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Amerika dan Notlar: 

Gurbette Acı 

Muallimlere 
Konf er an si ar 

Verilecek 
-<>--

Maarif idaresi 

Muhasebeci Kemal 
Hakkındaki Tahkikat 

1 
N evyork iki sene evvel memle -

ketten ayrılırken arkamızda rahat 
müsterih, Ata!>ının çizdiği programı 

kati ve seri adımlarla takip eden bir 
Türkiye bırakmıştık •. İki sene içinde 
burada gezdiğimiz, yürüdüğümüz 

yerlerde, konuştuğumuz insanlara 
göğsümüzü gere gere Atamızdan, 

Türklüğümüzden bahsettik durduk._ 
Gururla, iftiharla, sevinçle .. Türki -
yeyi başı yukarda bırakmıştım .. Boy 
nu bükük bulacağım .. Azmi, kuvve. Konferanslar için Bir : 
ti, inancı yerinde- İradesi sarsılma- 1 

Kendisine işten elçek:tin1en Belediye Merkez muhasebe
cisi Kemal hakkındaki tahkikatın daha geniş tutulmasına 
karar veri1miştir. Bu husustaki tahkikata belediye mü -
fett~şlerinden ~amil ve Cemal memur edİımişlerdir. Mü
f~ttışler, be~edıye muhasebesindeki bazı sarfiyattan başka 
hır kısım mubayaa işlerini de tetkik edeceklerdir. Bundan 
başka muhase~ müdür~nün, nüfuzundan istifade ederek, 
şubeler de dahıl olmak uzere, belediye muhasebe tskilatın 
d!l .. ~aksız olarak bazı memurların vazifelerine nihayet ver ı ı 
dıgı _ve bunların yerlerine kendi akrabalarını tayin ettiği 
v~ boylece halen belediye kadrosunda çalışan 19 kişiye va
zıfe temin ettiği ve sair diğer işler üzerinde bazı iddialar 
yapı.lmıştır. Müfettişler bunların hepsini tetkik edecek
lerdır. 

mış, Atasının emanetini her şeyden Rehber Hazırladı 1 

kıskanan ve koruyan büyük bir ener- ı Maarü idaresi, bu sene ilk mek 
jiyle.- akat yine de boynu bükük._ • -tep muallimlerile köy muallimleri 
Atanın ölmez eserlerini kendi kanı . . . . ı 

vücudu ile o kadar birleştirmişiz ki lçın bırer mesleki konferans .serıs~ 
O'nun aramızdan gittiğine, gitmesi hazırlam.ağ~ ka1_'3~ vermiştir. 
ihtimali olduğuna gı"debile v• • Şehnmızdeki ilk mektep mual-' cegıne ı- liml . . . 
nanamıyorum... erı içın verilecek konferanslar, 

münhasıran tarih, coğrafya ve yurt 
En btiyük şehrimizden en kfiçiik bilgisi dersleri etrafında olacaktır. 

şehrimize kadar. Siyasi hayatımız - Tarili. dersleri etrafında hazırlanan 
dan, kültür bayattmıza, hergünkü konferanslar, yüksek muallim mek 
yaşayışımıza kadar 0 okadar her şe- tebi müdürü Hamit Ongunsu tara
ye girmiş, onun feyzi bütün varlığı- fından İstanbul erkek lisesi konfe
mızı o kadar doldurmuştu ki, şimdi 
O'nun yokluğunu tasavvur edemiyo- rans salonunda verilecektiır. Coğ -

rafya dersleri üzerinde hazırlanan 
rum_ Atasız Ankara, Atasız Türkiye 
düşünemiyorum .. Gelen gazetel·erin kon!eranslar ise Universite Edebi-
resimlerine baktıkça O'nun kücficük ytat şubesi doçentlerinden Besim 
tabuta kapanacağına, örtüler ~ltın _ Varkut tarafından Üniversite kon
da durabileceğine aJal erdiremiyo • feırans salonunda verilecek'lir. 
rum .. Cihanlara sığmayan kudret Yurt bilgisi dersleri hakkındaı 
ve enerji o kapalı kutuya nasıl 

51 
_ ki kon!eranslar da İstanbul Üniver

ğar? •• sitesi ped•agoji profesörü Sadrettin 

Bu keder bir insanın yalnız başı- Celal tarafından Galatasaray lisesi 
na kaldıramıyacağı kadar büyük bir konferans salonunda verilecektir. 
acı bir kederdir. Ne mutlu sizlere.... . Kadıköy cihetindeki muallimler 
J(epiniz de ayni keder ayni acı ile ıçin de Kadıköy 11 inci mektepte 
yanıyor, birbirinizin üzüntüsünü an- konferanslar verilecektir. 
lıyor ve hep beraber ağlıyorsunuz... Bundan başka, Maarif idaresi, 
Her birimiz koskoca Amerikanın bin bir de köy muallimleri için bir kon 
bir köşesine dağılan bizler, omuzla _ ferans serisi hazırlamıştır. Ancak 
nmızı çöktüren bu a7.abı yalnız ba- bu sene yalnız Çatalca, Şile, Yalova 
pınıza taşıınağa uğraşıyoruz. Birisi- ve Silivri kazalanna bağlı köy mu
ne dert yanmak istiyorsunuz: allimlerl için konferanslar verile -

- Biliyor musun? Bizim Atamız cektir. Bunun için de cumartesi gün 
öldü, diyecek oluyorsunuz... leri, bu kazalara bakan ilk tedrisat 

- Evet dün akşam r d d d müfettişle1'i kaza merkezlerine gir 
8 yo a uy- d k b' k .. ld 

dum ... Hem hava da ne soğuktu de- ere , . ır aç gun .~vve en. haber-
ğil mi?_ Radyo kar yağacağını söy- dar edılecek olan koy muallimlerini 
ledi. diyor. oooda toplıyacaklar ve her haft~ 

Teselli bulamadan göz yaşlannızı cumartesi ve pazar günü olmak ü
zere iki gün kaza merkezinde kon-

lrinize akıtarak dönUy~us. ,. 3' ..1.t:1a11olo.L vc:.1.4.;.\..\..l~t- ... ~· "'\•--&. _..,.., 

Belki derdimden anlar diye bir olan bu konferanslar muayyen bir 
başkasına söylüyorsunuz. Size: ders hakkında olmayıp umumi ma-

- Keşke bizimki ölse, diyor. hiyette olacak, ilk tedrisat müfre -
Anlatamıyouunuz. Anlamıyor _ dat programlarındaki bütün dersle

lar .. Atanın bizim için ne olduğunu re dair bilgileri ihtiva edecektir. 
onun sadece bir cfimhurrei5i olma _ Maarif idaresi bütün bu konfe -
dıtını, bütün varbğı.mız, bütün ha - ranslar için bir rehper hazırlamak-
yatımız olduğunu söylüyorsunuz~ tadır. 

- tyı şeyler yaptı sizin için değil 
mi deyip geçiyor- DENiZ VE LlM~ı\{DA: 

Gazetelerdeki resimleri gösteri -
yol'Sunuz. Belki bu biitiin halkın co
fUşunu gös~ren resimler onlara bir 
şey anlatır diyorsunuz: 

Anadoluhisarında Bir 

Plcii Açllıyor 

Şehirde Grip 
Gün Geçtikçe 

Arhyor 

Mektep Talebelerinin 

Yüzde Kırkı Hasta 
Yirmi gündenberi 1stanbulda 

gripal hastalıklar salgın bir hal al
mıştır. Hemen her evde birkaç has 
ta bulunduğu gibi mekteplerde de 
talebenin yüzde 60 tan fazlasının 
devam edemedikleri görülmektedir. 
Muallimlerden de pek çoğu basta 
olduğundan dersler de aksa.mak~a
dır. 

Maarif müdürlüğüne gerek mek 

tep idarelerinden gerekse çocuk 

velilerinden birçok müracaatlar ya 

pılmakta ve hastalığa karşı tedbir 

alınması istenmektedir. Maarif mü-

dürlüğü bu şikayetleri ve mektep -

Hasan Uzmanı 
Öldü~en Rifat 
Bulunamadı 

--.o--

Suçluların Üçü de Dün 

Tevkif Edildiler 
Polisin bütün mesaisine rağmen 

sanatlar mektebi talebesinden Hasan 
Uzmanı öldüren sabıkalı Rüat dün 
de yakalanamamıştır. Yalnız Hasan 
Uzmanın kamalanarak öldürüldü.~ 
yere kadar Rifata arkadaşlık yapan 
Niyazi, lhsan ve Hamza dün müddei
umumiliğe teslim edilmişlerdir. 

Müddeiumumilik, bunlann sorgu
lan yapıldıktan sonra dosyalarile be
raber ikinci sorgu hakimliğine ver
miştir. 

Sorgu hakimi üçü hakkında da 
tevkü karan vermiştir. Suçlulard~n 
Thsan ellerinde kelepçe bulunduğu 
halde koridorda, teessüründen baytl
mıştır. 

lerde tesbit edilen grip vakalannı Tabibi adiller kendisini tedavi et-
Sıhhat müdürlüğüne günü gününe tikten sonra tevkifhaneye götürül-
hilnirmPktPnh-_ müş!:ür. 

Bu hafta içinde toplanacağı oil: ~n.lerden Ih.sanla kÔnuşmiıştur~ -tH.-
dirilen vilayet sıhhat meclisinin he san şunları söylemiştir: 
nüz toplantı günü tesbit edilmemiş- _ Katil ben değilim. Benim elime 
se de alakalı daireler de ancak yıl- kelepçeyi boşuna vurdular. Astl ka
başından sonra toplanacağı ve mec- til o gece tanıdığım bahriyeli Rifat-

- tır. Ben Niyaziyi ve Hamzayı tanı-
lisin vereceği karara göre umumi nm. Rifat ta Niyaziyi tanmnıs, o 
tedbirim- alınabileceği söylenmekte münasebetle tanıştık. Yolda da Tti-
dir. fat, Hasanı öldürdü. Benim bildiğim 

o bu kadardır. 
Maslak Kazası Bu sırada yaşlı bir kadın muharri-

rl"mizin yanına sokularak elindeki 
takvim yaprağını uzatmış ve: 

- Asıl katil olan Rifatın yattığı 

Maslak yolundaki otomobil kaza- ve saklandığı yer bu kağıtta yazıh-
s1 tahkikatına devam edilmektedir. dır. Katil bunlar değildir. demiştir. 

Tahkikatı 

Emin önünde 
Birinci İstimlak 
Planı Bitiyor 

--o-

Bir Kısım Emlakin 

Dün, Kıymetleri 

·Takdir Edildi 

30 - 1.2 - 938 

Devlet 
Memurlarına 
Verilen ikramiye 
Nedir? 

S - Son çıkan tekaüt ka .. 
nununa göre 30 seneyi doldu· 
ran devlet memurlarına veri· 
lecek ikramiye son iki yılki 
memuriyet üzerinden mi ? 
Yoksa hizmet ettiği en büyük 
maaş üzerinden mi verilir? 

Eminönü istimlfilrine ait birinci 
planın tatbiki bitmek üzeredir. He
nüz istimlak muamelesi ikmal edil
miyen Eminönü hanile arka tarafın
da ve yine ayni eşhasa ait küçük bir 
han kalmıştı. Bunların da muamelesi 
dün mahkeme tarafından gönderilen 
bir heyet mar:fetile klymetleri tak
dir edilmek ve hali hazır vaziyetleri 
tesbit edilmek suretile ikmal edilmiş
tir. Muhammin heyeti Eminönü ha
nına, belediyenin vaktile takdir et
miş olduğu kıymete 350 lira ilavesi
le 85 bin lira kıymet koymuştur. Ar
kasındaki hana da 8 bin lira kıymet 
konulmuş ve bu para dün bankaya 
yatırılmıştır. 

C - Otuz sene hizmet etmiş me
mur, arada aldığı yüksek maaşın de
vam müddeti ne olursa olsun, en son 
almakta olduğu maaşın bir seneliği
ni ikramiye olarak alır. 

Bundan başka birinci plandan bir 

de Mısırçarşısınm yanında bir fırın 

kalmıştı. Fırının da, mahkeme mari

fetile kıymeti takdir edilmiş ve E
uıinönü hanile beraber, yıktırılmak 

üzere belediye muhasebesine devre
dilmiştir. 

Bebeli • lstinye Asfaltı 
Bebek - !stinye asfalt yolu için 

istimlak edilen binalardan on beşi 

hakkında mahkemeye müracaat edil
miştir. 

Bunların araS'lnda Sait Halim paşa 

veresesile Prens Celal. ve Prenses 

Refikaya ait emlAk de vardır. Bunla

rın vekilleri evvela mahkemf>Ye mü

racaat etmişlerse de hakiki varisler
la Prens Celal ve Prenses Refika 

meseleyi duyunca avukatlarını bele

diyeye göndermişler ve belediyeni 

~a~p-t;.t;.t_i~ !iyatı kabul ettı1tlerini 

kında vekillerine emir verdiklerlui 

bildirmişlerdir 

Otot;üsleri Belediye 
işletecek 

Belediye, şehirdeki otobüs servi

sini tamamile üzerine almıya karar 

vermiştir. Makine ve sanayi ş~tbesi 

müdürlüğü bu hususta icap eden tet

kikleri ikmal etmiş ve bir rapor ha

zırlamıştır. Vali ve belediye reisi Lüt 

fi Kırdar Ankaradan döner dönmez 

bu mesele ile meşgul olacak ve kati 
bir neticeye bağlıyacaktır. 

* S - Borçlarımıza mukabil 
Jı.er sene ödediğimiz taksit 
miktarı nedir? 
C - Bir okuyucumuz geçen güıı 

bu sütunlarda verdiğimiz cevabı ki
fi görmiyerek aşağıdaki malUınatJ 
göndermiştir: 

"Bakiye borcumuzun 962 kiiSU1" 
milyon F. frangı olarak tesbit edildi
ğini ve bu borç için de senevi 45 mil
yon lira kadar para verildiğini yazı
yorsunuz. Halbuki: 

962 milyon frank tahminen 80 ınil
yon T. lirası eder ki, bu şekilde bor
cumuzun iki senede ödenmesi ıazun
dır. Gerçi her sene bütçeden 45 - 50 
milyon lira ayrılıyor, fakat hunun J.. 
çinden ancak 6 - 6,5 milyon lirası 09-
manlı imparatorluğundan kalan borÇ 
lara gidiyor. Taksim takriben şu F' 
kil dedir: 

Milyon 
6.5 

6.-

2.5 
12.5 

6.4 

16.70 

50.60 

Borcun ven1diği yerler 
Osmanlı imp. kalan bor9" 
lara. 

Türk dış borçlanna (ldb
ri t, şimendüer, v. s.) 

İç borçlar 
Dalgalı borçlar 
Merkez Ba,,nk. ve Saınet'" 
bank tahsisatı. 
Zat maaştan 
' . 

"* 
S - Lise mezunu olan bir 

kimsenin lise muallimi ol -
masına kanuni imkan var ,,,ı-
dır? 
C - Lise muallimi olmak için tr 

niversite mezunu olmak lazundıt'· 
Lise mezunu lisede muaJlimlik ede--
mez. 

* S - Hariçten orta me"!t~ 
mezuniyet imtihanına !~rrr 
mek için ne gibi §Q.Tllar z~ ... -
dır? 

- Siz Türkler çok heyecanlı bir 
milletsiniz galiba ... Bu hadise Ang
losakson memleketlerinden birinde ol 
saydı bu resimlerde gördüğünüz şey
leri göremezdiniz.- Biz ağlamasını a
yıp sayanz. 

Şirketi Hayriye umumi müdürlüğü 
Anadoluhisarmda (Küçüksu plajı) is 
mile yeni bir plaj tesis etmiye karar 
vermiştir. Plajın kurulacağı yerin 
sahiplerile dün bir kontrat imzalan
mıştır. 

Otomobil idare ettiği söylenen Agop, 

henüz bulunamamıştır. Otomobilin 

sahibi avukat Celal Ensarioğlu: 

Muharrirlmiz bu kağıdı hadisenin 
tahkikatile meşgul olan müddeiumu
mi muavinlerinden Necatiye vermiş
tir. Kağıtta Rüatın Çadırcılarda kah
veci Hüseyinin bodrumunda saklan-

Saadet Yardımcıya aittir. Fakat ken- dığı yazılıdır. Müddeiumumi muavi
- Otomobilin mülkiyeti hemşirem 

Pazarhksız Sahş Kontrolü 
Belediye !ktısat müdürlüğü şube

lere gönderdiği bir tamimde yılbaşı 
münasebetile piyasada alışveriş mu
amelatının hararetlendiğini ileri sü
rerek pazarlıksız satış kanunu ahka
mının ihlaline mahal kalmamak için 
piyasa yerlerinin sıkı bir kontrola 
tabi tutulmasını bildirmiştir. 

tY 
C - Orta mektep mezmılyet ~ 

hanı verebilmek için mayıstan tl .. 
bir istida ile Maarü Vektıle~e rJl # 
racaat ederek imtihan ınusaa<l i" 
almak lazımdır. Bunun için :ıstid• ;. 
le birlikte şu vesikaların gönderil ot'" 
mesi icabeder: İlk tahsil vesikası, ~ 
ta mektepte okumamış olduğUll' ~ 
ir mahalle ilmühaberi ve hü"1yet ctf. 
danınm aslı veya tasdikli bir ~ 

O sırada bit' talebe arkadaş daha 
geldi ve ikimiz beraber "Ayıp olsun 
olmasın biz ağlıyoruz,, dedik-

Zaten ona resimleri gösterirken 
atlıyorduk. Ayıpmı.,.. Bizim duydu
ğumuz acıyı o duysun, duyabilmek 
kudretine malik olsun da bak ayıp 

mayıp dinler miymiş .. 

Şirketi Hayriye bu kısımda derhal 
inşaata başlıyacak ve önsmüzdeki 
hazirana kadar bitirecektir. Bu yaz 
plaj açılmış olacaktır. Şirketi Hayri
ye, burada bir de iskele kuracak ve 
yazın her gün Bebek ile Küçüksu is
kelesi arasında muntazam vapur iş
letecektir. 

Başka birisi soruyor. 

- Şimdi dönünce çarşaf giyecek 
misiniz?. 

- Neden? diyorum .. 
- Eh .• Atatürk gitti .. O size zorla 

ıapka giydirmemiş miydi .. 

Yazılardan anlamadığı için yine ga 
r:etelerin rrsim!erioi gösteriyorum .. 

- Bak diyorum .. Bunlar. bu hiyle 
karışmayan göz yaşlan, teessür sa -
na onun eserlerinin, yaptıklarının 

ebedi olduğuna, onlan bütün Türki -
, .,,n· n seve seve yaptı&rına ve yapa -
ca;yma seni inandırmıyor mu? .. İn -
trili~re gazete ve mecmualarda çıkan 
yazılan gösteriyorum .. Bak diyorum. 
Bu y:ı11l:ırda okuduklarını, bu resim
de gördiiklerinle birleştir .. Atanın e
serlerinin ölmez olduklarını görebi
liyor musun? .. MiJletin yeni cümhur 
başkanlığını onun en yakın silah ve 
inkılap arkada<;ına teslim etmesi sa
na hic bir şey söylemiyor mu? 

Enternasyonat 
Tahlisiye Kongresi 

Yakında Amsterdamda enternasyo 
nal bir tahlisiye kongresi toplanacak
tır. Bu kongreye Denizbank da davet 
edilmiştir. Denizbank1 kongrede Av
rupada bulunan Denizbank müdürl<?
rindcn Necmettin Erolun temsil et
mesi muhtemeldir. 

beraber ağlayacak birini de anyo
rum .. 

En derddcn anlıyanı bile ffze 
bir "geçmis olsun,. diyor "Atatürk 
için ne yapsanız. ne kadar ağlao;anız 
yine azdır .. diyor '\'e hemen başka bir 
mevzua geçiyor .• 

disinin vekili olduğum için arabaya 

nezaret ettiğim gibi ara sıra kendim 
de kullanırdım. V aka günü otomobi

lin benim tarafımdan kullanıldığı 

doğru değildir. Araba saat 18 de ga

rajdan çıkarılmıştır. "Halbuki ben bu 

saatte yazıhanemde bulunuyorduın. 

ni derhal polise telefon ederek Hüse-
yinin kahvehanesinde araştırma ya· 
pılmasınt bildirmiştir. 

Gece saat 22,30 da garaja uğradı
ğım zaman arabanın kaz;aya uğramı§ 

olduğunu öğrendim ve bir taksi ne 

hadise mahalline giderek otomobili 

Şişliye getirttim ve Asri karöseri fab 

rikasına bırakarak evime döndüm. 

MOTEFERRlK :ı 

Dökümcüler Dün 

Mahkemeye 
Müracaat Ettiler 

Araba Anadolu Sigorta şirk-.!tlne 
3500 liraya sigortalı bulunmakta idi. 
Fakat kaza mahallinde yapılan lte
şüte arabada 900 liralık hasat'at ol
duğu tesbit edildi. Halbuki ancak i
ki bin lira sarfile tamir edilmesi 
mümkündür. 

Çünkü kazayı müteakıp Tokatll-
yan oteli ittisalindeki sokakta nike
laj ve krom fabrkası sahibi Bluınen
tal otomobil ile kaza yerinden geç
miş, kazazedeleri şehre getirmiştir. 

Hiçbirisinin burnunun bile kanama
mış olduğunu söylemektedir. 

Çemberlitaşta kapatılae.ağmı dün 
yazdıtm\ız dökümcülerin, izabe .o
caktan kapatılmış ve mühürlenmış
tir. Buna sebep ocaklardan intişar e
den gazların sıhhate muzır tesir yap
masıdır. Bu karar karşısında döküm
ciiler mahkemeye müracaat etmişler 
dir. Haber aldığımıza göre yeni şe
hir planına nazaran bu 60 dükkan 
Yedikule haricine çıkanlacaktır. 

Diğer taraftan ocaklan kapatılan 
Küçükpazardaki keserciler dün Emi; 
nönü kaymakamlığına müracaat et
mişlerdir. Bunun için 40 ayn istida 
verilmiştir. 

GOMROKLERDE : 

Başmüdür Döndü 

:Yılbaşı Gecesinde 
Zam Yok 

Belediye, gazino, kahve, dansig ve 
sair eğlence yerlerinin yılbaşı gecesi 
münasebetile tarifelerine zam yap -
ınak suretile halktan fazla para 81-
malanna meydan verilmemesini a18.
kadar belediye şubelerine bildirmiş
tir. 

lzmir Belediye Reisi 

Dün Şehrimize Geldi 
İzmir Belediye reisi Doktor Beh

çet Uz, dün sabah Ankaradan şehri
mize gelmiştir. Behçet Uz, sabahle
yin Türkofis müdürlüğüne gelerek 
müdür Cemal Ziya ile uzun müddet 
görüşmüş, bundan sonra her ikisi 
Amerikan ticaret ataşesini ziyaret 
etmişlerdir. Bu ziyarette İzmir enter 
nasyonal fuarına Amerikan fi.rtnalan 
nın da iştiraki mevzuu üzerinde gö
rüşülmüştür. 

Behçet Uz, yine Cemal Ziya ile, 

!TAKViM ve HA~ 
30 llkkanun 1938 

..------c __ u __ M_~ 
12 inci ay Gün: 31 Kasurı· 354 
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Arabt 1357 RUTII • t1 
Zilkade: 7 Biı-Jncik!l.nU!l ı6 12. 
Güne~: 7,25 Öğle: 16,49 
İkindi: 14,36 - Akşaın; 5,38 
Yalcıı: 18,28 - f msAk: l 

YURTI A HAVA V AZt'YE.'f,,.. 
undBll 

Yeşilköy Meteoroloji lsUısY0" dutı bil' 
lınan maliimatR göre, hava. yu~ g~ 
tün bölgelerinde kapalı ve yağı; ve Ct" 
rüzgArlar Trakyada Şirnali, ue -ver1erd

8 

d'ğer • tıı' 
nubt Anadoluda Gıırbt, 1 oarP 
Cenub~ istikametten, yurdUflerıerde ot' 
raflannda kuvvetlice. diğer 1 
ta kuvvette esmiştir. 

1 
~ flf-

İstabulda hava kapalı. yağı;,• yağı~ 
tınalı geçmiş 24 saat zarfında J1'1ı~tıı 

' ğ1 sU ·w 
metre murabbama bıraktı ·ıştl1r· Jtl~ 
5,2 kilogram olarak ölçUlmt 12 rııe ıd 
gAr Şimalden saniyede lO h-.,a tııı11e11 t ıı' ·ıt< - Evet, diyor ve o zaman i<;tikba

le inanıyor, fakat kederimi ftlllamı -

Ve böylece her birimiz, ayn ayn 
köşelerde kendi derdimizle yanıyor, 
gazetelerdeki resimlerde ağlayan • 
larla beraber a~byor, ve onlarla be
raber Atatlirkten aldığımız imanla 
istikbnle giiv"nerek söz veriyor, ye
min diyoruz. 

Ne mutlu sblel'e orada ki' ... Bera-
yor. 

Ben de istikbale inanıyorum .. Fa - ber ağlıyor beraber inanıyor, bera -

Otomobili kullanan Agobu çok iyi 
tanırım. Fakat adresini almak aklı
ma gelmemişti, maamafih yarın bu 
adresi tesbit edeceğimi kuvvetle ü
mit ediyorum. 

Birkaç gün evvel Ankaraya gitmiş bir aralık vali muavini Hüdai Kara
olan gümrük başmüdürü Methi, dün tabanı ziyaret etmiştir. Bugün de rl-
sabah dönmüştür. yaretlerine devam edecektir. 

hı:r:la esmiştir. Saat 14 e t en y!• . ." oıı 
751 5 milimetre idi. suhune ~n d~ ' ı ve ~·· güneşte 16,6 gölgede ~· nştii.r· 
6.3 santigrat olarak ö~uını 

bt üzüntümü paylaşacak, benimle her söz veriyorsunuz. 

y, 
B 

tiye 
l'et~ 
ta:rd 
teke 
tine 
&aa 

I< 
laşıl 
ll\ul 
Çü 
olaıı 

la:r 
hai 
itler 

g~~ 
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[BUGÜN 1 
Suriye ve Fransa 
Yazan: Omer Rıza DOGRU L 
Bugünkü telgraflar bizi tekrar Su

l'iye ile meş&U} olmaia sevkediyor. 
t'elgraflann biri "Evvelce Suriyeden 
lardedilmiş olan Arap rüesasının 
tekrar Suriye ''• Lübnana dönmele
l'ine l''ransa hükumeti kat'iyyen mü
••ade etmektedir,, diyor. 

Kahircdcn gelen bu haberden an
laşılan b·r şey nrsa, Suriyenin hala 
lnukadderatına sahip olmadığıdır. 
Çünkü ancak mukadderatına sahip 
Olan memleketlerin yurttaşları, yurd
larına dönmek hak ve salahiyetini 
Jı•izdirlcr. Suriyede vaziyetin bu 
lnerkezde olmadığını yalnız bu tel
lraf gösteriyor. 

Hindistanda 
Atatürk ' 
Günü 

Hindistandan son posta ile gelen 
gazeteler, bütün Hindistanın geçen 
19 ikinci teşrin gününü Atatürk gü
nü yaptığını ve o gün bütün Hint 
halkının Atatürk matemini tuttuğu 
nu anlatmaktadır. Hindistanın mil
li lideri Bose bu münasebetle n~ -
rettlği bir beyannamede Atatürkün 
şahsiyetini anlatmış, onun Türk mil 
letini nasıl kurtardığını, nasıl yük
selttiğini izah etmiş ve onun bütün 
Şark için en büyük örnek olduğunu 
söyledikten sonra "Büyük Harpten 
sonra zuhur eden inkılapçı lider ve 
şeflerin en büyüğü, en cazibi ve en 
muvaf!akı, tarihte de eşsiz bir sima 
olan Atatürktü. Kendisini, büyük 
bir asker, büyük bir devlet adamı, 
büyük bir lider ve büyük bir siya
si idi. Memleketi canavarlann ağ • 
zından kurtaran bu büyük adam 
kurtarıcı olduğu gibi yaşatıcı, ebe
dileştirici ve yapıcıdır. Onun için 
gözlerini yumduğu zaman, artık 

memleketin hiç bir istiladan perva 
etmiyeceğine inanıyordu. Bu epiz 
ad:ımı kaybetmek bütün dünyayı 

teessürü içinde bıraktı.Hele bizim gi
bi türlü türlü işkenceler içinde çırpı 
nan mazlum milletler, Atatürkün 
zıyaı karşısında en derin matem i
çindedirler. Onun matemini tutmak 
biz Hintliler için bir vecibedir. 19 
ikinciteşrin gününü Atatürk günü 
yapmakla ve onun yasını tutmakla 
Türkye büyük matemine iştirak et
miş oluyoruz,, demiştir. 

Kudüs ihtilalcilerinin Tevkif 
Ettikleri Banka Direktörü 
Para Ye.riler.ek Kurtarlldı 

Odundan 
Muhallebi! 

Yazan: B. FELEK 
VaDahi pek hatrımda deiil ama, 

ıuna benzer bir ıey işitmiıtiın: 
Almanyada mı. Hollandada nu, o 

taraflarda bir yerde odundan muhal· 
lehi yapıyorlarmış. 

Gülmeyin! Buna yakın bir şey. 

Çünkü Suriye hala, Fransa man
itasına tabidir. Fransa mandasına ni
hayet verecek ve Suriyenin i!dikla
lini tanıyacak muahedenin tasdik o
lunup olunmıyacaj'ı ise henüz belli 
değildir. 

Muahedenin mukadderatını saran 
~anlık arttıkça, Suriyede yeni dep
!'enmeler seziliyor. Nitekim Deyrut
tan ıelen bir habere ~öre, Suriye 
1'Urriyet partisi reisi, Fransaya hita
lıen neşrettiği açık bir mektupta, 
ll'ransanın Suriyeye karşt tuttuğu si
>'aseti değiştirmesi lazım geldiğini, 
lksi takdirde Suriyenin Fransaya 
'kal'fl siyasetini değiştirmek meeburi
>'etinde kalacatını anlatmış, ve daha 
lotıra şunlan söylemiştir: 

"Suriye bundan sonra ne siyıt!li 

etltrikalara, ne de her hanci r.c:neht 
tlhakkümüne katlanamaz. Fransa, 
SUriyeyi düşmanlarla birleşmek U
:tere Fransanın başına bir felaket 
relmesini istemeğe sevketmemelidir. 
bugün Suriyede hfirriyet bayrıtkfru 
•çınağa hazır binlerce ve binlerce 
renç vardır.,, 

Bu sözler Fransa ile Sorive arasın
daki münasebetlerin yeni bir mün
deleye doğru istikamet aldıtını gös
teriyor. Buna sebep te Suriyeye İ!I· 
tiklil veren muahedenin tasdik edil
lDemesidir. Muahede, 1939 da Fran
lanın Suriye mandasına nihayet ve
!'ecek Suriye ile Fransayı mfitterik 
İki devlet yapacak ve böylece Suri
..... ~e"tl; f;flia1ı~kadderatlna sahip 
:rnasu .. .. .:n uF&Un taAdjJc nlnnm•
lnevkiine konmaktadır, fakat muahe
denin tasdik olunmaması mandanın 
de,•amı, ve Suriye hükilmetinin, her 
~Yden fazla Suriyedeki fcvkalarle 
ll'ransız komiserlerinin revile idnre 
:lunması, Suriyenin dahili. işlerinde 
e nishetet> serbt>st bir nefes a1ama

lttllsı demektir. Suriyelileri rahat~ız 
tden, ve onlara yeni bir müend~le 
~:mini hazırlamak lazım geleceğini 
•ssettirmeğe baslıyan nokta budur. 

ti Su~iyeJi hürriyet partisi reisi, Su
~ Yenın Fransavı doğrudan doğruyıı 
hşından atmak kudret'nde olınadı-

1\ı :r.ımnen anlatarak onun kurtul
~llk icin fırsatlar gözeteceğini Te 
tsat baş gösterince Suriyenin Fran

l\ dfüımanlarile birlikte hareket f'de-
~.ıc.. • ~· ~ıne ı:ııaret enıvor. Bununla bera-
I Surivenin hllrriyet part:sı lideri 
~ bu kadarla da ka1mıvarak hin-

e Sttrh·eJinin yeniden hü1'l'iyet 
~licahedesini a~mağa hazır f)ldu~n
.... anlatn•or. 

Bütün Hindistan milli liderinin 
bu davetini icabetle karşılamış, Hin 
distanın her şehrinde toplantılar ya 
pılmış ve toplantılarda Atatürkün 
hayatı anlatılmış ve bu hayatın Hint 
liler için çok kıymetli derslerle dolu 
olduğu gösterilmiştir. 

Hindistanın sabık milli lideri ve 
:A'Ja...liT•"l7111 oıan Nehru Bombayda
ki Hint müslümanlanna hitaben bir 
nutuk söylemiş ve Atatürkün bü _ 
yüklüğünü ve hizmetlerini tebarüz 
ettirerek bilhassat Hint müslüınan
lannın Atatürkü en yüksek örnek 
t~nımalan lazım geldiğini söylemiş
tır. 

Cenubi Amerikada yaşıyan Hint 
liler de İndian Nieus gazetesi mu
h~":iri Bay Veliyyüllahın neşretU
ğı bır beyanname ile Atatürkün ha
tırasını ihya etmişlt.1rdir. 

Çinliler 850 Bin, 

Japonlar 650 Bin 

Kiti Kaybettiler 

Londra 29 (Husust) - Kudüsteld 
Osmanlı Bankası müdürü M. Lebru
ye, ihtilalciler tarafından üç gün alı
konduktan sonra tediye olunan para 
mukabilinde tahliye olunmUf ve Ku 
düse dönmüştür. 

Banlta müdiırünü üç gQn evvel on 
silihlı adam tevkif etmiş, ihtilalci -
lerin lideri yanma götürmüJ, nilıayet 
banka istenen parayı vermiş ve ihti
lalcilerin lideri Süleyman tarafından 
verilen pasaport ile geri dönmüştür. 

Kudüs 29 (A. A.) - Yuvarlak ma-

sa konferansına aşağıdaki zevatın iş
tiraki muhtemel bulunmaktadır. 

Irak için Nuri Salt pap, Erden 1 -
çin Tevfik Abdülbüda pap ve Suut 
larallığı için df! Emir Faysal 

Arap mutedil partileri de İngiliz 
hü:kdmetinin arzusunu yerine getir -
mek niyetindedirler. Yalnız yahudl 
ve siyonist teşekkülleri şimdiye ka -
dar müzakerelerden istinklf tema -
yülü göstermişlerdir. Bununla bera
ber, yahudi karannın kati olmadığı 
ve doktor Weizman'm Lond.radaki 

Anadoluda Müthiş Bir 
Kış Hüküm Sürüyor 

Kişi Öldü, Arapkirde hci 
Kaldı, Amerika da 

Çölemerik Mahsur 

30 Kişi Öldü 
Arapkir, (TAN) - Devamlı kar 

yağmaktadır. Malatya,-Arapkir, Ke 
maliye - Arapkir arasındaki se -
ferler durmuştur. 

Muhakeme için 45 kilometre u
zaktaki Kemaliyeye giden Mutmur 
nahiyesi müdürü Rüştü 'Onalın ka
tırcısının soğuktan donarak öldü -
ğü söylenilmektedir. Bunlarla be -
raber giden Cücügen muhtan H\U
nü, Kemaliyeye ya.kın olan Gemir
kap mevkünde geceleyıin sarp ka
yalara düşerek ölmüştür. 

Çölemerik yolu kardan kapandı 
Ankara, 29 fTan muhabirinden) -

Şehrimize gelen haberlere göre Ha-

Balkanlarda 
lngiliz • Alman 
Ticari Rekabeti 

la kapanmıştır. Bu sebeple memle -
kette yiyecek fiyatları yükselmiş ise 
de vilayet lAzım gelen tedbirleri ala
rak fahiı fiyat ve ilıtiklrın onünü 
almı§tır. Fa.kir halka un dağıtmak su
retile yardım yapılmıştır. 

'AmerikaJa 30 ltifi öldü 
Nevyork, 29 (A.A.) - Soğuk dal

gası, Amerikanın her tarafına yayıl
mıştır. Konjestiyon ve kayıp düşme 

yüzünden vukuagelen kazalar ııetlce 

sinde 30 kadar insan ölmüştür. 

Nevyorkta sıfır altında 7, Şikago
da sıfır altında 6, Minnesota'da sıfır 
altında 30 ve 40 derece kaydedilmiş-

Harp Malzemesi 
Almak için Yeni 
Bir Kanun Y aplldı 

Londra 29 (A. A.) - Havas Ajansı Ankara, 29 (Tan muhabirinden)--
muhaf>irinden: Hariçten yapılacak harp malzemesi 

Merkezi A vrupanın vaziyetindeki mübayaasına müteallik olarak eksilt
istihale, bir kredi açılması için İngil· me ve ihale kanununa zeylen hazırla
tere ile Bulgaristan arasında yapıl • nan kanun layihası Meclise gönderil
mağa başlanılmış olan müzakerele • miştir. Bu kanun esaslarına göre hu-
rin esasından derin tadilat yapılma· susi kanunlarına müsteniden ancak 
sına sebebiyet vermiştir. muayyen ecnebi memleketlerden mü· 

komitesini fi1t bir iştirak lehinde me 
seleyi tekrar tetkike ikna edeceği 
zannedilmektedir. 

Filistin politik mahfilleri, yuvar -
lak masada bütün alikadarlan toplı
yabileceklerinl ümit etmektedirler. 
Emir Faysalın uzlaştırıcı tekliflerde 
bulunacağı ve buna müslüman mil -
letleri iyi anlaşması nefine olarak bü 
yük müftünün de iltihak edeceği söy 
lenmektedir. Mutedil arablar bu tar
zı halli şimdiden kabul etmiş bulu -
nuyorlar. 

Karısını 

Uçuruma 
Atmış 

Kozan (TAN) - Kadirlinin Har 
kaçtı köyü clvannda, üç ay evvel 
tüyler ürpertici bir cinayet işlenil

c:liği meydana çıkanlmıştır. Osman 
isminde bir köylü, kansı Elif~en 
şüphelenmiı ve onu öldürmeğe ka
rar vermiştir. Gezdirmek bahan~ 
le kandırdığı Elif eyi, yüksekçe bir 
tepeye çıkarmış ve uçurumun ke
nanna götürmüştür. Orada konu -
ftlTlarken birdenbire Elifeye bir 
tokat atmış, kadın müvazenesini kay 
bederek uçuruma yuvarlanmıştır. 

Elifenin öldüğüne kanaat getiren 
Osman, köye dönmüş, Elifeyi se> 
ranlara: 

"- Ben de bilmiyorum nerede
dir, anyorum,, demiştir. N.ihayet 
Elifenin halasının müracaatı üzeri
ne usmen .kafakola çağınlmıı ve 
orada, cinayeti bu §ek.ilde işlediği
ni anlatmıştır. 

Elifenin hemen hemen bütün 
azası, uçurumun dibinde, fakat baş 
ka başka yerlerde bulunmuş ve ka
dının vahşi hayvanlar ve kuşlar ta
nı.tından parçalandığı anlaşılmı.,<rtır. 
Hükumet doktoru Tevfik Baykara 
~~enin 7----8 günde ve binbir aza~ 
ıçınde öldüğünü tahmin etmiştir. 
Osman tevkif olunmuştur. 

ispanyada 

Cümhuriyet Kıtaları 

ltalyanları Püskürffü 

Belki muhallebi değil de, babata~ 
lısL Hülisa odundan pek akla yakın 
gelmiyecek bir §t'Y çıkarıyorlarmq. 
Anlatan, hayretten küçük dilini ya
tacakmıı gibi söylüyordu. 

Her tarafın kendine Köre bir hibıe
ri var. Bizde •taçtan muhallebi çıka
ramazlar ama, bir sözden afaç ile 
muhallebi kadar birbirine aykın m&
nalar ç:ıkanrlar. Bu yeni bir hüner 
de değildir. 

Babam merhumdan dinlemişti~ 
Vaktile birisi meşhur tasavvuf er-

babmdan pir Molla Cimtyi ziyarete 
gitmlf. Görfişürlerken m.lsaCır çubp 
yakmak istemiı, Molla CAml inünle 
danm liseye bir fiske vurmuş. Bir 
dakika sonra Mollanın milridleriD
den birisi atq Ketirmiı. 

Misafir bu hale pşmq ·n hayr~ 
ni de aaklamamıı. Bunu KÖren Mol
la Cimi IİfİD sırrım lutfen §Öyle izala 
etmiı ve: 

- KAseye vurdum. Şa 9eS ~1da 
(Tan!) bunu zan yaptılar. Zanm fa,. 
risbi güınanclır. Gilman, keman oı.. 
bilir. Kemanın arapçası kavstlr.. 
Kavsi ten okursak sUk olabilir. Ba 
da Bazar demektir. Bazar kelim~ 
den de ateş mlnasma gelen nlr 16-. 
dinil çıkarmak benim mOridim için 
çocuk oymıcağıdır, demif. 

Eh, doğrusu kiseye varalan Mr 
fiskeden de baıka mlna ~ a.; 
fil mi? Eter rahmetli filozof haJdka. 
ten böyle bir lif söylemipe, bizd• 
asırlarca evvel miuha baflam.q de
mektir. 

lıte &lem, sanayide bir taJam hatıl 
maddelerden umulmadık mahsuller 
alırken biz de alelide lillard• w 
tavırlardan umulmadık mlnalar ~ 
kannz. ikisi de çıkarmak detll mi? 
Sen ona bak! 

Bana ha yanyı bundan dart bet 
gibı evvel İstanbul valisinin bhllll 
gazetede intipr eden bazı sözleri 
şrazdırdı. 

Vali İstanbul için: 
- Nereye baksak pislik! diyor. 
Eğer bu söz bundan iki ay e~ 

meseli benim alzmıdan intioar et
seydi: 

"Bir dokun bhı ah dinle ktse! 
fağfurdan., 

södinde olduğu gıöl bin tnrlfi mim 
çıkaracak Molla Cimi müridlerl b• 
lunur, ateı getirmeseler de atep kö
t-üklerlenli. 

Bu müzakerelerin bidayetinde İn· bayaası lazım gelen eşya ve levazım 
giliz mahafili, Bulgaristanın ticaret 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi 
ihtiyaçlanna ve silahlanmasına tah· olmaksızın ait olduğu dairenin tekli
sis edilecek bir kaç milyon İngiliz Ji. fi üzerine Maliye Vekiletinin müta-
rası mıktannda bir kredi açılmasını leası alınarak Heyeti Vekilece tesbit 
derpiş etmekte idiler. edilecek esaslara göre mübayaa olu· 

Son vukuatt&n beri ve dahili bir nacaktır. 
takım esbabdan dolayı bu müzakere- K 

anunun mucip sebepler liyihasın 

Diyecl"k şudur ki; keBme n ~ 
lelerden ıkınarak mana çıkarmaktan 
vazgeçmek gerek dilimizin selimetl, 
gerek yiireğimizin istirahati DBllWU9 

çok pyam temennidir. 

KISA HABERLER 1 

Barselon, 29 (A.A.) - Frankist kı
talan bilhassa Balaguer ve Aşağı 
Segre mınta.kalarındaki cümhuriyct 1 
mevzilerine hücum etmişlerdir. 

Balaguer mıntakasında, Lerida'-

'- lıu sözler, Suriyenin tam hir iiziin
t.. l'e sıkıntı devresi yaşadığım göı
.~'ltıektcdir. Rn üzfinHi ve sıkmtı 

Londra 29 (Hususi) - Uzak şark
tan gelen en son haberlere göre Şan. 
si ülk~sinin cenubu garbinde Çin kuv 
vetleri ile Japon kuvvetleri arasında 
şiddetli bir topçu düellosu başlamış
tır. Japonların hedefi San nehri ge
çerek Şansiye girmek ve Conkingin 
üzerine yürümektir. 

leri yapmakta olanlar daha ufak mık da aynen şöyle denilmektedir: 
yasta bir plan tetkik etmeyi muvafık 
bulmuşlardır. 3525 Sayılı kanun le tasdik edilen 

nın şimalinde Frankist topçusu sa- .._ __ _ 
bahtan itibaren saat 14 e kadar cüm- Ankara, 29 (Tan muhabirinden) -
huriyet mevzilerini bombardıman et- Peşte elçlsf Behiç bu sabah ıehrlmlzıe 

"1-esini ne takip erfecrk? Bir infi
\ nu? Yok!'ıa hir sHkiinet mi? Bunu 
"ttnsanın vereceği karar tayin ede-
lı:. 

~eni Vekillerimiz 

~cazifelerine Baıladllar 
/\nkara, 29 (Tan muhabirinden)--
~i Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
~ktısat Veki~i Hüsnü Ç~ır bugün 

amlarına gıderek yem vazifele
baslamışlar, müdür ve memur 

tı tebriklerini kabul etmişlerdir. 

~on+ Ciano'nun 

'•lgrat Seyahati 

Fakat müşahedelere göre bu hare
ketin bu kış mevsiminde başarılması 
imkansızdır. Buralan Çin çeteleri i· 
le doludur. 

Cungking 29 (A. A.) - Kuomin • 
tangın kongresinde mareşal Ciyang • 
~ay. - Çek, Çinin kendi mülki veya 
ıdan tamamiyetine riayet etmeyen 
s~lh _sartlarını kabul edemiyeceği gi
bı mılletler cemiyeti mukavelename
si veyahut dokuz devlet muahedesi 
ahkamına muhalif olan sulh şartlan
nı da kabul edemiyeceğini söylemiş
tir. 

Mareşal, muhasematın bidayetin • 
denberi Çinlilerin üç yüz bini mak • 
tul olmak üzere 850.000 e baliğ bu _ 
lunduğunu ilave etmiştir. 

İyi malumat almakta olan maha- İngiliz kredi anlaşması mucibince 
file göre, müzakereleri yapmakta o- devlet daireleri için İngiltereden e
lanların yalnı? şimendifer malzeme- hemmiyetli miktarda mubay3atta 
si teslimine tahsis edilecek ilk beş bulunmak icap etmektedir. Bundan 
yüz bin İngiliz liralık bir kredi açıl- başka ya.kında müzakeresine başlana 
masını derpiş etmiş olduklan ve Sof cak olan Alman kredi anlaşması da 
ya hükumetinin bu kredi muamelele ayni mahiyette yani Almanyadan bir 
rini yalnız Bulgar mahsullerinin ih· kısıın eşya ve levazım mübayaası i
racını himaye ve teshil için sarfedile- Çin hükümleri ihtiva edecektir. Bu 
cek mesainin muvaffakıyeti halinde anlaşmalara müsteniden gerek tngil 
tevsi etmeği düşünmekte olduğu söy tereden ve gerekse Almanyadan yapı 
lenmektedir. laca.k olan mübayaalara yukardasözü 

Doktor Funli geçen artırma ve eksiltme ve ihale 
Londraya Gidiyor kanunun vazetmiş olduğu esaslann 

Londra 29 (A. A.) _ Financial Ti· tamamen tatbikine imkan görülmedi 
mes gazetesi, yeni sene başlangıcın • ğlnden bu vaziyet kredi anlaşmaları
da Alman iktısat nazın B. Funkun tJ nın arzu edilen şekilde tatbikine en
cari meseleleri müzakere etmek üze- gel olacaktır. Bu sebepten dolayı iş
r~ Londrayı ziyareti hakkında yapıl· bu kanun layihası hazırlanarak Mcc· 
makta olan gorüşmelerin müsaid bir lise verilmi~tir. 
surette ilerlemekte olduğunu yaz • 

· · M gelml~Ur. 
mıştır. üteakıben düşman tankla- • 
rın yardım.ile Asentiu şimalinde Me
rengue ve Montoro mevzilerine hü • 
cum etmişse de ilerliyemiyerek iki 
tank bırakmıştır. 

Aşağı Segre mıntakasında dört İ
talyan fırkası, mühim tayyare ve 
tank kuvvetlerinin müzaheretile cüm 
huriyetçilerin Soleras ve Granadellas 
mıntakalarında.ki mevzilerirıJ yarmı
ya çalışmışsa da bütün gayretlerine 
rağmen, cümhuriyet tayyare ve top
çularının şiddetli mukabelesi önünde 
büyük zayiata uğrıyarak geri çekil
mek mecburiyetinde kalmıştır. 
Düşman burada da iki tank ve bir 

tayyare kaybetmiştir. 

Ankara, 29 (Tını fnuhabfrlnden) -
Balkan ltilAtı devletlerlle Bulgaristan 
arasında 31 Temmuz 1938 tarihinde Se
lAnikte imzalanan muahedenln tasdiki 
hakkındaki kanun IA)'ihası meclla ruma
mesine lınmıştır. 

• Ankara, 29 (Tan tnuhabtrtnden) -
Zonguldak belediye reisliğine Faik Erta
manın intihabı hakkında ittihaz olunan 
karar Vekiller heyetince tasdik edilmı,
tlr. , 

• Ankara, 29 (Tan muhabirinden) -
Arazi vergisi kanununun ikinci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun J!
ylhası meclis rumameslne alınmı.,tır . ,, . 

Londra, 29 (Hususi) - Roma
~n alınan son haberlere göre, 
l<ılya Harıciye Nazın Kont Ci
'gelecek ayın 19 unda Yugos-

Kazanç Yergisi ma_!ctadır. Bir Nahiyenin 

Nisbetleri Birleıtirfliyor Merkezi Değiıtirillyor 
An~ara, 29 <Tan Muhabirind~nı - Bir Köyde Bomba 

Burgos, 29 (A.A.) - Dün Lerida 
ovası üstünde 24 Frankist tayyare ile 
61 cümhuriyetçi tayyare uasında bir 
hava muharebesi vukua geldiği ve 
cümhuriyetçilerin tayyarelerinden 
20 sinin düşürüldüğü haber verilmek 

Ankara, 29 (Tan muhabirinden) 
Devlet Hava yollarında vazife uçuşu es
nasında Karamürsel civarında sukut ne
Ucesi ölen pilot Ekremle makinist Sa
mi Dcmlrelin dul ve yetimlerine aylık 
bağlanması hakkJ,ı:wlo lcAnun lı!lv h .... , u .... 
lise gelmişUr. 

• Ankara, 29 (Tan muhabirinden) _ 
Ankaraya gelen haberlere göre bugün 
İzmir ve Kır-şehirde bir iki saniye uren 
~fif zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

'byayı ziyaret edecektir. Anla::n ziya;eti hedefi Yugoslavya 
' ~acarıstan ara.nnda bir pak
lh...;mzası için zemin hazırla
""'ttır. 

Gayrı s fi · d ·· Ankara, 29 (Tan Muhabı·rı·nden) _ a ı ıra uzerinden ka7.al p ti d 
vergisine tabi mükelleflerin ver lzmir 29 (T~n Ma hl b.ri d ) Şavşata bağlı İmrehav nahiyesinin 
ni betl · · · · · ' u a ı n en - merkezi şirndik. b 1 d ~. s erının bırleştırılmesi etrafın- Seferihisann Orhanff k- .. d H .. .. ı u un U5u Dutlu 
dak:i hazırlıklar ilerlemiştir. Oni\. sanın evinde ocakta ıb.::::n a- koyunden Meydancık köyüne kaldı· 
müzdeki mali yılda bu nisbetlerln lamış Hasan "lmfl .ı.1 a L~ pat- nlmıı n nahiye adı da yeni merke
tatbikine geçilecektir. ~- ' tt 

0 

1 
ş, 05 u .ruuuet te zin adına izafeten Meydancık olarak 

a& ... sure e yara anmıştır. deliftlrilmiftir. 

tedir. 

Londra, 29 (Hususi) _ İngiliz va
puru Maryanga, bugün İspanya sa
hillerinde Kastellon ile Balear .lda
lan arasında bombardıman edilmi§ 
30 denizcl sandallarla kurtulmuşlar~ 
dır. 

İzmir, 29 (Tan muhabirinden) - Be
ledJye dairesinin malzeme deposunda 
petrol lambası patlamıt. yangın çıkmış 
fakat derhal .OndürOirnüştür. Memurla~ 
bir hayli korku geçlrmif}erdir. 



' 
~E~hkemelercl·e-

15 Kadar Aparhman 
Soyan Şebekenin 

Elebaşıları Mahkemede 
Dün asliye birinci ceza mahkeme

sinde Nişantaşı, Ş~li, Teşvikiye ve 
Cihangir taraflarında on beş kadar 
apartman soyan ve bu arada Gözem 
apartmanında oturan Bulgar konso
losunun dairesinden de kıymetli eşya 
aşıran sabıkalı katillerden Baltacı İb 
rahimin ve suç ortağı olduğu sanılan 
yine sabıkalı kaüllerden Corcinin ve 
l>unlardan hırsızlık eşyasını bilerek 
satın alan Hasan, Hüseyin, Bayan E
lli ve Mehmedin muhakemelerine de
vam edilmiı;ıtir. 

Suçlulardan yalnız Baltacı İbrahim 
mevkuf olarak bulunmuştur. 

İbrahim vaktile balta ile birisini öl 
dürdüğü için Baltacı fÖ}ıretini al -
i11f ve hapishanede yatırken de af
tln istifade ederek çıkmıştır. Baltacı 
İbrahim aylardanberi zengin semt -
lerde on beşer gün, birer ay fasıla i
le apartmanlardan yükte hafif palı. 

da ağır eşya çalarak geçinirmiş. Ar
kadaşlan ona "kibar hırsız,. vasfını 
da vermişlerdir. 

Baltacı İbrahim Bulgar konsolosu
nun oturduğu apartmana merdiven 
dayayarak eşya çalarken bekçi tara
fından görülmüş ve kaçırılmıştır. 

Bekçi, polisteki sabıkalı hırsızların 
fotoğraflarını tetkik ederken yine 
bir katil meselesinden dolayı mahpus 
ken aftan istüade ederek çıkan sabı
kalılardan Corcinin fotoğrafını apart 
mana merdiven kuran adama benzet
üği için Corcide yakalanmıştı. 

Dün celse açılır açılmaz, iddia ma
kamını işgal eden muavin Orhan Kö
ni, şimdiye kadar dinlenen bütün şa
hitlerin çağınlarak yüzleştirilmesini 
ve asıl hırsızın Corci mi, Baltacı İb
rahim mi olduğunun tesbit edilmesi
ni istemiştir. Bunun için muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Memur Süsü !Çocuğu Vuran 
Verip Onu Bunu Bekçi Dün 
Çevirirmiş! Tahliye Edildi 
Dün~ asliye birinci ceza mahke

mesinde, kendine taharri memuru sü 
SÜ vermekten suçlu kuyumcu Kara
betin muhakemesine bakılmıştır. Da
vanın mevzuu şudur. 

'Taksimde Duvarcı sokağında 4 nu
maralı evde oturan kuyumcu Gabri
yel oğlu Karabet Kabaracıyan belin
de polis palaskası ve tabanca bulun
duğu halde Beyoğlmıda, şunu, bunu 
çevirmiş, kendisine taharri memuru 
süsü vermiştir. HattA belindeki polis 
palaskasını resmi memurlara göste
Terek onlardan yardım bile istediği 
olmuştur. Bir gün Bursa sokağında 
beş J?~~ralı kahvehanede oturur -
ken yanındakilere: 

- Ben sivil memurum. Şu geçen 
ıtaharri memurlan da benim arkadaş-

Dün asliye ikinci ceza mahkeme
sinde on yaşındaki Salahattini ta
banca ile öldürdüğü için tevkif edi
len bekçi Yakubun muhakemesine 
başlanmıştır. Bekçi kendisini müda
faa ederken şöyle demiştir. 

- Bay reis ben bekçiyim. Kanun 
adamı sayılırnu. Hiç adam öldürür 
müyüm. Bu bir kaza oldu. Ceketimin 
cebinde küçük bir tabanca vardı. El
lerimde kova takunya ile suya gidi
yordum, ayağım burkuldu, düşer gi
bi sarsıldım. O sırada cebimde bulu-
nan tabanca yere düştü ve ateş aldı. 
Çıkan kör kurşun orada oynıy:ın, hlç 
tanımadığım bu yavrunun başına 
rastlam1s. :vere serdi ve öldilrdtl. 

Ben de bundan pek müteessirim. 
Fakat bilerek yapmadım. Beni kefa
letle tahliye edin. 

larım, demistir. - Müddeiumumi de para kefaletile 
Bir gün Rıza lsmhıde bir genel de muhakemenin gayri mevkuf yapıl

yakalamış ve 1629 numaralı polis masını istemiş, mahkeme bekçi Ya
Mustafadan da yardım Jstem!ştir. kuba elli lira para kefaleti verniği 

Reis, kararnameyi okuduktan son- takdirde serbest bırakılmasına ve 
ra kendisine söz vermiş, ısuçlu da phitlerin çağrılması için muhakeme
ğunlan söylemiştir: yi başka bir güne bırakmaya karar 

- Ben palaskayı hadiseden yfrm1 vermiştir. 
g(ln evvel sokakta, tabancayı da lld ---ı>----

Müşterisine 

Hakaretten 
Mahkum Oldu 

TAN 
MAARiFTE; 

Maarif Bir Harita 

Hazırlıyor 
Maarif idaresi, İstanbul nlayetı

$ kill tür müesseselerini gösterir üç 
harita tanzim ettirerek, şehir müte
hassısı Prosta verilmek üzere dün 
belediye riyasetine teslim etmiştir. 

Prost, bu haritalar üzerindeki tetkik
lerini bitirdikten sonra alakadar ma
arif müfettişlerile beraber şehri do
laşarak bu müesseseleri yerlerinde 
tetkik edecektir. 

1 

Barındırma Yurtları 
Ay Başında Açıhyor 

Barındırma yurtlarına ait hazırlık 
ikmal edilmiştir. Yurtlar salı günü 
sabahleyin merasimle açılacaktır. İs
tanbul 13 üncü mektepte yurdu biz
zat vali ve belediye reisi Lutfi Kır
dar açacaktır. 
Barındırma yurdu açılma merasi

minde civar mektep başmuallimleri 
de hazır bulunacaklardır. 

Spor Yurtları Nizamnamesi 
Mekteplerde spor yurtlan tesisi 

hakkındaki nizamname son şeklini 
almıştır. Buna göre her mektepte 
sporun her şubesile meşgul olacak 
spor yurtları tesis edilecek ve tale
benin bu yurtlara devamı mecburi o-
lacaktır. · 

Maarifte Bir Tayin 
Beyoğlu orta mektebi muallimle -

rinden Rıfkı Melül, Kadıköy Fransız 
Sen Jozef lisesi son sınıf tarih mual
limliğine tayin edilmiştir. 

Peşte Sefirimiz Geldl 
Peşte sefirimiz Behiç, şehrimize 

gelerek buradan Ankaraya gitmiştir. 

POLiSTE: 

Bir Ananın iki Oğlu 
Birden Haşlandı 

Harbiyede Dershane sokağında o
turan Haticcnin 4 yaşındaki oğlu Er
gun mangal üzerindeki içi sıcak su 
dolu olan kazana düşmüştür. Kuca
ğındaki diğer çocuğile beraber Er
gunun imdadına koşan Hatice, Ergu
nu kurtarayım derken kucağındaki 

Erdoğan kollarından kayarak kazana 
düşmüştür. Bir anda iki çocuğu bir
den sıcak su ile haşlanan zavallı an
ilt.:uıu ıcıycıı.uua J -·-:ı--- ~"'"''"" .aı... 

mur lan çocuklan Şişli Çocuk hasta
nesine kaldırmışlardır. Tahkikata 
başlamıştır. 

Bir Arabacı, Kalp 
Sektesinden Öldü 

Dün, Büyükçekmece ile Kavaklıkö 
yü arasındaki şose üzerinde sürücü
süz bir arabanın ilerlediğini gören 
köylüler arabayı durdurtup sahibini 
ararlarken onun arabanın içinde öl
müş olduğunu görmüşler ve vakadan 
jandarmayı haberdar etmişlerdir. 

Kızılca hamamda 

Yedi Otobüs 
Çamura 
Saplandı 

Kızılcahamam, (TAN) - Kasaba
mızla, Ankara arasında işliyen oto
büslerden yedisi, Seyhan ile Aydın 

köyü arasındaki yirmi kilometrelik 
toprak yolun çamurlarına saplanıp 

kalmıştır. Bunlardan Kızılcahamam
lı şoför Sadi ile Ömerin idaresin
deki otobüsler, üç, dört gün uğraşıl
dıktan sonra bir kaç çüt öküz ve man 
daya çektirilebilmiştir. Diğerl~ ha
la çamurların içindedir. 

Otobüslerdeki yolculardan bir kıs
mı yaya olarak Ankaraya gitmişler, 
bir kısmı da bin müşkülatla buraya 
dönmüşlerdir. 

Bu yol hemen tamir edilmiyecek 
olursa, Bolu, Gerede, Kızılcahamam, 
Ankara arası otobüsleri bu kış mut
laka işliyemiyecektir. 

Yeni Tayinler Yapıhyor 
Kızılcahamam, {TAN) - Posta 

müdürü Ahmet Sezen,Ayaş posta mü 
dürlüğüne nakledilmiş, yerine Gö -
dek posta müdürü Arü Maralı gel -
nılştir. 

Tapu memuru Hasan ile Bala tapu 
memuru Hikmet becayiş edilmişler
dir. 

---lO,,__ __ 

Edirnede Su Baskınına 
Uğrayan Evler 

Edirne - Meriç nehrinin taşması 
yüzünden su baskınına uğrıyan Ga
zisıtmalı, Tabakhane, ve Göl mahal
lelerindeki evlerden 75 inin halkı 

' kayıklarla kurtarılmıştır. 

Suların çekilmesi bekleniyor. Nü
fusça zayiat yoktur. Maddi zararın 
tesbiti henüz mümkün değildir. 

Alaçatıda Cinayet 
İzmir - Çeşmenin Alaçatı nahi

yesinde bir cinayet işlenmiştir. Hacı
memi!!f mahallesinde oturan Mehmet 
O~J.U J. ı J a~ı.a.ı.uu. .a. ı '""'" .. "" ....... - .. -·-·-

oğlu mahallesinde oturan Davuloğlu 
Ha.san Belkıranı bıçakla öldürmüş -
tür. 

Cinayet, Hasanın kızı Haticenin 

düğününe Nailin davetsiz gelmiş ve 

kovulmuş olmasından ileri gelmiş -

tir. 

iSTiKLAL 

TEPEBAŞI 

DRAM KSMI 

30 - 12 - 938 günQ 
akşamı saat 20,30 da 

ASMODE 

CADDESi KOMEDi KISMI 

30 - 12 - 938 g{inQ ak§amı 

saat 20,30 da 

M U M 8 Ö N D 0 5 Tablo 

Toplantılar, davetler ·4. 

Gülhane Müsamereleri 
Her on beş gO.nde bir yapılması mu

tad olan GQlhane mQesııeseleri müsame
resinin blrlnclsf cuma gQnQ saat 17.30 da 
Gülhane konferans salonunda yapılacak 
tır. * Beyoflu Halkevfnde Tel'flmesi ta
karrür eden Koro ve Solfei derslerine 
ay başından ltibaren baılanacaktır. Ders 
lere pazartesi ve perşembe g(lnleri saat 
17.30 da devam edllecektlr. * Beşiktaş Halkevinde paza~ ve 
çarşamba günleri saat 17 de fransızca 
dersleri verilmektedir. 

* Fatı1ı Halkevf temsil kolu paur 
g(lnü saat 14.30 da temsil salonunda uze
hlrll kucak,, piyesini temsil edecektir. 

---oı----

YEN1 NEŞRIY AT : 

FOTO MAGAZI N - Yılbaşı sa,ısı 
zengin bir münderecatla çıktı. Bu sayı
da renkli bir kapak içinde Cemal Nadi
rin renkli fk! tablo karfkatilrfl. Vasfı Ri
zanın Slmnrık Çocuk rolünde' çok nefis 
bir tablosu, daha birçok artist tabloları 
ve yüzden fazla resim vardır. 

Bu sayıdıık! yazılar şımlardır. 

Hazan (gazel): Yahya Kemal, .ıuu-

şun şişesi: M. Turhan Tan, Kazanç düş
manları: Peyami Safa, San Zeybek: Se
lim Sırn Tarcan, Aç Yelkenleri gidelim: 

Mahmut Yesari, Çarşafa Nasıl girdik? 

Suat Den.1ş, Sevda ve Sağlık: Rusçuklu 
Hakkı, Geçen bir yıl: Ahmet Mecit. 

* Hallt Takvimi - Ahmet Halit Kitabe-

vi tarafından her sene neşredilen Halit 

Takviminin 1939 yılına mahsus yeni se-

nesi çıkmıştır. 

30 - 12 - 938 = 

Radyo 
Cuma, 30.12.1938 

'ANKARA RADYOSU 
Tilrldye Radyodifüzyon Postalaıl 

Türkiye Radyosu Ankara Radros'1 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 'kes. 120 'K.'ff• 
T. A. Q. 19,74 m. ~5195 Kes. 20 J(ff• 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Itff· 
SENFONfLER: 

22,10 Prag: Cek ftlharmonlsi (Sırıeta
ne, Förster, Vlrak). 22,15 Varşova: sen
fonik konser (Mozart, Proko fie.U. Re5-
plghi). 

HAFiF KONSERLER': 

8,45 Bükreş: Sabah neşriyatı. '1,10 ser
lin kısa dalgası: Küçük musiki parÇaJa
n. (8,15: Devamı). 7,30 Var~ova: Noel 
havaları. (8,15: Plak). 7,15 Prag: SabaJı 
neşriyatı. 9,45 Berlin kısa dalgası: Eğlen
celi konser. 12 Bükreş: Plak konseif· 1~ 
Berlln kısa dalgası: Hafi! musiki (14.15· 
Devamı). 13,10 Bükreş: Stüdyo orıces: 
trası. (14,30: Devamı). 16,30 Va.rfO~ 
Orkestra konseri. 16,45 Berlin kısa dal
gası: Büyük bando konseri. 17,45 13erJJJı 
kısa dalgası: İş sonu konseri (18,50: pe
vamı). 18 Bükreş: Askeri konser. 18 pe$~ 
te: 'Çigan orkestrası. 18,15 Bratlsla"ıı; 
Çigan orkestra91. 19,15 Bükreş: ııad1° 
orkestrası (Hafif musiki). 19,15 Prd'
Postacılar bandosu tarafından ınatSı 
vals, polkalar. 20,20 Peşte: Koro konsr 
ri. 20,20 Hafif havalar. 20,25 Brüno: :ıca
rışık salon musikisi (Şarkılı). 21,30 p~· 
te: Budapeşte konser orkestra!IL 21.45 
Berlln kısa dalgası: 23,45 Peşte: çıgall 
orkestrası. 

y lb G . OPERALAR, OPERETLER· 

1 aşı eCeSI -ı · 11,45 Berlin kısa dalgas;: Opera ın11' 
' sikls! konseri. (21,45 te keza). 21,30 soJt-

N OVOTN I d 
reş: Verdi'nin cTrassiata:t operası. e ODA MUSiKiSi: 

MO'ZİK, ŞARKI, DANS, 
ZENGİN KOTİYON ve 

EÔLENCELER 

şimdiden tedarik 

17,35 Prag: Yaylı s~lar kuarteti ~ 
rak). 18,10 Var~ova: Kuartet kO~ 
(Strauss). 19.:w Peşte: Piyano diloSU' 
21,30 Prag: Yaylı kuartet taratından ~ 
renadlar. 

RESiTALLER': Masalarınızı 

ediniz. 10 Berlln kısa dalgııııı: BaTiadlar. ı1.s5 
_____________ .. Varşova: Şarkı resitali. 20,10 yarşo<ll' 

- TAKSİM 
SiNEMASINDA 

YILBAŞINDA 

PAMUK PRENSES 
• ve 

V~DlurA~~~ 
Sürprizler ve Hediyeler 

Günü olacaktır. 

Şarkı rövüsü. 
DANS MUSiKiSi: 

23: Peşte. 

• 
Berlin Radyosunda 

Semiha Berksoy 
Berllnde Yüksek Opera m~e 

tahsilde bulunan Şehir Tiyatrosu arti't~ 
!erinden e.,t...:ı...., 'R""'--- •Jtl~... _ , 
şarıcı :soyilyecektir. 

\ Semiha BeTksoy, BerUn Opera 'l'lY8~ 
sunda iki piyeste milhim roller teitlif cll
dilmiştir. Kendisine muva!fakJyeUd' 

I••••••••••••-· lerlz. ================================================~ 

(Kararnamel~~~an~~so~ tad!~~a~!!,~ni kara'~ 1 
m, umumi ve hususi emirleri ve daha birçok 1 

yenilikleri muhtevi olarak) 

ÇIKTI i 
Sipariş için: Kitabın sahibi lstanbul Ithallt Gümrüğü şef...-

Sırn Emilsiliye müracaat. {Fiatı 5 lira) ::;:;• 
sene evvel Hürriyetiebedlye tepesin
de buldum. Komiser Vahdeti tanı -
rım. O bir gün bana Lefter Jsminde 
bir hırsızı yakala, haber ver, de:miş
tl Ben de sokakta Leftere benziyen 
bir adam yakaladım. Sonra bunun a
dının Rıza olduğunu öğrenince ser
best bıraktım. Müddeiumumıü1t bir hakaret ve 

Yapılan tahkikat neticesinde ara
banın Bakırköye bağlı Ayapa köyün
den 42 yaşında İsmaile ait olduğu ve 
Kavaklıköyünde bir genç ile evli ol
duğu halde kendisine misafirliğe ge
len kızı Katibeyi Kavaklıköyüne bı
rakıp avdet ederken yolda kalp sek
tesinden öldüğü anlaşılıµış, hükumet 
tababetince defnine ruhsat verilmiş
tir. 

Bu akşam saat 9 da 
(RAHMET EFENDi) 

Pek yakında 
Muhakeme phitlerln çaAınlması 

için tehir edilmiştir. 

Cinayet Davası 
Dün ağır ceza mahkemesinde ge

çen sene Alemdarda polis Tevfiği öl
~ürdükleri için tevkif edilen Bahriye 
1i Sa!im ve Nhımla gayri mevkut 
suç arkadaştan Mükerremin muha _ 
kemelerine devam edilmiştir. Mah _ 
keme, bunların diğer mahkemelerde
ki mahkUmiyet ilimlannm suretleri
nin getirtilmesini istemi§, fakat bun
lar gelmediğinden durupna bq.lta bir 
güne bırakılmıştır. 

Bayrağı Tahkir Etmek 
Suçundan Tutuldu 

dövme tahkikatı.na el koymuştur: 
Ticaretle meşgul olan Ali isminde 

bir genç, evvelki gün Sultanhama -
mındaki hazır elbiseci Hayim.in dük
kanına gitmiş, oradan bir pantalon al 
mak istemiştir. Beş liraya pazarlık 
etmişler, Ali parasını verirken şöyle 
bir §art koşmuştur. 

- Paranızı verdim. Pantalonu gö
türüyorum. Giyecek adam beğenirse 
getirir, paramı alırım. 

Tezgahtarlar buna muvafakat et -
nılşler, Ali de pantalonu koltuğuna 
almış ve dışarıya çıkmıştır. Bu alıt
veriı esnasmda dükkln sahıöi Hayim 
orada değilmiı, dükkandan koltuğun
da pantalonla birisinin çıktığını gö
rünce hemen bu adamı yakalamış ve: 

- Pantalonu çaldın, diyerek hem 
hakaret et:mit, hem de adamakıllı 

dövmüştür. 

Kavgaya polis yett§mfı ve vaziyet 

Büyük operet 
( 0 Ç Y 1 L D 1 Z) 

Cumartesi ve Pazar 
matine saat (15) de 

Her Perşembe HALK •~!!!!!!!iii!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!i!!!!!!!!!ii!iii!!iii!i!!!!!!l!!i!i!!!!!!i!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!i!!! 

Tramvay ve OtomobU 
Kazaları 

gecesi 

TEŞEKKÜR 
Süleymanm idaresindeki 47~ nu

maralı yük arabası ile vatman Hasan 
taraf mdan kullanılan 209 numaralı 

Pek sevgili ve aziz eşim ve anamız 
Bayan Fasiha Konukseverin ölümile 
uğradığımız büyük mateme cenazeye 

tramvay arasında bir çarpışma olmuş gelmek ve bizzat veya telgraf ve mek 
ikisi de hasara uğramıştır. tupla taziyette bulunmak suretile iş-

JE'ANNETTE 
MACDONALD ve 

SENORITA 
Filminde 

Görülmem.iş muvaffakıyetler kazanmaktadır. * Salibin 437 numaralı husus! o- tirak eden akraba ve dostlanmıza ve 
tomobili ile 90 numaralı Kurtuluş - I~ık lisesi müdür ve talebelerine kal-

Eminönü tramvayı Sirkecide ÇU'pıt- b! teşekkürlerimizin iblağına mo.h- ·ı p E K 1 t i M E L E K 1 t e mışlardır. terem gazetenizin tavassutunu rica e 1 u * Şoför Ahmedln 1823 numaralı eyleriz. -L Orijinal lngilizce nüshası Fransızca sözlü orijinal şarltl 
otomobili Emlnönünden geçerken 17 Oğlu: Lebip Konuksever. ''H'! Seanslar 2,30 da başlar 9 Seanslar saat 2 de başlat 
yaşında Tanrıverdiye çarparak kol- Oğlu: Rahmi Konuksever ~.- l!!!!!!i!!!iiii!!!!iiii!!!!!!i!!!!==zs!!iiii!!!!!i SUARE SAAT 9 DA. 
lanndan yaralamıştır. Zevci: Muslihiddin Konuksever ~ 

-------------------------------__;~-----------------------------------

t 
ı 

Polis, dün Yeşllköyde Köyiçhıde 
30 numaralı dükklnda bakalhk ya" 
pan Yorgiyi Türk bayrağını lc:U i~ 
lerde kullanmak suretile tahkir etti
ği iddiasile meşhut suçlar müddeiu
mumiliğine vermiştir. Müdd~iumu

milik tahkikatım yapmış ve Yorgiyi 
ceza kanunun 145 inci maddecs;ne gc 
re cezalandırılmak üzere asliye dör
düncü ceza mahkemesine gönde~ 
tir. 

anlaşıldığı için Hayinı meşhut suç-
lar müddeiumumiliğine verilmiştir. -

Sultanahmet sulh üçüncü ceza mah- ' 
kemesi dün Hayimin duruşmasını 

BUYUK TURIC MiLLETi 1 
VARDIGI INICILABI MUDRllCTIR l ~ 

Ay~ı AROZ KADISI "lrır,~~~v:ı ~ 
Hakaretten MahkGm Oldu 

Zeyrekte san odacılığı yat>an İh
san adında bir genç, evvelki gece 
sevdiği bir kızın evinin önünde ut 
çalmıya başlamıştır. Ev sahibinin şi-
• A __ .. : :; ...... ino OP1Pn nnli~ Tl'lP!ft!t'l'l1 

yapmış, ~itleri dinlemiş, suçu sabit 
gördüğü için 32 gün hapis, 30 lira pa- " A llllllHlllllllll ssoJjt ~ 
ra cezası vermiş, ve tevkif etmiştir. GOMULEN SALTANAT TARIHtNlN GULUNÇ SAFHALARINI BUGUNUN OLÇUSUZ DEVRIMILE KIYAS IÇIN LUzUMLU SSn ~ 

!"~:'ı~~:;ı":!,~:1' ~:! L1EHIR TIY ATROSUNUN ve TÜRK FIL~~CiLIGINiN ŞAH ES El!!-~- ~ 
hakarette bulunmuştur.ILAVETEN: VALT DIZN.EYIN ALKIŞLARLA TEKRARI 1STE1'1.1!~rrKoM1K TAKLITLl M!KELERI - RENKLI, CANLI, UÇ AflJ3J\P 

Hakkında tutulan zabıt varakasile VUŞLAR, LOREL - HAitDI - ŞARLO, ŞOHRETLI ARTiSTLER. 

meşhut suçlar mahkemesine sevke. A L E M D A R VE M ı• L L -, ______ .......-
dilen İhsan, suçu sabit olduğundan 
!tllmin..hansemabkO.molmu.-. ~--J----------------~------------------------------_!!D~Ö~R~T~.~G~O~N:!...._~K~A~L~D~lı! ________________ ~ __ _._ 
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-Y'AN, 
Gündelik Gazete 

-0-

TAN'ın hedefl: Haber· 
de, fikirde, 
temiz, dDrOıt. aamlmi 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çalıfmaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye 

Kr. 1400 
750 
400 
150 

" 
'"' 
" 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

Ecnebi 

2800 Kr. 
1500 " 

800 " 
300 .. 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
oım1yan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyle 30. 16, 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli pe$lndlr' 
Adres değiştirmek 25 kuruştur 

Cevap için mektuplar 10 kuruş
lıık nııl IHl vf'!'i 11171mıhr. 

.•.....•••......•••.... ~ ! GUNON MESELELERi ! ....•.•••...•.....••... -
Yeni 
Maarif Vekili 

Maarif Vekaleti.na Basan Ali Yü
celin getirilmesi bütün maarifcileri 
sevindirmiştir. Hasan Ali Yücel Ma
arifin bütün kademelerini aşmış, her 
§Ubesinde çalışmış, maarü hakkında 
etüdler yapmış ve bir iki eser ne§l'et
ıni~ kıymetli bir maarücidir. 

Maarifin başına maarüci olarak 
gelen ilk vekil Hasan Ali Yüceldir. 
lfaarifin bütün zaaflarını, bütün 
ktısurlannı, inkişaf yollanın bildiği 
için ondan maarif sahasında çok şey
ler bekleyebiliriz. 

Hasan Ali Yücel ayni zamanda ter 
biyesi, nezaketi İl!' çok sevgi kazan
nuş bir maarücidir. 

Bilgisi ve arkadaşlarının sevgisi o
nun muvaffakıyetini kolaylaştıran 

birer Amil olacaktır Bu sebeple Hasan 
Ali Yüceli Maarü VekAletinde gör -
nıek memleket için bir kazançtır. 

* inhisar Memurlarının -Vaziyeti 

Tamamı d.avlet sermayesiyle işle -
Yen müesseselerin memurlan hakkın 
da devlet memurları gibi bir barem 
-;-... •taçl\f? ıı·t0rı}ann da bareme tabi 
dırıu . ., _, flanıeJp srörecdi hil 

Bu hususta bir kanun hazırlanmak 
ta olduğu şu sırada aşağıdaki nokta
ların nazarı dikkate alınması faydalı 
olur mütaleasındayız: 

İnhisarlar memurları için 934 se -

tıesinde bir tekaüt kanunu yapılmış

tı. Bu kanuna göre İnhisar memurla
rından tütün inhisarı mcmurlan için 

Şirketten hiikl1mete intikal tarihi o
lan 925 senesi ve müskirat inhisan 

tnemurlan için ise yine şirketten bü

lt-umete intikal tarihi olan 927 senesi 
ttıebde ittihaz edilmiştir. 

Halbuki milli mücadele senelerin

de Anadoluda hizmet eden memurla

ta her hizmet senesine mukabil bir 

•ene zam edilmek suretile hizmetleri 

~dir ve tekaüdiycleri bu suretle he 

lap edilmiştir. Ayni senelerde hükii

ttıete hizmet etmi!J olan Anadolu reji 

'inde çalışan memurların ise bu biz. 

~etleri nazan dikka~ alınmamıştı. 
llalbuki Anadolu rejisi milli müca -
tleıe senelerinde Ankara hükitmeti-

lle hizmet etmiştir. 
Şirketin hükiimete intikal tan1ıi 

'lan 925 senesindenberi çalışan tü • 

tfııı lnhisanndan müdevver memur -
lat'ıtı himıet müddetleri 14 seneyi 
~llhnuştur. Bonlarm o zamana ait 
~ıınetleH kabul edi1diği takdirde 
' ~ana ait senelerde bu yekftna 
~\'e .-dilerek tekaüdiyelerinin o su -
•~tle hesap edilmesi insaflı ve yerin
~eı bir hareket olur. 

~ekadar Mektep Var? 
~.(TAN) - Maarü müdürlü

tii \Tilayetimizdeki talebe ve öğret
~ sayısını gösteren bir istatistik 
~lamıştır. Buna göre, İzmir vila
~~tinde 53876 sı ilk. 10645 .ri orta ve 
~~ olmak üzere 64530 talebe vardır. 
l ~etmen sayısı da 1486 dır. Bunun 
013 ü ilk mektep, 82 si eğitmen, 
~l 1 de orta mektep ve lise mualli
~dir. 
'ıtıı l~rmr vilayeti dahilinde 383 ilk o
~ 1 \l'e köylerimizde de 312 üç ders
lı111'1e]i mektep vardır. Ayrıea 82 e-
t~~nli köy okulu mevcuttur. 
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T ürk liderleri tarafından be -
yan edilen milli hedeflere 

erişmek için ziraatin ıslalu esaslı 

bir ihtiyaçtır. 
I. Türkiyenin esaslı iktısadi kuv 

veti, toprağında ve çitçinin sayi ile 
kuvvetli seciyesindedir. 

II. Bu toprak layıkı veçhile kul
lanıldığı ve 1:-u mesai iyi sevk ve 
idare edildiğı takdirde bunlar: 

a) Çok daha büyük bir nüfusu 
besleyecek gıda istihsal etmek; 

b) Genişletilmiş sanayi için zirai 
iptidai maddeler istihsal etmek; 

c) Türkiyenin hariçte iştirak kuv 
vetine mühim bir esas teşkil et -
mek hususunda şimdiki hayati ve
zaüinden daha ileri gidecek olan ht 
susi ihracat maddeleri istihsal et
mek; 

d) Mükemmel bir· hayat seviye
sinin ve milletin tam bir iktısadi 

inkişafının esasını temin etmek; 
iktidarına maliktir. 

III. Şimdi bunlar bu suretle kul
lanılmamaktadırlar. Filhakika gı -
danın ve iptidai maddelerin bir kıs 
mının istihsali için nüfusun üçte 
ikisinden fazlasının sayına lüzum 
vardır. İptidai ve kaba usullerle ve 
hemen hemen inanılmıyacak ka -
dar fazla kudret 
sarfı ile yapılan 

ve düşük hayat se 
viyesi müşkülatı -
nın refakat ettiği 

bu istihsal, mem -
leketin milU ga • 
yelere erişmesi • 
ne mani olmakta -
dır. 

IV. Şimdi mil ,; 
1i iksısadi inkişaf 

üzerine eğilmez 

tahdidat vazet -
mekte olan bu • 
günkü bu zirat u
suller esaslı bir su 
rette değiştin1ebi-

Büyük Zirai 
Kalkınma 

için Tavsiyeler 
lir. Bunlar değiştirilmelidir, yahut 
şimdiki geni~ milli hedefler daral
tılmaktadır, 

. v Türkiyede zirai inkişaf vü
• cude r,ctirmek için basit ve 

seri tesirli bir deva yoktur. 
a) Çütçiye ödünç vermek için 

yalnız fazla mıktarda sermayeyi 
onların istifadesine arzetmek ka -
bil olsa bile, bu; inkişafı vücude 
getiremez, ve kabil,,dJr..nlm.ix?lik-

b) Büyük mıkyasta istihsal için 
ziraatin seri ve tam bir surette 
makineleştirilmesi bariz sebepler
den dolayı mümkün olamadığı gibi 
şayanı arzu da değildir. 

VI. Haddi zatında hakikt bir ic -
raat olmakl.ı beraber zengin zirai 
malUmatın toplanmış olması ve ta 
harriyat, tecrübe ve iskolastik ted
ris vasıtalarının muvaffak!}'etle ku 
rulmuş bulunması keyfiyeti, köy -
lerde ve çiftliklerde kullanılmakta 
olan usullerde yapılması lazım ge
len değişiklikleri meydana getir -
mek kudretini haiz değildir. Elde 
edilen zirai malumatın çütiçiler ta 
rafından tarlalarında pratik ve u
mumi bir surette kullanılmasını te 
min ve bu malumatın ve tesisatın 
iktısadi bir kıymet haline ifrağ e
dilmesi meseleleri kalmaktadır. 
Bunun yapılması için iki şey la -
zımdır: 

Birincisi, çiftçide ümit ve heves 
uyandırmak maksadı ile milletin 
en büyük liderliğinin faal ve müs
bet rehberliği, ve bu liderliğin a -
zim ve kuvvetinin bu maksadın i
fasını bilfiil meydana getirecek o
lanlara telkin edilmesi. 

İkincisi, köyler ve çütçiler ne 
şahsi temasa gelerek onlara Veka
letin, mekteplerin, yüksek enstitü
nün ve tecrübe istasyonlannm ma 
lCımatını götürebilecek ve bu ma -
1Cımat1 bilfiil köyde ve çiftlikte tat
bik hususunda onlara rehberlik e
decek olan tatbikat memurların -
dan müteşekkil bir teşkilat kurul
ması. 

Vll. Bu şartlardan birincisini 
tatmin edecek vasıtalar şimdiden 
mevcuttur. Cümhuriyetin tesisin -
de ve hayatında şimdiye kadar im 
kansız görüneni sık sık yapmış o
lan liderlik canlı, ümit ve heves 
ilham edebilir, ve böyle bir me -
mur teşkilah.na zafere doğru götü-

• ren bir azim ruhu telkin edebilir. 
İkinci şart olan, işin verimli kud 1 

retini haiz bir tatbikat memurlan 
teşkilatı, Türkiyede henüz yoktur, 
fakat ekseriya teşmil hizmetleri 
adı ile tanılan böyle bir teşkilat ih 
drut ooilebilir, ve diğer memleket-

__... ........................... ...-.-........ _,,__. ......... _ .......................................... . 
i Bu yazı, Anadoluda zirai tetkikler yapan Ameri· 
i kan heyetinin hükumete verdiği rapordan ahn· 
f mıştır. Heyetin vardığı neticeleri ve hükumete 

! yaphğı tavsiyeleri b~-~~~~~-~~ .. ~~~-~~-~~-~~-~~.=. ..... __.. ............ _ ............. _____ _ 
lerde olduğu gibi pek çok iş yapa
bilir. Türkiyede böyle bir teşkilat 
için kabiliyet de vardır, ihtiyaç ve 
fırsat da vardır. Türk çütçilerinin 

T .. k k "' j ' h ~f~ J,;~k -hu ve _ur _o~.11 .~8~ııaun muvauaıc 

olması için bilhassa müsaittir 

Yukarıda telhis edilen vaziye
te nazaran, aşağıdaki husu

sat tavsiye olunur: 

l. Türk çiftçilerinde hakiki zirai 
inkişaf için en mühim vasıta ol -
mak üzere şimdiye kadar Vekalet
te ve müesseselerinde toplanmış o
lan bilgi ve malumatın köy ve çift 
çi tarafında.ıı hakiki tatbik sahası
na konması işini şahsi temas ile 
yapacak olan yeni bir şubenin Zi
raat. Vekaletinde vücude getiril. -
mesL 

2 - Bu şubenin teşkilatının aşa 
ğıdaki tarzda olması; 

a) Bu şubenin reisi olarak Tür
kiyede bu işe en elverişli, yüksek 
liderlik evsafını, aklı selim ve zi -
rai inkişafa vakfı nefis etme kabi
liyetini haiz bir kimsenin intiha
bı. 

b) Bu iş hususunda liyakatini is 
bat eden tecrübe ve karakter sahi 

bi kimselerin bir cetveli yapılmış 
bulunmalıdır. Her mıntaka ve vila 
yet için müdürler ve köylülerle ça 
lışacak ameli memurla r kadrosu 

Se'nlı:+Yr~~f~şkili~
1

;'~~_, !~ali;~e 
yardım etmek üzere ecnebi müte
hassıs teşmil memurları istihdam 
edilmelidir. 

3 - Bu teşkilat maksatlannın 
ve ifası lazım gelen matlup şerai
tin arkasına millet liderliğinin bü
tün kudreti konulmalıdır. İşe gi -
rişme için bir sıra kongreler akte
dilmelidir: Bir milli kongre, mın -
taka kongreleri ve vilayet kongre
leri. Bu kongreler bu teşkilatın de 

ruhte ettiği mesuliyetin millet için 
haiz olduğu hayati ehemmiyeti te
kit etmelidir. Bunlar işin pratik 
vasfını ve teşkilattaki her memu -
run muvaffakıyet derecesinin zi
raat usullerinde fili bir değişiklik 
ve salah meydana getirip getirme
mesi ile ölçüleceğini tekit etmeli
dir. 

4 - Teşkilat, içinde çahşacağı 
muhtelif mahalierin hususiyetleri
ni tetkike, ve o mahallerde kulla -
nılmakta olan usullerde yapılması 
arzu edilen ye tatbik edilebilecek --, 

Medeni yet soldan geri diyor 

ulan ş~killerde hususi ıslahat için 
hedefler tayinine koyulacak, ve on 
dan sonra k5y ve çütliklerle tema
sa gelerek bu yeniliklerin fili tat
bikini temin edecektir. 

5 -Teşmil hizmeti, diğer faa
• liyetlerine ilaveten atideki 

hususatı temin etmelidir: 
(a) Köylülere ve çütçilere kabi -

li tatbik olan ıslahat yolile, ıslaha
tı tezyit için kredi ihtiyaçlarının 

tayin ve tesbiti hususunda hükU • 
met ve hususi teşekküller kredi 
vasıtalarına yardım etmeli 

(b) Daha iyi ziraat aletlerile da
nıızlık hayvanların satın alınması 

ve kullanılmalarında, ve köy bah
çeleri veya tarlaların sulanması i
çin toprak altı toprak üstü sulan
nın istimalinde, köylüde müşte -
rek hareketb inkişafını ve bundan 
azami istifade teminini aramalı; 

(c) Fırsatlar zuhur ettikçe koo
peratiflerin teşkiline ve diğer su
retlerle satış usulleri;ıin ıslahına 

yardım etmeli; 
(d) Toprak üstü ve toprak altı 

sularile sulama tesisatınp. ait pro
Jeıerın zıraı veçheleri hakkında 

tavsiyelerde bulunmak suretile Na 
fia Vekaletile teşriki mesai etmeli; 

(e) Bilhassa hususi ihracat mad 
delerinde olmak üzere müstahsil
lerin daha iyi derece ve evsaf te
sis etmelerine yardım etmeli; 

(f) Herhangi muayyen bir mah
sulün fazla istih•line meydan ver 
miyecek surette muhtelif mahsu -
!atın istihsalinde rehberlik etmeli, 

(g) Böyle bir fazla istihsale mey
dan vermemek için muvakkat kon 
trol tedbirlerinin lüzumlu olacağı 
vaziyetlerde; ve 

(h) Bu faslın daha evvelki sayfa 
lannda müteaddit misallerde ol -
duğu rföi umumiyetle memleketin 
muhtelif kısımlarında nihayetsiz 
derecede mütenevvi olan ıslahat fır 
satlarından istifade hususunda reh 
berlik etmeli, ve yardımda bulun
malıdır. 

6 - Hükıimet tarafından teş
•mil hizmetine umumi mü -

zaheret temin edilmelidir. Milli bir 
terbiye mektebi teşkil eden ordu, 
415 !lumaralı kanunun ahkamı veç 
hile tekrar t.arlalanna dönecek o -
lan gençlere ziraat makinelerinin 
kullanılması ve ıslah edilmiş zira 
at usullerinin öğretilmesi hususun 
da faydalı surette yardım edebi -
lir. Halkevi de teşmil işine yardım 
etmelidir. Memleketin muhtelli kı 
sımlarında elde edilen neticeler hü 
kum.?t tarafından umuma neşrolun 
malı ve iktısadi refahın bu hayati 
ehemmiyeti haiz şubesinde bu hiz 
metle bu hizmet memurlannın mu 
vafakıyetleri takdir edilmelidir. 

7 - Hükumetin diğer Vekalet 
leri 'tirai ıslahatı temin için meselii 
aşağıda zikredildiği vechile. bil -
vasıta fakat esaslı yardımlarını 
yapmalıdırlar: 

(a) Yolların hayati lüzuma göre 
tevsii ve ıslahı, 

(b) Bilhassa pahalıya mal olma 
yan usullerb toprak üstü ve top
rak altı sularla sulama işini arttır 
mak hususunda mütehassıs yardı 
mını temin etmek. 
(c) Haricte memleket istira kuvve 

tinin başlıca menabiini teskil eden 
zirat ihracat maddelerinin satışını 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Ziraat kongresi memleketin her 
tarafından gelen murahhasların işti

rakile açıldı. Başvekilin nutkundan 
sonra, murahhasların dilekleri din • 
lendi, Ziraat Vekili alınması dü~iinü
len tedbirleri anlattı. Bütün bnnlann 
sonunda vardıkları netice, memleke
tin refah ve selametini temin için, 
ziraate şimdiye kadar \'erilen ı.:ııem

miyetten çok daha fazlasını vermek 
lazımdır. 

Başvekil Celal Bayarın nutkun
da hize verdiği bir istatistiğe g4iro 
1935 de niifusumuzun yüzde 72,5 u 
kövlüdiir. Faal nüfmmmuzun yüzde 
81. ni ziraatle iştigal edenler teşkil 
ediyor. Yine Celal Bayann verdiği 

adetlere göre, gerek istihsalat, gerek 
müessese adedi bakımından ziraat sa
nayii yüzde elli, ila 60 tır. Elimizde
ki en son milli gelir hesaplarına gö

re ziraatin Tiirkiye milli gelirindeki 
mevkii, umum milli gelirin yü-ıde 70 
idir 

• Nüfu<11untm yüzde 72.5 nu köylü 
teşkil eden, milli gelirinin yüzde 70 i 
köylü ellerinden gelen bir memleke~ 
te pek tabiidir ki efendi olmak, yanı 
reyini, sözünü, fikrini yürütmek köy 
lünün hakkıdır. Osmanlı saltanatı ~ 
nın, isti1a harplerinde kurşun gibi 
kullandığı köylü sadece harcanmıŞ-i 
br. Osmanlı 5altanatını yıkan Amil

lerden biri de a51l müstahsil unsur
lannı miltemadi bir !5ekilde harca
ması, devletin en mühim gelir, ser-, 
vet ve refah unsurlarını tüketınesi~ 

kurutmasıdır. 

Cümhnriyet hfikCimetinin rirsi 
iktisadiyatınuzı tetkik için 1933 de 

Amer'.ikadan getirttiği heyetin 
verdiği rapordaki su sözler ne h:ızin

dir: "Köylü vergi tahsildarıntn gad

nna · uğramı~, yazıp okuma bilmedik 
terinden ekseriyetle mürabahaeılann 

esiri olmuştur. Harplar Tiirk köylü

sünü mahv ve perişan etmiştir. Köy 
lü sade_ce zulmü. cefayı~ ölmü tanı -
rnıştır.,, 

Saltanat idarcs·hin köylüye tat
tırdığı birieik hayat gıdası nılfün, 
cefa, ve öliimdii. İstiklal harbini ka 
zandıktan ırıonra Atatürkün Biiyük 

Millet Meclisinde söylediği şu sözler, 
bn devrin kapanıp, yeni bir devrin 
geldiğini müjde1edi: "Türkiyenin ha 
kiki sahibi, efendisi, hakiki mlJstah· 
sil oJan kiiyliidtir. OhnJde herkesten 
daha çok refah, ve saadete müstahak 
olan da odur.,, 

* Cümhuriyet deninin memleketin 
asıl sahibine Yerdiği bu hakimiyet 
hakkı, asırların bıraktığı kötü zihni
yetlerin içinde istediği gibi büyü~ üp 
serpilemedi. Köylii~·ii refaha eriştir
mek için çok merhaleler alındı, fa. 
kat asırların bıraktıjh bo5luğu dol • 
durmak için yapılacak daha çolt mii
him işler vardır. ismet lnönünün 
cümhurreisli~ri devrinde köylü da\•3. 
sının daha kat'i tedhirJerle halfine 
doğru yiiriindiiğiinii görüyoruz. Kas 
tamonu seyahatinden sonra hu netl
ce:ri zaten hekl:oyrduk. Bu yeni açı
lan de\•rin hcrşeyden e\'vel köylüyil 
zuliim, cefa, ve ölümden kurtard•i:rıtıı 
ve kurtarmak istediğini iimit ederiz. 
Vergi tahsildı:ırının köylere akını. 
mürabahacının kö~·lünün sır -
tından yalnız kebe~hıi değil, 
derisini yüzmesi saltanat dev-
rinin artıklarıdır. Yeni Z:trai 
kalkınmamızla hu d<'Vir artık tama
men kapanmak üzeredir. Köylü taz-
yik edici, t'Zıcı, unsurl:ırrfoı:ı 
kurtulduğu, sulh ve siiktln içinde is
tihsalini yapabildiği giin memleketin 
tam manasile hakiki sahibi ve efen
disi olabilecektir . 

Ziraat kongresinde konuşnlanla -
rın verdiği intiba budur. Onüınüzde· 
ki, senelerin bunu rcalizc ettiğini f!Ö 

mekJe bahtiyar olacağız. 

himaye ve arttırmak için, icap ede 
cek nizamna melerin yapılması hu 
sosunda yardımda bulunmak, ve 
milli sanayi için icap eden, mesela 
pamuk gibi ham maddelerin inki
şafına hizmet etmek. 

Yapılacak iş, hükümetin diğer 
vesaitinin de birleşik gayretini i
cap ettirecek kadar büyük ve mil
li ehemmiyeti haizdir 
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!okuyucu 
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Diyor kı.I 
1 

~ehirde Nefes Alacak 

Yerler de Lazım ! 
Bir okuyucumuz, yeni şehir plAm mil

nasebetiyle şu noktaya işaret ediyor: 
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ilk şart Güzellik ve sıhhat • • 
ıçın 

Saball, öğle ve alişam lier yemekten sonra 
.. . . · ...... ,-· .. ~ 

. . . ,· - ···' 

RADYOL .N ;: . . . .•.. .. ; ı · .. ~: 
. . . . . : .... > .•>t,~. '·~ 

Kullanmaktır. 

Radyolin dişleri, Dişler çehreyi 
Güzelleştirir. 

Radyolin dişleri, Dişler midey.i 
Sağlamlaştı rır. Galatasaray da Rumen 

Takımına ~ıfıra Karşı 
iki Sayı ile Yenildi 

Bu golle de oyunun çehresi ceğiş
m.iş olmadı. Havanın soğuğu ve saha
nın çamuru oyuncuların seri oyna
mak iştihasını tamam.ile tahrik ede
mediğinden olacak, iki taraf coşama
dan paslarına devam ettiler. 

"İstanbul su içinde bir §ehirdfr, yanJ 
su ile c:evrflmiştir, demek istiyorum. Fa
kat bu sudan nasip alabilmek i~ uzun 
masraflara, kfüfetıere katlanıp uzun za
man sarfetmek, uzaklara gitmek lAzım 
gelir. Şehrin mlinevver işçilerini topla
yan ı;ltesinde, yani Eminönü, Bahçekapı 

ve Galata kısmında binlerle insan ça
lıştığı halde bunların sabahlan, öğleleri 
ve akşamları, iş saatleri haricinde şöyle 

yarım saat çıkıp dolaşarak ruhlarına bir 
tazelik verebl1eceklerl, biraz hava ve 
sükOndan istifade edebilecekleri hiçbir 
yer yoktur. Kafa ile çalışan bu lnsanla
nn bu ihtiyacını düşünmek icap etmez 
mi? Mesern Galata köprü başından nh
tım yolunu ve bu yol ne Fındıklıya gi
den tramvay yolu arasındaki sahayı, 
mümkünse Dolmabahçeye kadar, değilse, 

hiç olmazsa yeni yapılan asfalt imtida
dınca ağaçlık, yeşillik bir park haline 
getirmek ve limanı daha geri veya başka 
bir yere nakletmek kabil olmaz mı? Ay
ni şekilde Haliç tarafına da güzel yeşil
lik bir nefes saha!'a, hattA belki ya:ı için 
bir banyo yeri bile yapılabilir. Eminönün 
de ayni tarzda geniş bir yeşil ve ağaçlık 
park sahası sahilden Sarayburnuna ka
dar gidebilir. Diğer istikamette bJç ol
ma:ısa şimdi Halice doğru açılan sahayı 
daha u:ıatıp bir park yapmak ta kabildir. 

.,_ ____________________ _ 

Hakemin nakavt olufU 

Maçın Hakemi, Rumanyahların 
Çektiği Bir Şütle Nakavt Oldu 

Bu sıralarda hakem Nuri Bosut bir 
boks maçında yere yuvarlanan bok
sörler 2ibi futbol topu ile nakavt ol
d tL 

Rumen mühaciınleri yine bir iniş 

yapıyorlardı.On sekiz pas çizgisi hiza 
lanna gelmiştiler. İki golü yapmış o

lan Rumen sağ içi bir üçüncüsünü 

yapmak hevesile olanca hızı ile to
pa dayandı. Top bir gölge gibi tesa
düfen hakemin yüzüne yapıştı. Ye-

Evet ~ehre liman, iskele, yol üzım, fa
kat nihayet bunlar liehfrli tçin blrer re
fah ve hayat vasıtası olup başlı başlarına 
bir gaye değildir. Sadece gaye için vası
tadır. Böyle olunca, yani gaye !iehlrllnln 
rahatı, sıhhati, hayatı olunca, vasıtalan 
gayeye uydurmak lAzun gelmez mi? Ga
ye fle vasıtaları ayrı tutmak, vasıtayı 

gaye sanmamak için en doğrusu olduğu
na göre, limAnı ne yapıp yaprp başka ye
re, hiç olmaz.sa kısmen, nakletmek ve 
şehir içinde daracık yerlerde bunalıp ça
lışmakta olan inı:anlara zahmetsiz, mas
rafsız bir hava alma imkAnı vermek el
bette yanlış bir düşünce olmasa gerektir . 
Bu fikrin artık ilmi plAna ne biçim gi
receği ise ihtisası olanlara aft bir iştir. 
Bflmem., bu ihtiyacı haklı bulmaz mısı-

Bükreş muhtelitinin Galatasaray
.la yapacağı meç hakkında dün bu sü
tunlarda yürüttüğümüz tahminlerde 
yanılmadığımızı müsabakanın. netice 
si anlatmış oldtL 
Rumanyalı misafirlerimiz bu son 

maçlarında mağlubiyete uğramadan 

çıktılar. Attıktan iki golle maçın 

muhtelif devrelerinde vaziyete ne de 
rece hfildm olduklan maçı seyretnü~ 
yenlerce bir ölçü olabilir. Filhakika 
Bükreş muhteliti, kaçırdı~ fırsatlar 
ve yaptığı gollerle, Galatasarayın ka 
çırdığı fırsatları da hesaplamak şar
tile iki gollük bir hakimiyet tesis et
ti 

Dünkü yazımızda Rumen futbolü
nünü, kale önlerinde müessirlik bakı
mından birinci nevi bir oyun olma
dığını işaret etmiştik. Düikü maçta 
da sahanın ortasından kale önlerine 
kadar ahenkli ve mevzun akan Ru
menler on sekiz çizgisi içinden alış
kanlıklarının tabii tereddüdü içine 
düşerek gecikiyorlardı. Toplara uya
cak müsait gedik aramak üzere pas
ları on sekiz içinde, ekseriya arzani 
kullanan misafirlerimizin her top 
aktarışta hedeften uzaklaştı~armın 

farkına varmadan üstüste kombine -
zon tazelemekle vakit geçirdiklerini 
çok seyrettik. 
Bükreş muhteliti mubacimlerinin 

bu tarzlarına mukabil Galatasaray, 
forvetleri tehlikeli olmak üzere an
cak altı yedi akın yaptılar. Sabanın 
çamuru oyuncuların süratini tabiati
le azalttığından kendi koşmadan to
pu koşturan tarafın sürati daha faz.. 
la idi. Bu itibarla Rumanyahlar mü
dafaadan hücuma ve hücumdıın mü
dafaaya geçmekte Galatasaravdan 
daha fazla kolaylık gösteriyorlardı. 

Maçın talsüatt 

Galatasaray takımı şu kadro ile 
çıktı: 

F~zıl - Lutfi, Nuri - Ekrem, Musa, 
Celal - Necdet, Refik, Eşfak. Bülent. 

Oyun başladı. İlk iki, üç dakika i
ki tarafın karşılıklı hücumlarile geç
ti. Bu arada bir Galatasaray hücu -
munda sol açık Bülent muhakkak 
denecek bir golü içeri vuramndı. 

Bu tehlikeyi atlatan Ruman:valılar 
oyun üzerinde hakimiyet te!"isine 
muvaffak oldular ve müsabaka Ga
latasaray nısıf sahasına intikal etmiş 
oldu. 

Galatasaray müdafaası ve muavin 
hattı biribirini takip eden Rumen hü 
cumhırmı clurrhırmnk üzere çok ça
lıc:mıy;:ı mecbur oldu. 

Rumenlerin ilk golü 

Rumanyalılar, çamurda hiicumları 
karsılamakla hayli yorulmuş olan 
Galatasaray muavin ve müdafaa hat
tım çembere alacak şekilde, yedinci 

YAZAN: 

* 
Eşref Şefik 

ruz?_ 

•••••••••••••••••••••••• 
diği darbeden adamakıllı sarsıbn ha
kem nakavt vaziyetinde çamurlara 
yıkıldı. Hakemin aklını tekrı:ır başı
na getirmek üzere iki üç dakika su
ni teneffüslerle çalışıldı. Nihayet a
vağa kalkan hakem vazfesine tek
rar başladı. 

Sanat Enstitüleri MGzunlan 

' I kinci devre 

Güneşli Futbolcüler 
Vefaya Girmemişler 

Bir gazetede Güneşli futbolcüler -
den Rebii ve Hakkının Vefa klübüne 
girdiğine dair görülen havadis üzeri
ne alakadar oyuncular nezdinde yap
tığımız araştırmalarda bu haberin 
doğru olmadığım anladık. 

Namına Bir Dilek 

çelmenizi rica ederiz.,. 

* Eski Bir Memurun Dileği 
"Bingöl vilAyeti nafıa ambar memuru , 

Dren 22-6-938 tarihinde rahatsı:ı bulun
duğum bir sırada vekAlet emrine alındım. 
Kanun mucibln~ vekAlet emrinde bu -
lunduğum müddete ait açık maaşımın ve
rilmesi icap ederdi. Halbuki, muhtelif za
manlarda yaptığım müracaatıere hlc;bir 
cevap alamıyorum. Bu dileğimin gazete
niz vasıtasile duyurulmasını rica ederim.,, 

(Eskişehir 

No. 12). 

Cemil Biçer 

Güllük mahallesi 

Ankarada Spor Hareketleri 

·- __ ... ,..... .. 
Yukarda: Topla yaralanan ha

kem tedavi ediliyor, aşağıda: 
maçtan bir enstantane 

dakikada yardılar ve sağdan açtıkla
rı hücumu sağ iç uzaktan isabetli bir 

şiltle gole çevirdi. 
Bu birinci golden sonra Galatasa

ray müdafaası Rumen tazyikinden 
tamamen kurtulmuş olmadı. Galata
saray my.hacimleri beraberlik için 
gayret ettikleri halde Bükreşlilerin 
mukabil hücumları yine sık S'.k de
vam ediyordu. 

Devre ortalarında Rumanyalılar 
soldan bir iniş yaptılar. Sol açık topu 
ortaladı. Yine sağ iç bir sol şiltle ikin-
ci golü yaptı. l 

,. 

RADYOLİN dişleri temizler ve parlatır, mikropları yüzde yüz 
öldürür. Diş ·etlerini besliyerek hastalanmalarına mani olur, ağız 

kokusunu keser. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra R A D Y O L t N 

Rumatiıma • Lumba90 

Siyatik • Arka • Diz 

Bel ve 
Kalça ağrıları 

SiLKO 
Teskin ve izale eder. 

YAŞAMAK ZEVKİ ! 
Kuvvetlerinizi arttırmak, varlığınızdan son derece bir randt• 

man almak , bedeni, ruhi ve manevi hasletlerinizi büyütmek ve Y: 
tiştirmek istersiniz değil mi? Behemehal FOSFARSOL şurubUll 

içiniz. 
(FOSFARSOL) daima kanı tazeler, kırmızı yuvarlacıklan ~~": l . ııgı. 

ğaltır. Görmek, işitmek, koklamak hassalarım arttırır. Ha sız ., 

b il. - · k l - f d"" ·· l • 'd · ZekaA ve hafıza) tem e ıgı uy usuz ugu ena uşunce era gı crır. ' ' . ,·e 
parlatarak hiç umulmayan vücudlerde bile enerji, cesaret. azını bİ 
irade yaratll'. Sinir ve adale manzumelerini sağlamlaştırarak as~li· 
buhranları, düşkünlüğü önler ve şifalandırır. Hususile belgevşelt • 

k b lr -. d d • n hazıfll 
ği ve ademi iktidarda mide ve barsa tem e ıgın en oga t 
sızlık ve m uannid kabızlarda tifo, grip. zatürree ve sıtma nekahe .. 
terinde şayanı hayret faydalar temin eder. Ve derhal kilo aldırıf·9 

b l bass 
FOSFARSOL'u diğer kuvvet ilaçlarından ayıran aş ıca · ıı 

· · · · ·ık kullana 
devamlı bir surette kan, kuvvet. ıştiha temın et.mesı ve ı ı1'.l 
larda bile azami bir hafta içinde tesirini göstermesidir. M~l~ter:ıa 
doktorlarımız tarafından yüz binlerce vatandaşa kemali ~~ll11~csi 
tavsiye edilen FOSFARSOL Sıhhat Vekaletimizin resmi nıusaa 
ni haizdir. Her eczahanede bulunur. 

----
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiı"!!'. 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrllarınız'i derhal-
- icabında 9ünde 3 kaşe ahnabilir. 
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Ziraat 
Kongresi 

AN KARADAN İNTiBALAR 
(Başı 1 iı:ncide) 

ki celsede umumi heyetlerin tasvibi-
ne arzedilecektir. 

Okunan raporlardan umumi heye
tin tasdikine iktiran eden hususlar 
ait olduklan vekaletlere verilecek
tir. 

Komisyonlarda hazırlanmış olan 
raporların hepsi de Ziraat Vekaleti
nin hazırladığı raporlara yakın mü
taleaları havidir. Ayrıca her rapora 
komisyonların dilekleri de ilave edil
miştir. 

Kongre yarın akşama kadar vazi- , 
fesini ikmal eyliyecektir. 

Müzakerenin sonunda Zirnat Ve
kili veyahut ta kongreye riyaset ede
cek reislerden biri tarafından kapa-

mş nutku söylenecek, enstitü talebe- Ziraat Vekili, &ngre kom;.yı~nlarından birinde izahat r.ıeri;yor 
si tarafından ziraat nıarşı okunacak-
tır. 

Cumartesi günü akşamı Ziraat Ve

ltileti tarafından kongre azalan :şere
:fine bir çay ziyafeti verilecektir. Mu
ı:rahhaslar pazar günü memleketleri

me döneceklerdir. 

Sebzec:ilil< Komisyonunun 
Kararları 

Mesaisini bitiren komisyonlar -

dan sebzecilik komisyonu İstahbul 

Ziraat Odası mümessili LOtıi Arifin 
tstmıbulda sebzeciliğin tedricen in

b;az bulduğu hakkındaki izahatını 
~ buna mAn:i. olmak için alınması 

!lazım gelen tedbirleri mütt.efilran 
kabul etmiştir. 

Yurdun her taralmda · sebzecil> 
ıDı tamimi, köylere kadar sebze zi
raatinin ulaştınlması, seb7.e bahçı
ftlll yetiştirmek için mektep açıl

ması, tohumların ıslahı, cins tohum 
lann temini maksadile tohum istas 
Yt>nlan, tecrübe bahçeleri ku.rulına-
11, gübre temini için teşebbüsler ya
pılması ve maden! gübrelerin kul
lanılması ve UC112a tedarik edilıne
Bi, turfanda mıntakalarından sebze 
ihracı, sıcak sulardan istifade edi
lerek turfanda sebze, meyva ve çi
çek yetiştirilmesi, bahçıvanlara a
meli kurslar açılması, sebze satışla
rının ve kabzımal meselesinin esas 
h tedbirlerle halledilmesi kararlaş
tın~ır. 

Ziraf Sanatlar 
Komisyonunun 

Kararları 
Zira11t sanatlan karrü5yonunda 

§'ehirlerde pastörize süt satılması e
sası kabul edilmiştir. Pastörizasyon 
:müesseseleri bulunan şehirlerde a
~ olarak süt satılmasının men'i, 
süt istihsali fazla olan yerlerde süt
çülük mektepleri açılması, Akkol 
bankın süt sanayii ile meşgul olma
m, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa
Jr.a münhasır olarak sütlü ecnebi da
ımızlık ineklerinin ithali ve yerli i
lleltlerin iyi cinslerinden bol süt ve-
2'dıılerin arttırılması, An.karada bir 
ekmekçilik ve değirmencilik mek
tebi kurulması birer de tecrübe de
ıitirmen ve fırını açılması, bir şarap 
b.nunu hazırlıyarak şarap ihracının 
ıtem.in1 de kararlaştırılmıştır. 

· Kongrenin en alakalı üyelerinden biri 

Çiçekçilik Komisyonunun 
Kararları 

Çiçekçilik komisyonu Vekaletin 
lhazrlatmış olduğu rapor üzer.inde 
tnüzakerelerini bitirmiştir. Komis -
yon İstanbul murahhaslaruu dinli- Ziraat Kongresi komisyonlarından biri çalışıyor 
yerek onların teklifini kabul etmiş-

tir. muş olan ziraat sanatlarına ait mü- - Ziraat sıanatlan komisyonuaıda 
Vekaletçe yapılması takarrur e

den tesisat ve teşkilattan başka hah 
çıvan yetiştirmek için bir bahçıvan 
ınektebi açılmasını, ipek tohumu is 
tihsal edilecek bir istasyon kurul -
ınası, muhtelif yerlerde nebatat hah 
çeleri yapılması, park ve bahçeler 
için yapılacak plan ve projelerin 
tatbikinden evvel Vekaletin bahçe 
ın.i.marisi şubesinden tasdik ettiril
mesi, çiçek haftası yapılması, sergi
ler açılması , İstanbulda çiçek bor
sasına doğru gitmek üzere şimdilik 
bir mezat dairesi yapılması, bahçı
vanların maruz kaldıkları zorlu.kla
nn kaldırılması da kararlaştınlnuş
tır. 

Muhtelif bankaların zirai 

esseselerin fenni bakımdan idarele

rini kolaylaştırmak mak9adile bu 
müesseselerin kitm.ilen Akbanka ve 
ya diğer bir kurumun idaresi altı

na verilmesi kararlaştınlmıştu-. 

Bu meseleyi planlaştırmak için 
bütün Vekaletler mütehassıslann -
dan mürekkep bir heyet kurulacak
tır. Mütehassıs heyet bu hafta için
de faaliyete geçecektir. 

Oç mıntakada şarap 
labrikası kurulacak 

Ankara, 29 (Tan muhabirinden) 
- Bursa, Tokat ve Nevşehir mınfa
kalannda fazla istihsal edilen üzüm 
lerin işlenmesi takarrür etmiştir. 

Ziraat Vekaleti bu mıntakalarda bi-

pancar yetiştiren köylerde pancar

ların fiyatını kilo üzerinden tesbiti 

esnasında :fıa.br:ikalann verdikle.rl 

fiyat az görüldüğü takdirde fiyat 

tesbitinde Ziraat Vekaletinin hakem 

olması kabul edilmiştir. 

Ar.ırupadan kuümif çiçek 
getirtilmiyecek 

Ankara, 29 (Tan muhabirinden) 

- Bazı çiçekçilerin A vrupadan kopa -

rılrnış çiçek getirtmek için teşebbüs 

ettikleri Ziraat Vekaletince haber 

alınmıştır. Yurdumuzda her ihtiya

cı karşılayacak kadar çiçek yetişti

rilmekte olduğu gibi kışın da çiçek

siz kalınmamakta olmasından dola

yı kesilmiş taze çiçeklerin yurdu -

muza ithal edilmemesi için tedbir 

alınmasına karar verilmiştir. 

ismet lnönü, BQfvekil ve Meclis Reisiyle birlikte bir yürüyüş esnasında 

Kongre üyeleri, Ebedi Seli.il heykelini tava/ ediyorlar 

1 Kongre üyeleri, E.n Büyüğümüzün huzururuı slİrİyorlar 

_ ... 



=== .... • • 
F ransa-ltalya ihtilafı 

(Başı 1 inci.de) ..nazın Bonnetten bazı sualler sorul-

Suriyede 
İstiklal Hareketi 

kon.lımY8cağı üzerinde mütte - muştur. (B<ı§ı l incide) 
fiktirler. Sosyallst Sinıe harlclye nazırmı •

1 

Fransa hüktlıneti bu kararı vermiş 
Roma, 29 (A.A.) - Yarı resmt Fransız - İtalyan münasebatına da- bulunuyor. 

Giornale d'İtalla, Fr8I151Z - İtalyan fr mecliste yaptığı beyanat sırasın- Beyruttan bfidtrndiğtne göre Su--
ınünasebetlerini tahlil ederek §Öyle ·da İtalyanın 1935 anlaşmasını fes - rlye Hürriyet Partisi Reisi Az -
yazıyor: heden notasını mevzuu bahis etmek me, Fransaya hitaben ne§l'ettili bir a-

"Tunus bir Fransız toprnğı sayıla- le ittiham eylem.iştir. Ç'lk mektupta Fraruanın flmdiye ka-
maz. Burası sadece Fransanın hiına- Sağ cenahtan Louis Marln hiikO.- dar Suriyeye karşı takibetUği styase 

yesi altına girmiş bir memlekettir. metin parlamentoyu kararsızlık 1- ti değiştirmesi !Azım geldiğini ve Su
Binaenaleyh bütün devletler ve bil - çiınde bırakan hattı hareketini ten.-
basa İtalya bu himaye rejimi mevzuu kit etmiş ve 1935 muahedesinin ne riyenin de Fraııaaya karşı olan siya
bahls olunca hak iddia edebilirler, hukukt ,ne de toprak bakımından setini değiştirmek mecburiyetinde 
Fransız siyaseti Akdenizdeki müva - Fransa aleyhlııde tadil edilm.iyeceği kalabileceğini beyan ederek diyor ki: 
zeneyi bozmak tehlikesini göstermek ümidini izhar eylemiştir. Suriye bundan böyle ne siyasi eıı 
tedir. Filhakika Fransa Tunustaki İ- trfkalara ne de her hangi bir --.... bt Sosyalist Gouin hariciye nazırın- ..... ~ .. 
talyanların vaziyetini değiştirmiye dan bu meselelere derhal cevap ver 
çalıpyor. Fransızların istediği Tunus mesini istemiştir. 
taki İtalyanları Fransızlaştırat"ak or-
tadan kaldırmaktı. İtalya bütün va- Bonnet, İtalyanın fesih notasının 
sıtalara mürcaat ederek oradaki İ- parlamentoda yaptığı beyanatta.n 
ıtaıyanlarm imhasına mani olacaktır. sonta geldiğini beyan etmiş ve 

Fransanın İtalyaya karşı a2li.mkir Diğer taraftan Fransız devlet adam-
lan unutmamalıdır ki, İtalya Tunus bir hattı hareket ittihaz edeceğini 
üzerindeki Fransız ıtmayesini ancak esasen parlamentoda bildirm.is ol -
oradaki İtalyanların haklarına kati- duğunu söylemiştir. 

yen riayet edilmek '8l'tile kabul et- ltalya Harp için 
mlşti Halbuki Fransanın Tunusu il- ? 
bak yoluna girdiğini müşahade edi- Nasll Hazırlanıyor 
yoruz.,. Rogime Fascista gazetesi İtalyanın 

Londra, 29 (A.A.) _ -Daily Te- harbe nasıl hazırlanması laZL"ll gel
egrgph gazetesi, Fransız maslahat - diğini anlatan bir yazıda Çekoslovak 
(Ü.zannın Fransa tarafından Tunus ya buhranı esnasında bir harp çık -
anlaşması iptali hakkında İtalya- mış olsaydı İtalyanın ne yapacağını 
ya verilen cevabı İngiliz hariciye ba izah etmektedir. İtalyan gazetesi di
kanlığına tebliğ ettiğini yazıyor. Ga yor ki: 
reteye göre, Fransız maslahatgüza- "İtalya, gelecekte kopacak her har 
n, İngiliz nazırlannın Romaya ha - be karşı iki kaideye göre hareket ct
reketinden evvel birçok noktalara · • lidi . 
İngiltere hükıimetinin dikkatini çek · .-e r · 

· .m... Alp hududunu asgari kuvvetle mıj ....... 
Buna mukabil Daily Herald ga - müdafaa etmek, 

r:etesi, Fransız hariciye bakanlığı Japon tarzın.da bir seferl kuvvet 
Paristeki İngiliz büyük elçisine İn- vücude getirmek ve bunları hasmın 
gilterenin bu meseleye müdahalesini sahillerinde müdafaası zayıf yerlere 
arzu etmediğini bildirmiştir. çıkarmak, İtalyanın asıl kuvvetleri, 

Daily Expres gazetesi ise, Roma hava ve deniz kuvvetleri olmalıdır. 
görüşmelerinde başlıca mevzuu İs- Bugün İtalyanın askeri meselesi, 
panya meselesinin teşkil edeceği ka İngiltereninkine benzemese de arada 
naatindedir. dir 

ki fark İtalyanın hem lehinde , 
Fran6anın Tunra ve Cibutide hem aleyhindedir. Lehindedir, çünkü 

hava kuvvetlerini mecburi askerlik usulü de vardır. A-
arthrmcaı l.tenüdi 

Paris, 29 (A.A.) - Ayan Meclisi 
bava bütçesini müzakere etmiştir. 

leyhindedir, çünkü İtalya denizlere, 

su üstünden haklın olamaz." 

İtalyan muharriri bu suretle İtal
yanın, dünyadaki en kt.ıvvetll deniz 

filosuna sahip olduğunu ve b'.lnunla 
su altına hakim olacağını anlatmak 

istiyor. Makalenin sonunda deniliyor 
ki: 

''Hava kuvvetlerimiz sayesinde ba-

tahakkümüne katlanamaz. Fransa 

Suriye~ düşmanlarla birlefmek ii -

zere Fransanın başına bir . felAket 

gelmesini istemeğe sevketmemeli -
dir. Bugün Suriyede hürriyet bayra

ğını açmağa hazır binlerce ve binler 
ce genç vardır. 

Diğer taraftan Şam hükOmett me
busan meclisini bir ay müddetle ta· 

til etmiştir. Bu karar Fransız parla

mentosunun siyasi vaziyeti ancak 
yeni FranslZ komiserinin rnuvasala

tmdan sonra tetkik etmek istediği su 

retinde tefsir edilebilir. 

• Kahire, 29 (A.A.) - SalMıtyettar 

membalardan öğrenildiğine göre, ev-' 
velce Suriyeden tardedilmiş olan A-

rap rüesasının tekrar Suriye veya 
Lübnana dönmelerine Fransa hüku
meti katiyen mUsaade etmemektedir. 

Suriyeye 4 kifilik bir 
heyet gidiyor 

Parls, 29 (A.A.) - Iyi mallbnat 

alan mahafilden öğrenildiğine göre, 
ya.kında dört kişiden mürekkep bir 

heyet, Suriye meselesini katı olarak 

halletmek üzere Şam'a gidecektir. 
Heyet, Ayan azasından Henry 

Heyl, mebus Gaston Riou General 
Hutziger ve müşavir Estaing'ten te
rekküp edecektir. 

Ayan Meclisi Hariciye Encümeni 
tasdiki aleyhinde karar verdlğlnden 
bu komisyon yeni muahedenin esas--
1936 Fransız - Suriye muahedesinin 
larını hazırhyacaktır. 

Günlük Piyasa 
Haberleri 

La Crange, imalatın Am:erikada 
Almanyada ve Ingilterede, Fransa
dan çok daha fazla olduğunu kaydet
tikten sonra Fransada bir tayyarenin 
üç milyon franga mal olduğunu ve 
ayda beş yüz tayyare yapılmak la
zım gelirse, aylık masrafın bir buçuk 
milyar frank tutacağını söylemiş, ve 
tayyare endüstrisinde çalışan 45 bin 
amelenin başında bir diktatör bulun
ması lAzım geldiğini ilive eylemiş
tir. 

zı kıtalanmızı deniz aşırı yerlere nak Tiftiklerimiz için Almanyadan ye-
ni talepler verilmiştir. Bu hususta lederek muhasımlanmızın bizi taras 

sut etmelerinden korunacağımızı söy 

l~cl:, bir hayal teşkil etmese gerek-

til"'.,, 

primler gelmiştir. 

Laurent Eynec, Fransanın Tunus 
ve Cibutideki hava kuvvetlerinin 
arttınlmasını istemiştir. 

Hava Nazın verdiği cevapta Fran
sız hava endüstrisinin başına istenil
diği gibi bir diktatör getirilmiş oldu
·:uııu söylem.iş ve bu endüstrinin se-

Fransız alıcılar da Anadolu yapa
ğılanna talip olmuşlardır. 52 kuruş 
fiyat vermektedirler. Bu iş lçin nii.
muneler gönderilmektedir. 

Muharrir, Fransan1n İtalya şlma - Buğday piyasası !stikrannı muha-
linden Çekoslovakyaya yardım etme- faza etmektedir. Ingiltere yeniden 
si ihtimalini katiyen hesaba katını- piyasamızdan arpa mübayaa edecek.-
yarak diyor ki: tir. 

ferber edilmesi için icap eden bazı 
hazırlık tedbirlerinin alınması husu
sunda mutabık olduğunu beyan et
miştir. 

"Çekoslovakya meselesini o;üratle Pirinç ilzerinde sahşlar hararetU-
hal için şark cephesinde Almanlara dir. Tosya pirinci 23.5 - 24 kuruşa 
göndereceğimiz kuvvetlerden başka gitmektedir. Cinslerine göre pirinç 
Yapaca1h-·z harp daha fazla hava, fiyatlannda yirmi para ve bir kuruş 

esıı..uu ' ı d bir yüks" lm vardır deniz harbi ve kolonyal mahiyetinde ı arasın a e e · . 
olacak ve yalnız Akdenizde değil ve ' Susam satışlan da hararetlldır. ~n 
Kızıldenizde tA Hint Okyanusuna fazla Rumanya ve Sovyetler Birlıği 
kadar uzıyacaktı." 

Y EZ i D 
REFiK HALiD 

- Beraber ifdellm: 
- _ Sizi bekliyen bir a~ da vardır, uy~n bir 

qk._ Vücudunuzu gönlünüzle bi"!' arada sarsacak, 
tatlı tatlı hırpalıyacak ve tatlı tatlı yoracak bir gen! 
a§kıf 

Zelfiıanm en merhametle başımın ilzerlne kon
du; parmaklan akçıl aaçlanmı ağır ağır, tar8lll§ını 

bozmadan, okşuyor. 
- Dünyada sizin kadar sevilm1ye Uyık hassala

n bir araya toplamış pek az kadın mevcut olabilir. 
Yalnız harika derecesinde güzelliğiniz delicesine se
vilmenize yetişebilirken ayrıca eşsiz bir ruh güzelli
ğiniz, şaşırtıcı bir zeklnız, derinliği baş döndüren bir 
kültürünüz var. Fizik ve moral bir ,iiizelliktesiniz; 
,Uzellik ve iyiliksiniz. Sizden kendimi ne güçlükle 
.koparacağımı elbette biliyorsunuz. Bu, hayatımın en 
zalim. belki de sonuncu darbesi olacaktır. Onu d~
nerek sözlerimin samimiliğine inanmalısınız. 

Başımı dizlerine yavaşcacık dayadım. 
-Ze11, dedim, beni şimdiye kadar tanıdığım ye

ffl, sulak, hayat fışkıran arz üzerine değil, bir buğulu 
boşluğa bırakarak gideceksiniz. Ben orada Maeter-

mübayaatta bulunmaktadır. 

llnck'ln anlatblJDız ruhlan gibi llkıntı ve pflonlık 
içinde, bağsız ve eksik yaşıyacağım; kendi hafızamın 
sefil bir posası. kendi rüyamın karışık bir tortusu o
larak_ 

Yüzihne, ıanld dışardald son temiz nğnak:tan 
Jlık bir damla dü.ftO., yanağımda ezilerek yuvarlandı, 
dudaklarmun kenanndan ağzıma kanştı: 

Zelihanın göz yaşını içtim. 
Fakat bu göz yaşı Yezidt Ademinin cehennemi 

söndüren yaşı değildi, onu alevlendiren bir yaştır. 
Başımı iki elile tutmuş, kendi yüzüne doğru çe

viriyor. Gözleri gözlerimin içindedir. Güne§li bir 
zümrüt ve kehlibar kum.salında yüzü koyun yatmlf 
gibiyim: yeşil, kızıl, nemli pırıltılardan ibaret bir 
dünya._ 

Kalın, boğuk, derinden bir ses işitiyorum. Onun 
daha tanımadığım bir seai. Kendini teslim için çır
pınan kadınlarda duymuş olduğum ses; bir isteri nö
beti iniltisi ... 

- Beraber gidelim! Beraber gidelim! 
Elleri ba~ sıkıyor, sarsıyor, hırpalıyor. Bir &

Iünün canlanmasmı ister gıl>i. .. 

'1' A. N 

Nevyork 
Sergisinde 
Türkiye 

(Baıı 1 ncfde) 

bftmeml§flr. ônümüzde dört aylık 
bir zaman kalmıştır. Bu kısa zaman 
içinde sergideki binamızı tamamlıya
cağız, buradaki hazırlıklarımız:ı bi· 
tireceğlz. Eşyamızı Amerlkaya gön
dereceğiz ve orada teşhir hazırlıkla
run bitireceğiz. 
Yapılacak i§in büyüklüğil ile za. 

maıı darlığı mukayese edilince insa
na yeJs geliyor. GRIP/N 

varken bu ıztıral 

katlanılır mı? 

Bu endişe ile Ankarada, ser~ ko
miserliğini üzerine alan Vedat Tör'le 
görüşmek ihtiyacını duydum. Onu 
dinledikten sonra yeise kapılmanın 
manası olmadığını anladım. Şimdiye 
kadar tuttuğu her işte azami dere
cede muvaffak olanı ve her yaptığı 
işte Avrupa ayarında müsbet netice
ler elde eden bu kıymetli arkadaş il-
zerine aldığı mühim vazife karşısın
da bedbin değildir. Bana tasavvurla
rını, plAnlannı, hazırlıklarmı anlat
tı. Onu dinledikçe karanlıklar birer 
birer uzaklaştı. Aydınlık, ümit dolu 
bir saha açıldı. Kendisinden ayrıldı
ğım zaman Nevyork sergisinde nıfl
letimizfn ~fl ile mütenasip şekilde 
temsu edileceğf.mlze ben de inanmış 
bulunuyorum. 

Ba,, diş atnları, nezle, ~ ve üşütmekten mütevellit bütün tzb 
raplarm bqlamasile beraber aklının celen ilk isim olmalıdır. Mideyi 

bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

En seri, en tesirli, en kafi netice 
Vedat Tör' ün muvaffak olması 

TürldyenJn muvaffak: olması demek
tir. Onun muvaffak olduğunu gör
mek hephnizin en büyük temennisi
dir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat ve Gripin yerine başka 
bir marka verilirse ~lddetle reddediniz 

Çekoslovak Menıeli Mallar 
r '\ ANNELER s A 6 LI 6 iN ı zı ... Bilbıiz ki çocuk ~ ~ Son siyast hAdiselerden sonra Çe

koslovakyadan aynlıp Almanya, Ma
caristan ve Polonyaya ilhak edilen 
yerlerden memleketimize gelecek eş
ya hakkında hiç bir muamele yapıl
maması alakadarlara bildirllmiştir. 
Bu emre göre, ikinci bir işara kadar 
bu gibi eşya gümrükte kalacaktır. 

ıçm. ağlamaz. Çok ıyı bil.irs.iniS 

K O R U Y U N U Z ı ki: ~~~ hırçınlatan sebepler-
• den bırısı de apış ara1annm ter 

BORSA 
29 - 12 - 1938 

ÇEKLER 

Londra S.90 
Nevyork 126.525 
Parla 3.332S 
Milano 8.655 
Cenevre 28.57 
Amsterdam 89.1775 
Berlln 50.72 
BrQkııel 21.3275 
Atina 1.0775 
So!ya 1.5525 
Prag 4.3375 
Madrfd 

ve saireden pişerek, kızararak 

çocuğu rahatsız etmesidir. Btt 
itı'barla günde Jiki. defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralaymız. Ne adl tuvalet 
pudraları ve ne de çok itina ne 
hazırlanmış panalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bllha!

sa yavruların cildleri ve tfra
zatı nazan itibara alınarak Y.
pılmıştır. 

5.90 
Varşova 23.905 En hoş ve tabu meyva usare-
Buda peşte 24.98 lerinden yapılmıştır. 

1 
Taklit t'dilme!Q kabil olma -

yan bir fen hari.kasıpır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOÔLU İSTANBUL 

Kozanda Bir Kamyon 

Devrildi, 3 Yaralı Var 

Bükreş 0.9025 
Beognıd 2.8225 
Yokohama 34.445 
Stokholm 30.3775 
Moakova 23.8375 

• 
ESHAM VE TAHViLAT 

Muamele olmamıştır. 
\._;_ ______ ,, 

Ankara, (TAN) - BBJVeltAlet rnils
teşan Kemalin reisliğinde toplanan müıı
teşarlar komisyonunda tetkik edilen me 
murlar kanunu projesinin VekAletlerce 
ayn ayn bir kere daha tetkiki kararlaş
. tırıhruı ve proje VekAleUere gönderil -
mlştir. 

Kozan, (TAN) - Adanalı §OfCıl 
İbrahimin idaresindeki 14 numaral 
kamyon, Tekeoğlu deresi virajı.ndJ 
devrilmiş, üç taklak atmıştır. yol
culardan üçü yaralanmıştır. Bunia1"' 
dan biri ağır yaralıdır ve bura nıeıll' 
leket hastanesine getirilmiştir. 

- Beraber gidelim! Beraber gidelim! 
Ben, nihayet dizlerini öpüyorum. Daha so~ ço

rabın bittiği ve etin bafladığı serin yerleri opuyo
nım. İpek, ten, tüy öpüyorum. Dudaklarım artık çoş 
Irun ve çılgındır; vahşi ve açtır, kanmaz ve arsızdır. 

O ses, h!IA.: 
- Beraber gidelim! Beraber gidelim! 

Diyor, Belki de demiyor; ben onu duyuyorum. 
Ömrüm oldukça da duyacağım. 

VIII 

Şeımuı'un Görünen Gözleri 

Yolcumu akşam üzeri kalkan bir vapura bin
dirmekten ürkerim. Zira karanlık denizde yol alan 
vapurun öksüz hayali aklımdan bir türlü silinemez. 

Zeli Beyruttan vapura böyle bir akşam bindi. 
Bütün Hindistan, Çin, Japon kıyılarını görecek .. 

Sonra Valparezo'ya inip Mendoza'sma varacak. 
Projesi budur. Fakat kim bilir nasıl tesadüfler 

ona yolunu değiştirtecektir; vapurda Yenikalodonya
ya, Rarahü'nun adasına giden Fransız bahriye za
bitleri vardır. Miryam Harry'nin "Şehvet adası,, ro
manında tasvir ettiği Seylan aşk sahnelerini, otelde 
genç çi!tlerin geçirdikleri beyaz geceyi kıskançlık
tan boğularak düşünüyorum ve Zeliyi, hikayenin kah 
ramanı olan kadının yerine koyarak yanıyorum. 

Bombaya inecek lord çocukları, Amerı"lcalı mll
yoner atletler, Avusturalyalı yilzgeçlerle karşılqa-

caktır. Mademki, tavsiyeme uyarak oyalanmıya gi
diyor, beni ve bir aralık kapıldığı ilahlığını unuta· 
caktır. Muz, ananas, biber, baharat kokan bahçeler
de dolaşacak, ay ışığında fildişi gibi cilalanm.ı~ vahşi 
plajlarda yıkanacaktır. Bunu o derece iyi, yalandan 
görüyorum ki, kumsalda gezen çıplak çiftin gölge
leri bile gözümde uzanıyor, sanki bir kayanın ardı
na gizlenmişim, onları gözetliyorum. 

Yezidin sancağını saklıyan şatonun gizli taş o

dasında mumlar yana dursun. Bir gün, belki Sincat 
dağma yine dönecektir. O ellisini aşmış bir kadın o
lacak, sevgiler geçirmiş, bezgin bir kadın .. Ben çok
tan ölmüş bulunacağun. 

Şayet Zelinin bana: 
- Beraber gidelim! 

Dediği, yalvardığı, pijamamın öniinü açarak boy 
numdan ve göğsümden öptüğü fırtınalı gecenın sa· 
bahı bu genç kız vücudunun yalnız kokusile ve ağ 
zının nemile dolarak odama dönmemiş olsaydım şun· 

di ben, bahtiyar bir aşık hafifliği, neşesile omı ark~
daşlık edecektim. Yanyana, güverteden Lübnan dae
larmı seyir ne hoş olacaktı! 

İyi ki beraber bulunmıyacağım. 
Yarın sevilmiyerek ayrılacağıma emin olduğu?Xl 

için bugün sevilerek kendimi koparmaktan dindar· 
· ·· et alcasına lezzet duyuyorum; feragat Iezzetı, ruşv 

mıyan namuslunun hem nedamete, hem gurura sev
keden acayip keyfi .. 

(Arkası va.r J 
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Muhtarın Aklını Başına Getirmiştim ~\ ı ~~~~-- Yazan : A. D. JAcoss ·~~~ 
Haydutlar Teslim Olmamışlar, Evlerden Üzerimize 
Ateş Etmiye, Kurşun Yağdırmıya Başlamışlardı 

!Ik işim, düzme bir Udunma ve 
yükünme ile bir şeyler okuyarak 
çanın ipini çeken komitacı papazın 
kolundan tutup sarsmak oldu. Be
ni ve arkamdaki askeri gören pa
paz, tabii vaziyeti pek çabuk kav
radı. Aldatıcı bir tavırla cüppesi
ni kavuşturdu, yuzunu aklaşan 
göğe kaldırdı, birbiri ardına bir 
kaç defa ıstavroz çıkardı. Yarım 
Yamalak türkçesile: 

- Allah baba, dedi. Devletimi
ze zeval vermesin. Padişahunızı. 

Derken elimle ağzını tıkadım. 
Emredici bir tavır, sert bir sesle 
bulgarca bağırdım: 

- Bırak duayı da çabuk köy 
nıuhtarını çağır buraya. 

On dakika sonra muhtar Hacı 
Nikola asık bir yüz, çalımlı bir ta
'\11rla karşıma dikilmişti. Eğlenir 
gibi, şişkin gözlerini uğuştura u
ğuştura esniyor, yüzüme bile bak 
nııyordu. Birbiri ardınca attığım 
dört sille ile uyku sersemliğini ge 
Çirdim, kimbilir nerelerde gezen 
aklını başına getirdim ve: 

- Hacı, dedim. Köyünüzde kim
lerin bulunduğunu, yarın akşam 
becermek istediğiniz marifetleri 
hükUınetimiz öğrenmiştir. Köyü
nüz sanlı, yollarınız bağlıdır. Ya
l"Im saat içinde, başlarında Gos
:ı:>odin Sandaneski olmak üzere bü
tün haydutlar, silahlan ile geUp 
teslim olmazlarsa, kumandanım
dan aldığım emre uyarak köyü a
teşliyeceğim. Git Sandaneskiye 
söyle bu dediklerimi. Teslim olmı
Yacaklarsa ihtiyarlan, kadınları, 
Çocuk1an köyden çıkar. Haydi 
ınarş! .. Git evleri birer birer do
laş!._ 

Yediği tokatlardan, işittiği 
sözlerden fena halde ser

semliyen muhtar cevap vermek 
istedi. Fakat filinta.mm kendisine 
Çevrilen namlısı karşısında haşmı 
Önüne eğdi, arka arka çekilerek 
gitti. Biz de yolun başına çekil
dik. Saat elimde sabırsızlıkla da
kikalan sayıyordum. 

Muhtar bir daha yanımıza uğra
mamış, fakat vaziyet anlaşılmışh: 

Haydutlar teslim olmıyacaktı. 
Erkek kadın, genç ihtiyar, çoluk 
Çocuk sırtlarında, kucaklanndaki 
eşyalarile sokaklara dökülmüsler
di. Kana susayan haydutlar, kim
hilir belki de bir çoğu suçsuz o
lan, halkın köy dışına çıkmalarını 
hile beklememişlerdi. Silahlar bir
den patlamış, atılan bulgarea na
talar köyün her tarafmı kaplamış
tı. Hemen hemen bütün evlerin 
ı>encerelerinden, volkan ağzı gibi 
U:ıerimize ateş saçılıyordu. 

Biz de bulduğumuz çukurlar at 
lanuş, tümsekleri, yığınları siper 
edinerek ateşlerini karşılamıştık. 

İiaydutlar coşmuşlardı. üzerimize 
Sağnak gibi kurşun yağdırıyorlar -
dı. Biz de pek seyrek, fakat çok i
&abetli bir ateşle onlan kudurtu -
~orduk. Çarpışma, başladığı şidde
tile iki saat böylece devam etmiş
ti. Artık şiddet göstE:rmek, taarru
~ geçmek sırası bize gelmişti. 
Mevzilerinde bulunan aslan Meh
tnetçiklcrim bir işaret ile hep bir
clen ateşlerini şiddetlendirmişler, 
evlerin yola bakan pencerelerinde
lti haydutları bayağı sindirrnisler
cli. Bu sırada ben de yanımdaki on 
l'\eferle kısa, sık sıçramalarla iler
leıniş, girdiğimiz yoldaki ilk ah -
Şap binanın altındaki samanlığa 
Sokulmuştuk. iki gazlı kundak on 
dakika içinde bu koca evin duma
ttını göğe salmış külünü de esen 
l'ele katmıştı. Haydutların yanık 
~esetlerini de kavruk kütükler ha
litıde ankaz arasına karıştırmıştı. 

Ancak binaların çoğu kagir ya
llılar olduğu için yangını istediğim 
gibi genişletemedik. Bunun için 
her taş binaya ayrı ayn sokulmak, 
tahrip kalıbı kullanmak mecburi
~etinde kalmıştık. Oğleye kadar 
'lığı-aştığımız halde ancak ateş ah-

şap dört kagir bina yakıp yıJrnbil
miştik. Yedisi yaralı olmak üze: re 
on bir haydut tutmuş, ayrıca se
kiz haydut vurabilmiştik. Yanım
daki on neferden ikisi şehit düş -
müş, dördü de yaralanmıştı. Ben 
de içlerinde olduğum halde geri 
kalanımız boğuşmaktan, dövüşmek 

ten bitkin bir hale gelmiş, tama
men elimize geçen, ateşten masun 
bulunan yol üzerinde serilmiştik. 
Artık temizliğe yüzbaşı Salih ağa 
girişmişti. 

Tuttuğumuz e.s,irlerden Salrı
daneskinin köyde bulunma

dığını, Menliğe gönderdiği Yan • 
çonun köye dönmediğini gördnce 
tehlikeyi sezinliyerek, ortalık ka
rarırken savuştuğunu öğrenmi1 -
tim. Keyfimi kaçırmıştı bu haber 
benim. 

Akşama yakın köyün yansın
dan fazlası elimizde idi. Ortalık 

kararmadan işi neticelendirmek, 
haydutların kaçmalarına meydan 
vermeyip hepsini tepelemek 18-
zıındı. İhtiyatta bırakılan bölüğün 
birer takımı ile kuvvetlendirdiği
miz müfrezelerimizle dört koldan 

Burunda başlıyan nezle çok de
fa yalnız aksınkla, biraz kırıklık, 
biraz da ateşle geçer. Fa.kat bazı
larında aksırık devrinden sonra 
öksürük başlar, o halde nezle ne
fes borularına da bulaşmış de
mektir, belki akciğerin yuvacık
lan da, hiç olmazsa sathi ve gecici 
olarak, nezleden pay almışlardır. 
Bu yuvacıklann nezlesi sathi ve 
geçici olmaktan ileriye gidince iş, 
tabii, daha ciddi olur. Fa.kat o de 
recesi -bereket versin- az görü
lür. En çoğunda nezle bunmdan 
sonra, nefes borularında kalır. 

B:'l'az ateş olsa da, nabız hızlıca 
atsa da, dil paslansa da merak 
etmiye lüzum yoktur. Bu göğüs 
nezlesi de birkaç gün icinde geçe
cektir. Ancak geçecek diye, isti
rahat etmez de işinize gücünii7.e 
devam ederseniz, o va.kit, hem 
geçmez, hem de daha ciddi hasta
lıklara yol açar. 

Bir de bu göğüs nezlesinin sa
dece bir nezleden iharet olduğunu 
h'1emezsiniz. Göf(iis nezlesi hazt 
defa büyiik ve mikroplu bir hasta 
lığın ba~langıcı olabilir, onun için 
öksürük haşlayınca ilk dtişünece
ğiniz ~ey yatak odanızda kalmak
tır. Öksiiren bir adamın -öksü
rük basit bir nezleden ileri gelse 
bile- başkalarının arasında do
Iasması herkesi rahatsız eder. Ök
siirük öksiirenin kendisi icin ke· 
yifli olahffr, hele göğiis dolu olup 
ta öksiirüktcn sonra boşalırsa ök
siirmek insana adeta bir zevk ve. 
rrr ... Fakat başkaları için öksürük 
dinlemek pek sıkmtılı bir musiki
dir. Öksürdükten sonra öksürenin 
göğsünü boşalttığını duymak, 
görmek te pek çirkin bir manzara 
ohn. 

Öksürlikten başka ates olmazsa 
yatak odasında bir koltuk üzerin
de -tabii hava cereyanı üzerinde 
bulunmamak şartiyle- oturabi
lirsiniz. Ateş olunca yatmak, sa· 
dece ibtivatlı de2'il lüzumlu olur .. 

tekrar işe başladık. Artık çarpış

ma evlerden ziyade sokaklarda, 
A'lerin küçük bahçelerinde, ta -
rr:ı.cmile lehimize olarak devam e
diyordu. Yakacak, yıkacak ev bit 
miş, yalnız dere kenarında çok 
büyük bir taş bina ile derenin kar 
şı tarafında bir değirmen kalmış
tı. Kalan haydutlar da kaça kaça 
bu iki yere dolmuş, toplanmışlar
dı. Onlar da biz de son kuvvetle
rimizi harcıyorduk artık. Ga...rçek
ten ölesiye, öldüresiye çarpışıyor
duk. 

A
kşam çalınış, sular kararma
ğa başlamıştı. Yaptığım son 

bir hücumla değirmenin duvarla
rı dibine sokulmuş, temeline koy
duğum bir tahrip kalıbı ile ueğit'
meni de, içindekilerini de havaya 
uçurmuştum. Artık değirmende

ki, arkadaşlarımın da yardımlann 
dan mahrum kaldıkları için ma
neviyatları gibi ateşleri de myıf
lıyan son haydut kafilesine .son 
darbeyi hazırlıyorduk. Evin bir 
tarafında biz, diğer tarafında yüz 
başı Salih ağa müfrezesi didiniyor, 
uğraşıyorduk. (Devam1 var) 

herhangi türliisü olursa olsun ate
şi arttırmamak için ilk çare yat
maktır, yalnız, ö.ksüriik bulunun
ca, arkası üstü yatamazsınız, ök
süriik artar. Karaciğeri dolgun ve 
şişkin olanlar sağ tarafianna da 
yatamazlar. O halde sol tarafa vat 
mak raresi kalır. Hanııi tarafı~ız
da daha rahat edeceğinizi. artık, 
kendiniz tayin edersini'Z. Hiç bir 
tarafa yatamazsanız. nefesiniz da· 
rahrsa, o vakit, arkanıza birka~ 
yastık k oydurarak dayanır, mıa
nırsınız. 

Yatağınızın yanına bir fincan 
kaynar sn İ<;erisine birkac tane 
ökaliptiis yapraih attırarak yata
iınızın yanına ko:vdurmak iyj o
lur, kokusu hos gelir, teneffüs e
dereğfoiz hava daha temiz olur. 

Yemekleriniz de. siiohesiz. ha
f:ıf: Siit. et suyuna ç~rba. makar
na, haslanmış sebze, yoğurt çokca 
komposto, kompostonun ht>m se
keri, 1'em de yemisinin vitaminle
ri mikroplara kar..-ı viicudiini»riin 
mukavemetini ko1av1aştınr ... İşta
hınız volunda, m '!deniz sağlam o
]urc:a biraz et, hele tavuk eti, ye
mekten kendinizi mahnım bırak· 
mamahsınız. Kendisini hastalıkta 
iyi beslemek te hastalığa karşı 
mukavemet ett:'rir. 

Sıcak şeyler -çaydan başka
icmeyi de tahii unutmazsınız. Dı
lamur, paoatyc. hatmi !!Öğiisü yu
musatır. iisiirniis viicudü ısıtırlar. 

Göf!'siiniiziin ıj~asında, burasın
da ağrılar olursa, isterseniz, k um 
boynuz, az hardallı lapa, daha te
mizi sıcak su ile pansıman, sancı 
şiddetli olursa hardal kağıdıdır. 

Siislil kağıtlara sanlı, süslü şi
şeler icinde öksürii!!e iyi gelir di· 
ye i~:lftii!iniz hazır ilaçlardan -ke. 
senize ehreı-irse- istediğinizi içe
bffırsiniz. Yalnız, rica ederim, 
kendi kendinize müshil ili.et, b ir 
de uyku iIA.cı almayınız. Ateş olsa 
da, yine kendi kendinize, ateşi ke
secek ilaç t a almamalısın.ıs. 

Allaha ısmarladık.,.. "Mümkün 
mertebe çabuk dön, hem de 

vanr varmaz bana mektup yaz
masını unutma!,, "Allaha ısmarla
dık.,, "Güle! Güle!,, 

Tren üfleye püfleye istasyondan 
hırıldayıp çıktı. 

• 
1 stasyonun kaldırımında men~ 

dil sallayıp duran Mısis 

Priam'ı, bir kaygı bir tasadır sar- . 
dı. Doğdu doğalı, yani şu yetmi
şinci yaşına kadar evde yalnız kal
mış değildi. Zavallı ihtiyarcığın 

yeryüzünde korkmadığı şey yoktu. 
Farelerden, çatık bakışlardan, ya
tak altında saklandığı sanılan hır
sızlardan - ille hırsızlardan -
ürker, onları tahayyül etmekle 
yalnız yüreciği çat çat çarpmağa 
koyulurdu. Şimdi o koskoca ber
hane evde yapayalnız nasıl yata
cak, nasıl uyuyabilecekti. Evin 
kapısını çaldı. Gündüz hizmete ge
len ve gece evine dönen, Misis 
Nellie kapıyı açtı. Yemeğinizi ye
mek masasının üzerine koydum. 
Yatakları yaptım. Evi derleyip 
topladım. 

Alt katta kıymetli ne varsa - gü 
müş gibi altın gibi - hepsini top
layıp yukanki kata çıkardım. Do
laba kitledim, dedi. 

- Pencereleri hep kitledin mi! 
- Evet birer birer kitledim. 

Bana ne tenbih ettinizse hepsini 
yerli yerine getirdim. Müsaade e
derseniz, artık şimdi gideyim. 

- Evet! İstersen git! Gecelerin 
hayır olsun. Nellie! 

Nellie kapıyı açmak için elini 
kapı tokmağına koyacağı zaman 
Misis Priam "Hele biraz dur. Bu 
gece, burada, evde benimle bera
ber kalabilir misin, yani kalınası
nı ister misin?,, diye yalvardı. 

N ellie "Maalmemnuniye kalı
rım, amma kocam yalfiız 

kalacak, çok üzülür, ona karşı hak
sızlık etmiş olurum. Siz bilirsiniz 
ya!,, dedi. 

- Oyleyse pekala, git kızım. 
Nellie gittikten sonra Misis 

Priam saatini kurdu. Duyulan çan 
sesile ayar etti. Mutfaktan koca 
bir küfe aldı. Yukarı çıkardı. Yu
kanda, dolabı açtı. 

lçerde gümüş yemek takımı, 

vazo, mücevherat, velhasıl yükte 
hafif pahada ağır ne varsa hepsini 
küfenin içine doldurdu. 

Büyük bir kağıt parçası buldu. 
Onun üzerine ta uzaktan okuna~ 

bitecek büyük bir el yazısile "Ey 
hırsız, evi soymağa geldinse, hiç 
nafile yere yorulup ta, yukarıya 

çıkıp beni ürkütme, ben yaşını ba
şını almış ihtiyar bir kadınım. Bir 
ayağım mezarda. Işte bu yeryü
zünde kıymetli nem varsa hepsini 
bu küfenin içine koydum. Al, git! 
Güle güle ye!,, diye yazdı. Küfeyi 
kapının karşısına kağıdı da küfe
nin üzerine koydu. Kapıyı da aç
tı, ve açık bıraktı. 

Misis Priam yukarı çıktı. Ya
tak odasının dolabınaan u

f ak bir lastik top aldı. Bu topun 50 
senedenberi her akşam gördüğü bir 
vazifesi vardı. Zavallı ihtiyarca
ğıza eğilmek pek güç geldiği için. 
yatağın altında birisi saklı mı sak
lı değil mi, anlamak için topu kar
yolanın altına fırlatır. Top öteki 
taraftan yuvarlanarak çıkarsa, yü
reğine hiç kimse gizli olmadığı 

hakkında emniyet gelir, yatar mı
şıl mışıl uyurdu. 
Eğer top çıkmazsa - ki şlmdi

ye kadar çıkmamazlık etmemiş

ti - işte o zaman felaket demek 
olurdu. 

1 
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lacağını veya girileceğini hep kf:n kır odadan dışarı davrandı. Sağ-
di avucunun içi gibi biliyordu. daki soldaki odalara salonlara gir 
Kız kardeşlerinin birinin de se- eli, çıktı, ortada ilaç için olsun bi-

yahate çıkacağım öğrenmişti. ricik bir kelepir yoktu. 
lşte evde yalnız bir ihtiyar ya

tıyorken, evi soyup soğana r;evir
mek kendisi gibi işinin eri bir hır
sız için işten bile değildi. O gece 
gök te örtülüydü. 

Sis te vardı. Sokaktaki fener
ler farkedilir edilmez birer ağar~ 
~ teşkil ediyorlardı. 

G us hemen işe koyuldu. Fırsat 
bu fırsattı. Evin pencere

sinden içeri girdi. Odanın bir kö
şesinde kocakarı pusmuş korku
dan tit tir titriyordu. Onun ağzı
nı bağladı. 

Zavallı zaten mukavemet etmi
yordu. Etseydi bile bir serçemn 
iri yan bir pehlivana mukaveme
ti kadar müessir olabilirdi. 

Bu iş bitince Gus odaya fırdola
yı, el fenerini gezdirdi. Evet, mo
bilye hep yerli yerlerindeydiler, 
ama kıymetli eşyanın yerlermde 
yeller esiyordu. Hemen bu tamta-

Gus aşağı kata indi. Bir de 
köşede ne görsün, koca bir 

küfe dolusu gümüş ve mücevhe
rat ve üzerinde de demincek bU
dinniş olduğumuz yafta. Gus göz
lerine inanamaz oldu. 

Gümüşleri, pırlantalan ellerile 
tuttu, evet tastamam aradığı şey
lerdi. Içine ama, sinsi bir şüphe
girmekteydi. Bunca yıllık hırsızlı
ğı esnasında, soyulacak insanın 

soyacağı şeyleri derleyip toplayıp 
ta kendisine hazırlamış olduğunu 
görmemişti. 

üstelik kapıyı açmak rahatsız

lıktan onu kurtarmak için kapı 
bile açık bırakılmıştı. 

G us•un bacakları korkudan tit
redi. "Aa! ! ! Ben hiç böyle 

kapana, tuzağa gelmem.,, diyerek 
topuklarım ard tarafına vururca
sına tabanları kaldırıp ~aç_t.ı .. -

İZMİR İNCİR ve ÜZÜM TARIM 
SATIŞ KOOPERATİFLERİ BiRLiGI 

TAR iŞ 
Mamulatı 

Büt ün Tariş malları en modern usullerle liat'iyen 
sıhhi ve temiz olarak hazırlanmışhr. Tesisatımız 
Türkiyede biriciktir ve en müterakki garp anlam
larına uy9undur. Tari§'ten başka ma halde Fü· 
mige edilmiş incir yoktur. 

Beyoğlu istikla l caddesi No. 64 
( Parma.kkapı tramvay durağı ) 

lstanbul Komutanlığı 
l ldnları 

Hizmetçi kızı, sabahleyin topu, 
yuvarlanmtş olduğu yerde bulur. 
Yine dolaba kordu . lşte Misiıs 

Priam bu topu o gece de fırlattı. 
Ve battaniyelerinin altına gömül
dü. Uyku ama bir türlü gözlerine 
girmiyordu. 

1 
KAYIP - İstanbul Ticaret ve Sa

nayi odasından almış olduğum 

-------------------------- 15088 numaralı 1-12-938 tarihli ve 

G us iki aydan beri iki zengin 
ihtiyarın evini kolluyordu. 

Evin pencerelerini, kapaklarını, o
daların adedin i, enlerini, boyları

m, evin neresinden nereye çıkı-

Karadeniz Boğazı hastanesi sıh

hiye ayniyat muhasipliğinde mev

cut 6951 - 7000 umumi sayılı bir 

cilt sıhhiye ayniyat mazbatasında 

9 parçadan ibaret 7000 umum nu

maralı son yaprağı zayi olmuştur. 

Bulunduğunda hükmü olmadığı ı
ıan olunur. (9388) 

15742 numaralı 10-12-938 tarihile Yu 

nanistan için çıkarmış olduğıımuz 

menşe şahadetnamelerinin A nüsha
ları zayi olduğundan yenilcri::ıi çıka
racağımdan eskilerinin hükmü olma
dığını beyan eder. 

Ziya ve Kenan Kıhçoğlu kardeşler 

--
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i K A T A· G R_i _P_~e-~le,T-~r~p-l,R~9_yr~~-rDif~_n _.I V E N O S V E N O S V E N O s 
Samsun Vilayetinden: 

Mukavelesi fesıı.,dilerek yeniden açık eksiltmeye konulmuş olan 
Samsun- Bafra yolunun OX658--33XOOO kilometresi arasındaki şose
nin esaslı tamiri ve on adet bir metrelik ve bir adet üç metrelik menfez 
ve 2X137-2X349 kilometreleri arasmdaltl varyant in§aatının müteah 
hit tarafından üa edilmemiş kısmı inşaatı eksiltmesine talip çıkmadı

ğından ihale 23-1-939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 da vilil
yet daimi encümeninde pazarlıkla yapılacaktır. 

ı - Keşü bedelleri (136. 764) yüz otuz altı bin yedi yüz altmış dört 
lira (94) kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat (8088) sekli bin seksen sekiz lira (25) ku -
ruştur. 

3 - Bu işe ait evraklar §1llllardır. 
A - Keşifnameler. 

B - Eksiltme şartnamesi, 
C - Fenni şartnameler, 
D - Hususi şartname, 
E - Projeler, 
F - Mukavele projes.. 
G - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
4 - Eksiltmeye girebilmek için cari sene içinde ticaret odasında 

kayıtlı bulunduğuna dair vesika ile bundan evvel bir defada yüz bin 
liralık iş yapmış olduğuna ait vesika ibrazı şarttır. Bu husustaki tali
mat gereğince ehliyet vesikasının ihale tarihinden sekiz gün evvel 
Samsun vilayetine müracaatla istihsali lizımdır. 

5 _:_ İhale "2490,, sayılı kanun hükümlerine göredir. 
6 - İstekliler bu işe ait evrakı (8) lira (11) kuruş bedel mukabilin 

de Ankara, İstanbul ve İzmir vilayetleri Nafia Müdürlüklerinden ala • 
bileceklerdir. (9469) 

Edirne Vilayetinden : 
Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme llCinı 

1 - Keşan - Malkara yolunun O+OOO ila 8+500 üncü kilometreleri 
arasındaki 7000 metroluk kısmının blokajlı şose inşaatı kapalı zarf usuli
le eksiltmeye çıkanlmıştır. Keşü bedeli 34793 lira 84 kuruştur. 

2 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi ve keşif evrakı Edirne 
Nafia müdürlüğünden görülebilir. İsteklilere 170 kuruş bedel mukabilin
de gönderilir. 

3 - Bu işin ihalesi 20 ikfncikanun cuma günü saat 15 de Edime vila 
yet makamında toplanacak olan vilayet encümenince yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girmek için 2610 liralık teminat vermek ve aşağıda
ki vesaiki haiz bulunmak lizımdır. 

A - 938 senesine ait ticaret odası kiğıdı. 
B - İhaleden enaz sekiz gün evvel 12. ikincikAnun tan1ılne kadar bu 

işe girmek ıçm Edirne vilayetine müracaatile alınacak fenni 
ehliyet vesikası. 

2490 sayılı kanuna göre hazırlanmış teklif mektupları 20 ikincikanun 
cuma günü saat on dörde kadar Vilayet makamına verilmiş olması veya 
gönderilmesi lazımdır. Postada gecikmiş mektuplal' kabul edilmez. (9328) 

- Harict AskertJ: Levazım Amirliği Satın 
Kıtaat lıanlan Alma Komisyonu llc9nları . 

HER SABAH 
DAHA GENC 

GÖRÜNÜYORUM 
Pariste: 

Bayan Crebert diyor ki: .... 

.. Uyanır uyanmaz, hemen el 
aynama sanlıyor ve yüzüm
deki buruşuk-

luklanmla çiz-
gilerimin gün
den güne kay
bolduğunu ke
mali hayretle 
görüyorum .. " 

"Bir hafta zarfında mucize 
denecek bir tarzda gençleşip gü
zelleşmeme cidden şaştım. Bü
tün arkadaşlanm buna nasıl 
muvaffak olduğumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik ediyor
lardı." 

Bu ustılü tatbik etmiş olan 
binlerce kadınlar, bir hafta zar
fında birkaç yaş gençleşmiş bu
lunuyorlar. Yüzlerindeki buru
şukluklarla çizgileri tamamen 
kaybetmişlerdir. Alimler, buru
şukluklanmızın ancak ihtiyar
lamağa başladığımızda meydana 
çıktığını keşfetmişlerdir. Çün
kü, cild ihtiyarlayınca bazı ha
yati cevherlerini kaybeder, bu 
cildi besleyip kuvvetlendiriniz, 
hemen tazeleyip gençleşir. İşte, 

Viyana Üniversitesi profesörle
rinden doktor Stejskal'in şayanı 
hayret keşfi olan ve BİOCEL 
tabir edilen ve genç hayvanlar
dan istihsal edilen cild hüceyre
leri hülasP.~. bugün pembe ren
gindeki Tokalon kremi terkibin
de mevcuttur. Her akşam yat
mazdan evvel tatbik ediniz. Srz 
uyurken cildinizi besleyip genç.
leştirir. Ve bunışukluklan gide
rir. Bir hafta nihayetinde on yaş 
daha g~nçleşmiş görüneceksiniz. 
Gündüzleri de beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. Si
yah noktalan eritir, açık mesa
meleri sıklaştırır ve birkaç gün 
zarfında en esmer ve sert bir ·en 
di beyazlatıp yumuşatacaktır. 

KREMi 
1'erkıöindeki hUSU5l mad

dei hayatiye dolayısiyle cildi 
beslıer, teravetini arttırır. 

Yeni bir ten yaratır. Venüs 
Kremi asri kadın güzelliği

nin bıir tılsımıdır. 

VENOS 
RUJU 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile lmUananlan hay
rete düşürür.. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyalann kullan
dıklan yegAne rujdur. 

VENOS 
BRiYANTiNi 
Ba~ald kepekleri izale 

eder. Saçlan parlak tutar. 
Dökülmesine mam olur ve 
kıvırcık yapar. Saç meraklı
Ian ve gençlerin hayat ar
kadaşıdır. 

PUDRASI 
Terloöi altın kremli 

.%4 saat havalanchnlmıf 
fevkalide ince ve hafif Ve
nüs pudrasiyle tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

LiMON ÇIÇE&I 

KOLONYASI 
Hnsu.st bir tiptir. 90 dere

cedir. O kadar ki en büyüle 
zevk ehlini ve müşkülpesent 

olmakla tanınmış kimseleri 
bile hayran bırakmaktadır. 

ALLIGI 
Her eildin rengine göre 

çeşitleri mevcuttur. Yüze 
sürüldüğünde cilde fevkali

de tabii bir renk verir, teııi 

bozmaz; güzelleştirir. 

VEN US 
KiRPiK 

SÜRMESi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme
sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve güzelleşerek kalb
lere ok gibi saplanır. 

VEN US 
ÇAM 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri 

bozuk olanlann kalbine fe
rahlık verir. Ve gönlünü 
açar. Ada çamlarının latif 
ve sıhhi kokulan VENÜS 
çam kolonyasında mevcutt,ur. 

Deposu : Nureddin Ev6ya Zade Mü essesesi lstanbul 

OSMANLI BANKASI 
30 Eyltil 1938 

AKTiF. 
tarihindeki vaziyet 

PAS 1 F 
:lsterlln Ş. P. lsterlln Ş. f • 

Hisse senetlerinin ödenmesi Is-
tenmemiş olan kısmı 5.000.000 
Kasada ve Bankalarda bulunan 
paralar 4.548.166 6 2 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 1. 778.697 19 6 
Tahsil olunacak senetler 4.032.221 10 10 
Cüzdanda bulunan kıymetleı 2.499.371 16 5 
Borçlu cari hesaplar 7.732.078 3 9 
Rehin mukabilinde avanslar 3.009.665 2 
Kabul yoluyla borçlular 745.514 7 
Gayri menkul mallar ve mobilya 591.781 11 5 
Müteferrik 105.244 18 8 

30.042. 741 13 11 

Ku711da muvafık olduka tasdik olunur 
Mes'ul Mmahlıu 

ve 
Ummni Muhasebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

Sermay& 10.000.000 
Statü mucibince ayrılan llıtiyat 
akçesi • 1.250.000 
Tedr.vülde bulunan banknotlar 308.275 
Görüldüğünde ödenecek senet-
ler ve vadeli senetler 224.118 
Alacaklı cari hesaplar 15.779.941 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 1.292.429 
Kabuller 745.514 
Müteferrik 442.462 

30.042.741 

Ttlrldye Ummn MOdllril 
PB. GARELLİ 
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- ,, ................................. ~ 
ı ZDhrevf ve cilt haetalıkları mDtet>aasıs 

1 
Dr. Hayri Ömer 
lğleden sonra Beyoğlu Ağacam 

'rnrsnımcia l'ıln rn~ TPIPfnn ·4~!'\R.' 

mamen kabul etmi$ ad ve itibar o
lunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay 
ri menkul üç defa bağnldıktan 
sonra en çok artırana ihale edi -
lir. Ancak artırma bedeli muham 
men kıymetin yüzde yetmiş be
şini bulmaz veya satış isteyenin 
alacaitına nıchanı olan diğer ala
caklılar bulunup ta bedel bunla
nn o Rayri menkul ile temin e
dilmiş alacaklarının mecmuundan 
fazlaya çr.krnazsa t'll1 çok artıra
nın tanhhüdü baki kalmak üze
re artırma on beş gün daha tem
dit ve on beşinci 9.2.939 Perşem
be Kiinü ayni saatte yapılacak ar-
tırmada, bedeli satı$ istiyenin ala 
ca~ına rüçhanı olan dijter alAcak
hlann o Rayrf. menkul ile temin 
edllmlş alacaktan mecmuundan 
fazleya ~kmak sartne, en ~)c ar
tırana fhale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılamaz. 
Ve satq talebi dftfel'. 

8 - Gayri menkul kendJsJne 

=... "1:\IJ':ı.m 
meme s.Je klı'alı x~ 

~-nveı-~ ..... Utte bahm8n ım... arzetmlt •• 
~ bedelle •lrnall rUı olma 
~ l'Ul om. veıa bal ....... 

ifa'.:~~-- ODk arbraDa .. __.. araerde!rf luk 
'W ~--!i!ii... ~ 

~'.1PL.!~·~·"1"'••• .. 
lift~~···· .. ~ 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türli Lirası 
Şube ve ajans adedi: Z6Z 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
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istiyor. 

-u.:ııaıa. 'Benlrıler CadclMi No. f'l VoJVQda Ban Zemla b\ 
Be;Ju:ıt. ttntnmte Cadden No a ıc.dlka, t.uıe c.dcl..a No. ~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğü İlanlara 

)lıahemn'8D 

bedeli 
a..t llJktuı Ltra Kr. 

• aJtmda lmDnnnala 10000 aaet 
melww elektrik kapl8Hl ISOO -
n llt uma nlfaa fl'ıell '50000 .w 
na-. .... _.. IOOOO..s.t M00-

&00000 

17 IO 14 

- - 14il0 

1-.......... maclblDce -- almacak 10,00 adet .. aHmda 
~Daıılllmala maı.a. elektrDdl bpdl Oe 500,eOo adet 22 ilk (S.I mim) 
~ ft kıaa Dltm tll9ll A)'ft •Jn açık eblltme;re bmnuftur. 

D - )(ııha111n!M 'bedelleri muvakkat teıntnetlan hlalannda p 
twnmlft'r. 

m - 1l!lrwl1tme e.1.m tarihine ıu1ayan .eama ,ant Jma1umc1a 
~dl .. derde Kabatqta levumı ve milbqaat fUhllndekl alim Jro. 
~.,...,.~. 

0::- Şu1mmeJer param oJanık her ,an iki .... fUbedm ah
~------ libl nlpn fltell Dtim~Je ı&il]ebillr. 

v - t.w.ın.m eblltme lçbı tayin edilen san .. mu. Jtmle ,,, 
:.-'illtl••-www- paralerUe birllbe 7Ukaıda adı pçen komiqou "°''"' 
• cıl1mar. (lllao) 

aut llJttuı lln"••• •• B. ,. f ~ ........ 
Bther1 Ta.tan Teminatı ...u 

Ltra K. Ltra K. Lira K. 

mot6ril 2 adet 1'11.- llO.- ... 
• mot6rfl "Ofl. a 

.. K. bdntlnde • 'IS.- m;.. 

• • -ı. 1 • llO.- ··- IO.a lUO 
K. lcadretlnde -

istiyor 

YERESIYE 
l/lflta .................................... ~ 

1939 YILBA$1. 
Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Büyük ikramiyesi 

( 5 o o • o o o ) Liradır. 
A,....ı ~ l&OIO, 108.000, fQ800, ....,, lo.ooo, 

30.oOO, 20.llo, 11.000 liıaLlc .......,....... (400.000 .. 

100.000) lirabk Od adet mOklfat .......... 

-.&,c 
• .,,. ~ (~), ,,, .,. (10) 8Nlılfa

Vaıt ~- ,..,,..,. Wlelinlsi olaa. 

• 

Jlghmnmen becleDerDe miktar w ft8lflan •IM'8 ,.ah 4: prap 
mel- ft eva her prup •Jn qn ihale ednnwk .. tmaıumda 
~ .tarJhlsde B. Papda pr blaMa dehD'ncWd .....,.. tanım
dan açık eladltme nsult De tabn UıaecaktR. 

Bu lfe pmek iltiyen1erJn her pup btzumda ,aaJı ~ tıe
adnat 'ft kaDUDDD taJbı ettlli ""8ikle birlikte ebiltme pi mU
ne kader ırımm.,.,. m6racaatlan Mmndır. 

Bu .. alt~ Kcım .. ,...._ param oWak ~. 
1 - HOOO adet IS X ja C/m. #admda t:aotavar için ~lııl-..eı .Jı:aro 

m11hN111DeD bedeli 4000 Ura ve ~ teminata 100 -... ~ llÇlk 
eblltme 4.1.lNI pqllnba sbi ıirat on b119Qkta ~ 

2 - 100 adet mUfUDba fırçuı 2oQo adet ftlOD ,,,.,,_ 
fırça m1ıh•ımnen beclelt 1380 Ura '" muvü:bt femlmtı 103 Ura IO 
olup açık eblltme 4.1.1939 çarpmba ptı IMt cm bagakta JaPl)a_... 

3 - 15o adet demir el arabam muhammen bedeli 1'72S Ura ve mu-

No: 

1 
2 Banpr •• ,..., ... 

uh•ıoe m 

29.281 15 
18.028 00 

Kul,, .. 
temin et 
Lira K. 

2.1M 51 
4.111 40 

lstanbul. Belediyesi İlanları 
...... .., d..., ._.,.. .... 181 .....,.. d.._ıen..ır 

~ 1"ibmenlanll mmn dlkbtlnit: 
1 .. 1a111ı 1~ ldnnmam-lldn lT inal ...WMI• ... e1Je. 

rlDde 'bMtlD, batar, tıanll, litre, IJgM, ... ft tartı .... 7111* ...,.. 
1 ' ,,. tül IJç6lef bal 5 lııltlD ._ llldpJ9rlDla ........ l'dh, 
..,.., s-+w, .,. ~ 1llrlne ...... ace • 
p=mmdld abp nn ... kMn ft1& bDemnela ham ~ llaYe balml 
... ,..,.. ~ elill, Jlo-., •IJ'b, 'bot '91ll c-k-1nl ft ....... 

.... ~ beJ.ann.-1'• tl'lr* ft temls 1* laNtte IDGNldlıtple ,... 
dJkta m'& ı~ı.- lbilndell .. l9Ç 11.1.938 stmtı tkp!DJM bUr 
tabi 1Hlln:aıcl1*Jarı 1f1H meamr11*Jerm& b11t ettlNrlk mGncaat tllı 
dl .,_len ~ ve mesk6r bladı almıyanJar ha1r~ k•mml tmkl 

_..._ .... ~'*' .. - ~---

* 

SUNGIPEK ATIŞI 

1=Pa\lft1 n• • taaee flltl .. •nem.. alt tfaofsri • 
te obm7m llt/11 we Hl/fi ._,... 1 llllohlk ._. lloWa " 
71 pambk sDe ... Wd ............ Wr flatla ............ . 
1 - Nonnal phpna .... ..._ alt Ul/11 ._,... 1 ldJOlm 

..... ""~ ........... telif .... •allrık _... 
tmm ....ı ...,... •tlar1Ji9 atılacaktır. 'l'all•ı.ta a-"""li 
lmıllJtk ................. .anaat ... e!td. . 

TÜRKiYE 

ŞEKER FABRIKALARI 
Anonim Şirketinden: 

Mtlı11•mniu Oçlncl Parti o1ank ldlp " krtata1 ....W 
trlmri rMm aln-celıt1t. ŞutıMtl!Mli S.lııplrapı T ..... 4Z _.. ........ ~ ..... 

12. SoMlmm, 1939 P.....-he slbdl .at oülre liadar teklif 
.-ıup1an ............................ edilecektir. 

p D 
FAIRllALARI ANONiM llRKITINDIN : 

PAMUK iP ATIŞI: 

Ne:rilll Be nı ......... • ErefliBesF....._ .. 
lO&ı,..biE ....... ıp. 
ıs • • • 
2S • .... • 50 

A 
H 

12 No. Palietl 
16 • 

• H • .. .. 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

YI 
D 1 
KIR 

---ta ..... 98llE _, .......... •ılin ft -

AR 

• 
• 
• .. 
• 
• 



~========= TAN============ 30-12 - 938 = 
.,.._...--- ' ~~ l ı ı ı 1111 ı 11 l ı l l i l l l ı ı ı 1 ' ' ı 1 ' 1 

" " " 1 ' 1 ' il : 1 ' : l 1 '1 ' ı 11 ' 

Piyasada Makine Y ağlarile Karışık Zeytinyagı Var! •. 

GAYRİ SIHHİ VEYA MAHLOT Y AGLARD AN SAKININIZ! ••. 

Allahın Yarattığı Gibi Saf ve Halis ve Çok Nefis Olduğu Halde 
·Her Zer.resi Otuz Filtre Kağıdından Tasfiye Edilmi§ 

-~;. 

~·-· · .
- ·ı 

Rafine Değildir. 

-

Terkibinde Rafine veya Makine veya Susam veya Çiçek Yağının Zerresi Yoktur. Midenizi 
Bozan. Hayatınzı Tehdit Eden Yağlara Dikkat ve lhtivatla Hareket Ediniz. 

ISRARLA HASAN ZEYTINY AGI iÇiNiZ. 
Bir Kilo Tenekesiyle 90 Kuruş iki Litre Şişe 190 Kuru~ 

Oç •• 225 il Bir il il 100 il 
il 

Beş il 350 il Yarım il il 60 il 
•• 

Yedi il il 475 n Çeyrek 11 il 40 n 

-- .• 'jt'ıd!fl't 'I ••tııııııııı•; !'' ı,ı 1 ı 


