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• intihap ve 

Pro aganda ikinci Müntehip Namzet 
Fırtınanın 

izmirdeki 
Tahribatı Halk Partisi, §İmdiye ka· 

dar yaptığı inkılcip ham· 
leleri ile, büyük icraatiy
le halkın sevgi ve minne
tini kazanmııtar. Şimdi de 
~İlli Şefin iıartleri ile ye· 
111 terakki ve inkiıaf yo
hına girmektedir. Binaen
aleyh Milli Şefin etrafın· 
da birleımek, Halk Parti
si ile beraber inkıltipları 
tcanıamlamak bütün va
tandaşların millt borcu

• 
Listesi Dün ilin Edildi 1 Limanda ~ar Battı, 

Şehri Sel Bas+. 

Yurddcl Seçiılı Yarın Başlıyor 
İzmir, 13 (Tan Muhabirinden) -

Şiddetli fırtına ve devamlı yağmur, 

gerek karada, gerek denizde oldukça 
mühim kazalara ve hasarata sebebi
yet vermiştir. 

dur. · 

}'~: M. Zekeriya SERTEL 

Ji alk idaresi idare edilenin 
h·· rızasına dayanır. Çünkü 
l.~et kuvvetini halktan, 
~ın muvafakat ve rizasın -
dan alır. Halk da rızasını in -
tihap vasıtasıyle ifade eder. 
Onun için bütün demokratik 
:eınıeketlerde intihap halk i-

lnönü, Millet Meclisi 
Reisi ve Başvekille 

Uzan Müddet Görüştü 

İzmir limanında "Allahkerim,, 
adlı bir kayık, Karaburunda "Çeş -
me,, adında dört yüz tonluk bir ka
yık, "Tyyarıbahri,, isminde iki ton -
luk bir motör batmıştır. Bundan 
başka, İzmir limanında altı kayık 
sulara gömülmüştür. İzmirle Karşı -
yaka arasında işleyen vapurlar se
fer yapamamışlardır. 

CU-esinin temelini teşkil eder. 
11.l ln.tihap esnasında halkın rej·ini 
ili Urla. kullanabilmesi için rey sa
~lerının tenvirine ihtiyaç var-

. lntihap edihr-ck isteyenler 
~llıak istedikled işleri halka :ın
::ırlar. Halk da bunlardan hangi

'tasv:ip ederse reyini ona verir. 

~ ihtiyaç intihap için propa-
aya lüzum gösterir. Halk na.. 

'teliı{ • • -...!..ı_ • ·~1-r--1-
lll~ propag.u.LWI vasııaıanna 

Cümhuriyet Halk Parti.i 
Umumi Reü Vekili 

- •••• -· ."' ...,. ':a, • .,,, ~,,M. 

Ankara, 13 - Cümhurreisimiz İsmet İnönü, bugün öğ
leden sonra Büyük Millet Meclisi binasını şereflendirmişler, 
Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Dr. 
Refik Saydam ve Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ile uzun 
müddet görüşmiişlerdir. Bu görüşmenin yeni mebus seçimi 
ile alakadar olduğu ve Parti Divanının namzetleri tesbit ede
ceği şu suada fikir teat.~~ine vesile verdiği anlaşılmaktadır. 

Cümhurreisimiz, Universitedeki nutuklannda işaret bu
yurdukJan gibi, altıncı Büyük Millet Meclisinin milletin tam 
bir hiililsası halinde olabilmesi için namzetler üzerinde azami 
hassasiyet göstermekte ve bu işle bizzat meşgul olmaktadır. 
Parti rn:ımzetlerinı seçmek üzere Parti Umumi Divanının ya
rın veya öbür gün toplanacağı anlaşılmaktadır. 

Kadın mebusların sayısı beşinci Büyük Millet Meclisinin 
dört içtima senesi içindeki faaliyeti esas tutularak tesbit edi
lecektir. Partiye müracaat edenler arasında en bi.iyük ekseri
yeti orduda hizmet görmüş general ve subaylar teşkil etmek
ı~uıı. 

ı. U:acaat ederek nalkı yaptığı *' 
~~~ iyiliğine ve yapmak istediği llt:n mükemmeliyetine inandır
ll~ ınecburiıyetindcdır. Bu ise Umumi 

--, ikinci müntehip namzetleri 

H f h 
1 Cümhuriyet Halk Partisi, ikinci 

1 Z 1SS 1 ha m~n~ehip .namzetlerini ~ün ilaIJ et-
mıştır. intihap memlcketın her tara. 

gandnsız yap1lamaz. 

• J kinci müntehiplerin seçim 

fmda olduğu gibi şehrimizde ıte ya-M 1 • J • • v · •f ı • rın sabah başlıyacaktır. Seçım 19 ec ıs erının azı e erı mart akşamı nihayet bul:ıcaktır. Te!-

lia]Jc günleri olması hasebıle, 
<le l>artisi hatipleri, iki üç gtin.. 
da 11heııi ınemleketin her tarafın
~ Pf'opaganda nutuklarına oaşla-

Ihmal Ettikleri Görüldü)~7 ~r~~~~i.~~~::d:~d~:~~~ 
İstanbul için tesbit edilen ikinci 

~·b~lunuyorlar. 
~te U~ Şef lsmet lnönü, Univer
lraı ku:8iisünden halka hitaben 
ı~ ettıkleri son nutuklarında biız
~ lialk Partisinin düşündtikle
~ll Yapmak istediklerıni, Büyiik 
l.!ı:ı. et ~Meclisinin alması lazım ge
<iuı lllutekamil şekli izah bu.yur

~· o.?un ~utultl~n etrafında 
bı ~ 'l'ürk mılletınm bir fert gi
~ii. """P!anacağına şüphemiz yoktur. 
ıt1:U lllilletan l Talk Partisine ve 
dır ~efine sarsılmaz itimadı var

Sıhhiye Vekaleti, Lüzumlu Tedbirlerin Al1nmasını 

ve Kanuni Toplantıların Yapılmasını 

Ankara, 13 (Tan Muhabirinden)
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka • 
leti, umumi hıfzıssıhha meclisleri -
nin muntazaman toplanmadıkların -

dan ve verdikleri kararların tatbi -
kinde ihmalkar davrandıklarından 
bahisle aiakadarlara mühim bir ta-

~1~ 'l'ürıc milleti onun göstereceği mim göndermiştir. Bu tamimde şe • 
'Qa .,,.,~ " • ~ d hir kasaba ve köylerin sıhhi vaziyet-~.. J uru mı ye a :na eti!r. 
qalk lerinin ıslahı ve mevcut mahzurla • 
~~ Partisi namzetlerini tesbit rın izalesine yarayan sıhhi tedbirletl k olan da odur. Onun seçece. 
tft~ arkadaşlarına rey vermek, rin alınması. sari ve salgın hastalık-
~ Şefin ilan ettiği prensiplere lar hakkında istihbaratı tanzim ve 

...._~"er-ınektir. bu hastalıklardan korunma çareleri 

.. urk araştırılması lazım gelirken ekseri ~-h milleti intıhap esnasında 
·~ Ul ve kendisi iç.in yabancı in- vilayet merkezleri ile kazalarda u • 

mumi hıfzıssıhha meclislerinin ka -
'---- (Sonu: Sa. 10, :ıü.. 6) nuni toplantılarını yapamadıkları ve 

v vazifelerini tamamen ihmal ettikle
r URDDAŞ: ~-, ri ve yaptıkları bir kaç toplantıda da 

l\.t verdikleri kararların tatbikini takip 
' ebus seçimine yarın ba~- etmedikleri kaydedilmekte ve bu 

Bildirdi 

müntehip namzet 'istesinin birinci 
kısmı aşağıdadır. lknci kısmı da ya
rın ilan edilecektir. 

Beyoğlu ikinci 

Müntehip Namzetleri 
Merkez Nahiyesi 

~ir1tfeor. ~üm.~u~iyet. reji~inin toplantıları sık sık yaparak vere -
'lıeg· §rnesı, Turkıyenın yubcl- cekleri kararlan ve yaptıkları icra- Hulii6İ ALAT AŞ 
ı.1, 

1 

u!runda eece &ündüz ça- atı Vekalete aynen bildirmeleri is - -------------
~e ıı Cumhuriyet Halk Partisi, t ektedı'r 

Mekki Hikmet GeJenbeg, Musa Hilmfi 
Gökcan, Baha Alptürk, SUktıU Keçeclı 
Fethi lsfendlyaroltlu, Pertev Gevher Etili , 
Eşref Pasmakcı, Necati Can, Ömer Bali, 
Salih Murat Uzdlle>k, Zeki Alaybt'ğ, NlgAr 
SükQtı Keçeci. MuaIIA fstendlyaroğlu, Se
mine Etili Nimet Or, Hüseyin Cahlt Yal
çın, KAzım Okyar, Hilseyln Ctıvlt, Nakiye 
Elgiln, İlhami Bulak, Thmet Kınık, Neve
ser Kınık, Leman Hiisnü Gökcan, İhsan 
Defer, Ahmet Fahri Erol, Celfıl Ergun, fs
mali Hakkı Or, Ahsen, Rıfnt Ateş, Ali Ya
ver Mazal, Niyazı Ulaş, Ahmet Kara, Fe
ridun Şevket Evrensel, Asri Tansı, TalAt 
Yucabaş, Muharrem Nnlll Akdoğ, Esat 
Muhlis Sırmalı, Necmettin Sadak, Atlz 
Fikret Derler, Kadri Bayman, Kdmil Ses
lloğlu, Kemal Konlz, Hnsan Canson, Re
şit Şener, Hayri A yüz, Süreyya Kadri, 
Mltat Cemal Kuntay, Tevfik Tareg{ln, 
Makbule Ahmet Kara, Muharrem Gôk
men, Nncl Erim, Cemal Aydın, Ali Tuji, 
Fazıl Mutlugll, Behçet Gücer, Emine Zeki 
Or, M. Ali Tuncel, Yusuf BörQ, Sım Tul
par, Ali Akyürük, Hallın Akbulut, İbra
him Hanif Denker. 

Taksim Nahiyesi 
llılek . .. . enm . 

~ttlt etın en ~zıde ve en SÜRPAGOP 
R~at Elg{ln, Nurettin Aksoy, Cemal 

Tekin, Tevfik Amir Kocamaz, Taip Ser
vet Tuna, Naim İklzer, Ali Rıdvan, Galip ~.. tedir evlatlanndan mUrek- Sıhhiye mücaJelui için .. ., b• 

~ ır namzet listesi hazırla-
•şt~. 

Jıll . 
~iJı· seçırne iştirak etmek, 
,._ • .. "e vatani vazifelerimitln 

huyüğiidür. 
lı 

ha)' ll Setiın devresinin milli 
\'e l'llrnlardan olduğunu hatırla 
ler ~atana karşı biiyük hizmet
t,.,.1fa edeceğine kani olarak · 

.r•nı 
atllt nııntakandaki sandığ11 

_ 'Yl tınutma. .. , ' 

Um.umi Sıtma Mücadele mınta -
kalan Reisleri, bugün saat 15 te 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka -

!etinde Vekil Hulusi Alataşın reis -
liğinde toplanarak her mıntakanın 

D B 1 Ataç, Bahattin LQtfJ Vamalı Necip Ser-
GYGS I G§ ıyor dengeçtl, Emin özyfirek, Es~t Gnliboğlu, 

Ankara 13 (T M hab. ind ) - Hakkıye Emin Koral, Ganime Serdengeçti, 
' an U ır en ltenan Çanar, HulQsl Akpulat Tevfik 

Eski İstanbul valisi ve belediye reisi Remzi Kazancıgll, Hasan Hayri 'Tan, sa-
Muhittin Üstündağ hakkında Sür- bit Kurt, Asım Sorgun, Halil Hilmi Uy
pagop mezarlığı yolsuzluğundan do- guner, Mustafa Galip GO!tekin, Bedri Ne

mesaisini ayn ayn gözden geçirmiş, layı Devlet Şıirası mülkiye dairesi- dfm Göknil, Feyzullah Doitnıer, Hasan 
l ikt. ed . 1 noksa ·1 1·· , Ferit Perker, Vehbi Sunar, Şeref Serden-yapı ması ıza en ış er, n - ne ven en uzumu muhakeme Kara- geçti, Galip Abdi, Naim Çeşmeli, Ziya Ta-

lann tamamlanması ve mücadelenin n, umumi heyet tarafından da tas- ner, Müfit cansunar, Salih Alşan, Hanın 
bütü\... memleket için en faydalı bir dik edilmiştir. Bek, Tevhide Zaim, Nurlye Çavdarlı, is-
~Jl flti-~si mevzuları üzerinde Muhakemesi görülmek üzere tah- mail Hakkı Şensöz Selahattln Tezer, Se-

arar vermiştir. k'k t ak b - 1 d te' . lAhattin Pulat, Cevat Akıska, Kemal Berk, 
ı a evr ı, u.gun er e myız Yavuz Abadan, Recai ·Okandan, Cafer 

-·~~!!!!!!il!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~Q ra ir kaç gün daha mahkemesi döi'düncü ceza dairesine Tayyar Kankatar, KAmi Kıbrıs, Mahmut 
·ıcu.~~tir. gönderilecektir. (Sonu: Sa. ıo, Btı.. J) (Sonu: Sa. 10, ri. 1) 

'/ 

Halk Part•i 1.tanbul Vilayet 
idare Heyeti Reisi 
Dr. Laıfi KIRDAR 

Karada bir çok evlerin bacalan 
çökmüş, camlar kırılmış, bir çok a
ğaçla~ devrilmiş, İzmiri sel basmış
tır. Nüfusca zayiat yoktur. 

Kemalpaşada bir köy camiinin 
minaresi uçmuş, Çeşme ve Karabu -
run taraflarında da bir çok evlerin 
divarları yıkılmış, İz.mire tabi Sey -
diköy ve Değirmendere nahiyele • 
rinde epey zarar olmuştur. Seydi -
köyünde Seydiköy deresi taşımş, 
hayvan koşulu bir arabayı sürükle -
yip götürmüştür. 

İzmir vapuru Marmarada şiddet
li bir fırtınaya tutulmuş. Gelibolu -
ya iltica etmiş, ancak bugün saat 17 
de İzmire gelebilmiştir. Çanakkale 
vapuru henüz gelmemiştir. 

Fırtınadan bir yere iltica ettiği 
tahmin edilmektedir. 

11 (Sonu: Sa. 10, ıü. 6) 

Almanya, Slovakyadan 
Taleplerde Bulundu 

Kabinede T adilit istedi 
Slovakyada Karıııkllklar Baıgösteriyor, 
Berlin ve Roma Gazeteleri Çek Hükumetine 
Ateı Püskürüyorlar, Parlamento Toplanıyor 
Londra, 13 (HuS'.ısi) - Çekoslo-, lunmaktadır. 

vakya vaziyetı bugün birdenbire in- Bugün Her Bitlerin Vi:>'aı1aya 
kişaflar göstermiştir: Çekoslovakya gitmesi ve ilhak sı:ı.ei d~vriyesi .şe
Ciimhurreisi Doktor Haşa, bugün refine yapılan merasimde hazır bu
Slovakya ,Parlamentosunu toplanırı- lunması beklendığt halde Her Hitlcr 
ya davet etti. Parlamentonun Slc;vak.. anl~ılan Slovaklarla görüşmek istP· 
ya mlkadderatını tayın edeceği anl:ışı eliği için Viyanaya gıtmemiştır. 
!.ıyor. Bu fevkalade içtima kur:ır1, Slova'.kyamn Alrnanyarun idare
eski Slovakya b~-vP.kili Tıssonun bu sinde müstakil bir devlet ilan edil
gün Her Hnler ıle görüşmesinden mesi saat meselesi addedilmektedir. 
sonra verilmi.ştır. Tissonun Her Hit- Diğer taraftan ltalyada birka\ haf
ler ile görüşmesinden sonra neşrolu- ta kalması bekl~en Mart?şal Göring 
nan tebli~de görüşme esnasında cari de Bugün ansızın Berline dô!lmiiş. 
meselelerın konuşulduğundan bahso- tür. (Sonu, Sa: 10; Sil. 4J 
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SUAL CEVAP? Vereme Hücum 
için Tek Silah: 
Para! 

Yazan: ~KA GONDOZ 

B undan kırk yıl önce, vere
min adı (lnco hastalık) tı. 

Muallimler 
Son Toplantıyı 
Dün Yaptılar 

Satie Binası işinden 
Çıkan Davaya Bakıldı 

Belediye 
Iktısat Müdürü 
Değişti 

Bal Niçin Acı 
Olur, Çaresi 
Yok mudur? 

Ve doktor ne veremliye, ne do. 
ailesine hastalıiı söylemezdi. Çün
kü o eünün fenni kanaati ve.re
min sağalmaz bir 'hastalık oluşuy
du. Benim doğduğum Makedonya 
muhitinde - başka yerleri bil -
mem - veremin tedavisi kabil 
hastalık olduğuna ilk defa ortaya 
atan ve davasını maddi şekillerde 
ispat eden merhum doktor büyük 
Ri at olmu~tu. Sıhhatsizlerin yarı 
ilahi denilecek kadar büylik ruhlu 
ve büyük kudretli olan bu büyük 
adam bir veremliler şehrinin ço
cuğuyd u. Bu hisle doktor oldu ve 
bu fikirle Avrupada iç, b:lhassa 
verem ihtisası yaptı. 

Evet, benim çocukluğumda Se
lanikte verem o kadar çoktu ki, 
şehrin adına Veremistan demek 
yanlış olmazdı. Bu, en çok orta 
hnlden üstün ailelerde daha sal-
cın bir şekildeydi. 

Ekalliyet ve ecnebi mekteplerin
deki türkçe muallimleri, maarif şU
rası için son içtimalarını da dı.in ma
arif mı.idürünün rıyasetinde, SE'n 
Benova lisesinde yapmıslardır, Dün
kü toplantıda şuraya arzedilecek di
lekler bir rapor halınde tesbit edil
miştir. 

Bu arada muallimlerin refahları
nın temini, resmi mekteplerde oldu
ğu gibı tekaüt haklarının, terfi Vf! 

kıdem zamlarının kanuni mevzuatla 
tesbit edilmesi vardır. Bugün de ec
nebi ve ekalliyet ilk mektepleri muRl 
!imleri Notrdam Dösyon lises'nde 
toplanarak komisyonların tesbit et
miş olduklan dilekleri tetkik ve bir 
rapor halinde teeblt ~eceklerdır. 

Satie Şirketinin Denizbank Tarafından Haciz 
Koydurulan iki Binası Nafıaya Verildi 

Dün asliye ikinci ticaret mahke-1 lak kararlarını tetkik etti. Bundan 
mesinde Nafia Vekaleti tarafından sonra söz alan Denizbank avukatla
Denizbank ve Satie şirketi aleyhle - n davacının iddialarını esas itibari
rine açılan ihtiyati tedbirin değişti- le kabul ettiler. 
rilmesi davasının mı.irafaasma baş- Satie şirket'nin avukatı: 
landı. - İstJmlak bedeline bir itirazı -

Nafia V!!kaletini avukat Hüse - mız yoktur mahkemeniz eğer ihti -
yin Avni, Satie şirketini avukat Ce- yati tedbiri gayri menkullerden kal
lal, Denizbankı da avukat Faruki dınp paraya koyacaksa Nafia Veka
ve Süleyman Ali temsil ediyorlardı. letinin bankaya yatıracağı paradan 

İlk olarak Nafia Vekfıletinin a - 128685 liraya haciz koysun müteba -
vukatı söz aldı ve: ki 17415 lira da Satie şirketi hesa -

- Nafia Vekaleti Satie şirketi • bına yatırılsın. Dedi. 

Bugün elimizde istatistikler ol- MOTEFERRIK : 
saydı, o günkü veremin bugtinkü 

ne ait Beyazıttaki tesisatı elektriki - Bu istek hukuki münakaşalara 
ye binasını 60 bin, Ayaspaşadaki bi- yol açtı. Denizbank avukatı Süley -
nasını 82,500 ve bu binanın ittisa - man Ali bu talebin reddedilmesini 
lindeki garajı da 3600 liraya istim -veremden dört beş misli fazla ol

duğunu görürdilk. 
Bunu hayat şartlan körilkUi • 

yordu. Ne kadar zengin ve eşraf 
olursa olsun, yaşa)'lŞ tanlan pek 
ipt dai, pek tevekkeltülilydfl. 

Hastalık ta prensip itibarile sak
landıJı için bulaşması kolaylaşı -
yordu. Kadınlarda ve •enç kızlar· 
da daha çoktu. İyi hatır~~· ~y
le bir zaman olm111tu kı, mısafır
liğe gı~enler, el bohçalarında su 
bardaklanm, kahve fincanlarını 
beraber götürürlerdi. 

Tramvay Şebekesinde 
Yapılacak lslahat 

lak etmiştir. Halbuki bu iki binaya istedi. 
Denizbank tarafından ihtiyati haciz Mahkeme, Satie şirketinin 17415 
konmuştur. Bu haciz yüzünden Ve- lira hakkında mahkemeye müraca - Yeni Müdür Sallet 

Dün bir gazetede tramvay isleri kalet bu gayri menkullere tasarruf atte muhtar olduğuna ve 146,100 li- Aldığımız malumata göre, Bele -
işletme idaresinin tramvay hatlan- edememektedir. İstimlak kararları - ralık çekin Cümhuriyet Merkez ban diye İktısat Müdürlüğüne, tktısat 
nın ıslahı ve genişletilmesi için mü- nı da veriyorum. Ayni zamanda Zi- kasına yatırılmasına ve bu paraya Vekiieti Kredi işleri Müdürü Saf -
teadd'it projeler haz1.rladığı yazıl1111ş- raat Bankasından aldığımız 146,100 haciz konduktan sonra şirketin gay- fet tayin edilmiş ve karar kendisine 
tı. Dün bu hususta kendlsile görüş- liralık çeki de takdim ediyorum. ri menkulleri üzerindeki ihtiyatı ted de teblil edilmiştir. 
tüğümüz muvakkat idare müdürü Bu mıktar belediyenin takdir ettiği birin kaldınlarak binaların Nafia Saffet Budapeşte tktısat Fakül • 
Kadri Musluoğlu şunları söylemiş- ve Nafia Vekaletinin de buna göre Vekaletine teslimine karar verdi. teslnde tahsil görmüş ve blrtncillkle 
tir: istimlak ettiği yekundur. Mahkeme Nafia Vekaleti hukuk müşaviri diploma aldıktan sonra Gaziantep ile-
"- Biliyorsunuz ki, idare muvalı:- bu çeki arzu ettiği bankaya versin, dün geç vakit 146,100 liralık çeki tısat müdürlüğünde bulunmuştur. 

kattır. Teşldllt kanunu '(lkıp yeni f- Satienin bize satılan iki gayri men - Merkez Bankasına yatırmıştır. Mah- Bundan sonra İzmir Ticaret ve tk -
dare kuruluncaya 'kadar biz va7.iyetl kulü üzerindeki ihtiyati haczi de bu keme bugün tapoya vaziyeti bildir - tısat Müdürlüğünde, üçüncil ve dör-

paraya koysun. Dedi. Sonra da Zi - diği için yann şirketin Beyazıttaki düncü umumi müfettişlikler iktıaat 
bugünkü halile idare edlyonız. Tram raat bankasının 261422 numaralı çe- ve Ayaspaşadaki blnalan Nafia Ve- müpvirllklerinde, İktısat Veklleti 
vay işletmesinin ıslahı, yeni h'ltlar kini reise uzattı. kaleti Elektrik İdares Umum Mü - Küçük Sanatlar müdürlüğünde ve 
tesis mevzulan üzerinde tetkikat için Mahkeme heyeti çeki ve istim - dürlüğü adına tescil edileceklerdir. en son olarak da İktısat Veklletl 
vekaletten bir emir almadığımız gibi Kredi itleri müdürlüğünde bulun -
bugüne kadar böyle bir tetkik yapı- POLiSTE : GOMROKLERDE : muştur. 
lıp herhangi bir proje de hazırlanmıı 
değildir. Bütün bunlar ancak yeni i
dare kurulduktan sonra mevzuubahis 

Eski Konya VaDsi BELEDiYEDE : 

Bu izahatım bu.ıiin ihtiyarlamış 
olan oralılardan, olur ki bazılan
nı incidebilir. Gerçi ha.klan yoksa 
da, böyle bir h & üzüntüsüne mey
dan vermemek için misali ken
dimden alıyorum: Benim anam 
veremden öldü. Biricik kardeşim 
Rıfkı veremden öldü. Teyzem ve· 
remden öldü. Süt annem verem • 
den ~fdü. Kardeşi Tevfik Bey ve
remden öldü. Hem~iresinin koca-
11 tzzef"Bef·veremaen öldU. Zenci olabllir.,, nusnu uıau 

-.Bir Sigara Kaçakçısı 
Tutuldu Memur AHeıerıne 

Yapllacak Yardım halayığımız İnci veremden öldü. Mithat Yenel Geliyor 
Komşumuz Faik Paıalann gelini 
kızı veremden öldüler. Mahalle, 
mektep ve sınıf arkadapm Nesiml 
Slrim veremden öldü. İşte sise o 
şehrin bir mahallesi .... 

Bir gün Harbiye nnareti mhhi
ye heyeti - reis doktor Selami 
Paşaydı - beni muayene etti, ve
reme ls6dadı vardır, askerlik his
metinden çıkanlmalıdır, diye ra • 
por verd~ yüz beş kuruş maluli
yet maap ile çıkarıldım. Aradan 
otuz uzun yıl ıeçti, heniiz ölme
.Um. Fakat \1111• askerden çıkar 
çıkmaz aalma tomruk bir bayat 
yapyıpma bortlU7UJ11o 

Kanadaya satılan tütün işleri ve 

Londra piyasasında tütünlerimi%in 
sürümünü tem.in için tütün şırketle
rlle temas etmek üzere geçenlerde 

Londraya giden Inh:sarlar umum mü 

dürü Mithat Ynelin hafta sonunda 
§0hrimize dönmesi beklenmektedir. * Nisanın on ıki:;inden yirmi ye
disine kadar devam etmek üzere Mi. 
JAnoda açılacak beynelmilel sergiye 
hükumetim.iz de iştirak edecektir. 
Nümuneler bugünlerde toplanacak 
ve mart sonunda Milcinoya gön:ieri
lecektir. 

Belediye i.ktısat ve müşavere heye. Dün Servibumuna gelen bir va -
ti azasından eski Konya valısi Hüs- purun tayfalanndan Ali adında bl -
nü dün akşam, Serkl Doryanda bir risi vapurun arka tarafından bir ka
asansör kazası geçirmiştir. Hüs~ii, ~- yığa binerek Beykoza gelmiştir. 
sansörle yukarıya çıkarakı henuz bı. Gümrük muhafaza memurları 
rinci kata gelmeden, dalgınlıkla asan harekatından şüphelendikleri tayfa -
sörün kapısını açıp çıkm~k istemiş yı takip ederek Beykoz islekelesinde 
ve 2,5 metreden lpck sıneması an· üzerinde araştırma yapmışlar ve ka
tresine düşmüştür. Yaralı derhal Be- çak sigaralar ve kaçak olduğu anlap
yoğlu hastanesine kt\ldmlmış. Fakat lan muhtelif maddeler bulmuşlar -
kafa tası patladığından !ki saat son. dır. Bundan bir müddet evvel de yt

ra ölmüştür. ne ayni şekilde kaçak eşya sokarken 
yakalanan tayfa Ali mahkemeye ve-
rilmiştir. 

Kapatllan Dükkanlar 

Yeni Vali Muavini 

Geçen gün senelik kongresini aktt
den belediye memurları yar<lım ce. 
miyeti kongrede isminm "Belediye 
memurları yardım sandığı,, na çev
rilmesine karar vermiştir. 

Olüm vukuunda memurun &ilesine 
beş yüz lira verilm~ine karar veril
miştir. Bu karann tatbiki sandık ser
mayesinin müsait olup olmadığı esa
sına bağlıdır. Bunun için san::lığın 
sermayesi tetkik edilecek, saııdığın 

mali vaziyeti buna müsait değilse, 
her memunın mahiye terkettlli yüz
de üç nlsbeti bir miktar cbaha 
yükseltilecektir. 

Vali lylleılyor 

S - Bal.ın acı olmasının se 
bi nedir. Buna çare yok m 
dur? 
C - Kovanlarınız kestanelik, 

şe ve dışbudak ağaçları bulunan 
yere yakın ise, arıların bu ağaç a 
çiçekler inden aldıklan Nektar le 
pacakları bal acı olur. Bunun için 
vanları bu ağaçlardan uzak bul 
durmalıdır. 

• S - Çok kahve içtiğinden d 
layı ölmüş meşhur bir mu 
rir veya romancı l'ar mıdır • 
C - Meşhur Fransız muha 

Balzak. çay fincanı ile kahve içtni 
alışmış bir adamdı. Bu zat ölürk 
"Hayatımda elli bin kahve içtiğ' 
den dolayı ölüyorum,, demiştir. 

kat hakikatte kahve içmekten ô 
bir muharrir yoktur. 

• 
S- K Uf Yemi memleketimi 
nerelerde çıkar rJe 'başka 
leketlerde yetiştirilir mi? 
C - Kuş yemi Trakyamızın 

kıymetlıi ve bol yetiştirilen bir nt 
sulüdür. Bir miktaT da Antalya 
Adana havalisinde yetiştirilir. 
kat Trakya kuş yemi, dünya piy 
sında tanınmış bir tiptir. Dış m 
leketlerden Laplata ile Kanada 
dahi yetiştirilir. 

• S - "/htiltil fırkalan,, is 
deki kitap nerede bulunur 
kaç kuruştur? 
C - Bu kitap !\foşrutiyettn il 

sıralannda eski harfierle çıkm 

Fiyatı o zamanki para ile beş ku 
tu. Şimdi bulmak giıçtür. 

• 
S - EBki rJe yeni yazı lle 
zılmıt! ibik, kimya ve riyazi 
ye kitapları nerelerde bulu 
nur? 
C - Bu gibi kitaplar Beynz.ıtt' 

Sahaflar çarş~m~f ve BabıalicJe bO" 
\JınJl&.,,f1-lytt..nrP.1 Jnc>k!Pn~mr. J 
ne kaim olmak üzere fen bilgısı 
vardır. 

• 
S - Altı sınıflı ilk mektep ' 
lerden mezun alanların bd ' 
günkü orta mektep mezunld • 
riyle ayni hukuka mal.ik st1 ' 
yılacakları doğru mudpr 1 
c - Değildir. 

• Mandın köyü Başmuallimi Bi 
mit Kavata: 

Sualiniz vazıh değildir. Ma; 
mıktarını tesbit etmeden cevap .,, 
mek mümkün değildir. 

İşte bu sıralarda idi ki, pnç 
doktor Bifat bir Apotr sibi, bir 
mezhep, bir dm mücahidi pbl or
taya atıldı: Veremin tlfuı kabil
dir, ilavasiyle yürüdü. YürtidU. ve 
ispat etti. Bir çok tanıdıklarım, 
ikinci derece veremden kurtuldu· 
lar, hali turp gibi yaşıyorlar. 

* Avrupada mesleki bir tetkik se· 
yaıhatl yapan Darphane ve Damga 
matbaası müdürü Fuat dönmiiş ve 
dün vazifesine ba'1amıştır. Fuat tet. 
klıkatmm netlce~nni bir raporla Ma
Uye Veklletine bildirecektir. 

Eminönü kaymakamlığı gıda mad
deleri satan dükk5.nlardan dokuz ta
nesini daha pislikleri yüzünden ka. 
patmıya karar vermiştir Bu husus
taki karar katiyet kesbetmiş ve mal 
sahiplerine tebligat yapılmıştır. 

Trak Bir Motöre Çarph 
Dün Tophane nhtımından Mu

danyaya hareket eden Trak VD'PUN 

pervane suyunun tcr:irile Şile UnnnL 
na bağlı Sabri ve Zekiye alt Alay 
motörünün iskele tara[m1 porçala
JDIŞttT. Motör tamir ıçin Halice alm
mı§tır. 

Münhal bulunan :tldncı valı mua
\·inliğine tayin edilen Dahiliye Ve
kaleti şube müdürlerinden Muzaffer 
Akalına ait kararname yüksek tas
dikten çıkmıf ve k~ndisbıe tebliğ e. 

Vali ve Belediye reisi LOtfi Kır
darın rahatsızlığı hafif bir mide te
şevvijşünden ibarettir. Bır kaç güne 
kadar iyileşerek vazifesine başlaya-

Milletimizin büyük fe .. 
dakarlıklarla elde ettiği in
kılap esaslarını muhafaıtl 
eden, ve inkılap prensiple
rinin hiç birinden f edak8r .. 
lık kabul etmiyen teşekkill 
Cümhuriyet Hal.k Partiai .. 
dir. O devirde ne rontıen vardı, ne 

qı, ne sanatoryom. • 
Vereme perhiz fC>yle dursun, dı· 

,.et yaptırırlardı!! 
Vereme açık hava yasaktı!! 
Kafeslerin arkama kaim sec· 

eadeler ıerilirdi!! 
Veremli bir kadınsa iki defa 

' eli " sizleni'ı·di, kocası boşayacak ye •• 
Veremli, genç kıua bin defa 

saklanırdı, koca bulamıyacak dl· 

1e!! 
Ve o veremli ınllmıln bronflt 

tedavisine tibi tutulurdu!! 
Veremli, delikanlıysa, akil eD

d:'Şe ile kapatılırdı!! 
Bugilnkü hayat şartlan k6klln· 

den deiitti. Millet pııeşe ve ha
vaya kavuıta. Yaşaylf ınedenllet
ti. Röntıen ayaim• ıeldi. thtisaa 
yataima ulaştı. tnlulibm her tür
lü nimetleri bu mevzua da ikram· 

da bulundu. 
Neye yarar ki, hentls t~layca 

. . yatacak hutanelerhni• u, 
gırıp i in fa-
ve neye yarar ki, bactln ç Ka 
kiriz. Her şey var, yatak yok. • 
ledeki topun bara!J pbl. 

d• \anan f'D 
Tekrar e ıyora~ • e hal· 

müsbet çaresi zenı;-.~enmı:... k 
h• bütçem•• m"'"9..-re 

kımızın sıh ı la aktır 
ve devamlı yar~ımlan ile ooı:. ~ 
Batti ver&i teklin•e b 

* Danmarkanm Ankara elçlllği 
1-şkltlbi Fenzınark Tahran elçiliği
ne tayin edllmlştir. Fenzmark bugün 
lerde lstanbula gelerek yeni vazife
sine başlamak üzere Tahrana hareket 
edecek.Ur. 

GONON RESiMLERi: 

dllmiftir. 
*Yedek Subay okulu havacılık 

5ğretmenl Emekli ytızbaıp ~ur! Kı
zılkanat Devlet Hava yollan tayya· 
re meydanlar miiıebıwı.ı•ama tayin 

edilmiftlr· 

caktır. * Belediye muhasebeciliği yeni 
sene bütçesini encümene vermiştir. 
muhasebecilik belediye muha:;ebesi
ne 80 memur alınmasına lUzum gos
termiştir. 

A•lraradail lııday laloıundan lntıbafar: 

Vatandaş reyml ku11anma1' 
ihmal etme, çftnkil verecetl11 

reyle Milletin siyasi kadretıol 
kmacaksın. 

1 TAKViM ve 

14 
s 

3 üncü a;y 
Arnbt· 1358 

Mart 
A L 

GUn: 31 

Muhanem: 23 
Gün~: fi H - Öğle 
İkindi: Hl 43 - Ak13am: 
Yatsı: 19,46 - fmsAk: 

~ 

HAV~ 
1939 

1 

Kasım: 121 
Rumt: 1ss5 

Mart: t 
122' 
ıs.ı• 
435 

Yurtta Hava Vaziyeti , 
Y~llköy meteoroloji istasyonunda~ 

nan maltlmata ıöre hava yurdun ~ 
bölgelerinde kapalı ve yer yer ;yağışlı, tıJ.11 
gArlar cenup doğusu ve doğu Ana~ 
cenubi tsUkametten kuvvetli diğer icoe! 
lerde ştmall lstlkamettenı Trakya, t,aı' 
eli ve orta Anadoluda kuvvetli, diğer 
gelerde orta kuvvette, Karadenlzde ştJr' 
den fırtına ıekllnde esmiştir. tfJ" 

DOn 1stanbulda hava kapalı ıeçml ~ 
gAr şimalden saniyede 7-9 metre hızla rııJ'l: 
mlftir. Saat 14 te hava tazyiki 762.1 ı' 

idL Sühunet en yüksek 5,2;:,,. 
dOIOk 1,1 anttırat olarak ka7dedl 
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1 .BU G O N f § @ fSJ 
ır Lisan 
eselesinin 
~ğurduğu 
1Yasi Buhran 

Hit ler 

}' 
~: ômer Rıza DOCRUL 

Q elçikada bir lisan meselesi yü
ba zunden, hiç bir hükumetin 

A·v~sturyaya 

Gidiyor 
İiat llbda kalamadıiı &örülmüş, Berlin, 13 (A.A.) -- Hitler, Avus
ltb~~r bir hükumetin i§ başına turya payitahtına girmesinin yıı.:iönü 
llte~ ~~si için umumi se~imi yeni- mü olan 15 mart t.ınhinde Avu.stur
lleı .•uzumu hissolunmuştur. 

yaya gidecek, V~yaııa garnizonunun 

bütün kıtaatına bir geçit reslT'J yap-
· f? Çdı.ıtda iki lisan konuşulur. Bi

ll!lsızca, biri flimancadır. İki li· 
İ!a, -:,~•vi bir muamele görmediği tıracaktır. 

İl)ı lıtıanlar, kendi lisanları lehi· Hitlerin hususi muhafız kıtaatı, 
)'orı tihzlar koparmak için uğra- şimdiden Viyanaya gitmi~ir. 

1 •rdı. Bu mesainin neticesi ola- Almanya - Slovakya hududunda.. 
92

1 de Flamanların bulıımlnk- ki Alman kıt:ıatının hareketleri hak
~erlerde dilleri resmi dil olarak kında kendilerinden istifsarda bulu_ 
'!la 0Iunınuş, ve Brüksel'de hem 
· ~~•nın, hem flamancanuı res· 

olarak kullanılmalan karar-
t) ştı. 

liııı aJı. sonra 1923 de Belçika Par· 
,;:_tosu Ghent Üniversitesi bir 

t28 ıı nıüessesesi haline &etirmiş, 
'dde Flamanlara mahsus alaylar 
'e ietirilmiş, ve bu suretle Fla
"'~ rın ı:nilli emelleri tatmin olun-

JI' 11. • 

ttı :•t Flamanların hedefi kllltil -
~flııı lllıtariyet sahibi olmak, ve bü-
t:._ etin b ·11· ı .. h "Qj t u mı ı eme e muza ere· 
,,1eınin etmekti. Bu yüzden Fli· 
~ itt~rla Valun'ların müsavi suret
'tl'le ll'ak edecekleri kültürel kon -
~...: "Ücude &etirilmiş, fakat bu 
~ Yle,., bir iş başarmağa muvaf
"'a._:1-nıaını~tı. Diğer taraftan Fla-
4e\t-:a İmtiyazlar 'Vermek hare'kt>ti 
~ ~t.ıniş, Flamanlara bir tıp 
~~ tJııısı açılmış, fakat hükfunet 
i.~:· lllyin olunac.-ak ilk on beş 
"• lıo tayin hakkını üzerine almış 
~tt. Ylece yeni buhrana yol açıl-

ll 
ftıı. lllıı\ııın asıl sebebi, doktor Mıır-
~ 11•ırıında bir Flamanın tıbbi 
,lılilt~İ~e namzet ıösterilmesi ve 

't tın bu namzetliie müzaheret 

1't ~ış bir operatör olan dok
~llJJI ens, Büyük Harp sırasında 
>'e 'Y •rla birleşerek Belçikayı iki
~~ •~ak istediii için idama mah
~ ed0qquş, daha ~nra aftan istifa
~4,ek memleketine dönmüş bir 
'1~ t ~ır. Bu adamın tıp akademi
>ıt,1 •t•ni Belçikada, mühim bir 
~-... eye sebep oldu. Çünkü doktor 

• ıelJ.\•· 
l)ll~ 1.n tt>rcümei halini bilenler, 
lıtQ,lldı.Yınini, hükumet aleyhinde 
~llılııı ~lede bulunmak itin vesile 
~6~t l~ar. Bu yüzden bir kaç' bil -
lll;, lli 

1
ktidar mevki inde tutunama'to hayet Belçika Kralı, Parla. 

~llla~ta feshetmekten başka çare 
\>eıı· ~ıştır. 

~~tı •lltihabat Z nisan &finü yapı-

nulan salıihiyettar mahafil, bunlann 

Viyanada yapılacak muazzam geçit 

resmine ait hazırlıklardan başka bir 

şey olmadığını ve bu geçit resmi es
nasında Führerin hır nutuk söyle. 

mesinin muhtemel bulunduğunu ilc

yan etnıektedirfor. 

----o----

Milli Çin 
Çet eleri 

Şanghayda 
Honkogn, 13 (A. A.) - Shang 

Evening Post gazetesinin yazdığına 

göre Şanghay civarında harekatta 
bulunan milli Çin çeteleri Şanghay
daki bütün kumarhanelere ve ak -
şam kahvelerine talimat vererek Ja
pon zehirini satıp vatandaşlan ze -
hirlememelerini emretmişlerdir. 

Bunlar Japon himayesi altında 

çalışmakla Japonlara dolayısiyle 
yardım ettikleri ihtar olunmuştur. 

Ayni gazete, bu münasebetle Çin 

lay~~ y~r~rak . Şangliayın ta Çin 
mahallelerine kadar girmiye mu -
vaffak olduklannı illve ediyor. 

Resmen tesbit edilen son istatis -
tiklere göre, geçen şubat ayının son 
yansında yapılmış olan yüz kadar 

çarpışmada Japonlar 21 bin telefat 
vermişlerdir. Ayni müddet zarfında 
708 Japon askeri esir edilmiş ve Çin
liler tarafından iki bin 237 tüfek, 
100 mitralyöz, 157 zırhlı otomobil, 
13 top, 27900 kurşun ve 788 at iğti
nam olunmuştur. 

ÇinJe mali tedbirler alınıyor 

Filistinde Yeni Bir 
Devlet Kuruluyor 

Bu Devlet Bir intikal Devresinden Sonra 

Siyasi ve idari Muhtariyet iktisap 

Edecek, ve Manda Yerine Kaim Olacak 
Londra, 13 {A.A.) - Nazırların bir kısmının ittirakiyle bugün 

toplanan komitede Filistin hakkındaki İngiliz planı tasdik edil
mittir. Plan intikal devresinden sonra kurulacak olan Filistin dev
letinin siyasi ve idari muhtariyetini temin için alınacak tedbirleri 
ihtiva etmektedir. . 

Filiıtinde bununla beraber, bir de milli Yahudi yurdu buluna
cakbr. 

lngiliz planı yarın Mac Donald ta
rafından Yahudi ve Arap mura."ıhas

larına tevdi edilecektir. 
Konferansın mesaisine peqı:mbe 

günü resrnen nih 'iyet verilecekt..r. 
Yeni Ingiliz plô.nını Yahudilere i

zah ve teşrih eden Mac Donald In
giliz hükumetinin bundan on beıj gün 
evvel tevdi edilmiş olan teklifleri ü-

rerek eddetmişledir. Yahudiler yeni 
bir itilaf esası araştırmaktadırlar. 

Yahudiler Ingiltere hCıkumetının 

yeni pl3.nının milli Yahudi yurdunun 
müstakbel inkişafım himaye edeceği 
hakkında teminat istemişlerdir Mac 
Donald da kendi!erıne bu baptaki 
endişelere mahal ohnaaığını söyle
miştir. 

Yahudi dolu bir vapur 
zerinde fevkalade ısrar etmiştir. karaya olurdu 

Bu resmi tekliflerin İngiliz Varşova, 13 (A.A.) _ Bükreşten 
mandası yerine müstakil bir Filistin matbuata gelen haberlere göre, Pa
devleti ihdasını derpiş etmekte oldu- nama bandıralı Kiepo vapurunun GL 
ğu söylerunektedir. Bu devlet, bir rid adası civarında karaya oturduğu 
intikal devresinden sonra, manda ye- dün akşam Köstence limanına bıldi
rine kaim olacak ve bu devre esna - rilmiştir. Kiepo Polonya ve Çekoslo
sında Araplar vi? Yaıhudiler istı~ri vakya Yahudilerind~n 700 mült~iyi 
ve idari meclislere iştirak edt.~ekler- hamil olduğu halde bir kaç gün ev
dir. vel Köstence limanından ' Fi1isti'1e 

Yahudiler, bu hal suretini Herde müteveccihen hareket etmişti. 
yapılabilecek müzakereler içi::ı hiçbir Kaza hakkında tafsilat alın:ıma-

esas arzetmemekte olduğunu ileri siı- mıştır. 
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Madritte Vaziyet Tabii 
H~ 11ne Avcle.t F.tti 

Londra, 13 (Hususi) - İspanya- j eyyüt etmeyen bir habere göre Kar
da vaziyet şu merkezdedir: Madrit - ı tacana komünistlerin elindedir. 
te vaziyet tabiileşmiştir. Altı gün , Cümhuriyetçilere ait bir hasta · 
devam eden kavgadan sonra dükkan! hane gemisinin bugün Frankistlere 
lar tekrar açılmış ve herkes ekmek teslim olduğu haber veriliyor. 
almak için koşmuştur. Burgostan bildirildiğine göre: 

Trenler ve tramvaylar işlemek - General Frankonun ya.~ac~ğı . taar -
tedir. Sinema ve tiyatrolar açılmış- ruzun yakın olduğu, çunku hır kaç 

gündenberi askeri hazırlıklann ve tır. Komünistler tarafından durdu -
esrarın ifşa edilmesine mani olmak rulan tüneller de işlemektedir. 

Madrit halkı, bir kaç gün evle -
rine kapandıktan sonra dün ilk defa 
olarak sokağa çıkıp hava almışlar -
dır. 

için hiç bir gazeteciye Madrid cep -
hesine gitmek müsaadesinin veril -
mediği beyan edilmektedir. 

Nasyonalistler tarafından yapıl -
mış olan her taarruzdan evvel bu su-

General Miyaha dünkü beyana - retle hareket edilmektedir. 
tında komünistliği mahvettiğini bil- e 

Almanyada 
ATATÜRK 
Saygısı 

Yangınlara Karşı 
Yazan: B. FELEK 

Allah rahmet eyliye, İstanbulu 
yangın belasından ilk kurta -

ran vali Bay Haydardır. Bu '!dam 
eski ve köhne itfaiyeyi medeni şekle 
sokmağa ilk teşebbüs eden validir. 
Ondan sonra gelenler de bu yolda 
yürüyerek istanbula modem bir it -

Berlin, 13 (A.A.) - Donanma ku- faiye kazandırmışlardır. 
mandanı Amiral Raeder dün ordu İtfaiye bir şehri yanmaktan kur. 
günü münasebetile söylediği nutuk- tanr, amma bir şehirde yangın çık
ta, büyük harbin tanınmış Alman masına ve bu yangının az çok yakı
generallerini yadettikten sonra Al- nına sirayet etmesine mani olamaz. 
manyanın yanında çarpışmış olan Zira medeni bir şehirde mev
bilhassa Kemal Atatürkte tevakkuf cut eşya arasında öyle çabuk yanan 
ederek demiştir ki: ve tutuşanları var k i; bunlar ateş al· 
''- Atatürk, mümtaz şahsiyetin- dı mı önüne geçmenin imkanı yok • 

de büyük bir sevkülceyşçi, parlak bir tur. Suya boğsanız üstüne çıkar yi
silah arkadaşlığını, kahraman bir ne yanar. 

milliş efiiği ve devlet kuruculuğunu Ondan dola),dır ki Avrupa ve 
toplamış olan bir dibi idi. Onun adı Amerikada en son fenni vesaitle do
ebedi olarak tarihe geçmiştir. nanmış itfaiyelerin bütün gayretle-

Eski müttefiklerimiz bizde min- rine ve cansiparlıklanna rağmen 
nettarlık hisleri uyandırıyorlar. Bi- milyonlarca zararlar veren büyük ve 
ze karşı mertce harbedip kendi kan- müthiş yangınlar olmakta ve itfaiye 
larile vatanlarına karşı olan vazife- bunların önüne geçememektedirler. 
!erini ödemiş olan mil\etleri de unut- Son günlerde Sultanhamamı civa -
mak istemeyiz." • 

Erdün 
İsyanının 
BilCinçosu 

rında çıkan ve bir kaç ticarethane 
ve hanı yakıp bir iki milyon liralık 
zarar veren yangın da bu neviden -
dir. Kapalı bir yerde hele gece çı -
kan yangını haber almak da ayrıca 
bir tesadüf meselesi olduğu gibi ka
palı kapı ve kepenklerden içeri gir
mek ve sonra artık adamakıllı saça
ğa sarmış ateşin içinden geçerek 
asıl ocağını bulup suya boğmak da 

Hayfa, 13 (A.A.) - Maverayı Er- pek güç bir iştir. 
dünde vuku bulan muharebe esna- Onun için, çok şayanı temennidir 

ki; bundan sonra İstanbulda yapıla
cak umumi binalar, antrepo, depo, 
mağaza gibi içine yanacak madde -
ler konan yerler, hatta otel, salon, 
sinema gibi halk dolan mahallere 
hususi yan&ın söndürme tertibatı 
yapılsın! 

sında ölen asilerin miktarı 44 kişidir. 
Tayyareler pu muharebede büyük 
bir rol oynamışlardır. Uç muhtelü 
filoya mensup 15 tayyare asileri bom 
bardıman ettikten sonra mitralyöz 
ateşi altına alarak bunlnrı şimal is
tikametinde ricate kbar etmişlerdir. 

Asiler Arap lejyonu tarafından ta
kip ve muhasara edilmişlerdir. ~j
yonun zayiatı biri zabit olmak üzere 
5 kişilen ibarettir. 

nıger cuıetten Ynıstinrte K:ıfrin , 

Baiad, Arunba ve Hihanya mıntaka. 
larmda askeri kıtalar tarafından ya
nılan arştırmlar esnrunnda t -;ilerden 
4 kişi ölmüş ve 5 kl~i yaralanmıştır. 

Hayfa ve Akkfıda, kaçınağa teşeb. 
büs eden asilerden Şerabinin ölrlii
riilmesini protesto etmek iızere vapı
Jan grev, hemen umumi bir m:ıhıyet 
almıştır. 

Belediyelerimiz nasıl tayyare hü
cumlarına karşı sığınak yapmasını 
bina sahiplerinden istiyorsa nıuay -
yen mahiyetteki binalara da otoma
tik yangın söndürme tertibatı yaptır. 
mayı teklif edebilir. 

Londrada yeni yapılmış apartı -
nıanlara kadar bu tertibatın bulun _ 
duğunu gördüm. Bunlar birbirine 
mesela bir metre mesafe ile vazedil
miş dört beş santim kutrunda yu _ 
varlak ağızlardır. 

Elektrik gözU denilen bir nevi 

~ .... 
ı.~ ·eti . 
~ Y '~Yı şimdiden kestirmeğe İm· 

Şungink 13 (A. A.) - Muhtelif 
14 vilayetten gelen kırk banka di -
rektörü yedi martta Çin maliye na
zınnın riyaseti altında bir toplantı 

yaparak memleketin iktısadi ve ma
li vaziyeti ve Japonlann harp mın -
takasında Çin maliyesini yıkmak i -

çin aldıkları tedbirlere karşı koya -
cak tedbirleri tetkik etmişlerdir. 

dirmiştir. Bugün Madrit hükumeti bir Resmen bildirildiğine göre ma -
çok esirleri ve rehineleri tahliye reşal Petain, çarşamba akşamı Bur -
etmiştir. Paristen verilen, fakat te- gosa gidecektir. 

Bir Genç 
Kızkardeşini 

Öldürdü 

hassas elektrik hücresi vasıtasiyle 
mi yoksa doğrudan doğruya falan 
dereceye çıkmış hararetin tesirile 
mi, pek iyi bilmiyorum, herhalde 
bir yerde hararet gayri tabii şekilde 
artınca bu ağızlardan su fışkırmaya 
başlıyor ve orayı daha ateş etrafa 
yayılmadan suya boğuyor. Galiba 
derecei hararet in~nce de sulama 
kendi kendine duruyor. 

'oıt d 
0 

tur. Fakat seçim savaşının 
'ıtt,~ece şiddetli olacafı anlaşıl-

\t lll .... 
~"el llıı'.lar ile Flaman'lar yfiz sene 
~"let hırleşmişler ve müstakil bir 

&lltu"licude ıetirmişl~rdi. ; 

'lıal'liJı 11 Flaman'larda ayrılık te
~")'Gııer~ baş &östermiştir. Bu te-
1 ~ll~~n hakiki ve kat'i mahiye· 
~"tteıt iizdeki seçimde kendini ıös· 

tabe \>e o zaman bu iki milletin 
~li 'ıı~ Yaşanıak isteyip istemedik· 

ll"tu. llfılacuktır. 
'tı_ \' 11kü şartlara rağmen Flaman
• "e •lun'lann birlik lehinde ka

lıt~ıdit~elerj kuvvetle muhtemeldir. 

ı-~ ~ERi_~~] 
~~ lıuıgar elçiliği müıtelarlanndan 

lıtır0" İstanbul konsolosluluna tayin ' . ~ Coru 
~tı trıda Çocuk Esirgeme Kurumu 

ıı' &ııb:~ bir kostümlü balo tertip edil
tı ~it a kadar devam eden pu top
~ba1t nez.ıh ve neşeli geçmiştir. Kıyafet 

. asında TürkAn blrinclllil kazan-' ,. tana 
t -.ıoı ~t enstitüsü Azasından fllosof ve 
4~,U elen Levy Bruhl, vefat etmlş
" 'lt eyh 1857 senesinde Pariste doğ-

' t) l>11ııa • 
~t~nı' eenebl memleketlerin husust 
luır • "e bilhnssa Çin heyetini kabul ' . 1nıııt 

<11 ıııu ere ile Almanya arasındaki ik-
~lıııannasbeetıerl inkişaf ettirmek ilze

ltere, endUstrııerı murahhaslariyle 
ıı e ılriıec:ek olan İnıiliz endüstri-

' ltıUnıeasuıerı Berllne hareket et-

Patrik Mironun 

Cenazesi 
Bükreş, 13 (A.A.) · - Dün öğledPn 

sonra, kralın, kral müşavirlerinm, 
hükumet azasının, yüksek devl~t ri
calinin ordu ve kHse mıimessille..inın 
ve müteessir büyük bir hal.k kütlesi-

nin huzurile, Patrik Miron Kristia
mn n8şı istasyondan Bü.kreş b;ıyiık 
klisesine nakledilmiş ve orada bu
güne kadar hal.kın zıyaretine açık bı
rakılmışt ır. 

Maydosta Bir 
Adamın Ölüsü Bulundu 

Maydos (TAN> - Alçı tepe köyün
de bir facia olmuştur. Akşam tls
tü yalnız koyunlarla köpeğin dön
düğünü ve Salim oğlu Selimin av
det etmediğini gören ailesi jandar -
maya haber vermişlerdir. Yapılan 
araştırmada, Selimin parçalanmış 

cesedi, bir saat uzaktaki Sarıtepede 
bulunmuştur. 

28 yaşında ve iki çocuk babası 

olan zavallının, bulduğu bir mer
mile oynarken lnfilik neticesinde 
öldüiü anlaşılmıştır. 

INGIL TERENiN HAYA SILAHLARI 

Bozöyük (TAN) - İnönü nahiye
sinin Kümbet köyünde bir evlen
mek meselesi, cinayetle neticelen
miştir. Tafsilat şudur: 

Beytullah oğlu Nurinin Eski~hir
den birine nişanladığı kızkardeşini 
düğün için almağa geldikleri zaman 
kız başka birine kaçmıştır. Buna kı
zan Nuri. kızkardeşinin kaçtığı İs

mail oğlu Mustafayı mavzerle öl
dürmüş, evine dönerken yolda rast
ladığı Mustafanın akrabasından 
Mehmedi de ağır surette yaralamış
tır. 

Çıkan kurşunlardan biri, oradan 
geçen bir kadını da hafif sekilde va
ralamıştır. 

Katil tutulmuştur. 

Mülhak 
Meclise 

Bütçeler 

Yerildi 
Ankara, 13 (Tan Muhabirlnden)

Maliye Vekiletı. bazı umum miıcfür
lüklere ait mülhak bütçeleri ha7.ırh
yarak Meclise seJketmiştir Runlar 
arasında Vakıflar umum müdi.rriujiı . 

nun varidı:ıtı 2.789.500. masraf 2 mil
yon 789.400, hudut ve sahiller sıhhu 

_ __ . .., .. müdürlüğünün varidatı 489.500, mas 

İngilterede harp tayyareleri yapmak faaliyeti durmadan devam etmek
tedir. Fabrikalarda yapılan tayyarelerin en son modeli bombardıman 

tayyaresi olan "Whitley,, dir. 

rafı ise 488,834. orman umum müdfir 
lüğü masraf ve varidat bütçesi ayni 
miktan muhafaza ederek s.~'l6.9~6 

lira olarak tesbit etfilmfştir. Posta vı>
Telgraf ve Telefon. Devlet demtry .>L 
lan, Hava yolları ve Beden terbiyeı:ıi 
umum müdürlüklerine alt bütçel~r 
de bugünlerde hazırlanarak Meclise 
sevkedi1ecektlr. 

Başka yerler için belki de artık 
yağmur borusu gibi adi bir bina 
mütemmimatından olan bu tertibat 
umalım ki; hemen göriilmiye ve ye
ni eski biiyük binalarımıza konul -
mağa başlansın. 

Olmazsa, yalnız itfaiyeye güven
mekle yangınların önüne geçeme • 
yiz. 

Bu tavsiyeyi yaparken yegane 
korktuğum cihet böyle bir tertibatı 
yapmak için belediy.elerce bir mas • 
raf olur, bu da s:gorta şirketlerin -
den - tab~i kanuni yollarla _ tahsile 
tevessül edilir, şirketler de _ bilmem 
neden • bu parayı abonelerden alır
larsa başkasını ateşten kurtarmak i
çin kendimizi yakmış olacağız. 

Zira sigortalı bir mal itfaiyenin 
müdahalesiyle yanmadıjı zaman 
bundan kar eden sigorta şirketi ol -
duğu halde bu şirketlerin belediyeye 
verdikleri itfaiye hissesini aboneler
den almalannın mantığını bir türlü 
kavrayamamışımdır. Zaten bu da 
avn bir hikavt-dir. 

Yurttaş: 

Cümhuriyet Halk Parti 
rtf nin ııarı, yapmak iktida 
rında olmadığı işlerle uym 
1urucu ve oyalayıcı sözlerlı 
millete karşı gündelik si11n· 
set takip etmek defjll, Türk 
ratanını milletini her cep . 
heden lôyık ol,duğu mevkie 
r1lrnrmnkfrr. 
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Mm. Atina Davasının 
Yalancı Şahitleri 

Pols Aleyhine Bir 
Dava Aplcll 

, ______ ... 
Harp Malili Karcleıl•r 

Plyanko Klıeıl 
Her kepdede nlduju gibt 5 in-

ci kepdenin büyük ikramiyell 
olan 50,000 lirayı müşterilerin

den Süleyman Gökkardeşe ver
mekle zengin etmi§tlr. Talilnizl 
bir de bu ldşeden deneyim?: 

- Sirkeci: - Tel: 2-1049 

TAN 

Aksaray Mahsul Sevkiyatı 
için . Tren istiyor 

Prof(ramı ctdclen emsalsiz ve ıayet zen~dlr 
Bu bGy(Ut Mualld hAdiHli için biletler evvelden aatıımütacbr. 

YARIN AKŞAM DONYA EDEBIYATININ ŞAHESERLERiNDEN 
M E · L E K ve DAHi GÖTE'nin büyük bir nesli saran 

SINIMASINDA A 1 1 M A C 1 R A S 1 

Ttlrklye Radyodlftls7on 
Tttrldye Radyosu Ankara 

Dalp Unnluta 
1839 m. 183 Kes. lif 

T. A. Q. 19,74 m. 16191 Kes. il 
T. A. P. 31.70 m. 9458 Kes. • 

Salı, 14. 3. 1939 

Yatanclat: 

VERTER' ·::.· 
(ll'ranmca sözlü) =.J 

~ ANNIE VERNA y • ::.ı':" Pıerr• Rlcharcl Willll •------~ 
ro e Yana pee ıp. loealu aatıbmtta -Koltuklar •asbtlea aldmlablllr Tel: 40118 
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Gü delik Gazete 
---0-

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

temiz. dOrüat, aarnlmf 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
l'iirkiyc Ecnebi --1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 
400 

..,, 6 Ay 1500 ,, 
ı·o ,, 3 Ay 800 ,, 

11 
., ., 1 Ay 300 ,, 

Illletlerarnsı postıı ltllhadınn dahil 
~lnuYan memleketler için nbone 

3 
~eli müddet sırnsiyle 30, 16, 9, 

A liradır. Abone bedeli peşindir: 
C dres değiştirmek 25 kuruştur. 
1:ap için mektuplar 1 O kuruş

PUl llfıvesi lfızımdır. 

Beıç· ada 
lie ~luyor? B clçıkada aylnrdnnberi de,·nm 
tlir).. eden bir huzursuzluk var. Bir 
l'o ll devnmlı bir knbine kurulaını· 
, ... r. IIükunıet, hükumeti takip cui
" vt :N'h de · 1 nyet bundan bir hafta evvel 
te;aınıı bir hüktimet kurmağa muk
düır olamadığı için Kral l\leclisi 
-....rıtrnav J\. ga mecbur olmuş bulunuyor. 
fesi \•rupada büyük hadiselerin ari
old ~de bulunulduğu kanaati mevcut 
le llğq bir zamanda Belçika'da görii· 
d!_bu zaaf ve inhilal alameti neden 

'"'~Yor? 

lccı.nclçika dahilinde mühim bir ye'l tutnn I~lfımnnlnr \•ardır. Al-
1111 lll' bunların Alman ırkına meh· 
l'U~ olduklarını iddia ediyorlar. JJü
Ciııd Alnuınyn programı, hudut hari
ltttt e bulunan bütün Almnııları da 
~al'nuıyı hedef tuttuğu i!;İn Al -
lar Ya Flitnıanlarla meşguldür. On
dır Orasında propaganda ynpmakta
d~ Ve bir gün Çckoslovakyada ol-
14ı ll gibi, burada da kurtarılması 
\>~lll gelen bir Alman ekalliyeti da
\t>~•nın ortaya atılması ihtimnlden 

.... k de"'Jd• J\.l gı ır. 
t111d lllan propa~andnsmın tesiri ttl· 
~ ... a kalan Fl:imnnlar İ!litikJUl dava-
"11 b,.tt< 1 ilz 
lı.t ~r i~fiıt-a~l:ür~i1ş1ür~ 1lru" 1il1: 
lııi~t· arııunentoya kadar sirayet et-

ır ,, b ·· d b' t" 1 .. ku \>etli •• e u yuz en ır ur u v-
ltııı hır hükfunet kurmak imknm 

lllltalltıştır. 
lıı<!sllı b~kımrlan Belrikndaki F1aınan 
la 

0
; esı, dahili ve mahalli bir mese

~b.·lltaktan çıkarak beynelmilol bir 
1Yct almıştır. 

Çe~ • 
~ .. e O 
~ 

Çeko l 
~ i\ ovakya parçalanalıberi Or-
~ lı: "rupa bir türlü huzur ve siıku
~llttı av-u~anıadı. Rütenler meselesi 
'l'lttı~ hıacar azlıkları meselesi çıktı, 
~!!sel antantı meselesi çıktı. llulii!oia 
ta i\ eler birbirini takip etti ve Or
~r.111 "rupa milletleri huzur ve sii-

~· arını kn'-•bettiler 
'lı'lllJ.d· J • 

fıs111d 1 de bir Slovak meselesi knr-
1\.t ayız. Bu meselenin esası şudur: 

l~iıı llıanfar Şarka doğru uzanmak 
lıu :olun açık olmasını istiyorlar. 
lolly";ksat1a evvela Rütenya'nın Po· 
l;ı~ııtll ıların Macarlnr arnsında pay
ltntetı asına ıntini oldular. Şimdi de 
l't1'ıt Ya, Slovak ve Çeklerden mü
latiy::l Ç koslovakyayı parçalamak 

J\. ar. 
S10\~lardanberi Alman memurları 
l'ııl> lttada muhtariyet tahrikatı 
)' •torıa . • . et g r. Bu tahnkat nıha-

Sıov11~7resin.i vermeğe başlnnuş, 
d;ı llt ardan bazılan bu tesir nltın
~İ!J .. lt~tariyet ilanına te§ehbüs <-t-

t- --rchr 'll . 
g• O"ak,J 

1, çek arın muhtariyet ilan etıne-
Şlltlt 0 lovakyanın pnrçalanmnsı ve 
11" a doır..u .. .. ·· t Al 1 ••ıı h' ... yuruyuş e man ar 
t· l~ b' 't. ır engel kalmaması demek-

Şirıtd·1· 
~ıştır 1 ık hu teııehbüs akim kal-
~dl::.k~t kat'i neticeye varıldı
~dılemez. 

Q\lşancda iyi Su 
'l' Getiriliyor 

DEMOKRASiLERiN TESLIHATI KARŞISINDA 

s~~t:N. 

,. . 

TAN 

Dikkat edin, çoeuklarl Hayat hep böyledir. Sizi korkutıın ytız şeyin doksan beşi ile kar~ karşıya geldiğiniz zaman korkularınıza gölersiniz. ( 1 nglllz karlkatUrO) 

s öze başlarken ve bugünkü 
mevzuumuz olan genç kal

mak şartlarını sayarken bir çok 
gençlerimizin lazım olduğu kadar 
istikbali düşünmediklerine işaret 
etmek isterim. Nice gençler var • 
dır ki sıhhntleri yerinde olmakla 
beraber bundan faydalanmasını 

bilmiyorlar ve bu çok kıymetli 

sermayeyi lüzumsuz yere sarf ve 
istihlak ediyorlar. Fakat ben bu 
musahl bPml val ız 1 onl::ır::ı dP.liil 
.naıd::ıli , -zeR sını az a yoran kun-
selere de hitap etmek istiyorum. 
Bunların mütemadi meşgaleleri 
sabahtan akşama kadar hatta ge
celerin bir kısmı da dahil olmak 
üzere dimağlarını, kafalarını mü -
temadiyen yüklemekten başka bir 
şey değildir. Sonra bunun hepsi -
nin haricinde olarak hiç bir işle 
meşgul olmayanlara, hiç bir şeyi 
düşünmeyen her şeyi yiyen ne bu
lursa içen kimselere de hitap edi
yorum. Çünkü her şeyden evvel 
bunu bilmelidir ki, sıhhatini genç 
liğirti muhafaza etmek isteyenler 
bunu zamanında düşünmelidirler. 
Genç kalmak isteyenlerin bir ço
ğu gençlik denilen şeyi ellerin -
den uçurduktan sonra tekrar ya • 
kalamağa uğraşırlar ve maalesef 
bu gibiler, bütün emeklerini çok 
müşkül bir işe sarfctmfş vaziyete 
düşerler. 

4 

Anası ve babası kuvvetli ve 
sağlam olan bir çocuğun 

bünyesi onlarınkinden daha üs -
tündür. Vücudünün hiç bir yerin
de bir eksiklik, uzuvlarının hiç bi
risinde bir kusur yoktur. Fevka -
lıide çeviktir. Her hareketiyle ha 
yatı, sıhhati teneffüs eder. Bunun 
içindir ki her hangi bir hastalığa 
karşı çocuğun mukavemeti yaşlı 
bir kimseninkinden daha fazladır. 
Çocuk hastalıklara karşı gelebil • 
mek için yepyeni uzuvlara malik
tir, Zehirleri defedecek ciğer ve 
bunları yok edecek karaciğer bü _ 
tün randımaniyle çalışmaktadır. 
Zira bu uzuvlar zamanla büyük • 
lerinki gibi zehirlerin tesiriyle bo
zulmamıştır. Bundan daha fenası 
tedricen süren müzmin rahatsız -
lıklar nedir bilmez!.. 

Genç kalmak bir koketlik ih
tiyacı değil, sıhhatli olmanın bir 
şartıdır. Bu arzuya erişmek ıçın 

bir çok esaslan bildirmek istiyo -
ruz ki başlıcaları şunlardır: 

• 
Kalmak için Sıhhi 

ve çareler 
l~,~:~::::~·~Y~a~z~a~n~: ~·=======~· __ Dr. l brahim Zati Öget 

veya fenalığını anlayabilir. Ben 
muayene ettiğim bazı hastaların 

o kadar muntazam teneffüs ettik
lerini ve akciğerlerinin adeta bir 
körük gibi işlediğini kaç defa hay 
retle ve takdirle görmüşümdür. 
İyi teneffüs edebilmek için tenef
füs kabiliyetini arttıracak egzer -
sizler yapmak ve mutlaka derin 
nefes almayı unutmamak lazım • 
dır. İyi teneffüs etmek iyi yemek
ten çok daha ehemmiyetlidir. Bun 
dan maada ağızla teneffüs tama
men kaldırılmalıdır. Gerek uy -
kuda ve gerekse uyanık iken mut
laka ağız kapalı ve burunla nefes 
almalıdır. Bu mümkün olmuyor -
sa burnun iç taraflarında darlık 
veyahut eğrilik gibi arızalar var 

. demektir. Behmehal bu{lların te
davisine koşmalıdır. İyi teneffüs 
etmeğe alışanların göğsü ve omuz 
ları genişler. Geniş göğüslere ise 
verem giremez. 

2 - Y eme•ini bilmeli 

B u muhakkak ki insanlann 
bir çoğu lüzumundan fazla 

yiyorlar. Çok yemekle çok kuv -
vctli ve çok sıhhatli olunacağına 
inanmak adeta deliliktir. Hakikat 
büsbütün başkadır. Çok yiyenler 
çabuk ihtiyarlar. 

Yüz yıldan fazla yaşayan alt • 
mış altı şahsın hayatını tetkik e -
den Doktor (Horfrey) bunların 
hepsinin midelerinin çok mükem· 
mel işlediğini ve yedikleri şeyleri 
çok iyi çiğnemek itiyadında olduk 
Iarını görmüştür. 

imi bir muvazene içinde bulun -
durmalıdırlar. 

Umumiyetle meyveler ve seb -
zeler gıda hususunda mühim bir 
yer işgnl etmelidir. Sebzeler ve 
meyvelerin umumi hayatunız nok 
tai nazarından faydalarını say _ 
makla bitiremeyiz. Vücudümüz i
çin muhtaç olduğumuz mugaddi 
maddelerin çoğunu sebzelerde ve 
meyvelerde bulabilmekteyiz. Seb 

zeler havi olduğu sellilozların -
dan dolayı inkıbaza tamamen ma 
ni teşkil ederler. Halbuki et ve 
yumurta ile beslenenlerde bar -
sak tenbelliği adeta kaide gibidir. 
Mevaddı gaitanın barsaklarda bil
hassa kalın barsaklarda terakü _ 
mü, az çok bir müddet durması 
insanı yavaş yavaş zehirler ve in
sanlar en ziyade bundan çabuk ih
tiyarlarlar. Meşhur Viktor Poşe 
yliz sene yaşayan ve dnima genç 
görünen kargaların bu uzun ya -
şayışlarında en mühim amil kalın 
barsaklarının olmayışını gösteri
yor ki doğrudur. İnsanları çabuk 
ihtiyarlatan kalın barsaklardır. 

Viktor Poşe insanların katili ka
lın barsaklardır diyor. İşte bütün 
bu barsak tenbelliklerinin ve bin -
netice mütemadi zehirlenmelerin 
önünü almak için inkıbaz olma • 
mak, ve inkıbaz olmamak için de 
bol bol sebze ve meyve yemek IA
zımdır. 

ketimizde eski bir alışkanlık ne
ticesi daha ziyade akşam yemeği
ne ehemmiyet veriliyor. Bu çok 
yanlış bir tarzdır ve artık bunu 
tebdil etmek zamanı gelmiştir. 

Bir lokomotüe kömür ancak ma -
kineleri hareket ettiği müddetçe 
veriliyor. Ve bu suretle lokomotif 
makineleri mütemadiyen ve mun
tazaman çalışır. Fakat lokomotif 
garaja gireceği zaman artık hiçbir 
makinist oraya kömür atmayı dü
şünmez ve atmaz da .. Bizde de böy 
le olmalıdır. Hele bir çoklarımız 
akşam yemeklerinden sonra ekse
riya yorgun bulunduğumuz için 
hemen yatarız. Bundan genç ol -
sun bilhassa orta yaşlılar ve ihti -
yarlar çok zarar görebilirler. Ka
raciğer, kalp ve umumiyetle dev
ran arızaları bundan ileri gelir. 

Sabah ve öğle yemeklerini kuv 
vetli fakat akşam yemeklerini 
mümkün mertebe hafif olarnk ter 
tip etmek usulünü evlerimizde tat 
bik etmeliyiz. 

3 - içmesini bilmeli 

İçmek kelimesinde hiç şüphe -
siz suyu kastediyoruz. Evet su ...... 
Saf su ... İnsan vücudü için su en 
mükemmel bir içkidir. Bir takım 

insanlar hayatın men baı olan su -
yu bir takım içkilere tercih et -
mektedirler. Alkollü içkilerin sıh
hi ve içtimai bakımdan zararları -
nı burada uzun uzadıya izahı lü -
zumsuz görüyorum. 

Fakat ısrarla ve uzun tetkikat 
ve ameli mevzuata dayanarak id
dia ediyoruz ki alkollü içkiler ka
raciğer, akciğerı sinirler ve böb -
rekler için çok muzırdır. Böbrek • 
leri sağlam olan insanların çok geç 
ihtiyarladıklan bir çok tecrübeler 
neticesinde anlaşılmıştır. Binaen
aleyh sofrada halis menba sulan 
veyahut bu sulara portakal, li -
mon, üzüm. kaysı gibi meyvelerin 
özlerinden ilave edilen sulan iç • 
melidir. Çünkü böyle suların hem 
lezzeti güzel olur; hem de bir in • 
san vücudü için mükemmel bir 
temizleyici rol üa ederler. 

4 - Yürümeyi bilmelidir 

y irminci asrın adamı çok nz yü. 

y a."Şa 
l.t oıın ncıl (TAN) - İyi içme su-

~~Siği ?an Tavşancil, yakında bu 
ltasa.~tnarnlıyacaktır. 

1 - T enellüs etmesini bilmeli 

Hakikaten iyi çiğnemek haz -
min yansını ağızda ikmal etmek 
demektir. Mide ve barsaklar böy
le kimselerde asla yorulmaz, ve 
bozulmaz. Yemek meselesinde bir 
de yiyeceğimiz şeyleri seçmeyi bil 
meliyiz. Avrupanın bugünkü ce • 
reyanına bakılırsa en büyük ku -
sur şüphesiz çok et yemektir. Hay 
vani albüminler vücut için çok za
rarlıdır. İnsanlar yiyeceklerini da. 

Hele bir çok meyve ve sebze -
lerde hayatı umumiyemizin faal 
ve muntazam bir şekilde devamı • 
nı ve yediğimiz maddelerden lA -
yıkiyle istifade etmemizi temin ~ 
den vitamin1erse mebzul mıktar -
da mevcuttur. 

rüyor Çok kimseler soka
ğa çıktıkları vakit hemen ya tram 
vaya veyahut otobüslere binmevı 
itiyat edinmişlerdir. Sıhhatini mu· 
hafaza etmek isteyen herkes yü • 
rümelidir Boş vakitlerini büvük 
gezintiler yapmakla geçirmelidir 
ler. Bir çok kimselerin pazar gün
lerini açık havada kırlarda geçi • 
recekleri yerde kahve köşelerin • 
de, sinemalarda kapanmaları ve 
oraların hiç te temiz olmayan ha-

~l' "i arnızın yirmi kilometre ka-
41: • y ll'lalind · l.tl'klett ekı Kayalı suyunun, hü-
)~ gettrı. Yardım istenilerek, bura
~~ ttıhnesi için teşebbüslcxe gi

§tlr. 

Her insan teneffüs eder fakat 
bazı kimseler vardır ki iyi tenef
füs ederler. Bazıları da çok fena 
teneffüs ederler. Hastasını mua ~ 
yene eden bir doktor muayene et
tiği şahsın teneffüsünün ivili.eini 

yemeklerimiz mümkün mer-
tebe sade yapılmalıdır. U -

mumiyetle kızartmalardan ziyade 
başlamaları tercih etmelidir. En 
ziyade ehemmiyet verilecek bes
Jenti .zamanlan sabah ve öğle ye
mekleridir. Halbuki bWm memlc- f Devamı 10 uncuda) 

Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sert 

Ing'liz Nazırlarından Snmu 
Hoare muhafazakarlar cemi 

yetinde verdiği bir nutukta diyor k 
''Avrupada siyasi emniyetin av 

det ettiğini fnrzediniz ve öyle tasa 
vur ediniz ki, şimdiye kadar tan · 
edilen bütün beş senelik planlarda 
daha büyük beş senelik bir plan ·· 
cuda getiriliyor. Bu müddet zarfınd 
ortalıkta ne harp, ne de harp şayin 
var. Yine farzediniz ki, miıştere 

emniyet sayesinde Avrupa milletle 
ri siliıhlanmanın ezıcı yükünde 
kurtulmağa muvaffak olmuşlardır 

O zaman altın gibi parlak bir dev 
rin fecri doğmuş olacaktır. Bu me 
sut devri vücuda getirmek dünya li 
derleri için ne güzel bir iş olacak 
tır. Avrupada beş kişi, yani üç dik 
tatörle İngiltere ve Fransa Başveki 
leri müştereken bu hedefe doğru yü 
rüyebilseler, dünya tarihini inanıl 
mayacak kadar az bir zaman zarfın 
da değiştirmeğe muvaffak olurlar.,, 

* Avrupadn siyasi emniyetin a\•dc 
ett'i,rini \•eyn edeceğini nnsıl farze 
dehiliriz ki, dünyayı yeniden pay 
laşmak için yapılan büyUk beş sen 
lik pJUn, haritada gösterildiği gib 
hiç şaşmadan yürüyor. Bi.rinci sen 
Habeşistnnm istilôsı, arkasından i 
pnnyn, dahn sonra Çekoslovakya, ar 
dmdan Çin - Japon hnrbi, şimdi Slo 
vakynnın Çeklerden tecridi ve şark 
doğru yayılma siyasetinin ilk mer 
haleleri.. 

Gözümiiz öniinde bu plUn yürür 
ken, Mr. Hoare gibi bir gafJet uyku 
suna yntıp da, dünyanın cennet ol 
doğunu, dünynyı idare eden beş a 
dam birleşirse, harbin ,.e harJ> şayi 
alnrınm ortadan kalkacağını, mUşte 
rek emniyet sayesinde Avrupa mil 
Jetlerinin siliihlanma yükünden kur 
tulncağını, altın gibi parlak bir dev 
rin fecri doğacını nasıl fnrzedelim. 

Bilmem hahrlnr mısın, Hal:ieşis 
tana zecri tedbirler koymazdan ev 
vel Eden telefonun nhi:ıcsine yapı§ 
nuş Mussoliniyc meydan okuyordu: 

- 1ngiltere hükumeti namın 
konuşuyorum. 

Sen de o zaman bu beş ndamdn 
lıir tanesini knndırmağa çnlış1yor 
dun. Gel zaman, git znmnn zec.ri ted 
birliırle beraber Rnbcş'stan yer yfi 

ziinden kalktı. l\liinih konferansın 
dnn döndliğiiniiz ıaman dn, konusma 

ı; 

nnlaşma yoluyla her derdin diizele-
ceğini. sulhiin geleceğini söylemiş • 
tiler. Ne gelen vnr, ne de kalplere 
iimit verecek havn .• 

İşlerin kötüden kötiiye gittil:ri 
bu devirde, ş'mdi oturup dn nasıl far 
zedelim; dünya~, cennet yapacnk bu 
beş cnelik plônın rüyasını nasd gö
relim?! Daldığımız bu tatlı uyku -
dan uyanıp da mUstnkil ya ayan mil· 
letl~rin hudutlarında topların pat -
ladığını, başlnrım1zın iizerinde tay
yarelerin uçuştuğunu, bnyrnkh;rı 
devrilen iilkelerden muhacirlerin a
kın akın kaçı tığını mı görelim? 

Sen. ~ok nikbin bir adam olnhi -
lir, tatlı riiyalar, fnraziyelerlc dün -
ya işlerini diizeltcceğini ümit edebi
lirsin. Eğer diinynyı bu muazzam fe
laketten bu beş adamın birle mcsi 
kurtnrncaksn, elinden ne gelirse yap, 
tatlı tntlı rüyalar gör. Fakat bırak 

dn biz ne Cnraziye yapalım, ne de 
rüya görelim... Korkulu rüyn gör -
mektense, açık gözle gezmek evin -
dır. Zaman daraldı, öniimiizde kos -
kocaman bir hakikat, durınndan yii
riiyen teca,;iz harpleri \'nr ... 

Snnn dn hayırlı geceler ve tntlı 
riiynlar tcnl<'nni edelim. 

Vatandaş: 

Cümhuriııet Halk Parti
si lıer zaman H alkuı H iikıl
met işlerini 1r•iirakabe et . 
mesine ve dilPkle1·iule dii . 
~iİ11<'deri11i arasız hHnirme· 
Rine imkan veren e" demok· 
rat bir rejimin ifadesidir. 

Türk vatanım az zaman· 
rla refaha erisfirmek ciim 
lıuriyet Halk Partisinill ile· 
ri ülkülerinden biridir. 

Vatnndnş rey:ni kullnnman 
ihmal etme, çünkü vereceğf n 
reyle .l\1ilfotin siyasi kudretini 
kuracaksın. 
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Çocuklar 
• • 
lçın Açılan 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

E K o N o M i 

lslahhane Harp Yok! Almanlar Bizden Balı 
Cümhuriyet Reiiminin 

Tahakkuk Ettirdiği 

Yazan: Naci SADULLAH 

son Postanın birinci sayfasının 
baş sedirinde ilk göze çarpan 

Konservesi AlıyorJa 

Eserlerden Biridir 

iki kocaman kelime şunlardı: 
"- Harp yok!,, 
Dünyayı harbe sürükleyebilecek 

iktidara sahip bulunan şahsiyetle -
rin bile bu derece katiyetle vereme· 
dikleri bu büyük müjdeyi bize hituf 
buyuran, meğer Muhittin Birgen -

Bazı Alman firmaları pıyasamız- ı--
dan balık konservası almak üzere -·-------·---__, 
müracaatta bulunmuşlardır. Bir i.kı 

firmaya bir miktar balık konservası 
satılmış ve gönderilmiştir Firmala
r m temasları iyi nı~1 ice verm.ş ve 
konservacılar ile mutabakat hasıl ol
muştur. Holanda, ltalya. Yunanıstan 
ve isveç ve Norveç, Danimarka gibi 
memleketlerden balık almakta vian 

BORSA 

Ankarada yapılan gı\reş seçim 
müsabakalarından iki heyecanlı 

sahne 

Af'~KARADAKi GÜRES , 
Seçimleri Neticelendi 

Avrupaya gidecek olan milli gü -
reş takımının Ankarada açılan ha -
zırlık kampı bitmiştir. Bu kampta 
çalıştırılmış olan namzetlerle İstan
buldan bu deia seçmelere çağnlan 

üç dört güreşçi 11 martta Ankara 
Halkevi salonunda güreş federasyo
nu erkanı huzurunda ilk devre seç· 
me müsabakalarını yapmışlardır. 

Müsabaka müddeti - zamanın kı
salığı sebebiyle alınalı ki 20 dakika 
yerine on beşer dakika olarak tesbit 
edilmiş ve müsabıklara girecekleri 
sikletten bir kilo fazla tolerans ve -

rilmiştir. 
İlk devrenin · teknik neticeleri 

şunlardır: 

Bir Hakemimiz 
Takdir Ediliyor 

Ankarada iki, İstanbulda bir 
maç yapan Romanya likine dahil 
Tamşvar klübü seyahati hakkında 

· hazırladığı raporu merbut bulundu
ğu lik heyeti başkanlığına vermiş ve 
lik h • ti başkanı Stelleo gazetele
re beyanatta bulunarak hakemleri -
rnizden Şazi Tezça9 hakkında tak -

dirler dolu sözler söylemiştir. 

Stelbo bu beyanatında ezcümle 
demiştir ki: 

56 kiloda: Kenan Halile sayı ile, 
Hüseyin, Mustafaya sayı ile: 

61 kiloda: Ahmet Niyaziye 1,45 
dakikada tuşla; 

66 kiloda: Yaşar Doğu, Yusuf As
lana sayı ile, Beslen, Doğana 4,25 
dakikada tuşla, Yahya Nurettine sa
yı ile; 

72 kiloda; Celal Sad(k'a sayı ile, 

Vahit Hüseyine tuşla; 

79 kiloda: Mersinli Ahmet Ad -
nana yedi dakikada tuşla; 

87 kiloda: Mustafa İsmaile sa • 
yı ile; 

Ağırda: Çoban Murada on daki
kada tuşla galip gelmişlerdir. 

Beden Terbiyesi 
Kupa Maçları 

Kanunun suç saydığı bir f;m iş· 
leyenler cezaya çarptırılırlar. 

Fakat bir insanın cezaya çarptırıl • 
ması onun irade ve ihtiyara malik ol
masiyle kaimdir. Bu iradenin ser -
best olması ve failin kuvvei mü -
meyyizeye sahip bulunması yani in
sanların tabii halde olmaları ve 
yaptıkları şeyin fenalığını idrak e -
decek vaziyette bulunmaları lazım
dır. 

Suç işleyen çocuklar yaşlarına ve 
fark ve temyiz kudretini haiz olup 
olmadıklarına göre kendilerine hiç 
ceza verilmez veya tam ceza ehliye
t;ni haiz olan büyüklerden daha az 
ceza verilir. Bu, bütün medeni mem 
Ieketlerin kanunlarının kabul ettik
leri bir prensiptir. Bu gibi çocukla
ra verilen cezaların mahiyetleri ay
rıdır. Terhlbi olmaktan ziyade ken
dilerini ıslah ve terbiyeye matuf -
tur. 

Çocuklan suçlu yapan sebep ve 
amiller muhtelif ve mütenevvidir. 
Çocukların suçluluğu uzun zaman • 
danberi dünyanın her tarafında zi -
binleri işgal eden mühim bir mese -
ledir. Çünkü umumiyet itibariyle 
suçluluğu azaltmak için devletlerin 
açtıkları mücadelede muvaffak ola -
bilmeleri, miicr:m çocuklar hakkın -
da alacakları tedbirlere mütevak -
kıftır. Herhangi bir sebeple ahlak 
fesadı tehlikesine maruz olan küçük
lerin hiisnü ahlaklarına ihtimam et
mek, fikri ve ahlaki bünyeleri he • 
nüz inkişaf devresinde bulunan ve 
fiillerinden hiç mesut olmayan veya 
diğer ceza ehliyetini haiz büyük 
mahkumlarla ayni derecede mesul 
bulunmayan çocukların ve gençıe • 

miş. 

Vstat. evvela: "Harp yok!,, de • 
dikten sonra, şu cümleyi de ilave e
diyor: 

''- Ufak tefek hadiseleri istisna 
edersek, önümüzdeki yazı muhare -
hesiz geçireceğiz!,, 

Ben Muhittin Birgeni, "Siyasi 
hava,, nın rasathanesine benzetirim: 
Üstat ne söylerse, aksi çıkar. Bunun 
içindir ki, Muhittin Birgenin: 

"- Harp yok!,, Demesi _ bu ya. 
kınlarda onun tasavvur ettiği biçim
de bir harp çıkacağını ummadığım 

halde - beni endişey~ düşürdü. 
Sonra kendi kendime: 
"- Canım, dedim, harp patlasa, 

ne çıkar sanki? Bu kıyametin enin -
de sonunda kopacağını kestirebilen -
ler içinde l\luhitt"n Birgen bile var. 
Artık, yalnız günü kestirilemeyen, 
fakat sakınılmaz bir . emrinki _ sa
yılan o harp, daha geç koparsa, neti
cesi daha feci olacak: 

Çünkü o zamana kadar, daha faz. 
la bilenecek olan silahlar çoğalacak. 
Ölecek insanlar. yıkılacak binalar, -
ve daha fenası -, insanları harbe sü
rükleyen "hırs,, lar. "kin .. ler ço -
ğalacak! 

Şimdi siz : 
"- Bugün harp olmuyor mu?,, 

diyeceksiniz. Oluyor amma, hukuk
cular, onları harpten saymıyorlar: 

iı;panyadaki harbin adı: Kardeş kav
gası, veya "isyan., Uzakşarktaki mu
harebenin adı da: 

"- Ted'p hareketi! .. ,, 
Çünkü, by. kanlı kavl!alar "1llti. 

matom., sız, ilanı harp,, sız baş a -
dığı için. milletle.r arası t~rifatına 

uymuyor. Eğer, Avrupada kavga da, 
usullere mugayir biçimde başlarsa, 

onun adına da "harp,, diyemiyece -
ğiz: Kimbilir ne adını alacak, ve kim 
bilir ne kadar siirecek olan o kor • 
kunç kavganın tenha bir viraneye 

Almanların Türkiye balıklarını ter
cih etmeleri balık konservalarınıl.7.ın 
daha mükemmel '?eraitle yapıldığını 
göstermektedir. Yeni talepler ilerisi 
için ihracatın artabileceğine delalet 
etmektedir. 

Takas Talimatnamesi 
Takas işlerinin tabi olduğu eski ta-

llmatnameye göre, takas yoluyla 

muhtelif memleketlere yapılan !hra-

catta ihracatçıları..'l talepnamelerınde 
bidayette gösterdikleri ihraç malla· 
rınrn bilahare değiştirilmesi caiz de
ğildi . İktısat Vekaleti ihracatı kGl."'y· 
}aştırmak için talimatta yeni bir ta
dil yapılmıştır. Bu tadile göre, ta
lepnarnelerde evvela gösterilen ihraç 
malı fiilen ihraç eri!mezden evvel ta
kas heyetlerine müracaat halinde 
bir defaya mahsus olmak üzere de
ğiştirileceği kararlaştırılmıştır. Bu 

iHRACAT: 

Sovyetler Birliğ 

Tiftik Allyor 
Bu sene piyasamı:dan tiftik alma

mış olan Sovyetler fngiltereye takas 
suretile fazla mal satılması Uz<)rine 
tiftik piyasasile yakından alakadar 
olmuşlardır. 

Dün Sovvetlerln ilk oarti olmak ü
zere ve yenı Kını:n utıt:v::ııuıuu .., .... , .. 

lemeden yüz bin kiloluk bir parti sa

tın aldıkları haber alınmıştır. Bu 
malların kilosu 125 - 130 kuru~ ara 

sında verilmiştir. 1ngılizler satılan 

tiftiklerden son üç $;tÜn zarfında üç 
yüz bin kilo yüklenerek ihraç olun· 
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Londra 
Nevyork 
Paris 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atlna 
Sorya 
Prag 
Madrlt 
Varşova 

Budapeste 
Bilkret 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.40 

3.352 
6.65 

28.747 
67.142 
50.717 
21.275 

1.0825 

1.56 
4.3325 
5.93 

23.845 
24.9675 

0.9050 
2.8375 

34.62 
30.5325 
23.8525 

ESHAM VE TARVİLAT 

Ergani 19.9'75 

ihraç mallarunızın takas yoluyla 
racında tüccara yeni bir kolaylık 
terilmiştir. 

SATIŞLAR: 

Dünkü Zahire 
Satış lan 

Dün piyaasmıza toprak mahsUll 
ofisinin yirmi dört vagon ve tücc 
bir vagon buğdayı gelmiştir. Ge 
mallardan pek azı satılmıştır. Y 
şak buğdaylar 6-6,08, sertler 5.0 
5,10, yemlik çuvallı arpa~ 4,1 

san mısır 4,30, susam 19-19,10, 
meklik zeytinyağı 45-48, 
yağı 44-45, zerdova derisi çifti 
sansar derisi çüti 3300-5000 k 
tan satılmıştır. Anadoludan Y 
ekstra buğday almakta olan ofis 
günlerde her cins buğdaylardan 
mübayaata başlamıştır. 

"- Tamşvar klübünün Türkiye
de gördüğü misafirperverlik kayde 
şayandır. Ankarada futbol daha zi -
yade enerjiye istinat etmektedir. İs
tanbul futbolcüleri olgunaşmış bir 
manzara arzetmektedirler . 

Beden Terbiyesi Genel Müdür -
lüğü tarafından ihdas edilen Beden 
Terbiyesi kupası maçlan için dün 
akşam mıntaka merkezinde 12 klüp 
murahhasının iştirakiyle bir toplan -
tı yapılmıştır. Evvelce 12 klüp ara
sında iki devre olmak üzere yapıl -
ması duşUnülen lik m11çnırm1 ltgu11 • 

tosta nihayetleneceği düşünüldüğün 
den müsabakaların bu şekilde yapıl
masından vaz geçilmiş ve müsabaka 
adedini azaltmak gayesiyle klüpleri 
muhtelit olarak oynatmağa karar 
vermiştir. Kuvvet esası gözönünde 
tutularak muhtelitler şu şekilde tes
bit edilmiştir: 

İstanbulspor • Pera, 
Süleymaniye - Şişli 

rin suç işlemelerini meneylemek, 
fikri ve bedeni tekamül devresinde 
iken fenahkardan vikaye etmek ve 
kendilerinin ıslah ve tehziplerine 
çalışmak lazımdır. Ve bu gayenin 
tahakkuku için önleyici, koruyucu 
ve ortadan kaldırıcı olarak derpiş 

edilen muhtelif tedbir ve çarelerin 
en mühimlerinden birisi ıslahhane -
teridir. 

çevireceği dünyada sağ kalırsak, muştur. 
~uhittin Birgenin kalemiyle yazıl • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

Yalnaz bir tüp kullandık" mış şu satırları okuyacağız: 
İstanbulda son maçımızı idare e

den Şazi Tezcan cidden fevkalade 
bir hakemdir. Futbolde en mühim 
şey olan avantaj kaidelerine riayeti 
olgunlaşmış bir hakem olduğyna bir 
delildir. Bir Avrupa hakeminden 
farksız olan bu arkadaşı Türkiye 

Beykoz • Yeniyıldız, 
Hilal _ Kurtuluş, 
Topkapı - Arnavutköy, 
Kasımpaşa - Galataspor, 
Müsabakalar bu hafta milli kil -

"- Çok şükiir, dünyayı korku • 
tan biitün davalar, muharebesiz ni -

Çocuktan yaşlı mahkumlarla be· 
raber umumi ceza evler:nde bulun • 
d 1 k kt hayetlendirilebildi!,, 

me maçlarından evvel başlayacaktır. 
Bu hafta Arnavutköy _ Topkapı muh 

spor sahasındaki samimiyetimizı· tak- . · ht l"t' 
t l ·ı· ş· ı· s· ı ymanıye mu e 1 ı viye etmek gayesiyle ilk f tt h e ı ı, ış ı - u e 

ırsa a şe - . t 1 ht rr rimizde bir maç idare et ek i . d _ ıle, Pera - stanbu spor mu e ı ı, 
vet edeceğiz. m çın a Kurtuluş - Hilal muhteliti ile karşı-

Şunu kaydetmenizi bilhassa ri - laşacaklardır. 
ca ederim: Türkiyede sporculanmı - Kelle lbra himin Vazifesine 
za yapılan hüsnükabul ve halkın an Nihayet Verildi 
layarak maç seyredişi bizleri fazla- Mıntaka monitoriı Kelle İbra -
siyle mütehassis etmiştir. himin vazifesine nihayet verildiği 

Ankaradan İstanbul bölgesine bildir
miştir. Dünya Serbset Yüzme 

Rekoru 
Nevyork, 13 (A.A.) - Medica, 

500 metre serbest yiızm:? dunya re
korunu 5 dakiıka, :>6 saniye 8/10 da 
kırmıştır. Yine kendisine ait olan 
bundan evvelki re~or 5 dakika, 57 

saniye 8/10 idi. 

Kelle senelerce futbol sahasında 
kendisini sevdirmiş. Renklerimizin 
müdRfaası için didinmiş eski bir fut
bolcüdür. 

µ çok çalışkan arkadaşın vazi -
fesine nihayet verildiğine teessür 
duymamak kabil değildir. Biz bu 
kıymetli futbolcünün vazifesinin ia
desini Beden Terbiyesi Genel Di -
rektörlüğünden bekliyoruz. 

urmanın zarar an pe ço ur. 
"B' · t ·· · t' t' Evet... O böyle söyliyecek: Ve i-

ır cemıye e mucnm ye ış ır -
menin usullerinden biri suçlu ço - şin tuhaf tarafı, yanlış söylemiş de 

ki 
• 1 . .. sayılamıyacak. cu arı umuını ceza ev erme gon -

d kt. d" e k haklıdı ]ar Çünkii hakikaten "'harp,, kalk -erme ır,, ıyen r pe r . .. w• ~ 1 

B 
· · hk" kl d" tı: Fakat dunyadan degıl. lugattan. unun ıç.n ma um çocu arın ı... · 

w hk" 1 d 1 k h Ve "sulh,, var: Fakat dünyada ger ma um ar an ayrı o ara u-
• .. 

1 
k 1 değil, lugatta! 

susı muessese er~ onu masa pren - • . . . • _ 
"b' k b 1 d"l · t" B' · C Sulh perısı ıse, aşıklarını ugrun-

sı ı a u e ı mış ır. ızım eza .. .. .. 
54 

.. •. dd . f' da dovuşturmekten hoslanan fettan 
Kanunumuzun uncu ma esı ı- . .. .. . 
1
• · 

1 
d·w· b" b"t" ve meşum fahışelere dondu: Bıçare 

ı ış e ıgı zaman on ır yaşını ı •· . • 
1 . b d ld aşıklar habire sılahlanıp duruyor ar 

rıp te on eş yaşını o urmamış o· . . . 
1 1 hk 

• ld ki 1 ve anlaşılıyor kı, sulh perısı. şu te -
an arın ma um o u arı ceza a - • 

kt
. 'l w• . k"nsiz "iyi saatte olsunlar,, guruhun 

rın bir ıslahhanede çe ırı ecegını 

amir bulunmaktadır. 
Memleketimizde şimdiye kadar 

böyle bir ıslahhane mevcut değildi. 

1937 bütçesine konulan tahsisatla 
Adliye Vekaleti tarafından mahkum 
çocuklar için bir ıslahhane açılmış • 

dandır! 

• 
Gazinoda boks maçı 

Şu cümleyi, diinkü gazetelerin 
spor havadisleri arasında o · 

kudum: tır. 
"- Taksimde, İzzet gazinosun -

Bu, içtimai iş sahasında fenni, iç-
da boks maçı oldu! .. 

timai muavenet sahasında ileri atıl-
Benim bildiğim, mevzuu bahis 

mış bir adımdır. Bu ıslahhaneye 
memleketin her tarafından mahkum mahal, içkili gaz:nodur. 

Uludağa Kar 
Yağıyor 

Ve yine benim bildiğim içkili ga-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil zinolarda yapılan o s maçları", şef Dl.yor kı• .• çocuklar gönderilmektedir. Burada "b k 
çocuklar ıslah ve terbiye edilmekte, 

B (TAN) Soğuk bir rüzaar- "spor,, havadisleri arasına degw il, za-
ursa - ~ b ·· ·· k okutulmakta ve kendilerine muhte-

la · t bır" kaç gun soğuk "Milletler için en uyu bıta havadisleri arasına yazılır. 
gıren mar , ke k. lif sanatlar ögrw etilmektedir. Burası kuvvet, her silahtan s ın, dalgasiyle geçtikten sonra yazı an- b .. bı'r ceza müessesesi değil bir mek _ Eğer artık meyhane dövüşleri de 

f k t b her kudretten üstün en u-dırır havalar başlamış, a a unu l '"tl teptir, bir terbiye müessesesidir. Bu· '"spor,, sayılıyorsa, bizim edipler • 
k . etmiştir yük kuvvet, kendi ev a a.rı · 1 d w " · 

Şiddetli bir lodos ta ıp . k t radan çıkan çocuklar cemi'Yete fay- den şaır er en çogu ' şampıyon,, çı-
ğ kt d arasındaki birlik uvve ı -Şimdi hızlı yağmur ya m .. a .. a ır. k dalı bir unsur olarak avdet etmek _ kacaklardır. Bir zamanlar, gazete • 
k ük d re- dir. BilhaMı, nüfusları ço t Şehrimizin sokakları uç e • t tedirler. ler, zavallı smail Hahible, Ahmet 

ikı r halı·nı· almıştır mllh.tlerin henüz inlJQllıye Hamdi Tanpınarın "Abdullahef ... n _ 
c e · • • ·k b l Uzun zamandanberl tahakkuk "" Uludağda kar yağmaktadır. Dağın ideali içın ıstı rar u ma • di,, lokantasında kavga ettiklerini 

ım Kar mılJ hırs siyasetleri karşı - ettirilmesi şiddetle arzu edildiği hal 
etekleri bembeyaz o uştur.d . ' f _, d ha de ancak bı"r ı"ki sene evvel açılabi - yazmışlardı: Şimdi anlaşılıyor ki, 

·ık 1 k ar ın sında, nü UMarı a az d d şehrin dışındaki ı ev ere a - • b l d len, memleket ve adliyemiz için el- onlar ora a övüşmemişler, "spor,, 
·ştı'r milletlerın aş ıca ayan - d yapmışlar! 

mı · dıkları kuvvet, kendi içle • zem bulunmuş olan bu müessese e 
Et Fiyatları rindeki nifaksız beraberlik Cümhuriyetin sayesinde vücut bul - memleketler seviyesine ulaştıran 

Bursa, (TAN) - Kuzu eti 50 ye. kudretidir.,, muştur. Cümhuriyet rejinıi, mücrim çocuk • 
koyun 45 c, sığır etı de 30 ku~u~ Vata,ndaş reyini kullanmayı Yapılması asırlara mütevakkıf o- lar meselesini artık ele almıştır. Bu 
inmiştir. Bazı kasaplar bundan şıka- ihmal etme, çünkü vereceğin lan mühim işleri 5 - 10 ene gibi kısa sahadaki çalışmaların daha genişle • 
yet etmişlerse de belediye narhı de-1 reyle Milletin siyasi kudretini bir müddet zarfında başararak mil- tilerek bu meselenin de bugünkü te-
ğiştirmiyeceğini bildirmiştir. ~a~- kuracaksın. Jeti ve memleketi her sahada en mft- rakkiyatın ve ilmin icabettirdiği şe-
mafih et fiyatları sık sık değışıp W.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!i!!!!!!ii!!!!!!li ... ...ı,. ........ _._.., ________ ....;;.......:--. 

tan sonra aynaya balluıı 

RADYOLIN 
• 
ın 

Mükemmeliyeti hakkında en 
ve doğru sözü ıize o 

söyliyecektir. 

Bembeyaz pınl pml parlayan 

ler, tatlı bir nefes, pembe, sıhb•t 
diş etleri, temiz bir dllı uı*

ropsuz bir ağız .•. İşte 

RADYOLİ 
• 
ın eseri! 

Bugünden itibaren sabah, öl 
ve alqa.m her yemekten aoıır-

Günde 3 defa 

RADYOLi 
Kullanmıya Başlayınız ! 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma: 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrllarınızi derhal keser· 
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j Cümhuriyet Devrinin ~H~A~F~T~A~N~ı N~R~E ~s i~M~L~E R~i~~ıll 
7 

~ Ana Davası: 
Köy Kalkınmasıdır 
1( Öyü varlık halinde ele alan, 

~ ona hukuki şahsiyet veren, 
d ll'aplarına el atan köy ve koylü 
avasın 

llıeI ı ortaya koyan ve onu te-
tlh- taşı yapan Cumhuriyet ıderPsl
ltö · 18 Mart 1924 te kabul edılen 
,. Y. kanunu · ile köylerimiz hayat ve .... ,_ . 
h •lJl.ışaf sahasına dahil olmuş· 
er · · ' kın ıyı işim.iz gibi köylerimizin kal-

ıtı lllası da Cümhuriyete nasip ol
lii~ur .. Saltan.at ıd11rl!Si Köy v<:? köy
tib· daıına ağır mükellefiyetlere 

01,.~-~Utnıuş, on~ istismar membaı 
-caJt ele almıştır. 

~~ devrin teliiki<ilerine göre köy-
1'\ı lia.ktan mahru."ll, külfete ma
~ her şeyi istenen, hiçbir şey ve-
8\Q Yen bir mefhumdu: Köy yol
tiği du, ınünakale, !abiatin temin et
çi :Patikalarla bin bir müşküJPt i
ır:~ teınin ediliyordu. Köyde kül. 
ıar' llnııınlıarın din derslerinden ve 

arıı telkinlerinden ilham alırdı. 

/\. sayiş köylünün hiç görmediği, 
l1il nail olamadığı, hatta taiıay
lı:a edemediği bir mefhumdu. Şe
v~et, dağa adam kaldınna, hay
"d· hırsızlığı... Ht?r yerde günün 
~\'akalan arasında yer almıştı. 

Ca.I •nıf farkı, ağ;ılık. mollalık, ho
~y Ik, hacılık, kahyalık .. Köyde im
"e il~ ~ümreler yaratmıştı. Köy 
İdi koyun gelirleri bunların elinde 
le · lçtiınai maksatlarla tesis edi
trı. rı Vakıflar bunların me'keli ol-

\lşhı. 

~konorni adına köyde hiç bir ha
~ et eserine tesadüf edilemezdi 
~ tlık Yıllarında köylü sefalet için
dıtn kı'Vranırdı. Elinden tutan, yar
ta ın~- koşan olmazdı. BilAk~ ~
ı.14' riıultezim ve mürababacı ıçın 
lr ı..~ uıuı1::ı.ı.1. l'. Ult.'scK .raızıer1e 
~luyu borçlandırmak, ömrü bo
~ '- köylüyü elinde tutmak için 
Çi~e Yıllar · gözetlenirdi. Bunun i
ar-a r ki, köylünün iki yakası bir 

..:a gelmezdi .. 
!be ereın, sıtma, frengi.. Köy !eri 
ÇoJc~r~ığa çevirmişti. Bu yüzden b '.r 
di. ;?Yler sön~r, harabeye doner
Orf oy kanun VP. nizamlarla değil, 
~~e .. adetlerle idare edilirdi. 

uYük Milli Şef diyor ki: 
l "1Uc Başvekil olduium vakit 

e. de bulunan bütçenin 3 de bi
~llden fazlasını köylü veriyor

.._ Anadolu ortasında teessüıs 
:tnıiş bir köylü hükfımeti ol-
~nıuı: için ev,·clemirde onun 

)iiltiinü hafifletmeie cesaretle 
?bbüs ettik. Aıar vergisinin 
b . llı rnali bünyede yapılmı'} 
~Y?k, korkunç bir ameliyattı. 
b' •li noktai nazardan tehlikeli 
ır iıntihana maruz olan her 

~l'lgi bir hükumet ancnk idea
li •t bir köylü işiği olmak hasle-

le bütçenin asırlardanberi alı-
fılnıı~ 3 d b' • .. • d b"' ı b· ~ e ın uzerın e oy e 
).f ı.r tecrübeye girişebilirdi . ., 

da.tt Uhakkak ki, aşar, köylü sırtm
~l' 1 

!iikün en ağırı idi, onun için
)al iti, ?er gün artan eziciliği koyü 
~~lı iktısaden uçuruma sürükle
~f le k~lmıyor, onun lazımı g.:ıyri 
~e llriJti bulunan iltizam usulü de, 
°tl'ı::beyliğe en büyük kuvv~ı ver
!\i Ve o ruhun en hakiki timsali
kırı~aratınak itibarile köylü varlı
hUy~' köy içti.mai hayatında en 
ş.t Uk Yaralar açıyor, ıstıraplar ya
btı 1~0rdu. Görüluyor ki köy. Ciim
~~ıye~e binbir ıstırap ve yokluK 

de ıntikal ~tntlş bulunuyordu. 

J stikliıl K:ıvgası sonlarında 
Ebedi Şef: 

'''l' . 
"' Urkiyenin sahihi hakikisi 

0~ efendisi; hakiki müstalabil 
•n kö .... ı ··d·· ' li· ,, u ur .. ,. 

~~tabe'erile Lu asli ve asil un
"ast 11 hakiki mevkiine ve büyük 

l{ ına işaret buyurmuşlardı. 
l<:nunlarımıza göre: 

l)ı;; oy manevi şahsiyeti haiz ko-
... rıaı b' . ...... 

\>arı k ır ıdare ve başlı başına J'lr 
\>jl' 

1 tır. Muhtar. şahsiyeti mane
l~ti;1 teınsn ettiği gibi köyde dev-

'b- •• de memurudur. q,,o" . 
thL_ ,,un kadın, erkek 18 y~ndan 
~köylüler tarafından seçil-

......................................... ·-··········· planlı ve sistemli mesai verimini 
her gün çoğaltmaktadır. MAMUR VE MÜREFFEH 

TÜRK KÖYÜNÜ YARAT· 
MAK iÇiN TUTULAN E· 
SAS YOL, PLANLI VE 
PROGRAMLI MESAiDiR 

Köy çocuğu imamın uyutucu 
metodundan, köy delikanlısı da 
öldürücü telkinlerinden kurtulmuş 
her türlü sağlık şeraitini haiz :>350 

............................................ ·-········· irfan ocağında ve ounun yarısı ka
dar da eğitmen yuvasında asrın ter 
biye ve tedris $iStemlerile Cümhu
riyetin 10 bine yalcın oğretmen ve 
eğitmeni onu yarın için yetiştirme
yi ele almıştır. Millet mektepleri 
dershanelerinde de ona büyük ue 
ileri millet olarak yükselmenin ynl
Jarı gösteriliyor. tçgmai vardnn 
gibi en büyük biT hasletin ilhamile 
dünya milletlerine fazilet örneği o
lan köylümüz. mektepsiz köylerin 
kimsesiz ve bakımsız zeki yavrula
rına yaptığı 59 kagir ve 40 ahsı>p 
yatılı pansiyonda da binlere~ vav
nıyu Cümhuriyetin öğretmen ve 
eğitmenlerine tevdi etmiş bulun
maktadır. 

Türk köyünün gürbüz çocuğu 

miş bir meclisi v&rdır. Kanun köy 
idaresinde kültürel, S<.>syal, tarım
sal, ekonomik bazı 4lerle ..ımuıni 
sıhhatı koruyacak, köyün bayındır
lığını temin edecek mühim vazüe
ler tahmil etmiştir. 

Bu işlerin tahakkuku için köyün 
kanunla tayin edilmi§ mali sa1iı.hi
yetleri, muayyen membalardan a
labileceği gelirleri vardır. Bu im
kanlar, köylerin ıhtiyacına, köylü
nun ödeme kabiliyclirıe ve ekonomi 
bünyesine uygun ve ekseriyeti el, 
kol emeğine dayan:ın mütevazı bi
rer butçe ile çerçevelenir. 

K anun köye kazai salahiyet
ler de vermiştir. Bu suret

le bir çok hukuki davaları kendi a
ralarında halle imkan bulabilirler. 

Bir kaç köy arasında müşterek 
işler için köy heyetlerinin arala
rında birlik yapmaları kanunla 
derpiş edildiği '!lbi zirai asayişin 
yerinde ve düzeninde gi.tmesi ve 
köylünün mal, cı:m ve ırzının ko
runması için de köy zabıtasına mü
him salahiyetl~r vrrilm.iştir. 

Bu kanunun çerçeveled iği iktidar 
ve salahiyetler, kı)yün inkişaf sa
hasını hüviyet ve icaplarilr mu
tenazır bir hale get ırmek g:tyesL 
ni istihdaf etmiştir. 

38494 muhtarlıkla idare edilen 
köyleriımizin halen 29077 sinde köy 
kanunu tatbik t.v.:iiJınektedir. Mev
cut köyümüzün 11175 i 150 den a
şağı nüfu~u olanlardır. Nüfusu 150-
500 arasında olan 20451 köyümüz 
vardır. N;!fusu 500 den fazla olan 
köylerimh:in sayısı 6868 dir. 

Köyde planlı ve programlı mesai 
esastır. Bunun hedefi mamur ve 
müreffeh köyü yaratmaktır. 

Vergi sistemlerimiz, şimendi
fer siyasetimiz, sulama pro

ğramımız, zirai ıı;hıhatımız, kü' tür 
hareketlerimiz, devletin hep bu he-

defe doğru yiiri.i ttiiğü büyük köy 

iş1erirni7.dir. Bu rla gösteriyor ki, 

bu devrin telakkisine göre köy, 
devletin temeli, memleketin unsu
ru aslisidrir. Köy mükellefiyc?+;ini a
zaltmak, Cümhtıriyet Halk Partisi 
hükumetinin sarsılmaz bir hedefi
dir 

Köy yollan üzerindeki geçidi 
güçleştiren ln:r.alnnn izalesi, te
kerlekli vesaitin geçmesine müsait 
hale getirilmesi üz.erinde başlanan 

Köyler, manevi şahsiyet wına 

'" gelir kaynağı olabilecek 274095 cle

kar tarla, 11950 dekar bağ ve bah

çelik, 192870 'idet zeytin a~acı, 

2273378 kavak ağacı, 10 otel, 1614 

mağaza ve dükkan, 24 fabrika te

min, 420167 yabani ağaç, 23078 

meyva ağacı aşılatmış, köylüye da

ğıtılmak üzere 661610 ağacı mııh
tevi 13347 dekar fidanlık açmış ve 
köy adına büyük küçük muhtelif 
cins 12585 damızlık baş edinmıştir. 

Bunlardan başka da köy idarele
ri bir çok konuk ve konak odaları 
yaptıkları gibi 615 spor alanı, 549 
köy parkı ve mesiresi, 476 köy anı
dı, 1752 köy ecza dolabı, 32 buir.ı
sandı~ 483 cöp ar:ıbası vf> ku•.ust~. 
117 hayvan kesim yeri, 79 pazar 
yeri, 9 hal, 262 hamam, 161 asri 
mezarlık, 32 aşım durağı yaptır

mak suretile köyün bayındırlığını 
arttırmış olduğu gLbi içtimai bünye 
ve sağlığa da en büyük hizmeti yap 
mıştır. 

B ütün bunfor, geçmis lffarele
rin ihmal ve istismarına ı;ğ. 

ramış, Umumi Harpte baştan başa 
harap olmuş, Milli Mücadelede is
tiklaline kavu~k için vanm yo
ğunu seve seve vermiş, buhran yıl
larında da bir çok sıkıntılar çekmiş 
asil bir kütlenin yoktan var ettiği 
ve köy kanunıına dayanarak ya
rattığı eserlerdir. 

Bunlar bilhassa keyfiyet itibarile 
büyük ve sonsuz bir varlığı üade
lendirmekte ve cümhuriyetin yük
sek himayesile koylünün koruyu
cu, yapıcı ve teşkilatçı bir rejimin 
idaresinde bir kaç yılda neler va
ratmağa kadir olduğunu pek canlı 
olarak tebarüz ettirmektedir. 

Türk köylüsü, bunun minnet ve 
şükranını içten duymakta, cümhu
riyet idaresine ve kurtarıcı şene .. i
ne olan bağlılığını, büyük parti.sine 
ve onun büyük hükumetine !carşı 

sonsuz sevgisini en aziz varltk ha
linde benliğinde yaşatmaktadır. 

Onun içindir ki, o; Büyük Milli 
Şefinin gösterdiği hedefe !ereddüt
süz yürümekte ve nnun tari.:ni ~ir 
hitabesindeki bu buyuruğunu tek
rarlamaktadır: 

(Ana dava; bliyük ve ileri ıni11et 
olarak var olmak ,.e var :\almak!) ,-

Yatandaı: 
Devlet idaresinde bütün 

kanunların nizamların ı'e 
usullerin Uim ve fenlerin 
muasır medeniyete temin 
ettiği esas ve şekillere ve 
dünya ihtiyarlanna göre 
yapılmasını ve tatbik edil
mesini prensip olarak kabul 
eden Cümhuriyet Halk Par-
tisidir. ı 

Vatandaş: Reyini kullanma
yı ihmal etme. Çünkü verece
ğin reyle milletin siyasi kudre
tini kuracaksın!. 

İnglltcrcde hava taarruzuna knrşı mukabil taı:ırruza geçecek en yeni tayyarelerden biri cWhltelya adını ta&ıyan bombardı
man tayyareleridir. Bu tayyareler, hiçbir yere konmadan Londrndan Marsilyaya, ve Londrada.n Berllne uçabilmektedir. 

Sür'atleri saatte 245 mildir. 

İtalyan Hariciye Nazırı Kont C'iano geçen Bu ayın 16 ncı günü Mısır Kralı Birinci Faruğun hemşiresi Prenses Fevziye ,~ e 
hafta Vnrşovaya gitmiş ve Lehistan Hari- İran Velinh di Prens Mehmet Rıza Şahpu run nlkAhları kıyılacaktır. Bı.itün ~ 

cl,ye Nazırı ile goru~muııtür. halkı duğilnh azamı ihti&am içinde tes'ide hazırlanmaktadır. 

İngllterede hava hücumlarına karşı alın an tedbirleri denemek icln Blrmlngham 
şehrinde tecrübeler yapılmış, üç katlı bir bina üzerine bombalar atılmışbr. Bombar
dıman neticesinde bina yıkalmış, :fakat yer altındaki sığınaklarda bulunanların bi-

rine de hiçbir zarar dokunmamıştır. 

Madrld, 31 aydanberl muhasara altındadır ve miltemadiyen bombBTdıman edil
mektedir. Buna rağmen haUc eğlence için de vakit buluyor 

ve eokakta çalgıcılan dinliyor. 

Harp gürUltülerl içinde doğan Madrldtı 
yavrular, her 14hza bombardımar "hlikesi 

ıeçlren şehirde ıezdirillyor. 



8 TAN 14-3-939 

HADİSELERİN 

iÇYÜZLERi 

Yazan: 

WiLLi 

FRiSCHAUER 

Gizli 
Dükkan Kiralarına 
Yapılan Zamlar 

Eminönündeki han ve dükkanla- , Esasen bundan üç ay evvel mu 
rın yıkılması enılfı.k sahiplerinin meleme başladığım zaman sebepS 
hırslarını alabildiğine kamçılamakta yere bir çok gıt gel muşkülatları ı 
devam ediyor. 

Faşizmin 
Düşmanları 

Nasıl alışıyor? Marpuççular, Ç:ıkmakçılar, Fin
cancılar, Aşir Ef. Caddelerindeki 

ci yakayı kurtarınnğa imkan bul - mağaza, dükkan, ve yazıhanclerde
muştu. ki, yüzde elli, yüzde yüz hattiı yüz-

karşılaştım. demir sıcakken do\ ulu 
boyle sebep iz yere bir nikah 6 
sürünürse çok kızlarımız dul ka Jl'l 

ihtimaliyle karşılaşmaz mı? S inyor Mussolini'ye karşı yapı

lan suikastlerin en miıhimmi-
ni Zaniboni yapmış, suikastin mu
vaffak olmasına ramak kalmıştı. 

Sinyor M ussolini, iktidar mevkil
ne geçtikten sonra, Chigi sarayını 
merkez edinmişti. Arkadaşlarını bu
rada kabul eder, Kral sarayına bu
radan gider, ve burası, siyah göm -
leklilerle daima dolar ve boşalırdı. 
Onun bütün bu hareketlerini tetkik 
eden bir adam, Chigi sarayının bu
lunduğu Colonna caddesinin bir kö
şesinde bir oda tutmuş, ve bu oda -
sında bir suikaşt hazırlamıştı. Oda
nın içinde goze çarpan manzara şuy- ..........--C 
du: Odanın penceresine yakın duran 
bir masanın üzerine bir tüf ek yer
leştirilmişti. Tufeğin hedefi, Sinyor 
Mussolini'nin başıydı. Sinyor Mus-
solini, Chigi sarayından çıkarken Gen. CAPELLO 
halkı selamlamak için durduğu za-
man buradan atılacak bir kurşunla] Demiş, Capello, evet, deyince, ya-
o1durulecekti. bancı: 

Suikastı hazırlıyan adam, tüfeğin - Bana kalırsa, dönmemellsiniz. 
namlısına bir sicim bağlamış, bu si- Çünku buraya muvasalatmızdanberi 
cimi bir takım deliklerden vesaire- takip edıliyorsunuz. 
den geçirmiş ve ucunu bir kimsenin Sozlerini iliıvc etti. 
gcremiyeceği yere gizlemişti. General bu sozlere gülmüş ve ba-

Suikastçı, Mussolini'yi halk ara - na donerck: 
sında bekliyecek, onun görunmesi - Arkadaşımın telaşını affediniz. 
ve halkı selamlaması sırasında si - Beni fazla severler. Fakat bana kım 
cimin ucunu çekecek, ve yavaşçaCJk ne yapabilir? 

sıvışacaktı. Dedi. 
Fakat bu adam sicimin ucunu çe- Daha sonraları General Capello'

kemcdi. Çünkü zabıta odayı basmış, nun faşist reJimi tesisine yardım et
tufeği yakalamış ve teşebbüs aka- tiğini haber aldım. General de Ro
metc uğramıştı. ma uzerine yuruyenlere iştirak et -
Tahki~at neticesinde, hadiseye miş ve faşist milisinin başına geçl

sahne olan evin eski sol cenah me- rilmişti. 
buslarından Zaniboni'ye ait olduğu Fakat faşist ajanların mebus Mat
anlaşıldı. teotti'yi öldürmeleri uzerine Gene-

Zaniboni yakalanmış ve Mussoli- ral Capello, bU' '.hfldiseden nefret et
ni'nın olumu için suikast hazırladı- tiğini söylemişti. Onun fasistlikle 

munasebetlerinin busbutün bozul
ğını ıtiraf etmış1 ve 30 sene hapse 
mahkum edilmişti. General Capello masına sebep, fnşlst fırkası mensup-
da Zanıboni ile muhakeme edilmişti. larımn mason olmaktan menedilme-

leridir. Halbuki Copello, İtalyan 

G enerali, hadiseden bir kaç sene 
evvel Cenevrede gormuş ve 

kendısiyle konuşmuştum. General 
ilmi bir kongereye iştirak için Ce
nevreye gelmişti. Kendisi Büyuk 
Harpte ikinci İtalyan ordusuna ku
manda etmiş ve lzonzo harplerine 
iştirak etmişti. 

General ile harp hatıralarından 
bahsettigimiz sırada araya bir başka 
İtalyan karı mış ve General ile İtal
yanca konuşarak: 

- Bu akşam İtalyaya döneceğini
zi haber aldım! 

maşrıkı Azammın iıstadı azam vekili 
idi. Onun için masonlukla faşistlik 
arasında muhayyer kalınca, tered -
diit etmeden faşistlikten istila etti 
ve mason kaldı. 

O nun gözden düşmesi bu hadi
se ile başlar. Capcllo'nun fa

şistlik aleyhinde ileri sürdüğü bir 
sürü iUrazlar vardı. Kendisi de bun
lardan bana bahsederek, bilhassa 
kuvvet kullanmak aleyhinde oldu
ğunu anlatmıştı. 

Daha sonra bu zatın Zaniboni ile 

AKA GONDUZ 

Bu gibi tayyareler nice defalar, de iki yüz gibi nıM>etsiz zamlar za
ltalya üzerinde uçmuş ve propagan- vallı ticaret erbabını son derece dü
d~ ne~r~yatını ~ağ~tmıştı:. Bu neş - şündiirmektc hatta ağır masrafa ta
rıyat ıçınde mızahı mahıyette olan- hamnıülü olmıyan bazı küçük esnaf 
ları pe~ çoktur. Ve . b~nu bilha'S;d I piyasadan çekilmektedir. 
Beco Gıallo gazetesının muharrir- Bir kısım tüccar ve esnaf toplu o
leri yapmaktadır. Bu gazete muhar- )arak vilayete şikayet için araların
~.irle:i, faşistlik devrinin başlaması da görilşmektedirler. 

Nikah memurluğunda bulunan e 
raklarnnın No. su. 91-50 

Nagfıh Bilgiç 

ZANIBONI 

birleşerek Mussolini'ye karşı suikast 
hazırladığını haber aldığım zaman 
hayret etmiştim. 

Capello, mahkeme karşısında ma
sum olduğunu ve Zaniboni'nin hare
ketlerinden haberdar olmadığını an
lattı. Fakat o da Zaniboni gibi otuz 
sene hapse mahkum oldu. 

General Capello, bugün seksen 
yaşındadır. Kendisi belki de hapis
hanede ölecektir. 

ltalyada faşıstllk taraftarları ile 
aleyhtarları arasındaki mücadele
ler harice kolay kolay aksetmediği 
için bunlara dair bii" şeyler bilenler 
pek azdırlar. 

1929 da bu gizli harbin bir kaç 
safhasına İsviçrenin Tessin kanto
nunda şahit oldum. 

Bir tayyarenin bu İsviçre topra
ğına geldiğini, fakat tayyarecinin 
-lı..M. ha~ cdornocliğt 15öwu.lü -

yordu. 
Anlaşılan motörde bir bozukluk 

vardı. Tayyareci guçlük çekerek ni
hayet tayyareyi yere indirmişti. 

uzerıne İtalyadan hicret etmiş ve Bu hususta kanuni bir mesağ ol
gazetelerini hariçte neşrederek İtal- mamakla beraber, haris mülk sahip
yaya göndermeğe devam etmişler - }erinin bu kadar esnaf ve tüccarı o
dir. yuncak gibi oynatması doğru değil-

Faşistlik aleyhinde propaganda dir Bugün herhangi bir malın fahiş 
hareketini idare edenler İtalyaya, fiyatla satışma ihtikar diye ayakla
halis muhlis faşist olarak ta girip nıyoruz, asıl ihtikar bu kira işlerin
çıkmakta ve yaptıkları neşriyatı bu de mevcuttur. 
tarzda da dağıtmaktadırlar. lktısadi sahada herhalde pek faz-

F aşistliğin bu gizli düşmanla -
rından başka daiına hariçte 

ıkamet eden açık duşmanları da 
vardır. Ve bunlar arasında çok meş
hur adamlar bulunmaktadır. Eski 
başvekil Nitti'nin yeğeni Hansto Nit
ti, bunların biridir. 

Bir aralık bu Nitti, Leparl adası
na sürülmuştü. Onun burada olece
ği sanılmaktaydı. Fakat Nitti'nin ar
kadaşları kendisini kurtarmağa ça
lışmışlar ve muvaffak olmuşlardır. 
Nitti halihazırda Pariste'dir. 

Fakat faşistliğin düşmanları dai
ma kaçamıyorlar. "Adalet ve hürri
yet,, adlı İtalyan hareketinin lider
ler· olan Roselli kardeşler 1937 de 
Paris civarında maktul bulunmuş -
lar ve katiller yakalanmamıştır. Bu 
iki kardeşin kimin emriyle öldürül
dükleri malumdur. Fakat bunların 
takibine imkan yoktur. 

Faşisthk ile mücadele eden İtal
vsın lar hHh .. cc<> Amı>rHrıına v~rlP~Pn 

İtalyanlardan yardım görmektedir-

la tesirini gösterecek olan bu işe hü
kumetin mürakabesi muhakkak ve 
zaruridir. 

Bl\ hususta vaı;mizin dikkat naza
rını çekeriz. 
Fincancılarda İplikçi Bekir BALLI 

• 
Konservatuvar Konserleri 

Şubatın 18 inci günü verilen kon
serin biletini almak için konserva
tuara gittik ve bize bütün biletlerin 
satıldığını söylediler. Konservatuar, 
Bebekte bir konser veriyor ve biz 
de hemen koşmak istiyoruz, bu se
fer de bilet bulamıyoruz. Ayni prog 
ramı iki hafta devam ettirerek bir 
konseri tekrarlatmak imkam yok 
mudur? 

Ziya Ongan 

~ 
• 

ler. 
Amerikada yerleşen 

Uzayan Bir Nilialı 
1talyan1ar 

• 
Baııboı Domuzlar 

nahiyesine bağlı Yahudi çifliği 
miyle maruf bir çühk vardır. Kort> 
ve Paşaköy - Semendere köylerı 
razisi ile toprakları hemhudut 
kısmen karışlktır. Bir Rus Yahud 
bu çiflikte beş yüzden fazla do 
beslemektedir, fakat bu beş yüz 
muz sabahlan başıboş bırakır 

ekilmiş buğday, arpa ve yulaf 
lalarımızı, eşerler ve mahsullerinl 
imha ederler. Ziraat mahsulle 
harap olup gitmektedir. 

Paşaköy çi.fçilerlndetı 
HASA."'i 

• 
Radyo Taksitleri 

Ankara radyosunun ründen gi1J" 
terakki eylemekte oldu~wıu g'ôt' 
meklc iftihar etmekteyiz. il~ 
ucuz radyo temini için muhtereı: 
Ali Çetinkayanın radyo fabrikalal 
le temasa geldiğini &:azetelcrde o~" 
duın. 

Şu kadar ki biz, memurların ~ 
yo alması gerçi taksitle olması iti 
barile bir kolaylık te~kil etmekte i-' 
de radyo almakla kalınmıyor, ,rad1" 
alınrA rJAki>·ik ...... r;~,,.h .t .. n "~ 
te f azlala~makta, ikinci cihet 

zengin oldukları için mücadeleyi 
dalma takviye ediyorlar. 

radyo için verilen senevi 10 Jitf 
abone bedeli ilave edılirse, bir ~ 
nin bütçesine mahiye en aşağı 3 

Muame~si ~ ra radvo masrafı ilave edilmiş o 

Yurttaş: 
28-1-939 tarihinde evlerıme mu . ~i~a.enaleyh, muhterem N~fia 8~ amelemi tamam edip asılmak uzere kılının bu hususta nazan dıkk ~ 

Eminönü nikah memurluğuna ev- celbederek hükumet.e .verilen ~eoe t 
kl t 1 tt. d 24gün 10 lira abone 'bcdclının scnevı 5 

ra arımı es ım e ım, ara an 1 d" .1 . . b. b" J1ll • 
t . d" - .. h ı ğı t Per raya in ırı mesını ve ız &'I ı geç ı ugun az1.r ı yap un - . k 1 1 1 k a' 

şcmbe günü davetlilerim var, nikah murlaraboda bıbr dol~~: •k.ko. mat ksittf 
. . · re bu a ne e c ının ı ı a 

Tayyareci İtalyandı. Kendisi hala 
faşist düşmanı olduğu için adını 
soyliyemiyeceğim. O gün bu tayya
reci feci bir vaziyetteydi ve tiril ti· 
ril titriyordu. Müthiş bir şeyden 
korktuğu besbelliydi. Tayyareci kı
sa bir istirahatten sonra başından 
geçeni anlatt1. 

Kendisi ayni gün, İtalyanın Şimal 
kısmında uçarak faşistlik aleyhinde
ki neşriyatı dağıtmış, ne yaptığı an
laşıldığ için ıki zabıta tayyaresi ken
disini takibe çıkmış, fakat tayyare-

Cümhuriyet Halk Parti -
sinin şıarı, yapmak iktida
rında olmadığı işlerle uyuş 
turucu ve oyalayı~ı sözlerle 
millete karşı gündelik siya
set takip etmek değU, Türk 
vatanını mUletini her cep -
heden liiyık ol.duğu mevkie 
çr karmaktır. 

dmemurlluğuğnda~tt~ıkabbımız l\ldne realenr- alınmasına himmet edilmesini fie' 
evu a ma a gı ım ana ne s 

b ğ · · · Ef k • tl h .. ederim. e enırsınız. , agı arınız enuz 
14--2-939 da askıya gönderilmiş-

tir, daha on gün beklemeniz lfınm-

dır 

Samsun gümrük arntJI 
memuru 

HulCisi Kakıcı 

TEFRiKA No. 63 

gun ses çıkarmayınca iki kasketli işi azıttılar. Bu 
sefer de Vurgun sinirlendi: 

- Siz eğlenmeğe mi geldiniz, ötekine berikine 

caka satmağa mı? 
- Senden sorulmaz o ! 
- Öyleyse susunuz da keyfinize bakınız. 
- Snsmazsak ne olur? 
- Terbiyesizlik olur ! 
_ Biz aradığın terbiyeyi sana verebiliriz! 
Bunun ne demek olduğunu anhyan Vurgun, bas-

- Bay memur, dedi. Ben iki saatten beri burada
yım. Bu Baylar hiç bir münasebetsizlik yapmadılat• 

şshidm. 
- Mademki siz şahadet ediyorsunuz kalstnlat· 

Fakat paşa kızını götüreceğim. Bir şey soracaklar. 
Meli, Vurgunun yüzüne bakmadan tın tın çıkU-

Kabadayılar birbirlerine bakıştılar ve VurgunuD 
dişe gelir takımından olmadığını anladılar. 

Diyen iyi demiş, ısıramadığın eli öp! 

nıe ve lakin makineye numaraya kalkarsa, alsın 
gözünden sunturlusunu. 

- Sakın! lstemem. 

kına uğramamak için lazım gelen vaziyeti ve hazır
lığı aldı. Bunu gören Melahat yalvarmağa başladı: 

- Aman bey baba! Bunlar belalı adamlardır. 
Sağdaki kasketli söze kanştı: 

İki dakika sonra iki masa birleşti ve kırk yıllı1' 
ahbapların eğlentisi başladı. Melahat hanım, yanın
da nüfuzlu bir bey babanın bulunmasından kurutıı
landıkça kurumlandı. Ötekiler de böyle bir morukla 
ahbap olmanın ne gibi faydalar getireceğini düşün-

Gafta pata olmuşlardı. 
- Beybabacığım, bu yaşta hAIA hovardalığı bı-

rakmamış görüniıyorsunuz. . .•. 
_Ne yaparsın Melahat Hanımefcndıcıgım, ma-

yamız böyle kurulmuş. . 
_ Pek iyi ediyorsunuz. Zati dünya demlen bu 

kainat feleğinde iyi lçip, iyi yeyip, iyi yaşamak ha
yatı ıazım. Keyfimize bakalım. Garson! Bir kırk 
dokuzluk daha. 

- Sen beni sarhoş etmek istiyorsun kız! 
- Aldırma! Ben emniyetli bir kızım. Bent her-

kes tanır. Jstersen baş memur Beye telefon çek 
sor. Ben başkalarına benzemem. Şu piyasada bu~
ca seneyimdir, bir vukuatım çıkmadı. Ben (Onu
müzde oturan kadını gizlice ipret ederek) benze
mem. Oyle netamelidir ki, on parmağında on beli 

yüzük gibi takılıdır. 
_ Kim bu kadın? 
_Kırk tane adı var. Ama en doğrusunu ben 

bTrim 0 söylemez. Buna adla sanla Paşa kızı 
~ 1 

' Meli derler Şimdiki adı solucan Aytendir. u6 ursuz · , 
_ Paşa kızı Meli mi dedin. . . ., 

an danlmam. Nesını kıskanayım. 
-T~cyors . 

• x. ma benzemez. Onda kıbarlık ne ge-
Benım tıma5ı . . ki h ard 

bÖ le her akşam hır belı bıça ı ov a 
zer. işte Y A Sö de ahpabımdır. 
ile ..• istersen W atayım. z 

Derneğe vakit kalmadan kibar MelAhat, solucan 
Ayten'e söz attı: 

- Bonjur Ayten! Ayol insan etrafına da bir ba-

kıverir. 
Ayten döndü, Melahati görünce gülümsedi. 
- Vallahi görmedim kardeş. Görsem selam ver

mez olur muyum? Baylarla lafa dalmıştık ta ... 
Göz göze geldiler. Vurgun put gibi durup tanı

mazlıktan geldi. Melinin nevri dönüverdi. Kekeledi 
ve birdenbire döndü. Melahatin sözlerini işitmez. 

illeten gelmeğe başladı : 
_ Melahat hanımefendi, kızım! Bırak keyfierlne, 

belki erkekleri istemez. 
Aradan birkaç dakika geçti. Melahat ara sıra 

ıöz dinlemezlik edip konuşmak istiyordu. Meli ile 
erkekler biraz kulak kulağa konuştuktan sonra 
soldaki kasketli birdenbire döndü, Vurguna: 

_ Bey baba, dedi. Yanındakine söyle sağa sola 

laf atmasın. 
- Söylüyorum amma dinlemiyor. 
_ Karıya söz dinletemiyenin buralarda lfi yok. 

Ağacamiine git de namazına niyazına bak. 
Melahat yine söze karıştı: 
- Sana ne oluyor bey ağabey? O benim kardeşim 

yerinde arkadaşım. 
Arkası dönük Mell hiç ses çıkarmıyor. Fakat 

kasla a:özle yanındakileri kışkırttığı seziliyor. Vur-

- Bey babana kim olduğumuzu anlat da sesini 
k~ssin! 

Vurgun başgarsonu çağırıp bir şeyler söyledi. 
Garson Vurgunu yakından tanıyordu. Göze goz, 
dişe diş demekten çekinmeyen bu ihtiyar Vurgunun 
gönlünü hos etmek Uızımdı. 

Birkaç dakika sonra başgarson kabadavıların va
nına girlip kulak kulağa epeyce konuşt~lar. Fakat 
hovardalar epeyce tütsülenmişlerdi. Vızgeçtiler. 

Hatta bu sefer büsbütün işi azıtmağa yeltendiler. 
Melahat biteviye yalvarıyordu: 
- Hadi gidelim. Başımız belaya uğravacak. Sen 

bu adamları tanımazsın. Bunların birine Zehir Ah
ınet derler ötekine Çamur Osman. 

Birkaç dakika sonra bir kasketli daha geldi, doğ
ruca Melinin kulağına fakat işidilir bir aesle söy
ledi: 

- Paşa kızı! Seni merkezden çağırıyorlar. 
Zehir ahmetle Çamur Osman mırın kınn etmek 

istediler, gelen adam: 
- Ben sivil memurum. Resmiler kapının önünde 

dnruyor. Ağzınızın tadı ile hesap görüp gidiniz. 
- Biz bir şey yapmadık Bay btlader. 

- Kapının önüne gelenler olmasaydı yapmağa 
niyet etmiştiniz. 

İş tatlıya bağlandı. Vurgun kanştı: 

dükçe küçüldüler, küçüldükçe erkek meleklere dÖD"' 
düler. 

- Sizi Arnavutköyüne götüreyim çocuklar! 
- Emredersin bey baba. Seninle cehenneme bile 

giC!erz. Yalnız sen emret. 
- Fakat orada da şuna buna bıçak çekmeğe, ter

biye venneğe kalkışmayınız. 
Gülüşerek taksiye bindiler. 

Vurgun yalnızlıktan kurtulmuştu. Bunun verdi~ 
keyfle yolda Meiahata şarkı söyletti. Melahat kotu 
se!'ine aldırmadan (dizlerine kapansam) dan başladı 
(telgrafın tellerine) dayandı.Şoför bile (neye sevdiıtl 
ben o zalim kadını) şarkısını bağırdı. Arnavutl<O"' 
yünde bir masa dolusu istiridyanın etrafına dizil
diler. İçeride oturmak şoförlere yasak olduğu içil' 
onun birasını arabaya gönderdiler. 

Sazın ve keyfin civcivli hır zamanında dan da0 
silahlar atılmağa başladı. Melahat masanın altın• 
girdi. Ortalık kanştı. Vurgun tek başına kalakal~ 
Kapının önüne bir adam yığıldı. Locaların mcrd1' 

veninden eli tabancalı bir resmi memur indi. vur
gun: 

- Hah, dedi. Katilin tabancasını elinden almtŞı 
şimdi de kendisini yakalamağa gidiyor. 

Memur çıktı, yaralıyı götürdüler. Neden sonrf 
kül benizli arkada lan 
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Boluda Yine isyan Çıkmıştı 

'. ~ ;zgat Havalisindeki 
etişmiş ve Asileri 

l3iz b' 

Müfrezemiz Süratle Buraya 
Çilyavrusu Gibi Dağıtmıştı 

1'cı1ta; ır müddet Yozgat, Çorum, 
<'\ltc.!a ~ .Amasya, Zile, Yenihan, 
lisın.q g llladeni, Boğazlıyan hava
ce b ~ bulunmuş, asilerle günler
lllıı ~guşmuştuk. Muhtelif çarpış
astıer: savaşlarda tepelediğimiz 
ha.yv en ele geçirdiğimiz silah ve 
Olan a~~rla, (2800) nefere baliğ 
llltışt:lifrezemiz kfıınilen atlı ol-

A ?ilk: müfrezelikten kurtul -
~ llıuş, ikinci kuvvei seyyare 
~t 0lnı almıştık. Merkezimiz Yoz
ltoy k .. ak Ü.Zere, kasaba kasaba, 
ha§ koy dolaşıyor, şurada burada 
<l.4Jc. aldıran asilerle uğraşıyor -

elJ. e 
~ l3es~ada kumandanımız İbra-
t~i g·· Yı Ankaradan çağırttılar. 
%i ~n sonra da bütün kuvveti -
l'a<J.a l.Stediler. İbrahim Bey, Anka
lll~ ."erdiği hareket emrine, 
bir uı:ı olan süratle yürüyüş ve 
1tay:4 evvel Ankaraya erişmek 
<l.e tolttt da ilave etmişti. İki gün
gibi X:dık ve iki günde de uçar 
e araya vardık. 

1 ki tıaraf ta birbirlerine kı

yasıya kurşun atıyorlar, öl
düresiye kılıç sallıyorlardı. 

Bunlardan altmış kişi kadarını 
zulmetten kurtarmıştık, nura ka
vuşturmuş ve içimize karıştırmış
tık. Kendi yanıma aldığım bu 
adamlar Milli Mücadelenin sonu-
na kadar benimle beraber çalış -
mak suretile mertliklerini, milli 
emellere bağlılıklarını gerçekten 
göstermişlerdi. 

bile tanıtmıştı. Kumımdanımız İb
rahim Bey, harp sonunda bu kah
raman şehidimize, şanına layık 

bir mezar yaptırmak gibi bir kadır 
bilirlik göstermiş ve bıraktığı ye
timlerine babalık etmişti. 

Bu acı kayıp bi7i çok hırçınlaş
tırınıştı. Lüfren koyünün yalnız a
silerini değil, :ami ile mektepten 
gayri, üç yüzü geçen binalarını bi
le yok etmiştik. 

Ertesi gün o hırs ve hışımla Hen
değe doğru yürüyorduk. Halbuki 
Hendek, yirmi dördüncü fırkanın 

bir alayı tarafından bir gün evvel 
işgal edilmiş. Hendekliler, bizim 
!erde de göstereceğimizi sanarak, 

Lüfren köyünde gösterdiğinriz faz
la şiddeti Hendek civarındaki köy-

Trakyada 
Su ve 

Elektrik 
Edirne (TAN) - Trakyanın her 

tarafında elektrik ve su ihtiyaçları 
yer yer temin olunmaktadır. 

Kırklareli ve Ezine elektrik tesi
satının yapılması ihale olunmuştur. 
Babaeski elektrik tesisatı eksiltme
ye konulmuş, Vize elektrik projesi 
Nafıa Vekaletince tasdik edilmiştir. 
Vizede elektrik borç alınarak, Ba -
baeskide mevcut varidatla yapıla -
caktır. 

Keşanda bir kaç aya kadar elek
triğe kavuşulacaktır. Çorlunun elek
triği ve suyu için belediyeler b~n

kasından şimdilik 70 bin lira alın

mıştır. 

Saray, iyi suya kavuşmak üzere
dir. Lüleburgaz su şebekesi için pa
ra temin olunmustur. 

Pınarhisar ve Kaynarca köyleri
ne sudan elektrik istihsali için tet -
kiklerde bulunulmaktadır. 

Hendeği işgal ede•1 alayın kuman
danı binbaşı Dayı Mesut Beye baş 
vurmuşlar. Tekrar aman dilemişler. 
Köylerinin harap edilmekten kur
tarılınasını rica etmişler. 

(Devamı var) 

. Olu . 
1İlıiıı Yıne isyan etmiş, Vahdet-
~İı:ıe U2:attığı şeriat kasesinden 
tliğİıtı~ehir içmiştL Ankaraya gel-

Artık Düzcede yapılacak iş kal
mamıştı. Hendek asilerine yük -
lenmek üzere yola çıkmıştık. Ib
rahim ağa köyüne giriyorduk. 
Karşımıza, "Lüfren,, köyünün ile
ri gelenlerinden gürcü hoca na -
romda biri çıktı. Hendek ve Lü:C
ren'liler namına tedip kuvvetleri 
kumandanı ile görüşmek dileğin
de bulundu. Bu gözleri sürmeli 
hoca ile görüşmek, yapacağı tek -
lüleri tetkik etmek vazifesini ku
mandanımız İbrahim Bey, muavi
ni Vasfi Beyle bana vermişti. Ken
disine adeta bir elçi süsü vermek, 
biraz da nazlı ve müstağni görün
mek istiyen bu, başı mangal gö
beği kadar büyük şeriat ve salta
nat siyasetçisinin teklifelerini ağ
zına tıkamış, pabuçlarını koltuğu

na vermiş ve çevirmiştik. Hendek
lilerin, vaktiyle rahmetli Mahmut 
Beye yaptıkları gibi bizim de ba
şımıza bir Abaza külahı geçirme
lerinden şüphelenmiştik doğrusu. 

VEREM EDEBİYATI 
gıı4 ~ gün bindiğimiz tren bir 
tasy

0
\le bir gecede bizi Sarıköy is-

b;~ tıuna ın· d' d' D" t "nlük' .,. 'J.. ır ı. or gu 
litcli Uri.iyüş te Mudurnu'ya eriş
Cer~ci !<umandan Ibrahim Bey, 
~al\ Ne_ Ve Bolu havalisinde bulu
~teq azım. Beyle temas ve muha
~~ en sonra, Bolu dağında iki 
~eket birleşti. Kumandanlar müş-
1',. ı.!>tı- hareket ve tenkil plam 
~IQı :B <J.~ •. Dl.l 1"'1C.uc~ öÜ~ c: , N& -

<l.~ il ey kuvvetleri Bolu dağın -
clllt . erlıyecek, o havaliyi tarıya
l)~~ ısyanın sıklet merkezi olan 
~\t\~e. Üzerine yürüyecekti. Bizim 
~i <\~ı Seferiye de, Bolu dağında
l\asb aza asilerini tepelemek için, 
Yiı:ı (;rhanı istikametinden ilerle
bı.ı. s ava}{) köyüne gelecektik ve 
~~zı llretıe bu ha valideki asileri, 
te b~ .Bey kuvvetleri ile birlik
ltıiltı ıt Çember içine alacak, düş -bu: bir darbe vurduktan sonra 
lt ede birleşecektik. 

~cı~:ekete geçtik. Biz 'Tavak,, 
Sevi~ geldik. Bu suretle asileri 
~ll san Vaziyette bulunduğumu-
1~. 1YOrduk. Nazım Bey kuvvet
heıtıı lll tnüsademeye girişmelerini 
lllı§t{0rdu.k. lntizarımız boşa çık
\ıetıer· Abazalar, Nazım Bey kuv
geriJ ~e karşı aldıklan cephenin 
hi~e e~~e sarktığımızı hissedince, 
l'atl 0nrn.üşlerdi. Hemen başlı -
tletic ?l:li.isademe asilerin aleyhine 
llt· elennıişti. 

4ye~ taraftan bir ateş seli gibi iler

bazaıa kuvvetlerimiz karşısında A

~l>l r, Yine dağılmışlar, küçük 
<l.ağı~r halinde, her vakitki gibi 

a Çekilmişlerdi. 

D Uzceyi yine ele geçirmiştik. 
~4- Asiler tarafından evvelce 
"tııa:ilip Düzce hapishanesine 
llıq 1t Bolu mutasarrıf ve jantlar
~ a.8~111atı.danı, Bolu ve Düzce ah
\ıe tQ er reislerile on yedi zabit 
es<lsJı e;:uru kurtardıktan sonra, 

lier 1
:. temizliğe giri.,~iştik. 

~<\file gun yer yer geziyor, kafile 
ıı4 sök ~~Pluyor ve isyanın kö~ü
~eli C:UYorduk. Yanımdaki Düz -
~~ı~ll'lal, Resul ve arkadaşı 
heı v da beslediğimiz mubah • 
~el' f e itim.adımıza liyakatlerini, 
l'orıa. ırsattan istifade ile gösteri -
ııı_ · tdı B .. · tik1·1 ·şık \tfre · u uç ıs a a ı genç, 
~ilrcırı~emize ansızın yapılması 
lı.ı .. ..ı aştırılan bir baskını zama-'''la h , 
~tı. aber vermek ve baskıncı-
gibi ll1

1
ukabu bir hareketle olduğu 

~ e e g . 
ıl'tij eçırtmek fırsatını kazan-
ı .ı lardı b. 

• Stıt ıze. 
ğ,l"tıi~ ~sıı ~~rip tarafı, esir etti -
bası .

1 
u tnufrczedc, Cemalin ba

llti d 
1 

e arncalan ve Resulün de 
~d ayısı ile kardeşleri bulunma-

aydı. 

1 leri harekete devam ettik. 
Kumandanımız İbrahim 

Bey top ve makinelilerle beraber 
şoseden ilerliyor. O sırada kuv -
vetlerimize iltihak eden San Efe 
(Jandarma yüzbaşısı Edip) soldan 
Lüfren'in Bıçkıdere mevkiine, ben 
de Hacı Vasfi Beyle beraber ve 
iki yüz atlı ile sağdan yürüyor
duk. 

Biz Soğuksu denilen yere gel -
mıştik. Bu esnada Lüfren köyü is
tikametinden şiddetli bir çatırdı 
koptu. Dört nal yürüyüşle müsa
deme yerine eriştik. Biraz ileri -
mizde mevzi aldıklarını gördüğü
müz asiler köye giren Ibrahim Be
yin üzerine şiddetli bir ateş aç -
mışlardL !brahim Bey de muka -
helede gecikmemiş, top ve maki~ 
neli tüfeklerini ateşe sokmuştu. 
Bulunduğu vadinin iki yanların

dan ateş yiyen, kuvvetini ikiye 
ayırmak mecburiyetinde kalan 
İbrahim Beyi bu vaziyetten kur
tarmak için, hemen önümüzdeki 
asilerin üzerine atıldık. 

Müsademe, bayağı bir boğuş -
ma şeklini almıştı. Savletimizin 
şiddeti karşısında asiler afalla -
mıştı. Tüfeklerini atıp kollannı 

kaldıranlann, kaçmak ümidiyle 
dereye doğru saldıranların ve biz
de milliyetçiyiz, kıymayın canımı
za diye bağıranların had ve hesa
bı yoktu. Teslim olanlar arasında, 
çehre ve kıyafetlerile, dikkatimizi 
üzerlerine çeken otuz yedi rum ve 
ermeni çetecisinin bulunması, bi
zi fena halde hırslandırmıştı. 1s
tanbuldaki düşmanlar tarafından 

silahlandırılıp gönderildiğini an -
ladığımız bu habisleri, hemen 
oracıkta kurşuna dizmiştik. 

B u müsademede, Lüfren'in 
solundaki sırtlara taarruz 

eden müfrezelerimizden birine ku
mandan eden "Hüseyin Kaptan,, ı 
kaybetmiştik. 

Gerçekten bir arslan kadar ce
sur olan bu arkadaşımız Koçanalı 
idi. Eskişehirde bulunduğumuz sı
rada müfrezeye gönüllü olarak 
katılmıştı. Gösterdiği yararlık ve 
fedakarlıkla, pek çabuk göze çarp
mış, müfreze kumandanı olmuştu. 
O günkü muharebede de bir çok 
harikalar yaratmış, tek başına 

yirmi asi ile uğraşmak ve bir kıs
mını yere serip kalanlarına kol 
kaldırtmak gibi yavuzluklarla ne 
yaman bir adam olduğunu asilere 

Yüce edibimiz Aka Gündüz ge
çen pazar günü çıkan yazısında, 
bir verem edebiyatı yaratmak lü
zumunu o güzel iisJubile izah et
tikten sonra bunun hakkmda be
nhn fikrimi de soruyor. O kadar 
yüksekten gelen bir iltifata karşı 
teşekkür borcumu eda edebilmek 
üzere bizim Lokman Hekimden 
rica ettim, bir gün için yerini ba
na bıraktı. 

'Üstadın ileri sürdüğü fikre tak
dir ile hayran o]mamak kabil de
ğildir. Birkaç gün oluyor, yine bu 
gazetede, pek sayın Bayan Şüku
fe Nihal de yazmıştı: Japonyada 
hükumet hastanelerinin tedavi 
ettikleri hastaların birkaç misline 
hususi cemiyetlerin hastaneleri 
bakarlarmış. 

Bizim memleketimizde de ha
yır sahipleri himmet ederlerse, 
herkes karınca, kaderince bir şey 
verirse, veremli hastalardan bir 
kısmı daha kendilerine hemen bi
rer yatak bulurlar. Zaten hayır 
sahiplerinin yardımlarını kabul e
decek olan teşkilat ta hazır bulu
nuyor. Veremle .Miicadele Cemi
yeti şimdikinden daha ziyade va
ridat bulunca faydalı hizmetleri
ni elbette arttıracaktır. Veremle 
mücadele dispanserJeri de, arada 
sırada gazetelerde teşekkür ede
rek ilan ettikleri gibi birkaç fıçı 
balık yağından başka türlii yar
donlar gördiik('e et ve yumurta 
bulamıyan fakir hastalar elbette 
daha ziyade istifade edec.-eklerdir. 
Üstadın yaratmak istediği ,rerem 

edebiyatı propagandasının da halk 
arasmda merhamet ve şefkat his
lerini heyecana getireceğinde şüp
he yoktur. Bu zamanda, makul 
ve yolunda propagandanın başa
ramıyacağı iş tasavvur olunamaz. 

Ancak hu propagandanın, his
sedilecek derecede ve devamlı bir 
muvaffakiyet elde edebilmesi icin 
pek uzun siirmesi lazım olacağını 
sanıyorum. Şimdiye kadar yapı
lan tecriihelere hakılrrsa. bizde 
böyle sefkat yardım~ hisleri pek 
az inkişaf etmlstir. Bunu, tabiidir 
ki, kimseyi ayıplamak iizcre söy
lemiyorum, biz dediğim vakit ken
dimi de bu kiitlenln içinde görü
yon1m. Pek eoklarımızda bulunan 
karakterin bir cihetini ~östermek 
istiyorum. Bir yerde fakir bir ve
remli hasta bulunduğunu duvun
ca ona acıyanlar pek çok c.-rkar, 
bazdan hastavı bedava bir hasta
neye yatrrabilmek için hahrı sa
yılır zatlara miiracaat eder. Fakat 
konu komşu arasmda ayda birer, 
ikil!er lira toplıyarak onu ucuz bir 
hastaneye yatrrmak pek az kimse
lerin hatırına gelir. 

Belki medenivet farkı. Avrupa· 
nın garp memleketlerinde mede
niyeti burjuvalar yaptığy için şe
hirlerde halk hir('ok islerini ken
di kendilerine gö~meğe alı~rş
Iar, halkın kendi kendine yapa
madığını da belediyelPr tamamla
mış. Onun icin oralarda fakir has
talara baJcın°ak iizere havrr cemi
yetleri knrulmusı her belediye de 
büsbütün kimsesiz hastalar için 
ya hastane kurmuş, yahut başka 

Yazan: Galip :ATAÇ 

yerlerdeki paralı hastanelere gön
derebilmek iizcre bütçesinde dai
ma bir fasıl bulunduruyor. 

Bizim de her türlii iyiliği dev
letten beklediğimizi hepimiz bi
liriz. Onun İ('İn hir hastaya acıdı
ğumz vakit ilk hatırmuza gelen 
şey deıı1 nt hastanesini düşiinmek 
olduğu gibi, bulundukları yerlerde 
fakir hastaları da tedavi ettirmek 
üzere kuruhnuc; olan helediveler
den bile baz1lan hastalarmm. eline 
"efkan fukaradan" olduğunu 
"müheyyin" bir kağyt vererek ha
la eski imparatorluk merkezine 
gönderirler .. 

Eski karakterlmimizden birço
ğu değiştiği ~hl, hastaya muave
net işini de,•letten bek1cmek ka
rakterlerimizin de değişebileceği 
şüphesizdir. Propagaındanm bunu 
da başarabileceğine imanım var
dır. Yalnız, eski medeniyetimizin 
neticesi ve asrrlardanberi kökleş
miş olan bu karakteri deği~tirmek 
biraz giiç ve uzun olacağını sanı
yorum. Bununla beraber tahmi
nimde aldandığımı görebilsem pek 
sevineceğimi temin ederim. 

Bir taraftan da. hu karakteri
mizi değistirmeğe lüzum olup ol
madığy diişiiniilecek bir sevdir. 
Çünkü Avrupanın garp tarafl~rın
da hayJr cemiyetleri bol ve bele
diyelerinin hastaneleri miikemmel 
olan memleketlerin birçoğunda 
şimdiki fikirlere göre, hastalara 
yardım artık merhamet ve şefkat 
işi değildir. Herkes hasta olma
d'n önce, sağlığındayken, hir giin 
ya kendisinin yahut ailesinden bi
rinin hastalanabileceğini diisiine
rek ona göre hazırlıklı bulurunağa 
mecburdur. 

Çalısanlar icin hu hazırlığı gör
mek pek kolavdrr. Razı memleket
lerde çalıl!anlann hergii\ıkii ka
zançlarından bir miktarını devlet 
alır. hastaneler idaresine devamlı 
varidat temin eder. Çahsan adam 
da kendisi yahut ailesinden biri 
hastalanınca ha!rtanede hazır :va
tağmı bulur. Razı memlcketle~de 
de bu işi loncalar, yahut sigorta 
şirketleri göriirler. Netirc ayni 
yola çıkar. Memleketin nüfusuna 
göre yüzde on nlshette hasta va
tağJ daima hazır huhınur. Bu ·ild 
yoldan birini terdh etmek te ta
bii. her memlekette de,•letin 'tut
tuğu si~·aset tarzına bağlıdır. 

Calısabilenlerin hastahkta ihti
yaçları temin edilince, hic c.-alısa
mıyanlar zaten az kalrr. ÔnJar da 
hastaneye yatmtya mecbur olacak 
hale gelmeden gene o hali düsü
nerek önceden bir vesika alırlar 
bu ''e<ıika ellerinde bulundukç~ 
memleketin her hangi bir tarafın
da hasta olunca kendilerine bir 
yatak bulurlar. Tedavi masrafını 
da vesikayı veren belediye yahut 
hayır cemiyeti öder. 

Verem edebi;vah yaratarak mer
hamet ve sefkat hislerini hevcca
na getirmekle. herkesi sağlığın
dayken hasta olabileceğini diisü
nüp ona göre hazırlıklı bulunma
ğa teşvik etmek yollarından han
gisinin daha emniyetıi muvaffa
kiyet vereceğini üstadm takdirine 
bırakırım. 

9 . .................................................. .. 
IHID K AY~ 

GÜZELLiGiN VAZİFESİ ........ Yazan: SER.NAR.O ShaW ..... 

•• 
O fkeli bir müşteri bir avukat 

yazıhanesinı, tabanını güım 

güm diye vura vura arşınlamakta
dır: 

Müşteri - Hayır Artıhur ayrıl

mak lazım. Artık dayanamıyorum. 
Avukat - Beni elinle Nirace. 
Müşteri - Dinlemem vesselam. 

Ne seni, ne de kirrueyi. Artık canı
ma tak, dedi. Karımla ben yolların 
ayrı~ yerine geldik. 

Avukat - Peki ayrılış için ona 
isnat edeceğin bir ~Y·· Bir şikaye
tin yok demek isterim. 

Mıişteri, - Şikayet edecek bir 
şey .. şey .. sey. 

Avukat - Evet ortada bir şey 
yok, Huyu, soyu sana uygun. Ev ka 
dınlığı tamam. Yalnız kıskanctırı

yormuş, öyle mi? 
Müşteri - Hayır kıskaıı.rnıyo

rum. Öyle bir hisse alçalsam, o his

si mazur gösterecek bin bir sebebi 
tedarik etti ya. Ben ondan ayrıl
mak istiyorum. Sen ayrılamıyaca
ğımı iddia edip duruyorsun. 

Avukat - Öyle ya ona karşt bir 
isnatta bulu.namıyorsun. Yalnız boş 
laflar söylüyorsun. 

Müşteri - Yani lallann kati de
recede fena olmadığını iddia edi
yorsun ha? 

Avukat - (Sabrı tükenerek) A
man ne istersen yap! Şikayetın ne? 
Müşteri - Sana ne? 
Avukat - Bana mı ne? Bu .>abalı 
karını buraya çağıracağım. Ondan 
ayrılacağını kadına söyliyeceğim. 

Pek iyi. Bir sebep göstermıyecek 
miyim? 

Müşteri - Sana şu kadarını söy
liyeyim ki, benden başka hiçbir a
dam bu kadarına ... 

Avukat - Lil! Bu söylediklerin 
para etmez. Ne oldu, ne bitti onu 
söyle! Bir an için arkadaşın oldu
ğumu unut. O oturduğun koltılkta 
şimdiye kadar tümen tümen koca
lar oturdu. Senin bana söyliyeceği
ni kimbilir kaç kere dinlemişımdir. 
Açlltça anlat yahu! Karısile geçi
nemiyen dünyada bir sen mi var
sın? 

Müşteri - Bahis koşanın, benim 
gibisini şimdiye kadar duymamış
sındır. 

Avukat - Sen anlattıktan sonra 
hüküm veririm. 

Müşteri - Eh, bana bak öyley
se! Hiç duyulmuş mudur ki, oir er
keğin karısı, karşısına çıka koysun 
da ona: 
"-Yaratı!~ bana erkekleri ken

dime şakkadak aşık etmek dehasını 
verdi. Bu dehamı kullanmamak gü 
nahtır,, desin? 

Avukat - Sen varsın a. Sana a
bayı cayır cayır yaktırıp dursun. 

Müşteri - İyi ama onu zaten 
yaptı. Bana ama da güzel ve hoş 
oldu, dedi ve beni o kadar kemale 
erdirdi ki, başkalarını da kemale 
erdirmek istiyor. "Bu çocuk yetiştir 
menin en güzel yoludur,, diyor. 
Gıiya bu kabiliyette olan kadınlar 
çocuklar için mektep açmalı imiş
ler. Çünkü usta .:>luyorlarmış. On
dan dolayı kendi cocuklarına iha
net edip başkalarının çocukları pe
ş.ine düşmeli imişler. İşte bundan 
dolayı erkekleri kemale erdirmek 
dehasına malik olan kadınlar on-

lan düzüne düzüne kemale erdir 
meli imişler. Sen buna ne ders· 
a hazret? 

Avukat - (Dur.ıklar): Belki b 
sözlerde bir hakikat vardır. D 
bakalım acele etme. 
Müşteri- Ne vardır? 
Avukat - Yanı manbkan! Mü 

nasip bir hareket değil, malumı fa 
kat mantıkan doğru. Acaba bu sö 
lerine mantıki cevap ne olab · · 
ki? 

Müşteri - Hah karımın da söy. 
le.diği işte bu .. 

Avukat - Pekc~y, sen ne ceva 
veriyorsun? 

Müşteri - Söylediklerine mü 
nasip cevabın ancak (kendinden u 
tan yahu!) demek olduğunu söy 
ledim. • 

Avukat - Utanı;ı.·or mu? 
Müşteri - Yoo! . 
Avukat - Artık seni sevmiy 

mu? 
Müşteri - Seviyor .. f dman olsu 

diye üstümde meşkettiğini söylü 
yor. Fakat yavaş yavaş artık ben 
den bıktığını hayatında yeni b' 
alaka olması lazım geldiğini ilav 
ediyor. Bu naneye ne buyurursun 
efe ... mm? 

Avukat - Bana ne soruyorsun 
onu müdafaa eden bir söz söyledi 

.? 
mı . 

Müşteri - Beni müdafaa ede 
biricik bir söz söyledin mi? 

Avukat- Ko ki aynldın.Bu <;efe 
onu kontrol edemiyeceksin, i~ so 
nunda talaka varacak. 

Müşteri - Hele şu söylediği 
lafa bak. Sanki şimdi kontrol ed 
biUyor muyum ki? 

(İçeriye katip girer.) 
Katip - Bir kadın sizi görme 

istiyor. (Heyecanla) Aman size rica 
ederim. Bir belaya uğramıssa on 
kurtarmak kin ~linizden geleni ya 
pın. E.ğer ona blr ~ey iftira edildiy
se, sakın ha inanmayın. Ben masu
miyeti uğruia hayatımı bahse ko 
yarım. 

Avukat - (Saşalar) : Doğrusu 

ML~ter Gruppy (kendine gelerek) 
kadının adı ne? 

Katip - Yüzüne bakarken adın 
sormsını unuttum. 

Avukat - Bu noksanı lutfen ik 
mal eder misiniz? 

Katip - Adını utanmadan nasıl 
sorayım? Ona tecavüz gibi olur. 
Fakat zannederim ki .. Ümit ederim 
ki .. Belki beni affeder. (Dışarı çı
kar.) 

Müşteri - (Ortada hop hop hop
laya hoplaya) tam o! Yaptığı halt
tan tanıdım! Kanm be yahu! Ta 
kendisi. Şu gene cavlak kafalının 
üzerine meşketıniştir. 

~ Vatandaş: 

Cümhu.riyet Halk Parti
si Türk milletinin Kültür 
hususiyetini muhafaza et -
meyi ve Türk milletini mu
sır milletler seviyesine çı -
karmayı yüksek hedef bilir. 
Vatandaş: Reyini kullanma· 

yı ihmal etme. Çünkü verece
tini kuracaksın!. 
ğin reyle milletin s'. ·asi kudre-
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KESKiN KAŞELER"; Kırıkbk, nezle, Grip, Romatizma, baş ve diş ağrllarına birebirdir. İstanbul 
Bnhçcknpı SALiH i 

""" a 

ÖKSÜRÜK SURUBU 
''Sirop Pectoral .. 

taki ve yeni bütün öksürükleri 
~e .. 
t Çırır, balgam söktürür, bron,-
arı temizler, nezle ve gripten 
t~~r, göğüsleri zayıf olanlara 

, 

ılhassa ,ayam tavsiyedir. 

NGILtz KANZUK Eczanesi ~ <f • ~i'~e:;;~m 
8 • I ~\I 
eyoğlu lstanbul ~' 

Derince Tahmil ve Tahliye Ameliyesinin 
Jasnif ve Fi ati 

Ameliyenin nev'i 

~ - Ambar dahilinde supalana 
\i rlamak ve vapur dahilinde 
l' llçle supalan yapmak bu nmcli
'i eQe rıhtım veya silo iskelesine 
b eya vapur güvertesine vermek ve 
ıraknıak ta dahildir. 
2 

lalı -:- Supalandan açık vagona 
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da nııı ve mütekabilen de vagon
!! 11 supalan ve idare vinci ile va
le~d~n denize vermek veya mü-

abılen denizden almak 26189 4,5 4992 9 9 

l'ıh3 - Vinç iştiraki olmaksızın 
tr tını veya silo iskelesine veya 
e~crteden alarak vagona tahmil 

ek veya mütekabilen 44593 17 
4 

ıı - ~111",.fonrt.ım 111ının ac1k nra-
ıete nakil ve istif etmek ve mü-

abilen. 12325 23 

"'a. 
5 

- Silo iskelesine yanaşmış 
ıtef u~ güvertesinden veya silo is-

csınden nakil ve yerleştirmek 5 

'iıı 6 - Vinç iştiraki olmaksızın 
trı R~ndan tahliye ve açık araziye 
t a.gazalara nakil ve istü ve mü
~abilen. 

'1 
a.çllt - Vagondan idare vincile 
lek araziye tahliye istü ve mü-

abilen. 

d.e
8 

- Vinçsiz merakibi bahriye
~l ~ küfelerle veya aralık ile ve 
a.ç ~e çıkarılarak vagonn tah~il 
lst~ araziye mağazalara nakil ve. 

etmek ve mütekabilen. 
9 

- Vagondan olukla tahliye. 

ıı~O - Saatle müteahhitten alı
ak amele 

25140 8 

7 

269 20 

20411 5 

268 18 

5526 22 11776 14 

23 975 18 

9 16 

2103 24 8904 23 

5 475 14 

195 24 277 18 

7 9 

'ttı.e~l - Yevmiye ile alınacak a
e. 18 120 -

~ berince limanının on bir .ameliyeden ibaret olan ve 25595 lira 9 ku
'ıta.ş muhammen bedeli bulunan tahmil ve tahlıye işi bir sene müddetle 
(follalı_ Zarf usulile münakasnyn konmuştur. Her ameliyenin altında 
b;:erıeln tonaj tahmini ve takribidir. Aynı zamanda bu amehyelerin 
~-~ tonu kaçar kuruşa yapılabileceği de hiznlannda gösterilmiştir. 

l:la. Urıakasa 20/ 3/ 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat "11,, de 
~darpaşa Gar binası dahilinde Birinci Işletme Komisyonu tarafın

Yapılacaktır. 

.. 1~aliplerin 1919 lira 63 kuruş muvakknt teminat ile aynı gün saat 
%d a kadar komisyon kalemine teklif mektuplarını vermeleri la

ır. 

:r~l:ıu işe afd şartnameler, Haydarpaşa Liman Bnşmüfettişliğinde "Pa-
tı., olarak verilmektedir. (1461) 

~aıtfuhnrnmen bedeli 7330 lira 80 !ruş olan muhtelif toz ve analin bo
bo a.rıa Inuhtelif cins vernik üstübeç vesaireden mürekkep 28 kalem 
b~11 tnalzemesi 3/ 4/939 Pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşnda gar 
'lırı asındaki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile sn tın 

a.caktır. 

lt:;;; iŞe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 549 lira 81 
ll,ı Şluk znuvakkat teminatlarile birlikte tekliflerini muhtevi zarflan
d.ır ~ltsiltnıe günü saat (14) on dörde kadar komisyona vermeleri Iazım-

l:ıu . 
l>afııı lŞe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta-

dan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1559) 

~ 15 
Mart 1939 tarihinden itibare!: Münhasıran fskendenmdan Hale

lt!d.~eya Ralebin cenubunda herhangi bir istasyona ve bilmukabele nak
be Ccek emtia ve eşyadan sınıf farkı olmaksızın Pnyas - Meydanıek
t-e: mesafesi için ton başına maktuan perakende (276) en az beş ton iic
lt\ı~Ve?Jmek şartile (207) ve en az on ton ücreti verilmek şartile (172,5) 
trıeı- ş. Ucret nlmacaktır. Fazla tafsilfıt için istasyonlara müracaat edil-

' u~~ 

ERGANİ BAKiRi 
Türli Anonim Şirketinden: 
Ergani Bakın Türk Anonim Şirketi esas mukavelena~nin 24 üncü 

ve Ticaret Kanununun 361 inci maddeleri hükümlerine tevfikan hisse
' darlar Heyeti Umumiyesi 31 Mart 1939 tarihine müsadif cul!la günü sa

at 14 de aleiade toplanacaktır. Şirket hissedarlannm bu ictımada hazır 
bulunmak üzere o giin gösterHen saatte Şirketin Ankaradn Ulus Mey

i danında Koç Hanmda kain idarehanesine gelmeleri, ve hisse senetle-
rini içtima gününden bir hafta evveline kadar Eti Banka veya Türkiye 
İş Baıikasına yahut Şir.ketin veznesine tevdi eylemeleri rica olunur. 

İdare :ueclisi 

Müzakerat Ruznameşi: 

1 - ~irketin 1938 senesine ait tdare Meclisi raporunun okunması, 
2 - Murakıplar tarafından verilen raporun okunması, _, 
3 - 1938 senesi Bilanço ve karü zarar hesabının tasdiki ile İdare 

Meclisinin ibrası, 
4 - İstifa eden tdare Meclisi 87.alan yerine intihap olunan aznnın 

tasdiki intihabı ve Meclisi İdare azalan hnkkı huzurlannın 
tesbiti, 

5 - 1939 senesi için murakıplar tayini ile ücretlerinin tesbiti. 

Orman Umum Müdürlüğ.iinden: 
1 - Orman Umum Müdürlüğü teşkilatına dağıtılmak üzere müba

yaasına lüzum görülmüş olan miktarı aşağıda yazılı on iki kalem alet 
ve edevatı fenniye kapalı zarf usulile ve 15 gün müddetle eksıltmeye 
konulmuştur. · 

2 - Me1.kfır aıetlerin tahmini fiatı ceman 25.150 lira olup muvak
kat teminatı 1886 lira 25 kuruştur. 

3 - Eksiltme 23/Mart/ 939 tarihine müsadif perşembe günü saat 
15 te Umum müdürlük binasında üçüncü şube müdürlüğü odasında 
yapılacaktır. 

4 - Bu hususa ait idari ve fenni şartname Orman Umum müdürlü
ğünden ve İstanbul çevirge müdürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltmeycr gireceklerin teklif mektuplannı eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar mezkur komisyona tevdi etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (760) (1455) 
Cinsi Adet Cinsi Adet 

Pergel takımı 200 Gönye 60 derecelik 200 
Düblü tesimetre 200 Minkale 200 
Mayii mesafeyi ufka tahvil Mira 200 
cetveli 100 
Mikyası hendesi 100 Ormancı kompaS1 500 

Çelik şerit 100 Tecessümat burgusu 200 

Gönye 45 derecelik 200 Planimetre 50 

Babaeski Belediyesinden : 
Babaeski kasabasında tesis edilecek olan ve münakasası kapalı 

zarf usulıyle yapılması takarrur eden elektrik işine talip zuhur etmedi
ğinden hu defa 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan pazarlık sure
tiyle yaptırılması te}(arrür etmiştir. 

ı - Yaptırılacak olan elektrik tesisatının muhammen bedeli 18528 
lira 45 kuruştur. Ve buna ait santral binasının muhammen bedeli de 
4600 liradır ki ceman yekün 23128 lira 45 kuruştur. 

2 - İşbu tesisatın hitam müddeti münakasa tarihinden itibaren 
sekiz aydır. 

3 - Münakasa 3/Nisan/1939 tan'hlne rastlayan pazartesi günü sa
at 14 te Babaeski belediye dairesinde müteşekkil encümen huzuru ile 
icra olunacaktır. 

4 - Bu işe ait plan ve projelerin (on) lira bedel mukabilinde bele
diyemizden alınması kabil olacağı ilan olunur. (1478) , 

T. c. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türli Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek . 

Ziraat RankA41tnda kumbaralı ve thbarsrz tasarruf hesaplaT'lnda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

plana göre ikramlye dağıtılacaktır. 
4 Adet ı.ooo Liralık 4,006 Lira 
4 '' 500 " Z,000 " 
4 .. 250 .. 1,000 .. 

40 .. 100 ,, 4.000 ,, 
100 " 50 " 5,000 ,, 
120 ,. 40 ,. 4,800 "' 
160 " 20 " 3,200 ,. 
DİKKAT: Hesaplarmdaki pııralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eylul, l Birlncikinun, 1 Mart ve 1 Hazi
ran tarihlerinde çektlt-cektir. 

' 

~~m~~~~~~~~~~ 

OSM~~K~~Nı~!~1KASI 1 
TESiS TARiHi 1863 

Statı1/eri ve Türkive Cümhuriııeti ile münakit mukave/enamesı 
2292 Numarall 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/6/ 1933 tarıhli 2435 Numaralı Resm1 Gazete ) 

Sermayesi: 

ihtiyat a~çesi : 

10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 1 nglllz Lirası 

Tilrl<iyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANiSTAN. IRAN, IRAI<. FiLiSTiN 
ve MAVl;RAYI ERDÜN'de 

Merlcez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANYA, YUNANiSTAN, SURIVE. LÜBNAN 
ve HATAY'da 

filyalleri ve bQtQn Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri ya19ar 

Hesabı cari ve mevcluat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türloyc ve Ecncbı memleketler üzerine keşide senedal iskontosu. 
Borsa emirlerı. 

Esham vc tahvilat, alhn ve emfaa üzerine avans. 
Scnedaı tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şarllarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en m<ısait tartlarile (kumbaralı vP-va 

kumbarasız) tasarruf hesapları açıhr. 

·~~~~~~~~~~ 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan i~: 
1 - Büyük Menderes üzer.inde Işıklı gö1ünün sulama suyu iddihor 

havuzu haline konması, keşif bedeli "1133860" liradır. 
2 - Eksiltme 13-4-939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de 

Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu oda
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri "50" lirn mukabilin
de Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "47765" lir.a "80" kuı:tış
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvelellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida 
ileVekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almn
lan vebu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. "820" "1554" . 
Cenup Demiryolları 
işletme T. A. Şirketi 

Hissedarlarına ilan 

Ticaret knnununun 361 ve Şirket 
Esas Mukavelenamesinin 47 ve 48 
inci maddelerine tevfikan Cenubi 

r 
Hakiki 

DAİM ON 
l\fnrkah Cep - Pil - Fener 

ve ampullere 
DİKKAT 

Demiryollan İşletme T. A. Şirketi-

nin hissedarlar Heyeti Umumiyesi 
atideki ruz.nameyi müzakere etmek 

Beyanname 
No. 

Tarihi Kab 
adedi 

üzere işbu 1939 Mart ayının 31 in-
ı ci Cuma günü saat (10) Onda Şirke· 
tin Galıatada Bahtiyar Hanının bi-
rinci katında 9 numaralı dairede ka-
in merkezinde adi surette toplantıya 
davet olunur. 

1 - Meclisi İdare ve Miirakip ra-

• 
( 40345 
( 38457 

1 ( 6432 
( 6445 
( 42223 

porlarının kıraat ve istimaı, ( 6440 
2 - 1938 senesi Bilanc;o ve Kar ( 21164 

ve Zarar hesabmm tasdiki, mezkur ( 25492 
sene hesabatt netayicine dair idare ( 28652 

. meclisinin teklifi hakkında karar it- Il ( 28610 
! tihazı ve idare meclisi azalarının ib- • ( 54988 
rası, ( 26045 

1 3 - Cıkan Meclisi İdare azalan- ( 43426 

4 - 1939 senesi için mürakipler ( 11129 

7.2.1939 
21.1.1939 
13.7.1938 
13.7.1938 
21.2.1938 

13.7.1938 ) 
13.10.1937 ) 

8.11.1937 
18.11.1937 

) 

) 
23.1 ı.19:;7 ) 
5.5.1938 ) 
4.11.1938 ) 

23.2.1939 ) 
2.3.1939 ) 

12.81937 ) 

3 
3 
8 
9 

12 

54 

1 

nın yerine sairlerinin secilmesi, ( 44633 

tayini ve ücretlerinin tesbiti, 

1 
Yukarda müfredatı yazılı ve !s-

5 - Şirketin işleri ile sureti husu- tanbul İthalat gümrüğünde tescil et· 
ı siyede me~g"Ul olan meclisi idare ftza-
lan ile müdürlere tahsis olunacak tirmiş olduğum (!) ışaretli BEŞ be

yannamenin b irinci nüshaları konücret ve tahsisatların tayini için 
akdi muameleye müsaade itası, tenjan bürosunda olup yalnız ikinci 

6 - Meclisi İdare azalarına tnhsis nüshaları ve diğer (11) işaretli ON 
olunacak hakkı huzurun tayini. beyannamenin de birinci ve ikinci 

7 _ Meclisi İdare uzalanna ı?erek nüshaları, yani ceman ON BEŞ itha
doğnıdnn doğruya kendi namlarına lat beyanamesi ile, ı,u beyanname
ve gerek sair sirketler meclisi Mare lcrc ait ordino, fat..ıra ve menşe şc
azası yahut müdürü sıfatile şirketle hadetnameleri İstanbulda(ATADEK) 

1 takdi muameleye müsaade itaSJ, hanı yangınında yanmıstır. Bunla-
Laakal 25 hisse senedine malik 0 _ rın nüshai saniyelerini alacağımdan 

)up işbu toplantıda hazır bulunmak eskilerinin hükmü olmadığını Hôn e
arzu eden hissedarlar Ticaret kanu- derim. 
nunun 371 ve Esas Mukavelename- Halil Ali Bezmen 
sinin 57 nci maddeleri mucibince 
malik oldukları hisse senetlerini iç
tima gününden en azı bir hafta ev
vel şirket merkezine tevdi etmeleti 
icap eder. 

/!una dair bankalar tarafından ve
rilen vesikalar toplantıda hazır bu
lunmak üzere şirkete verilmiş senet 
makamında teltıkki olunacaktır. 

Hisse senetleri tevdi edilmiş oldu- l\fcclisi İdare 
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Hastalıklarına. cılız yavrular, •• •• • 
yurumı· 

yen, diş çıkaramıyan çocuklar, der· 

mansız ihtiyarlar, solgun kızlar ve· 

reme istidadı olanlar HASAN KUV· 

,YET ŞURUB undan içmelidirler. 

Kanı arttırır, iştiha verir şifai tesir· 

leri çoktur, fenni surette imal edilmis 

içilmesi kolay ve lezzetli bir şurubdur. 

Küçük, büyük her yaşta 

istimal edilebilir. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden : 
l Muhammen bedeli 1154 lira 95 kuruş olan 71 kalem atatı tıbbiye 

ile 5& kalem eczayı tıbbiye açık eksiltmeyle satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 25.3.939 cumartesi günü saat 11 de Devlet Hava yol

lan Umum Müdürlüğünün Tayyare meydanındaki binasında yapıla • 
caktır. 

3 - Muvakkat teminat 86 lira 62 kuruştur. Bu teminatı nakit ola
rak vermek isteyenler idarenin Ziraat Bankasındaki 3667 sayılı hesabı 
carisine yatırarak alacakları makbuzu komisyona ibraz etmelidirler. 

4 - Talipler bu işe ait şartnameleri Ankarada Umum Müdürlük-
te, f stanbulda Hava yollan acentesinde görebilirler. (811) (1552) 

BAKIRKÖY KAZASI TAPU MEMURLUGUNDAN: 
Bakırköy kazası Y qilköy Fener mevkiinde Y etilköy Fen eri 

3295 No.lu Denizbank Kanununun 6 ve 20 nci maddeleri muci
bince Denizbank'a intikal ettiği ve Tapu kaydı bulunmanıasm
dan senetsiz tasarrufata kıyuen tescili Banka tarafından talep 
edilmİftİr. 

Martın 17 nci Cuma günü saat 13 de mahalli tetkikat yapıla
cağmdan bu hususta biritiraz ve iddiası olanların tahkikat günün
den evvel daireye veya tahkikat günü mahallinde bulunacak me· 
nrura itirazını bildirmesi lüzumu ilan olunur. 

Böbreklerden idrar toNasına kadar yollardaki 
hastahkların mikroblarını kökünden· temizlemek 

için ( Helmoblö ) kullanınız • 

Dolmabahçe Havagazı 

Kok Kömürünü 
•• Tercih Edini'Z. 

Kepek ve Saç dökülmesine karşı 

'l. Bö~reklerin. tahşmak kudretini artınr, kadın, erkek idrar -rorluklıınnı, 
eskı ve yenı belsoğukluğunu, mesane iltihabıru bel aıruını, "ık sık adrar 

bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder 

gurc)aç 
Saç suyu kullan 

idrarda kumun, mesanede taıların 
teıekkülüne mani olur. '

111 Dr. SUPHI ŞENSES 
., 

Sıhhat Vekaletinin ruhu.tını haizdir. Her eczanede bulunur. 
Dikkat : Helmoblö, idrarınızı temizliyerek mavilettirir. 

idrar yolları hastalıkları mlltchııssı 
Beyoğlu Yıldız sineması kıırsısı Lc-1' 

'"'" """"'"'"•1m~n. Faklrln,. 

Belediye Sular idaresinden: 
Kapalı zarfla münakasa ilanı 

İdaremizce satın alınacak muhtelif kuturda ceman (58250) kilo kur
şun boru kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu husus için hazırlanan şartname idaremiz levazım servisinden 
parasız olarak alınabilir. 

2 - Talipler, şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını iha· 
le günü olan 5 Nisan 939 çarşamba günü saat (15) e kadar Taksimde 
idare merkezinde müdürlüğe vermelidirler. Bu saatten sonra getirile-
cek zarflar kabul olunmaz. (1681) 

Sahibi ve Ne rh•a t Müdürü Halil LOtfü OôRDONC'Ü Gazetecilik ve 

Neşrlvat T L. Ş. Ba:ıııldığı ver TAN Matbaası 

cı : 43924. ----· 

lzmir Vilayeti Daimt Encümeninden: 
İzmir Turistik yollan inşaatına ait eksıltme ilanında müteahhide 933 

mali yılı içinde 100 bin ve 939, 940, 941 yılları için de dörder yüz bin li
ra tediye olunacağı yazılmış ise de ancak 4 müteakip sene içinde yapı
lacak tediyat mikdarının inşaat bedelini aşmaması pek tabü olduğundan 
sureti ilana nazaran 941 senesi içinde 400 bin lira tediye edilmeyip o se· 
ne içinde inşaatın yekun bedelini itmam edecek kadar tediyatta bulu· 
nulacağı vukuu melhuz iltibase binaen tasrihan ilan olunur. "1667" 

Belediye Sular idaresinden: 
Üsküdarda İmrahor caddesine konulması icabeden büyük vananın 

takılabilmesi için Elmalı sularının 16-3-939 perşembe günü akşamı saat 
18 den ertesi sabah 6 ya kadar kesilmek mecburiyeti hasıl olacağı sa-
yın halka bildirilir. "1680" 

POKE 
K ER~ Trat bıçaklan en ııert oakal• 

bile yener ve cildi yumuşatıı' 

traı bıçaklarını 

ısrarla isteyiniz. 


