsatna 
me temin etmek için bir takım karı
şık muameleler yapılması, 

4 - Açılmasına müsaade edilme
miş olan Maçka - Beyazıt hattının vu 
kubulan müracaatlar üzerine ve ba
zı şoförlerden araba başına 300 - 500 
lira arasında para toplandığı şayia
larına rağmen hattın açılmasına mü
saade edilmesi, 

.. . 
GUZELLIK 
Kadının · 

Hakkıd ı r 

Hak ik i ve 

modern 
g ü z e l l l {Jln 

yo ı u 

C OT 't 
d en geçer. 

C OTY 
MEŞHUR f"RANSIZ MARKASI 

PUDRA 

p 'ARFÖM 

R U J 

5 - Kurtuluş - Beyazıt hattının I 
açılmasında B. Sabur Samiye ve di- , 

ğ~r bazı kimseler.e me~aatler temi-ı Ekremin lüzumu muhakemesine ka
nıne meydan verılmesı, rar verilmesini icap ettiren sebepler 

6 - Şişli - Fatih hattının ruhsat- arasında ezcümle muhtelif ruhsatna
namesi, araba sahibi _olm~dığı ~a- me sahiplerine gayri müsavi, istis
l\1m bulunan ve beledıyenın eskı me nai ve iltizamkarane muameleler tat 
murlarmdan iken, mübalatı:ıızlığın - bik etmesi 
dan dolayı istifaya mecbur edildiği 9 _ Fe~ işleri müdürü B. Hüsnü 
söylenen Rafet ismindeki. zata ~eril- Keseroğlunun da otobüslerin muaye
mesi ve bu suretle Rafetın bu ışten 1 . d talimatnameye tevfiki ha .

1 
. ne erın e 

menfaat teminine meydan verı mesı, 
7 _ Bir çok arabaların ufak tefek reket etmemesi ve bazı araba sahip 

yolsuzluklardan dolayı encümen ka- leri hakkında istisnai muamele yap 

ran alınmaksızın seferden men'i, pa ması, 
ra cezası istihsali, ruhsatnamelerin 10 - Varidat müdürü B. Neşetin 
istirdadında gayri meşru muamelele- Kurtuluş - Beyazıt hattı için y~)lsuz 
re tevessül olunması, işlerde bulunmağı temin edecek mu-

8 - Eski belediye reis muavini B. ameleler yapmaSL 

SUNUZ? 

BiR DEFA DA 

alınız, b f 
NEORÜRİN sizi bu müz'i~ t!ıı 
ağrılarından, nezle ve grıP 
derhal kurtaracaktır. 1e 
NEOKÜRİN kalbi yorınaZ 
mideyi bozmaz. )iıt· 
Tek kaşe 6, altılık kutu ~O 11ııt· 
r ustur. Her eczanede bu 11 t 
NEORÜRİN ismine ~ 

,-----·~-... 
TA 
1 @ıf (5'~~ e 

ııa " Kitap, gazete. mecrP ne 
her türlü tabı, cilt ve k 

1 

i,leri yapılır. 
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Birinci Ziraat Kongresinden lntibala1 

Birinci Köu ve Ziraat kongreılnin a(ılıfına ait bir intiba: Memleketin dört bir kö,eıinden gelen muralıluular bir arada 

Yübek talılll ge~ği namına kongrede ıöz alan 
bi.r talebe kürıüde Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu nutkunu töulü11or Bir köylü, kongrede. dlleklerinl, iıtekle:rini anlalıuor 

Kongreye lttinık eden 1cö11lliler. Ziraat VeklU Faik Kunloilu ile beraler 

Büg#Uc longrenln afılıfından diler 6lr lntf6a: BqrJeldl Celil Bauar, miildna nıdlııum aB11lerken longrenln ıanıanı görlüallfa 
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isini de SöyletmekBanaDüşmüştü 
Tarmaşar Saatlik Cilveleşme Beni Çok Yormuştu 
rna Onları da Cırlak Dağ İspinozuna Döndürmüştü. 

~ 
<ayır, hayır üzülmeyiniz. Boğuş-
<a esnasındaki yakınlık bu yadi
Q-ın kim olduğunu iyice ~mlat -
Ştı bana. Vaktile Perim baikanın 
Gültepedeki büyük toplantı -

lzda, Sandaneskinin husurti mu
ilfızları arasında bulunduğunu, 
lisesinde gördüğüm bir bJçak ya
asının büzük kalan yerinden iyi
? hatırlamıştım. İsmi de İştipli 
anço) idi, bu müslüman köylü
~ kıyafetine giren şeririn. 

Mektubun ıslak katlarını :!ik -
~tle açtım. Evire çevire okuma -
a çalıştım. İç kıvrımında kaldığı 
lll nisbeten az ıslandığını gördü
"ltl mektubun baş tarafında, pa
~s Papa Yuvana, cümlesinin ya
~ı olduğunu farkettim. Bu bana 
'1fiydi. Daha fazla incelemeğ~ 
•zum kalmamıştı. Mektubun oku
a.rnadığım kısımlarını, Gospodin 
~anço) ile Menlik Bulgarlar!nın 
apas1 olan hürmetlu Papa Yuvan 
lbette bülbül gibi şakıyarak söy
%cekler, beni silik yazılan he
'l!letmek gibi yorucu, güç bir iş -
~ kurtaracaklardı. 

O gün, bir saat sonra Panço ile 
>aI>as Yuvan kışlanın birer oda -
~a kapatıl~ış, sorguya da baş -
~ılmıştı. Her ikisine verilen ö
lıtlere, yapılan tavsiyelere, edilen 
'aitıere rağmen ağızlarından, bir 
::, bilmiyoruzdan başka, söz al -
ı ~ kabil olmamıştı. Katmerlen
~iş bir eşek inadı ile çeneleri ki-
tlenen bu ba bacanları söyletmek 
~i bana düşmüştü artık. Yalnız 
it odada her ikisi ile ayrı ayrı 
~şar saatlik cilveleşmemiz, 
~!:çi onlardan ziyade beni yor -
~~. üzmüştü amma, iltlsinı de 
4.iı altlan kesilmiş cırlak birer 
ğ ispinozuna benzetmiştim. O 

ta.dar gevezeleşm.işler, durup dın -
l'Uneden söylemişler, söylemiş .. 

l!t'di 

Ş imdi nasıl cnveıeştiğimizi an 
~ latmağı bırakalım da evve-

hünnetlu papas Yuvanın söy
~lerini kısaca okuyalun: 

"'... Ben Sandaneski tarafından 
~te edilen gizli teşkilatın Men

şubesi reisiyim. Kasabadaki 
·~'Ilı zenginlerinin isimlerini, ve -
'ıı.hilecekleri paraların rniktarları

Gospodine ben yazdım. On gün 
\>el (Dereimüslim) köyünde San 
~eski ile buluştuk. Para veril-
diği takdirde baskının nasıl ya

~a.:_ağını, kasabanın nasıl yakı • 
agmı kararlaştırdık. Elinize ge 

~ bu mektup bana gelince, hü
~ tnete, Rumlara sezdirmeden, ce
) <ıa.tıe beraber kasabadan çıkıp 
(teimüslim köyüne gidecektim. 
'11.tldaneskinin kuvvetleri de o sı
~a kasabayı basacak, zenginleri 
l"alarile beraber kaldıracak bina 
~ ateşliyecek, dinamitle b~laYJ 

racaklardı._ 

İ>anço çorbacı da: .. 
·· Ben ağzıma iki mektup at-

1§tını. İstenilen paramn bana tes-
1~i için yazılan Haci Anestiye a-

tnektu bu yuttum ben. Haci A
:stiden para alamadığım takdir -
~ ağzımdan çıkardığınız mektu -
ttı l>apa Yuvana verip "Dereımüs-

•ı e dönecektim. Yarın akşam 
c ' e yarısına doğru "Viranski 1i 
İltan "Mitza., ile "Kırasne:: li 
lltan (Kara Vasil) in çeteleri bir 
~ftan civar köylerden gelecek 
~gar köylülerile Sandaneski de :t. taraftan Menliği basacaktık. 
~Türk olan "Stoyan,, kapta-

~~"""'.l'.I'.~ 
Yllbaşı Ana 
Günümüzdür 

lı O gün annenize bir heJi
' e vererek onu •ef.1inJiriniz. 
·~~ 

nın bir müfreze ile Menliğe ~eldi
ğini papaz Yuvan bize haber ver
mişti. Fakat Sandaneski bu ha
bere inanmadı. Işi anlamak için 
gönderdi beni. Ben Stoyanın bu
rada olduğunu öğrenirsem Hacı A 
nestinin mektubunu yırtacaktım, 

yalnız papazın mektubunu verip 
dönecektim köye .. ,, 

1 şin anlaşılmadık yeri kalma
mış, Sandaneskinin giriş

mek istediği kanlı teşebbüs oldu
ğu gibi meydana çıkmıştı. Artık 
yapılacak iş, tabii baskını bekle
mek değil, baskıncılan bulunduk
ları köyde tepelemektL 

O gece tabii hiç uyuyamadık. 
Alay kumandanı Hüsnü bey vazi
felerimizi ayırmış, emirlerini ver 
mişti. Ben müfrezemle köyü basa
caktım. 

Jandarma yüzbaşısı Salih ağa 
müfrezesile köyün çıkış yollarını 

tutacak, icabında bana da yardım 
e a;~kt.i. Ayrıca blı plyadc Uülü

ğü köyü saracak, diğer bir bölük 
te ihtiyaç vukuunda her hangi bir 

tarafa yardıma koşmak 
tiyatta kalacaktı. 

Sabaha yakın Menlikten 
mızı kasabanın köpeklerine 
duyurmadık. Halkta korku ve he
yecan uyandırmamak için işimiz 
gibi hareketimizi de sakladık. O 
kadar sessiz yürüdük. Yarım saat 
sonra (Dereimüslim) köyü sıkıca 
sarılmış Salih ağanın postaları da 
yerli yerine dağılmıştı. 

Tan ağarıyordu, giden gecenin 
köy sokaklarına serptiği loşluklar 

esmerleşiyor, soluk sisler dağılı
yordu. Köy kilisesinin boğuk sesli 
küflü çanı ağır ağır çalmıyor, sı
ğırtmacın yanık sesi ağlar gibi 
köy başından duyuluyordu. Tuhal 
değil mi? .. Bütün köpekler de kö

yün başına çökecek musibeti se
zinlemiş gibi acı acı uluyorlardı. 
Ben müfrezemi gireceğim yolun 

başında bırakmış, yanımdaki on 
hc9 neferle t.ili::ıc yo.nındcJri kü

çük meydana varmıştım. 
(Devamı 11ar) 

•• 
AKSIRIKLA ÖKSÜRÜK 

Bu mevsimde -tabn, radyo ve 
otomobil seslerinden sonra- en 
çok ilşittiğimiz sesler. İkincisi bi-
rincisini tamamlar: Nezle a'ksınk
la başlar, sonra göğse iner ve ök
sürükle devam eder. 

Öksürük öksüreni de, işiteni de 
rahatsız eder, fakat aksırık -kar
şıda yahut yanında bulunanlar 
icin tehlikeli olmakla beraber
aksıran ilçin çok defa keyifli bir
şeydir. Her şeyi bilen, Aristo fi
lozofun dediğine göre, aksnığm 
verdiği keyif vücudün her tarafı
na yayılır. Ondan dolayı olacak 
ki, aksıran adama -tebrk maka
mında- ilkin çok yaşa, ikincisin
de bin yaşa derler ... Ancak, aksı· 
nk ikincisinde durmazsa -bin 
yıldan ziyade yasamı~ kimse bi
linmed ·ıği için- saygısızlık olur; 
etraftakiler çekinirler. 

Vakıa, insanın çok sevdiğ·i bir 
kimse de olsa, bir adamın ağzın
dan, burnundan çıkan to..: gihl 
kirli su habbelerine karşı gelmek 
h ·ıç te hoşa gitmiyecek birşey ol
duğundan, aksıranlardan çeki
nenlerin haklnrı da vardır. 

Aksıranın karşısında yahut ya· 
nında ırek yakında bulunursanı:r. 
nezlesinin size de geçmesine ihti
mal olur. Aksıranın ağzından Ye 
burnundan <:ıkan mikroplann 
şerrinden kurtulmak için bitr met
reden daha uzakta durmayı tavsi
ye ederler. hir odada yahut salon
da otururken bu tavsiyeyi yerine 
getirmek kolav olursa da sokakta 
tesadiif ettiğiniz ahbaplarınızla 

bir metreden daha uzaktan görü
şemezsiniz. 

Onun için karsı karşıya göl'iiş
tüğünüz adam birdenbire aksırır
sa onun sa~tığı mikroplardan ko-
nınmak pek gü~, hemen imkansız
dır. Bundan dolayı aksınktil ihti
yat etmek aksıranın kendisine dii
şer. 

Vakıa in!'ian isterse aksınğmı 
tutabilir. Bir kere, bumu yeni ka" 
SJJ1Dll.Y8 betleNiı 'lmkit -bir par-

mağı ile gözünün iç tarafında bu
nın kemiğinin üzerine sıkıca bas
tmrsa aksırığı daha başından kes
mek mümkündür. Fakat böyle ta 
başında aksırığı kesmek her vakit 
insanın hatınna gelmez, yahut 
gelse de yetisemez. Çok defa ak
smk haşladıktan sonra ağzını ve 
genzini sımsıkı kapıyarak aks1rı
ğı durdurmıya c;ah~ır. 

O zaman karıııda bulnnan o, toz 
giM, mikroplu sulardan kurtulın. 
Fakat bu sefer aksıran için daha 
büyiik bir tehlike ba!! f{Ö<;tcrir. 
Çünkü a~zdan ve burundan çıka
rnıyan mikroplu sular kulak fara
fma ~iderler, yüz kemiklerinin a· 
rasında bosluklara girerler. Bun· 
lann hastalıklan da. bilirsiniz ki, 
pek eğlenceli şeyler değildir. 

Su halde aksıran için de aksırı
ğı basladıktan sonra tutmak doğ
ru olmaz. iyisi -pek utanauk 
bir yerde olmayınca- aksınğı sa
lıvermek, fakat başkalarım zarar
dan korumak üzere ağzının. l,ur
nunun önüne bir mendil tutmak
ta da ihmal etmemektir. Böyle ya
pınca hem aksırık keyfi tamam 
olur, hem de başkaları zarardan 
kurtulur. 

Zaten aksırık her vakit mtttla
ka nezle ba~langıcına alamet de
ğildir. Pek ince duygulu burunlar 
nezle olmadan da, soğuktan, sı
cakta hile kiiçük bir hava ~el'P.ya
nından aksırmıya başlarlar. Böyle 
ufacık bir hava cereyanından iis
tiiste on defa, daha ziyade bile. 
aksıran duygulu bttrtın sahipleri 
gö:rmiissiinüzdiir. 

İnsaiı. gölgeden güneşe çıkar
ken, giinesten gölı?eye geçerken 
bile aksırabilir. Hele gün~e ba
karken birdenbire ve üstüste ak
sıran kimseler epeyce vardır. Hem 
de böyle göneşe ba·karken aksır
ma•k pek uğurlu, aksıranın kendi
si de pek talihli sayılır. Yılba!!ı 
gecesinden önce güneşli bir giin 
olur da, güneşe bakarken aksınr
sanız sevinmelisini:ı-: Piyanko ai-
2 ~acak demelctlr. 

-CEP MiTRPLR 
3 KIT AP ÇIKTI 
Atatürkün Hayata 

• 
Rip Van Vinkle 
(Yüz Sene Uyuyan Adam) 

Yazan: VAŞİNGTON İRVING 

• 
Acemi Bir 
Köylü Kızı 
Yazan: PUŞKİN 

Cep kitapları cumartesi ve çarşamba günleri haftada 

iki tane çıkmaktadır.Her kitap 64 - 96 sayfa ve ıo Kr. 

100 Kitaba abone olanlara ayrıca küçük ve zarif bir 

kütüphane hediye edilmektedir.100 Kitabın abone üc 

reti 800, 50 kitabın abone ücreti 450 kurustur.. 

CEP KİTAPLARI 
İstanbulda, An 
kara caddesin -
de Reşitefendi 

hanında 
Dördüncü Kitap 

MARKOPOLO 
Cumartesi Günü Çıkıyor 

11 

Dişlerin Sıyanet elik esi 

Evet yavrum, 'di§ aolitorum 
·RADYOLIN 'in bu harikulôde kurla
rı§ına hayran oldu. '.Ancali günde 

Daima 

3 flefa liulfanmamı ıart 
Sen de ayni §ekli tatbik 
neticeleri alacaksın. 

koydu. 
ef, avni 

Radyolin 
-
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Levazım Amirliği Satın - ı 
Alma Komisyonu llônları İZMİR iNCİR ve ÜZÜM TARIM ~~ Reıat Nuri GÜNTEKIN 

(Ba§ı 1 incide) 

eri bu kök unsurların renk ve kokusunu tanı-

1 
Harici Askeri~ 

ı----
Beher adedine dört bin lira tah

min edilen 25 adet seyyar tamir-· 
hane malzemesi karaserlerile bir
likte montesi kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmesi 
25-1-939 çarşamba günü saat 
11 dedir. ilk teminatı 7500 lira o
lup şartnamesi beş lira mukabi
linde komisyondan alınır. Eksilt
meye gireceklerin kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 CÜ 

maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte ihale saatinden behemehal 
bir saat evveline kadar za!"flan
nı Ankarada M. M. V. satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

4000 metre çanta ara bezi 4-1-9:>9 
çarşamba günü saat 15 de Topha
nede İstanbul levazım amirliği sa
tınalma komisyonunda pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 2600 li
ra teminatı 390 liradır. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kanuni vesikala -
rile beraber belli saatte komisyo

SATIŞ KOOPERATiFLERi BİRLIGİ KA 

ar. 
<le küc~ük hislerin üstüne çıkmak yaratılış kanun-

Jm. ..k iddiası kadar imkansız bir şey ... 
- Nazariyede belki öyle .. Fakat pratikte, çok güç olmakla 

beraber imkansız değildir. İmkansız olaydı vazife denen fikir 
için kendini öldürten zabiti, hakikat denen fikir için kendine 
mikrop aşıhyan doktoru, namus denen fikir için önüne konan 
tehlikesiz bir rüşveti reddeden memuru görmiyecektik ... 

- Vücutsuz bir varlık olan fikir, his ve ihtiras gibi madde 
alemine mutlak bir tasarrufu olan korkunç kuvvetlere nasıl ha
kim olacak? 

- Bu yaratılışın bir sırrıdır. İyi teşekkül etmiş kafada 
fikirler, şüphesiz yine kendi cinslerinden bir başka fikre vücut 
veriyorlar. Adına isterseniz prensip de diyebilirz. Bu mücerret 
fikir veya prensiplerde his ve ihtiraslara ait bassalar, bütün 
yapıcı ve yıkıcı kudretleri]e yaşamaktadırlar. 

İnsanda küçük hisleri baş kaldırmaktan alıkoyan kuvvet, 
budur ve tamamile fikir mahsulüdür. Sonra bunların sirayet 
hassa1arını da unutmamak lazımdır. Herhangi bir toplulukta 
bu kalitede insan ne kadar çoğaltılırsa selamet şansı o kadar 
artar. 

Demek hep dönüp dolaşıp yine kültür meselesinde karar 
kılıyoruz. , 

--=-~~---------------------------
YILBAŞI ANA GÜNÜ 

..........,..,,/: 1 1 (Ba~ı 1 ncide) 
de asildir. Dünyanın en çok seven insanı odur. Ve dünyada, 
menfaate dayanmıyan yegane sevgi, onun sevgisidir. 

Bu saydıklarımız, bir ana günü yapmak isteyişimizin sa
yısız sebeplerinden ancak birkaç tanesidir. Analara layık 
bulundukları kıymeti vermekte bizden erken davr~nmış bir 
çok memleketlerde olduğu gibi bizde de bir "Ana günü,, ya
pılması, hayli gecikmiş bir vazifemizdir. 

Geçenlerde, bu :vazifenin başarılmasına hizmet etmek 
gayesile bir ankete başlamıştık. 

Memlekete büyük mikyasta hizmet etmiş şahsiyetler a
rasında açılan bu anketimizin suali şuydu: 

"-Ananıza ne1er borçlusunuz? 
Araya giren birçok büyük memleket hadiseleri, bu an

ketimize devam etmemize fırsat vermemişti. Bu fırsatı an
cak bugün ele geçirebilmiş bulunuyoruz. Elimizde, tanınmış 
şahsiyetlerim~: tarafından yukarıki sualimize verilmiş bir 
çok ce,·aplar var. Hele karilerimizin, ayni suale cevap ola
rak gönderdikleri mektuplar, büyük bir yığın teşkil etmek
tedir. O cevapların ve mektupların sırasile neşrine d.e bu
günlerde başhyacağız. Şu andeki temennimiz, kanunusani
nin ilk gününün, "Ana günü,, olarak kabul edilmesidir. Se
nenin ilk gününü, analara ayırmak, ve o gün analarımıza 
münasip hediyeler vermek, bize, analarımıza karşı vazifele
rimizi unutmamış bulunmanın vicdani saadetini duyuracak
tır. Yeni bir yıla, analanınwn hakkımızdaki hayırlı temen
nilerini kazanarak girmek de, çalışma enerjimizi hızlandırı
cı bir teselli, bir manevi kuvvet olacaktır. 

na gününde neler yapmamızı tasavvur ettiğimizi de, 
yarınki TAN sütunlarında izaha çalışacağız. 

Italyanlar Yeniden 
T ahşidat Yapıyorlarmış 
Kruvazöre üç torpito muhribi refa- endüstrisini seferber hale getirmek
kat edecektir. tedir. Fransa aleyhindeki mücadele-

Başvekil, Korsikadan Bizerteye, nln psikolojisini hazırlamak için bir 
sonra Tunusa geçecektir. Tunustaki komisyon teşkil edilmiştir. 
ikameti ~snasında Tunus cenubunda Franaanın cevabi n~·ta81 
yakp~an tahkimat işlerini tetkik ede- Londrcı, 28 ( A.A.) _ İtalya-
ce tır. T - I M ı· · ı nın uuva - US$O ını atı a§77la.-

B. Daladier mütealoben Cezayire Zarını fesheden notasına Fransa-
giderek bir gün kalacaktır. 

nın cevabı metni, Chamberlain B. Daladier parlamentonun tek -
rar açılmasında hazır bulunmak ü- 1'e Lord Halifak3'ın Romaya git

meden evvel bunu öğrenmeleri zere 10 kfuıunusanide Parisc dönmüş l 
olacaktır. için ngiltere hükumetine bugün 

bildirilmistir. Bir aarlık bazı İngiliz gazeteleri- • 
lngiliz - Fransız temasları dipBaşvekile 25 harp gemisi refakat e-

deceğini yazmış, bu da seyahate bir lomatik yoUarla bu seyahatle 
alakadar olmak üzere muntazadeniz nümayişi şeklini vermişse de 

~ransız mahafili bu haberleri derhal mcın devam etmektedir. Anlaşıl-
dığına göre, Chamberlain bu setekzip etmiştir. 
y.ahat esnasında ltalyan metali-

T ah,ülat haberleri batını görüşmek salahiyetini. 
Fakat, Fransa hükumeti bugiin haiz olmıyacaktır ve şayet bun-

Senegallılardan müteşekkil bir ta - Zar Ro11Ulda mevzuubahis edilirse 
buru bugün Cibutiye göndermiş ve Chcımberlain bu mevzu fizerinde 
Berutta bulunan bir Fransız ganbo- gÖf"ÜŞemiyeceğini beyan edecek-
tuna da Cibutiye gitmek emrini ver til'. 
miştir. İtalyanların şarki Afrikada, Fransız notası, lta'lyanın 1935 
Fransa aleyhinde propagandalar yap kanunusani anlaşmalarını hü-
tıklan ve bir takım tahşidatta bu - kiimsüz iltin etmek için ileri sür· 
lundukları söylenmektedir. Fakat düğii. delilleri reddetmeklP. iktifa 
Havas bu haberlerin aslı olmadığını eylemekte ve bu mesele hakkm-
anlatıyor da müzakerelere girişmek htt.su-

F ran•ada heyecanlı haberler sunda hiçbir telkinde b11fonma-
Diğer taratan Fransız gazeteleri maktadır. 

birçok meraklı haberler vermekte - Binaenaleyh, eğer ltalya bu 
dir. Ordre ve Oeuvre gazeteleri İtal m,e$eley~ avdet etmek istiyor$a 
yanın "Fransız sahillerine mütevec- hattı hareketini yine bizzat ken-
cih,, ~i.ihim askeri hazırlıklarda bu- disi Fransaya bildirmek mecbu -
lunduğunu yazmaktadırlar. riyet"ndı>dir. Çünkü !talyanın ü-

Ordre diyor ki: midi hilafına olarak ne Londra, 
"Alp dağları boyundaki istihkam- ve ne de Paris. hükumetleri, bir 

Iar sü~atle haz1rlanmaktadır. İtalyan müddettenberi !talyan matbuatı-
tır. Hattfı Fransaya karşı gönüllü top nın tehditkar neşriyatının istih-
filosu yakında Spozziada toplanacak daf ettiği avanslarda bu1ur.mıya-
lanmakta olduğu da söylenmekte - caktır. 
<lir.,, 

Oeuvre şöyle yazıyor: 
"Roma hükumeti, 500.000 gönül

J(iyü ı;ilah altına almakta ve İtalyan 

B. Chamberlain, Romada 
neler görüşecek? 

Loodra, 28 (A.A.) - Mister Çeın-

(8931) (693) 

* 
Müstahkem mevki ihtiyacı için 

yapılacak bir tavla kapalı znrf ile 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 
16-1-939 pazartesi günü saat 16 ~ 
Müstahkem mevki satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Yaptın -
lacak tavlanın keşif bedeli 19038 
lira 38 kuruştur. tık teminatı 2310 
liradır. Bu inşaata ait hususi ve 
fenni şartnameleri ve planları An 
kara, İstanbul levazım amirliği sa
tmalma komisyonunda ve Çanak • 
kale Müstahkem mevki satınalma 

komisyonunda görülür. 1steklile -
rin 2490 sayılı kanunda yazılı ve
sikalarla bu bina işini müteahhi
dinin ve mühendisinin muvaf!aki
yetle yapmış olduklarına dair ve
sika ve Nafıa Velaıletinden ehliyel 
ve müteahhitlik vesikalarile ilk 
teminat veya banka mektup1an1e 
beraber teklif mektuplarım havi 
kapalı ve mühürlü zarflarını iha
le günü olan 16-1-939 pazartesi gü 
nü saat 15 e kadar Çanakkale Müs
tahkem mevki satınalma komisyo
nuna vermeleri. Postada vaki ola
cak .E?:ecikıneler kabul edilmez. 

(739) (9486) 

* Kor ihtiyacı için binek hayva -
nı satın alınacaktır. Hayvanların ir 
tifaı en az 144, göğüs çevresi en 
az 1,60 dan aşağı olm.ıyacak ve yaş 
lan 4 ten aşağı olmamak üzere 7 
yaşını geçmiye<:ek ve bilcümle i
le ve emrazdan salim olacaktır. 
Hayvan satmıya talip olanlar her 
gün Çorluda Kolorduda teşekkül e
den hayvan satınalma komisyonu
na müracaatlan. 

Satın alınacak hayvanlar komis
yon tarafından" l:ieğenilmesini mu
teakıp mallein tatbik edilmek üze
re bir hayvan hastanesine gönde
rilir. 24 saat mezkur hastanede ne
zaret ve müşahade altında bıra -
kıldıktan sonra aşı neticesi müsbet 
zuhur edenler sahiplerine ve men
fi zuhur edenlerin parası derhal 
komisyon tarafından verilir. 

. (740) (9487)". 

berlayn ile Lord Halüaksın Roma se 
yahatleri sırasında ne yapacaklan ve 
hangi bahislere temas edecekleri si
yasi mahfellerin merakla takip etti
ği en mühim meseledir. Bir kere 
Mister Çemberlaynın silahlanma si
yasetini azami hızla yürütmeğe, di
ğer taraftan da Naz ilerin yüzüne 
Balkan yolunu seddetmeğe karar 
verdiği anlaşılıyor. Bu takdirde Al
manyada Rutenya yoliyle Ukranya
ya doğru genişlemek mecburiyetin
de kalacaktır. 

Diğer taraftan Mister Çember -
layn, İtalyayı Almanya ile ayırmak 
imkanına da kanidir. N ews Review 
tarafından verilen maltimata göre 
Almanya da bunu hissettiği için İtal 
yanın Tunus, Korsika, Adisababa -
Cibuti demiryolu ve Süveyş kanalı 
üzerindeki iddialarının tahakkuku 

mümkün olduğunu söylemeğe baş
lamıştır. Fakat Mister Çemberlayn 
Londranın Berlinden daha fazla Ro
maya müfit olacağını göstermeğe ça 
lışacak ve İngiltere ile İtalyanın İs
panyaya müdahale ederek bir müta 
reke temin etmelerini istiyecektir. 
Mütarekenin iki yıl devam etmesi 
ve ondan sonra iki taraf arasında 
sulh yapılması düşünül~ektir. İtal-

yanın bu ~beraberliği mukabilinde 
Süveyş kanalından geçen gemileri i
çin liretle tediyat yapması, İtalya -
dan alınacak rara ile İtalyan malla

rı alınması temin olunacaktır. Bu 
suretle İtalyanın Fransaya ihracatı 
artacak ve İngiltere ile Fransa, İtal 
yan imparatorluğunun inkişafına bil 
vasıta yardım etmiş olacaklardr. 

na gelmeleri. (450) (9368) 

* Askeri preventorium için iki a-
det bakır Termosifon ile çamaşır 

kaynatma kazanının pazarlıkla ek
siltmesi 4-1-939 çarşamba günü 
saat 14.30 da Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Keşif bede
li 320 lira 45 kuruş teminatı 48 li
ra 7 kuruştur. Keşfi komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. (449) (9367) 

• 9800 kilo yataklık ı'amuk 4-1-
939 çarşamba günü saat 14 de Top 
hanede İstanbul levazım amirliği 
satmalma komisyonunda pazarlık
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 4116 lira, ilk teminab 308 
lira 70 kuruştur. Şartname ve nü
munesi komisyonda görÜ:ıür. İstek 
lilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

• (452) (9370) 
Ordu ihtiyacı için 180 bin adet 

yemek kaşığı 9-1-939 pazartesi gü
nü saat 15 de kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
9900 lira, ilk teminatı 742 buçuk 
liradır. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evvel Tophanede İstanbul le
vazım amirliği satınalma komis -
yonuna vermeleri. (451) (9369) 

JI. 
Yedek Subay okulu için bir a-

det çamaşır ütüleme makinesi 6-
1-939 cuma günü saat 14.30 da 
Tophanede İstanbul levazım amir
liği satınalma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1700 lira, ilk teminatı 127 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi ko- · 

I 
( 

TARiŞ 
Mamulatı 

Bütün Tariı malları en modern usullerle ICat'iyen 
sıhhf ve temiz olarali hazırlanmıştır. Tesisat11r11s 
Türkiyede biriciktir ve en müterakki garp anlalll" 
larına uygundur. Tariş'ten baıka mahalde fii
mige edilmiş incir yoktur. 

Beyoğlu istiklal caddesi No. '64 
( Parmakkapı tramvay durağı ) 

misyonda görültir. Isteklilerin ka- _::::==:::::::::::::::::::::::::::::::;:.:.:----.............. -----...-,;;;;;..
nuni vesikalarile beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(459) (9488) 

* Süvari Binicilik okulu için 300 
metre mikabı kıım 5-1-939 perşem
be günü saat 14.30 da Tophanede 
levazım amirliği satmalnıa komis
yon unda pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 360 lira 
teminatı 54 liradır. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(460) (9489) 

/" ""\ 

BORSA 1 

ÇEKLER 
. 

28 - 12 - 1938 

Londra !l.87 
Nevyork l25.7975 
Par is 3.315 

: MUAno 6.6225 
Cenevre 28.3925 
~msterdam 6S.365 

1 

Bertin 50.43 
Brüksel 21.2025 
Atina 1.07 
Sof ya 1.545 
Prag 4.32 1 
Madrid 5.87 
Var~ova 23.785 
Budape~te 24.8525 
Bükreş 0.90 
Belgrad 2.8075 
Yokohama 34.27 
Stoklıolm 30.2225 
ıvı:oskova 23.8125 

o 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Eml~k ve Eytam Bank. 50.-

'- .) 

TÜRKİYE 

SEKER FABRİKALAR! 
1 1 

1 Anonrm Şirketinden: ı.i 
ı Müessesemize Üçüncü Parti olarak küp ve kristal ecııe 

tekeri satın alınacaktır. Şarbıamesi Bahçekapı Tathan 42 rı1"' 
maradan isteyenlere verilir. ıif 

12. Sonkanun. 1939 Perşembe günü saat onbire kadar tdı 
mektupları şartname esaslarına göre kabul edilecekt~ 

- İstanbul ae~tinin yegane lüks sal.o~u olan -~ 
ÖZİPEK PALAS OTELiNDS 

YILBAŞI REVEYONU 
Dansh yemek. Sabaha liadar eğlenceler. 

Kotiyonlar, Sürprizler ve ıaire... 94 
Masalar evvelden tutulur. Sirkeci Orhaniye Caddesi. Telefon: 2~3 f""" -----·--
TÜRK TİCARET BANKASI 

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
ıor" 

1939 senesinden itibaren gazete ve mecınuo de" 
da Bankamıza aid olarak ne!redilecek ilanlar bO f)"' 
ma lstanbul Şubemiz Direktörlüğünün tahriri -~~rliİ 
le icra edilecektir. Aksi halde vaki olacak her 

11 

talepler mesmu olmayacaktır. 

. ...--., 
l
- 13 kıratlık çok teoıı~ iik 

/ • Dr. Suphi Şenses • 11 tek taı pırı".lnta t?~r f" 

1 1 
Sandal Bedestenınde evvel 

ldraryolları hastalıkları müteh ... ••• 1 dilmektedir. 29 J{anunu. ide 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek- .. nü ,saat Ut 
ıer Anıırtıman. Fakirlf",... """""'17 1938 Perşembe gu aktır· 

İİll•••• Tel. 43924 I müzayede ile satılac ıt"' 

---------- •--•SATILIK 4 

M .. f arsaıor u rez rJurs· 
Kalarnu: deniz kıyısın?a, so1'111' 

.,. R .. tıye ~ 
caat: Kızıltoprak, u~~ıetile ......-

47 No. da Miço de a 

# Diş Ta.bibi ' 

1 ~1~1~!!~
1.,~!~. 1 

•••Efendi sokak No. 3 
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::::::== 29 - 12 - 938 

Türkiye Cümhuriyet, Merkez Bankası 
TAN.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:F.:~~===============-...::=::=::=::= 

BiR YILBAŞI SAYISI 1 
NASIL OLMALIDIR? 

11 

24 - Birincikanun - 1938 Vaziyeti 
AKTiF. PASiF. 

Lira 
15.000.000,- YILDIZ* 

Altın: Safi Kilo.ızram 17.159.129 
BANKNOT 

UFAKLIK 
bahlldekl Muhabirler: 

24.135.687,67 
16.060.630,-
1.202.462,81 

Lira Sermaye 

bıttyat Akçesi 
41.398.780,28 AcD ve tevlWldo 

Hususi 
2.712.234,11 
6.000.000, 8.712.234,11 

Türk lırası 770.028,65 770.028,65 Tedavttldeld BaııJmotlar: 

Bugün çıkan 5 nci sayı- ı 
sile bunu en iyi şekilde be-
lirtmektedir. YILDIZ'ın bu 
sayısı, Türkiyede bu yılba- ı 
şı çıkan mecmuaların en llaric;tekl IHuhabirler: 

Altın: Safi Kilogram 9.054,614 12.736.038,33 
Denıhde edilen evralıl aalıdiye 

Kanunun 8 - 8 ind maddeleri-

158.748.563,-

güzeli ve en beğenilecek o
lanıdır. 

Altına tahvili kabıl Scrbcat ne tevfikan b.uıne tarafmdaa 
dovızlcr 20.157 ,97 
Dıtcr dövızler Ye Borçla kll-

vlki tediyat 18.004.121,-

rına bakiyeleri 5.748.482,73 18.504.679,03 Deruhde edilen evrakı nakdiye YILDIZ* llazine Tahvilleri: 
baki1eaı H2.744.442, 

Karwıhtı tamamen altm olarak 
Deruhde edllen evrakı nakdlye 
lı:artılıtı 

Ulvcten tedavüle vucdilea 19.000.000, YILBAŞI SAYISI 
Kanunun 6 - 8 tnct maddele. 
rıne tevfikan bazıne ıarahııd&D 
vlki tedıyat 

158.748.563,- Reeskont mukabili UAveten teda. 
nzed. 43.000.000, 204.744.442,-

23.ül.Ul,18 

Baştan başa renkli ve en 
güzel resimler, en cazip 
mevzularla işlenmiş ola -
rak 

18.094.121 . , 142.744.442,- rttrk Lirası Mncluatıa 
Döviz taahbüdatı: 

HAZINK BONOLARI 
TICARJ SENEDA T 

Esham ve Tahvilat CUzdam 

87.447.489,32 

Altma tahvili kabil Mvblet 

87.447.489,32 Diğer dövizler ve alacaklı idi· 
rm& bakiyeleri 

4.883,40 

22.678.924,99 22.883.808,39 
BUGÜN ÇIKTI 

Türkiyenin ilk ve hakiki 
Gençlik, Güzellik, Sinema 
ve San'at revüsü. 

(Deruhçle edilen CVTakı nalı 
A - (dıyenın lı:arııhtı ltsham H 

(Tahvıllt{ıtıbart lı:ıymetle) 

8 - Serbest esham H t&bvıliı 

Hazineye kısa vAde ne 
Altm •• Dovız uzeruıe 
Tabvillt üzerıno 

41.778 011,95 
6.763.051,76 

Hi9.555,27 

48.539.083. 71 

7.808.722,- 7.968.277,27 

4.500.000,-
13.338.291,35 

Muhteilfl IO.Mll.897 ,93 

15 kuruı 

ISTANIUL 
HAVAGAZI VE ELEKTRiK 
VE TEŞEIBÜSATI SINAIYE 

TORK ANONiM ŞIRKOI 
Mühim llin 

f'ekia 365.211.051,61 Y~kb 365.211.051,81 htanbulda Havagazı ve Elektrik ----- a.---- ve te,ebbüsa.tı Smaiye Türk Ano-
t Temmuz t 938 tarihinden itibaren nim Şirketi, memurlanmn 1938 

lakonto haddi o/o 4 albD üzerine avam % 3 aenesine ait .. Kırmızı., renkli hü-

lımir Vihiyeti Turistik Yollan lnıaatına Alt Kapall 
Zarf Usuliyle Yapllacak Eksiltme ll4aı 

İzmir vilayeti Daimi Encümeninden: 
Eksiltmeye konulan iş: 26+000 kilometrelik Tepeköy - Selçuk 

yolunun tesviyei türabiye, sınai imalat ve makadem şose 5+800 kilo
rnetrelik Güzelyalı - İnciraltı ve Ilıca branşmanı yollannın ufalt 
kaplamalı §Ose, 11+975 kilometrelik Karşıyaka - İzmir yolunun asfalt 
kaplamalı şose ve kısmen parke, 4+850 kilometrelik Mersinli - Bor
nova yolunun asfalt kaplamalı şose, 1+283 kilometrelik Alsancak -
Şehitlik karakolu kısmının parke kaldınm inşaatı. 

Keşif bedeli: (1194090) lira (67) kuruştur. 
Bu işe ait eksiltme evrakı aşağıda yazılıdır. 
A) Kapalı eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E Şose ve sınai imalat yapısına ait wnwnt fenni prtname asfalt 

beton şartname 
D Hususi şartnamcrer 
G) Hulasai keşif, mesaha, silsilel fiat cetvelleri ile malzeme gra

fikleri ve projeler. 
İstekliler: Bu eksiltme evrakını İzmir - Ankara ve İstanbul Na

fia müdürliıklerinden 50 lira mukabilinde tedarik edebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı tarih gün saat ve yeri· 20 Şubat 939 Pazar

tesi günü saat 11 de İzmir vilayeti Daimi Encümeninde kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

Eksı tmeye girebilmek için: İsteklilerin bu gibi inşaatı hüsnü su
retle ifa ve ikmal ettiklerini tevsik edecek evrakile İzmir valililfne 
rnüracaatla alacaklan ehliyet vesikası ve 939 yılına mahsus Ticaret O
dası vesikası. 

Muvakkat teminat: (48423) liradır. 
Teklif mektupları: İstekliler 2490 sayılı yasanın 31, 32, 33 ve 3.f 

Üncü maddeleri hükümlerine göre tanzim edecekleri teklif mektupla
rını yukarda beşinci maddede yazılı saatten bir saat evvel İzmir vill
Yeti Daimi Encümeni başkanlığına makbuz mukabilinde verilecek ve 
postada vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. (9356) 

Nafıa Vekaleti 
lstanblf I Elektrik lıleri Umum Müdürlüğünden: 

MÜHİM iLAN 
Memur ve müstahdeminimizln 1938 senesine ald "yeşil., renkli hü 

"nyet varakalannın 1 ikincikanun 1939 tarihinden itibaren iptal edile
l'e.k 1939 senesi için muteber olmak üzere ''kırmızı,, renkte varakalarla 
değiştirileceğini UMUM MttDURLUCttMtlz sayın müşterilerine an 
eyler. Bu kartlann baş tarafında idarenin resmi unvam olan "T. C. 
NAFIA VEKALETİ İSTANBUL ELEKTRİK İŞLERİ UMUM KO'. 
:OtlRLtlCtl,, yazılıdır. 

Yukarıda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte addedll-
!neli ve hamilleri Polise haber verilmelidir. (9413) 

UMUM MODORLOK 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 
Çifteler Aygır Deposu Müdürlüğünden: 

Mahmudiye merkezinde mevcut Tay ahınmn 18501,09 Ura kefil be
delli tamiratı 20/12/938 tarihinden 5/1/939 tarihine müaadlf pe~ 
be günü saat 15 şe kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmllflur. 
tksiltme Eskişehir Nafıa müdürlütünde toplanacak komisyon huzu
t'unda yapılacaktır. Muvakkat teminat 1237 lira 58 kuru§tur. 

viyet kartlannın· 1 İldnciklnun --•Saç balmnı --•, 1939 dan itibaren iptal edilerek 
GUselliifn en birinci tub. 1 1939 sene&l icin muteber olmak 

üzere ''Yeşil., renkte kartlarla de
llJtirileceğiııi sayın müşterilerine 

arzeyler. 

Petrol Nizam •ı 
Kepekleri ve .:saç dökülmesinı 

tedavi eden tesiri mücerrep bir 
illçtır. 

Sahibi ve Ne,rtyat MUdtlrll Ralll 

L6tfll DÖRD'CNcC Gazeteellllr ve 

Neşriyatı T. L. Ş. Basıldıtı yer TAN 

Bu kartlann baş tarafında §ir
ketin jinvanı olan "İstanbul'da 
Havagazı ve Elektrik ve Teşebbü
satı Sınaiye Türk Anonim Şirketi,, 
yazılıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uy -
gun olmıyan kartlar sahte adde
dilmeli ve hAmilleri polise haber 
verilmelidir. 

Şirket milşterllerfnln bu ilAna 
riay.?t etmemelerinden çıkabilecek 
neticelerin mesuliyetini kabul et
miyeceğini şimdiden beyan eyler. 

Matı..- --~ -Jı.-...~~----piımln'öftL"'ÜK 

Bütün senenizin ağız tadile geçmesL9li isterseniz 

YILBAŞINDA 
HAC 1 1EK1 R ŞEKERi YiYiNiZ. 

ALI MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi: Babçelcapı, Şu heleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Tornacı Alınacaktır 
&skert Fabrikalar Umum Müdlirlüğünden: 

Kınkkalede istihdam edilmek üzere tornacı alınacaktır, Fabrikala
rımıza girmek isteyenlerden İstanbuldakilerin Zeytinburnu Fabrikası
na, tzmirdekilerin İzmir silah fabrikasına vesair yerdekilerin de Umum 
Müdürlüje müracaatlan. (9354) 

lstanbul Komutanllğından~ 
Hava mthteprhlı inşaatında kontrölörlük yapmak üzere bu i§e e

hil bir mütekait istihklm subayı ücretle istihdam edilecektir. Taliple
rin latldalarlle İstanbul K. Ş. 2. ye müracaattan (734) (9438) 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 31.Kbunuevvel.937 tarihinde illn edlldtli ilzere eski Brons 

bef kuru§luklarla yüz paralıklar ve nikel bir kuru§luklar 31. KAnunu
evvel 1938 alrpm1Ddan iUbaren tedavülden kaldınlacaktır. 

Ellerinde ba nevi para bulunanlar 31.Kanunuevvel.1938 akşamı
na kadar bilumum malsandıklan ile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat ban 
kalanna müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kardınlan bu nevi paralar 2257 numaralı kanu -

nun sekizinci maddesi mucibince 1. Klnunusani. 1939 tarihint\en itiba

ren bir sene zarfında ancak malsandıklanna ve CUmhuriyet Merkez 

banka.sma yapılacak tediyatta kullanılabilecektir. (496.f) (8806) 

ARANIYOR 
Tenekecilik, kazancılık, veya 

tesviyecilik işlerinde, tecrübeli 
işçi aranıyor. Tahtakalede, Pre 
vuayans handa G. ve A. BAKER 
şirketinin 30 N o. lı odasına mü -

I ' m.Dr. Besim Raıen •• 

11 
Cerrahpap Hastanesi Dahili- ı 

ye Mütehauıv Çarfıkapı Tram

~ vay durak. Ahun Ap -• 

• 

VücudünOz bir feh1ikenln yaklaştı!mı haber veriyor : 

rip! 
Hemen ASPiRiN; grip, solukalcınlılı ve alrıların emniyetli 

UAcJ ASPiRiN alanız! Aıplrin'ln iyi. tesirini pek az sonra 

göreceksiniz. 

'srarla 

PİRİM 
isteyiniz 1 

20 ve 2 tabletlik tekillerde bulunur. 

Her f9klln OstQndekl E9 markal aldılınız maim 

hakiki oldu&unun ve lyl teJirinln prantlaidit. 

USKUR ŞAFT SATIN ALINACAK 
Bankamızın Kınalıada tipindeki gemileri .içirı altı takım Uskur 

Şaft satın alınacaktır. Şartnamesi Topanedeki Deniz handa Materyel 

1 şubemizden her gün parasız alınabilir. Teklifler en geç 20/1/939 tari

hine kadar mezkur Şubeye verilmiş \lulunmalıdır. 

Bayanlara mahsı.. · elmaslı ve pırlantalı S 1 N G E B saatlerinin 
yeni modelleıı gelmiştir. Fiatlan 75 lira ile 500 liradır. 

- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GABANTİLİDİB --: 

Ta§l'adaki muhterem müşterilerimize arzu ettikleri 
takdirde yeni katalok gönderilir. 

S t N G E B SAAT MAÖAZALARI - İatanbul Emlnönil. Tel: Z1964. 

. 

tstanbul Belediyesi llCinları 
Keşif bedeli 32661 lira 75 kuruş olan Bet'koz - Pa§abahçe yo

lunun inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. Eksiltme 12.1. 
939 Perşembe günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ke
şif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan bafka en az 20 bin liralık bu işe 
benzer iş yaptığına dair eksiltmeden sekiz gün evvel vilayetten ala
cakları fen ehliyet ve 938 yılına alt Ticaret Odası vesikalarile 2449 lira 
63 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mek· 
tuplarını havi kapalı zarflannı yukarda yazılı günde saat 14 de kadar 
Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten son.ra verilecek zarflar ka-
bul olıınmaz. (İ) (9448) 

Bu işe ait proje, tafsilit ve hullsa keşifleri, fenni prtname, ebllt
~e şartnamesi mukavele projesi her~ zaman Nafıa müdürlüğünde gö
l'ülebilir. İsteklilerin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Eskifehir 
\riliyetine müracaatla alacaklan ehliyetname ve senesi için muteber 
'ticaret odası vesikalarını 2490 sayılı kanunun tarifi veçbile teklif 
~ektuplanna eklemeleri llzımdır. Mektuplar 5/1/939 tarthtne mOla
clif perşembe günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde komisyon re
lauğine tevdi edilmit olacak ve posta ile gönderilecek mektuplar ia
deli teahhütlü ve mühür mumu ile mühürlü olacaktır. Postada ola- 1 

racaat. 
Müracaat saatleri 8,00 - 10.00 

ti!!!!!!!!!!!!"• ve 17.00 - 18.30 •---
PASTİL KATRAN HAKKI Ökıirüklerl kökünden 

keıer, tecrübelidir Cak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. (9215) 

Yavrunun gürbüz, tombul, saQlam, neseli olmasını istersen Fpsfatin Necati yedir. Bahcekaoı Salih Necati 
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BUTON AGRILARIN 

• 
Ağrdar, nezleler, grip· 

fer, bizim için mukadder
dir. Fakat ilk ıart, kestir
me devayı bulmaktadır. 
GRIPIN ise uzun seneler· 
denberi bu devayı halkı· 
mıza CJayet ucuz temin et• 
miJ bir ilaçtır. ötedenbe· 
ri mütearife haline gel· 
miş bir hakikat vardır: 
GRi Pi N Qİren vere dok· 

• 

tor girmez. Bu hakikat. 
içinde bulunduğumuz me~· 
sim için daha kuvvetle 
tahakkuk etmiş ve isbot 
edilmiştir. Bir tek GRIPIN 
sadece mevcut hastahğın 
izalesine değil, gelmesi 
muhtemel olan rahatsız .. 
hkların uzaklaşmasına do 
kefildir • 

Hergün Bir Gripin Almalısınız. Yalnız Eczanelerin "G R i P 1 N .. Yerine Vermek İstedikleri Baska 

ilaçları da ·Kat'iyetle Reddederek Mutlaka "GRi PİN .. i İsteyiniz. 

Geçen Senenin En o 

Kalmıyan Güzel Kitabı Yeniden Basddı 

FAiK SABRI DURAN 

AYV L A 
Büyür< liıt•ada 250 sahifa· • 350 resim 

~ renkli levha • 8 tablo 

i 

•l.!!!!!!!!!i!i!!!!i!i!!!iiı"Bl.!M!lıiE~~~~,·· , a Q 

HAYVANLAR ALEMi 'nin· çıkışını 1 ~ 
matbuatımız nasll karşıladı? ~ 

Kitapçılık tarihimizde daima hatırlanacak mühim bir ileri hare- o 
keti Bay Faik Sabri'nin büyük itinalarla hazırladığı "Hayvanlar Ale- 4'.. 
mi,, nin neşridir. C1. 

• 

TAN 0 

.... 
ıJ) 

UJ 
(.) 

Bizde kitap merakı olmadığı hakkında pek yanlış bir telakki )"~ .... ~::.-
vardır. Bu yanlışı "Hayvanlar Alemi,, ismindeki kitap meydana çı- A-0. .. ~- ~.::. 
kardı. Bu güzel eser çıkar çıkmaz büyük bir rağbet gördü. J:.,. ~ &f;7i~~:::Ç~ ., 

.. AKŞAM · . ~ 1'n. ~~ 'f~; · ,.~~, f.y~?· l ~ 
~u guzel kitap harikulade nefis bir şekilde tabedilmiş canlı bir "'• • ' .,,, .. ···~.:-;.:: \\ 

eserdır. ıı e.!-4t • •. ·.:~ 

lliiiiiiiiiEiiiliii!ıll!lıif'".tiiiii!liiiı1llllllll!!!lll!lll!!!!l!!!!!B!!.'!!!ie • YEDİG ÜN 1 
Bu kitap her evde bulunmalıdır. Yalnız çocukları değil büyük-

Kitapçınızdan 

Fa~ Sabri Duran~n 

HAYVANLAR ALEM ini 
iSTEYiNiZ 

leri de alakadar eder. · ' 

. SONPOSTA 
. ~-ır .. Avrupa eseri gibi temiz ve derlitoplu bir şekilde basılan ve 

bı.ze kuçuk kard~şler~mizi tanıtan bu kitap 0 kadar canlı tertip edil
miş. o kadar cazıp hır tarzda yazılmış ki adeta edebiyat olmuş Bir 
edebi eser kadar alaka uyandırıyor. · 
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YILO ı\ŞI YAKLAŞIYOR. SEVDİKLERiNİZE GÜZEL VE FAYDALI 

GİR HEDiYE VERMEK İSTiYORSAN iZ BU KIT ABI BiR DEFA GÖRÜNÜZ 
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