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)stat (M. Turhan TAN) m en güzel ro

namdır. Bu emu.laiz eseri aalı günü çıka
:ak olan Y edigünün fevkalade Y ılbafı 
.sayıımda okuyacakamrz. 

Valinin Gayelerine ...... KurultaglçtimaındanEvvel 
Beraberce Bir Bakış Mebusluklar Hakkındaki 

Sözle~ Şimdilik S~dece 
Lütfi Kırdar Digor ki: 

"Nereye Baksam Pislik. 

ihtiyacı Var. Her 
Yardım istemek 

Gıda 

Şeyi 

veya 

Maddeleri Pahal.. lstanbulun Binbir 

T amamlaınak için Hükumetten 
istikraz Yapmak Fikrindeyim.11 

Yazan : M. Zekeriya SERTEL 

[ •tanbul Nil ve beledi11e nlai Lfltf i Kırilar ıehrimize ge-
leli on bet gün ol.tlu. Hepimizin, ve bütün ıehir halkının 

Mıa onun üzerinM. BUigoruz ld 1Jali geldiği gündenberi feh
..,,. nwlateUI taraflannı dolafıgor, tetkikat yapıyor. Şimdiye 

t.,,,,,. Mler gördü, neler' ifi,tti1 Şehir hakkında edindiği umu
""2 kanaat nedir? Kendlaine bir ralıfma programı çizebilecek 
t.,,,,,. tetkikatı ilerikmlf midir 1 I p nereden baflamak, neler 
lta,,ınak tua1'"ıınuuladu 1 

H EPtMtztN kafasında istif
hamlapn bu dü§Üncelerle ye

'ftllmizi görmek ve ondan bu su Üniversite Mahallesi Kuruluyor 
cwabmı almak istedim. 

Gününün on sekiz saatini, ife ve 
~ hasreden Ltltft Kırdarm bir 
~ dakikamı olsun çalmak zamanı 
~ miydi, bilmiyorum. Fakat o 
~ apn işleri arasında benim
'lıa de uzun uzadıya konupnak 16:tfu-
1-u esirgemedi ve belki de İstanbullu
Jtra on günlük tetkiklerinden sonra 
'"8ı1 oldulu neticeyi bildirmek ihtl
'hcma kapıldı. Söze, 

- Daha ~ilerle koDUfBCak 
~ gelmedim, dl,e bat'ıdı. Tet
\tkıerimı tlenüt bttfrmedtm. Yapıla
tak o kadar çat tf, PQleeelı: o b
~ hizmet var ki, henüz kaf P..,... 
p1~:~a&& -&ü&üuauu1a uıııvaUak 

.Olamadmı. Onun için bu konupnanu
lt bir müllkat §ekline sokmıyalun. 
'l'etıdkatım bittikten, düfiinceleri
bli ve plAnunı tesbit ettikten 90nra 
'1nca mufasaalan konUJUruz. 

y ALNIZ §imdiden ~liyebili
a,.__ rim ki, gayet muazzam bir iş 
-ıındayım. Bir çok nokaanlar ve 
"1Üfküllerle muhat bir i§. Bu işi ba
flrabilmek için plAnlı ve rasyonel 
hllf!nıya ihtiyaç var. Bunun için 
~ern teşkilat lazım. Halbuki, be
ledıye teşkilatı gayet dağınık, ve 
llYrimuntazam. Bir misal vermiş ol
~ için binadan başlıyalım. Şu o
"\&l"Quğumuz bina içinde belediyerun 
)llıu -z encumen ve meclisi için yer 
~. Bir de ben ve batkltip bulunu
~oruz. Belediye teşkilltına bağlı di
b r tube ve müesseseler ayrı ayn, 
b 1rtbirinden uzak ve aralannda hiç-
i!' irtibat olnnyan eski ahpp \•e 
~aıı binalarda oturuyorlar. Memu
t...... ~ müdürü ile bir it görüşmek is
~. onun gelmesini beklemek li
~ırt. Sular İdaresi Taksimde. Bir i§ 
:rı. görüpnek üzere Sular İdaresi 
)' tidürQnün buraya gelip gitmesı 
l ltıın gününü alıyor. Rasyonel ça
~· bakımından bu dağınıklık der
hL izalesi lhım gelen bir dert ola
-,.. kUJtma çıktL 

ŞEHRi dol4fıyorum. Nereye! 
gitscmı pi.dik içinde: Bu

"'1n Pangaltıda haftada bir açılan 
Pazan ziyaret edeyim, dedim. U
tandım. Çamurla,. içine oturtulmut 
lciıfeler.Htılk vıcıkvıcık çamu7'lar i
~~ altfVni.f ediyor. Satıla" her 
kıl pi&, •cıtq ıekli pia, Httf §eTaiti 
J>ia. 

s OKAKLARI yıkatmak fate-
8orı. dim. Evvela su yok, dediler. 
eli ra da parke caddeler yıkanmsz, 
ct1r· bir mütalea ileri sürdüler. Şim
"itr ik biç olmazsa trotuvarlan yıka
!'11 ilk halkın toz ve çamur içinde yü
ı.... 'ti.lesine mini olmakla iktifaya mec 
"'ili' oldum. 

G IDA maddelerini tetkı1c et· 
tim. Müth'1 pahalı buldun&. 

AfGnf.aadcı hariçtn ~rirtUip 8 ~ 
(Sonu: ...... l) 

HükUmet 10 Milyonluk 
Tahsisat Vermeyi 

Kat'iyetle Kabul Etti 
Bu Para iki Taksitte .. Verilecek ve Üniversite 

M•hallesi -Sütün Şehzadebaııvı x.,Jıvacalt 

Son sene,e@e-tf ıtiversite fakülte
lerine devam eden talebe miktarı -
nın artması ve bütün fakültelerle, 
Üniversiteye bağlı hastane, klinik, 
laboratuvar, seminer ve kütüphane
lerin toplu bir yerde bulunması ve 
ayni zamanda şehir nakil vasıtala -
nndald intizamsızlık ve azlık, bu fa
kültelerdeki klinik, laboratuvar, se
m.iner ve hastane mesailerini intizam 
sız ve imkansız bir hale getirmiştir. 

Üniversite Rektörü bu mahzuru 
telafi ve talebenin vakit ve zamanı
le vazifelerine yetişebilmelerini te
min için bir çok çarelere başvurmuş

sa da §imdiye kadar müsbet bir neti
ce alamamıştır. Rektörlük, meseleyi 
esasından halletmek için, Üniversite
nin muhtelif fakültelerine bağlı biı
tün hastane, klinik, laboratuvar, se
miner, enstitü ve kütüphanelerini, fa 
kültelerin yakınlarında bir yere ce
metmiye karar vermif bulunmakta
dır. Bunun için de yapılan tetkikat 
neticesinde şimdiki üniversite bina
ıile Şehzedabşı arasındaki mahalle . 
ler istimlak edilerek Üniversiteye 
bağlı bütün müesseseler buraya top
lanacaktır. Bu geniş programın tat
biki de ancak "ıo milyon liraya mal 
olacaktır. 

Rektörlük, bütün bu noktalar et
rafında yaptığı tetkiklerden sonra 
bir plAnla hükumete müracaat ede
rek bu seneki bütçe ile bu tahsisatın 
verilm~tfr. 

11· . ı iki 
ec"e}t• 

F bu bütçe 

ile Ankara Üniversitesi için f~z1a mt'k 
tarda tahsisat ayırmak kararında ol
duğu için İstanbul üniversitesi ıçın 
istenilen tahsisatı bir defada ver
mek imkanını bulamamıştır. Hü
kumet, bu senedan başlamak üzere, 
beş sene zarfında evveli beş milyon 
liralık bir tahsisat vermek kararın
dadır. Müteakıp senelerde diğer dört 
buçuk milyon liralık tahsisat temin 
edilerek plan tahakkuk ettirilecek -
tir. 

Geçenlerde Aokaraya giden Rek
tör Cemil Dilsel, bütün bu noktalar 
etrafında alilkadarlarla görüşmü' ve 
bu hususta kendilerinden vaat de al
mıştır. 

Rektörün beyanatı 
Rektör Cemil Bilse}, dün kendisi

le görüşen bir muharririmize Univer 
site fakültelerinin teklmül ve 
ihtiyaçları hakkında şu beyanatta bu 
lunmuştur: 

"- En çok inkişaf eden fakülteler, 
tıp, fen ve edebiyat fakülteleridir. 
İktısat fakültesi yeni olduğu halde, 
onun üç senelik inkipf seyrinde de 
bir tekamül görülmektedir. Talebeler 
700 kişiye baliğ olmuştur. 

Edebiyat fakültesinin. üniversite
nin kurulduğu sene 167 si kız, 122 si 
erkek olmak üzere 289 talebesi vardı. 
Bu sene bu miktar 390 J..,.kız, 221 f 
erkek olmak üzere 614 kişiyi bul
muştur. 

Fen fakültesi. talebesinin mevcu
du 1933 de 338 kişi idi. Bu miktar bu 
sene 723 kişiye çıkmıştır. 

(Sonu, Sa. 8, Sil. 1 te) 

• 
Tahminden ibarettir 

Muhakka~ Sayllanlar Fethi Okyar, Kazım Karabekir, 
Hüseyin Cahit, Hasan Rıza ve Sadettinden ibarettir 

Ankara, 23 (TAN muhabirinden) - Parti Ku- mekli General Klzım Karabekir, muharrir Hüse-
rultayının fevkalAde toplantısı münasebetile mün- yin Cahit, riyaseticümhur umumi katibi Hasan Rı-: 
hal 18 mebusluğa kimlerin intihap edileceği etra- za ve Denizbank materyal şubesi müdürü Sadettin
fındaki rivayetler devam etmektedir. Münhal me- dir. 
busluklara intihap edileceklerinden bahsedilen ze- Doktor Adnan, Emekli General Cafer Tayyar, 
vat arasında Parti tarafından namzet gösterilecek eski vekiller lieyeti reisi Hüseyin Rauf ile diğer 
olanlar katiyetle tesbit edilmi' değildir. zevatın namzetliklerinin de müracaatları takdirin-

Parti namzetleri usulen Parti umumi idare he- de tetkik edilebileceği etrafında rivayetler vardır. 
yeti tarafından tesbit edilerek riyaset divanına ar- Ağaoğlu Ahmedin ve doktor Rıza Nur'un nam-
zedilmekte ve riyaset divanının tensibinden sonra zetlikleri mevzuu bahSolmadığı söylenmektedır. 

ilin olunmaktadır. Hulasa Parti Kurultayını müteakip toplanacak 
Bu sefer de böyle olması tabit olduğundan mün- olan divan riyasetinin tasvibine iktiran edecek olan 

hal on sekiz mebusluğa Parti tarafından gösterile- kat'i liste intişar edinceye kadar bu mesele etrafın
cek namzetler hakkındaki kat'i karar Reisicümhur da söylenilenlerin hiç biri rivayet mahiyetini geç
İsmet İnönü'nün ba§ltanlığında Başvekil Celal Ba- miyecektir. 
yarla Dahiliye vekili ve Parti Genel sekreteri Refik * 
Saydamdan mürekkep riyaset divanında verilecek- İmıir, 23 (TAN muhabirinden) - Beşinci Parti 
tir. Kurultayına iştirak edecek olan Vali Fazlı Gülecin 
Şimdiden namzetliklerine muhakkak nazarile riyasetindeki İzmir murahhasları bugün Ankaraya 

bakılanlar Londra büyük elçisi Fethi Okyar ile E- hareket ettiler. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

in önü 
o 

Hava Kurumunu 

Ankara, 23 (A.A.) - Reisicünıhur 
İsmet İnönü on dört yıldanberi fahri 
ba§ltanlıklarile tereflendirdikleri 
Türk Hava Kurumunu, yüksek hima
yelerine almak suretile de havacılık 
davasına karşı, tarihi kıymeti ve de-

Kongreden Evvel Yeni Merhale 

Agronom T eşkilit 
.... ~iesi Ha ırlanarak 

Kongreye T evdiOlundu 
Bu Programla Ziraatimiz Tamamen Modern 

Ve Fenni Bir istikamet Alacaktır 

rin manası bütün Türk milletince . Ankara, 23 (TAN Mulurbirin- dım olacaktır. Bu teşkilat memleke
çok iyi anlaşılan allkalannı teyit den) - Ziraat Vekaleti, agronom tin ziraatinin en rasyonel bir şekil
buy~rmuşlardır. teşldllt p~j~sini de Ziraat Kongre- de yürümesini temin için devletçe 

Turk k~n?tlannın yannki muvaf ~ s_lne . vennıştır. B~ teşkilat projesi yapılacak bütün işlerin muayyen 
f~kıyetlerını kolaylaştıracak değerlı uzerınde kongrenın vereceği karar gayeye varması için icra vasıtası 
hır ta~dir v~ teşvik olan bu büyük yurdumuzda tamamen Avrupa zi- olacaktır. Bu teşkilatın çalışma me
teveccuh, mılli havacılığımızın, daJ- raat sistemine doğru atılmı§ bir a
ma iftiharla saklıyacağı bir kazançtır. 

[Arkası Sa: 8, Sü: 3 te] 

Ziraat Vekilinin 
Gazetemize 
Bir Cemilesi 

o 

Zirai . Anketimiz 

Tak•rle Karıılandı 
Dün Ziraat Vekilimiz Faik Kurd

ojlu, gazetemize telefonla fU iltifat
ta bulundu: 

Ankara: 23 
~1 BirinclkAnun tarihli Tan ga

zetesinde halkın köy ve ziraat mev
zuu hakkındaki dileklerini tesbit et
mek için açtığınız sütunu memnuni
yet ve şükranla gördüm. İşimizin mu 
vaffakıyete erişmesi ve köylü ve çift
çinin dilek ve menfaatlerine uygun 
neticeye erebilmesi için bu teşebbü
sünüzü büyük bir yardım telikki et
tim. Tetekkürlerimi arzederim.,, 

Faik Kurdoğlu · 
Ziraat Vekilı 

Bulgarlar Harp 
Bütıeslni Arttrdtlar 
Sofya, 23 (TAN Muhablrinden)..

Bulgaristanın yeni 1939 devlet büd
ceei Kral tarafından taadik edilmif 
ve yakında ParlAmento tarafından 

da müzakere ve tasvip edilecektir. 
Bulgaristanm geçen 1938 yılı 

büdceai '1,328,000,000 leva idi. Yeni 
es.na .. a SCL •> 

Musolini Meydan Okuyor! 
''Almanya ve Macarist anla 
Beraber 135 Milyonluk Bir 
Blok Teşkil Etmekt eyiz 11 

ltalya Fransadan Taleplerini Zamanında Diplomasi 

Yolu ile Bildirmek Hakkını Mu haf aza Ediyor 

...... 
ı:nıao&ınt .. Kont C'iano oe lmredi Romada 

(Yaaw aekizinci aayfamızda) 



z 

•• •• usu 
Yazan: M. Turhan TAN 

Amerikalı bir doktorun aşkı öl~
mck için bir alet icat ettiğini gazete
ler ynzdılar. Baldıra bağlanan bir ke· 
merle göğse sanlan kauçuk bir boru· 
dan ibaret olduğu söylenilen bn alet 
sayesinde aşkın her fürlU cb'adı öl
çillcbiliyormuş. Gazetelerin yazdıJ:'l· 

na bakılırsa kocalarını sevip sevme
diklerini üç beş yıllık müşterek bir 
hayata rnğmen ke!!tiremiycn kaclın
lnr, bu aleti kullanmakla şüpheden, 
tereddiittcn kurtulduktan gibi etra
fını saran sekiz, on dclikanhdnn han· 
gisine yilreğ,.nde meyil oldui:'ll u te • 
bit edemiyen kızlar da yine hu ale
te bas vurarak kalp sırrını açığa çı· 
karabiliyorlaTmış. 

' Tabiatın biiyük oyunlnnndım biri 
de duygunun, diişüncenin madde ha
linde görünmemesinı1 iltiıamda tecel· 
li eder. Duygular da, düşünceler de 
sezilebilir. Lakin elle tutulmaz, mil
§ahhas hale konulmaz. Eğer bö:de 
olmasaydı dimağ ile kalbin elle tu
tulabilir eşya ~ıkarmakla meşgul bi
rer m kine olarak yaratılması lanm 
g-elirdi. 

Amenlmlı doktor. bir &ıik ölçiisli f. 
cat ettiğini iddia etmekle tabiatın en 
büyfik oyunlanndan birini ısorıa er
dirdiğini söylemis oluyor ki bu, ta
bii kanunlnnn ebediyeti bakıll'ından 
gülünçtOr. Sonra hu öJcüniln baldır· 
lnrn takılması garip. M~hterem dok
tor n k denilen seyin sıklet nıcrkc· 
rlni acaba hnldırda mı anyor? .. Ortn 
çaİ'İ'da bir takım §Övalyeler sevgiJile
rinin kendilerine sadakatlerini hem 
muhafaza, hem tevsik etmi~ olmak 
i~in ismet kemeri kullanırla~dı. A
merikalı doktor, nnlnsılıyor ki. hu ta
rihi kayıttan ilham atarak hiiyte bir 
öleü a~mava kn'kısmı ve fayıl:ıln
nnı da kendisi tevehhüm ve kendisi 
ilan etmistir. 

* 11~. zamımımı%da kaldınma dil~· 

mü~ bir mevzu olmakla beraber ta· 
rihi ve felsefi haysiyetini inkitr et
mt'k münevverler idn mürnkiin° de
ğil.tin Şarkta tasn.,.;'1.1( dıli denilen 
hakrt,atc meftun zümre: "Hiida fıcnk, 
&s.ul 1;1Cı k, b .. tün kevnü mekan 
fıc:ık.. düsh1rile aşkın ezcliyet ''e 
cl.e~; etini ifade e cnlışflMnn gil i 
Gn-1'ın en dolrnı özlU mütcf ckkirle· 
rl ~e askın samadani bir kudret ol
d•·:-~'"" sövlcmckt'c muztar lrnlmı~
lr .. "ır. 'es"la Russ"au, ftirnfl:lnm 
a•11

• ow;erf.,.dc "k kücfkkc•1 ac;kn tu
htl•'t•"'ttnu röylcr ki. hu askın seh
v,.+ "1,,.,nflıMnt ispat eden bin bir. de
lild"n biridir. 

Fakat unutulmaması lhım gelen 
bir nokta var: Ezelde var olup ebede 
kadar da var olacağı yUz binlerce 
mfitefokkir tnrnfından iddia o1unan 
askın hcnü:r. tam bir tarifi yapılnma
mı tır. Ynlnı:r. bliyük filozof Spencer 
muhtelif tarifleri toplıyarak a km: 

TAN 

Belediye Şirketin ~ 
Borcu.Olan ıŞelırin Süt ve 
Parayı istiyor Yağ Dertleri de 
Bunlar, Yapılmıyan Ha ile dil ig o r 

Y oflara Aittir 
Vali ve belediye reisi Dr. L~t

fi Kırdar, şehrin bellibaşlı ihti
yaçlanndan olan süt ve yağ me
selelerilc uğraşmağa ba~lamış 

ve İstanbulluların senelerden -
beri şikayetlerine yol açan bu i· 
ki meseleyi kati tekilde hallet· 
meğe karar vermiştir. Bunun i
çin belediye iktısat müdürliiğü 
teşkilatının esasla tetkikler yap 
malarını ve bu tetkiklerden son 
rn vaziyeti bir raporla kendisi • 
ne bildirilmesini emretmiştir. 

si taraftandır. 
Bundan başka belediye reisi 

yağların hilesiz olarak vasıfla • 
n Üzerlerine yazıldıktan sonra 
satılmasının teminini de kati • 
yetle alakadarlara bildirmiştir. 

Valinin tetkikleri 
Vali ve belediye reisi Lutfi 

Kırdar, dUn sabnh da Eyübe gi
derek tetkikler yapmıştır. Lutfi 
Kırdar Eyüpte Emniyet memur 
luğu dairesini, kaymakamlığı 

görmüş ve kaza dahilinde bir tef 
tiş yapmıştır. 

Karadenizde 
Şiddetli Bir 

Fırtına Olacak 
--<>---

Dün Gemicilere 

T ebliğat Yapıldı 
Karadeniz ve Egede kısa bir müd

det için duran fırtına tekrar şiddet
lenmiye başlamıştır. Dun rasathane
lerden Deniz ticaret müdüdüğüne ve 
rllen malumata nazaran, bugün Ks· 
radenlzde şimalden ve Egede lodos
tan kuvvetli bir fırtına kopması kuv· 
vetle muhtemeldir. Bütün gemicile
re bu yolda malumat verilmiştir. 
Denizbankın Güneysu vapuru dört 

gün teehhurla dün akşam limanımıza 
gelebilmiştir. Bu vapur, İneboluda 
vapur bekliyen üç bin sandık elma
yı da verilen emir üzerine almış ve 
limanımıza getirmiştir. Denizbankın 

Tramvay şirketinin vaziyeti hak· 
kında Nafıa Vekaletile temas etmek 
üzere Ankaraya gid911. belediye ma
kine ve sanayi şubesi müdüru Nus 
ret ile fen müşaviri Mustafa Hulki 
şehrimize dönmüşlerdir. B iye 
mühendisleri, Ankarada bulunduk -
lan müddet zarfında, belediyenin 
Tramvay şirketile Havagazı şirket
lerinden istediği para miktarı hak -
kında da Vekaletle temas etmişler ... 
dir. Tramvay şirketinden belediye -
nin istediği para, aradaki mukavele
ye rağmen şirketin yapmayıp da, be
lediyenin yapmağa mecbur oldut'U 
yol inşaatı parasıdır. 

Fen müşaviri Hulki ile Nusret. 
Tramvay şirketinin vaziyeti hakkın
da da notlar alarak vekalete bildire
ceklerdir. Bu notlar, Tramvay şirkı::
tinin satın alınması etrafında yapıla
cak müzakerelerde esas olacaklardır 

Liıtfi Kırdar, sütleri de pek 
fazla pahalı bulmuştur. Beledi • 
ye reisi, sütün, halkın belli baş· 
lı gıdalanndan biri olduğunu, 

bu pahalılığa seb~p eğer azlığı 

ise civar vilayetlerden kolaylık 
la getirilebileceğini de Heri sür
müştür. Liıtfi Kırdar, sütlerin 
Manisndn olduğu gibi hayvan 
sağılır sağılmaz hemen yerinde 
kablara konulup mühürlenme· 

Belediye rei~i '1ir aralık da 
Eyüpteki ~ispansere giderek bu 
müessesenin çalışma ptanmı göz 
den geçirmiş, yalnız bir beledi
ye reisi sıfatı ile değil, ayni za • 
manda selAhiyettar bir doktor sı 
fatiyle de dispan er doktoruna 
bir çok direktifler vermiş, ve 
gördüğü noksanlar hakkında da 
notlar almıştır. 

, Etrüsk vapuru da dün sabah saat 10 
da Mersin postasını yapmak üzere 

1 
Egeye gitmi~tir. 

---~o---

MOTEFERRIK : 

Mimarlar, Antdı 

Yapmak istiyorlar 
Türk mimarlar birliği Başvek~lete 

ve Büyük Millet Meclisi riyasetine 
müracaat ederek ebedi Şef Atatürk 
için Ankarada yapılacak anıd - kabir 
işinde hüktlmetin her türlü emirle
rini yerine getirmeye hazır bulun
duklarını bildirmişlerdir. Anıd - ka
bir projesinin ne şekilde ve kime 
yaptınlacağı henüz belli değildir. 

Tlirk mimarlan bu şerefin yerli sa
natkarlara nasip olacağını ümit edi
yorlar. 

Dün kendilcrilc görüştüğümüz mi
marlar birliği azası şunları sôylemlş
lerdir: 

"-Biz Atatürk devrinin mlnıar

larıyız. Onun yarattığı Türk inkıla
bını Türk milletine ve ona layık bir 
surette tarihe ve gelecek nesillere an 
latacak milli eserler yaratmakla nak 
şedeceğiz. Anıtı yapmak vazifesi 
bizimdir. Onun dehasını hiç kimse 
Türk mimarı kadar taş üzerine tes· 

DENiZ VE LIM!\•'~DA: 

Karadenizde Serseri 
Bir Mayin Dolaşıyor 
Karadenizde sık sık rastı.anan 

serseri mayinlerden biri de son de
fe Karadenizin Çatalca mevkiinde
ki ormanlı köyij hudutlan içerisin
de bulunan Karagöl ağzında ve sa
hilde görülmüştür. Mayini, o civar 
d"- dolaşan seyyar gümrük karakol 
efrn.dı görmüşlerdir. Gemicilere, 
mayine ya.km geçı;n~mel~ h~ın 
da telsizle mallımat verilmiştir. M~ 
yinm uzaktan göriilebilmesi iç.in 
yanına bir işaret konulmu ur. * Denizbank Umumi Müdürü 
Yusuf Ziya Öniş, evvelki akşam An 
kr.raya gitmiştir. Yusuf Ziya, An· 
karada, bankanın 939 büdce ve kad 
ro projelerini tasdik ettirecektir. 

----o----
ONIVERSITEDE : 

BELEDiYEDE: 

Gazi Köprüsünün 

Dubaları Bitirildi 
Gazi Köprüsünü teşkil edecek du 

balann inşaatı tarnamiyle ikmal e
dilmiştir. Bunlar biribirleriyle ek
lenerek yerlerine takılmıştır.Yalınız 

ortada, deniz vuıtn:lannm gelip 

gitmefori için açık bir yer kalmış
tır. Dünden itibaren de dubalar Ü· 

zerinde asfalt inşasına başlmıınış-

tır. 

Su ta!"Bahmetteki 
istimlakler 

Sultanahmette Araste sokağında 
hı:.friyat yapan İngiliz arkeologlıı· 
nndan Mister Baksterin, hafriyat 
saha:sındaki arsa sahiplermin Sten
di aleyhinde mahkemeye müracaat 
ettiklerini duymuş ve bu haber Ü· 

zerine belediyeye bir mektukp yaz
mıştıtr. Mister Bakster mektubun-

bit edemez.,, Akif ihtifali lcin da, arsa bedellerinin ödenmesi i<:in, 
izdiham Tahkikatı ~ mensup olduğu teşkilatla temas et-

Dolmabahçe faciası etrafında tnh- Program Y cıplldı mekte olduğunu ve yaklnda bu işi 
kikat yapan mülkiye müfettişleri halledeceğini bildirmektedir. 
dün de vilayette meşgul olmuşlardır. Büyük şair Mehmet Akif için ya· 
Dahiliye Vekaleti, tahkikatın biran pılacak ihtifalin programı hazırlan -
evvel ikmal edilerek fezlekepin ha· mıştır. Bu programa göre, üniversite MAARiFTE; 
zırlanmasını müfetişlere bildirmiştir gençliği, birincikanunun 28 inci çar- ------
Bunun için tefti§ heyeti dün akşam şamba günü üniversite konferans sa- Silivride yapılacak 
geç vakte kadar vilayette kalarak lonunda toplanacaktır. , 
tahkikat işiyle meşgul olmuş ve ye- Merasime, bir dakika ayakta sükut Köy yatı Mektebi 

Şehrimizde hava pek soğuk olma-
makla beraber civarda ve bilhassa 
Boğazın yukan kısmında çok serttıı·. 

En ziyade, fazla alçalan bulutlardan 
dolayı 1öis hasıl olmakt~dır. Geçen 
fırtına esnasında Karadenizde kalan 
vapurların çoğu limanımıza dônmüş

lerdir. 
Ayancık, 23 (TAN) - Bir hafta • 

'danberi Karadenizde devam eden fır· 
tınalardan, İstanbuldan gelen Tan 
ve Ankara vapurları Ayancığa uğra
madan geçmişlerdir. Ayancık yol -
cuları beş gündür Sinopta havanın 
açmasını beklemektedirler. 

Hari~te soğuklar 
Londra, 23 (A.A.) - İngilterede 

çok şiddetli soğuklar, devam etmek· 
tedir. İskoçya ve Yorkshire'e yeni
den kar yağmış olduğu haber veril
mektedir. Dün Cambervel'de ada -
mın biri soğuktan ölmüştür. 

Tiran, 23 (A.A.) - Arnavutluğun 

her tarafında bir .soğuk dalgaŞJ, hü
küm sürmektedir. İşkodra ve Kori_ça 
mıntaka1arında mebzı..u ~- - -1., .. vait • 
makta olduğu haber verilmektedir. 

Varşova, 23 (A.A.} - Hükılmet 

merkezinde karlan ortadan kaldır -
mak için üç bin kişi çalışmaktadır. 

Brüksel, 23 (A.A.) - Kralın te
şebbüsü ile fakirlere meccanen k-0-
mür tevziatı yapılacaktır. AçılmlJ o
lan iane defterinin ba§ına Kral Le
opold, kendi hesabına 50 bin frank 
kaydettirmiştir. 

Paris, 23 (A.A.- - Fall1efer adın-
daki ve 700 ton hacmindeki Fransız 
vapuru, kar fırtınası yüzünden yolu
nu şaşırmı,ş ve Reville burnu açıkla
rında bir kayaya çarparak batmış
tır. Tayfa kurtarılmıştır. 

POLiSTE: 

24. 12 - !?38 

Atatürkün Hayatı 
Ve Nutukları 

s - Atatürkün hauatı1111 

hatıralarını, bütün vecizele • 
rini ve nutuklarını ihtiva ; 
den bir eser mevcut mud':ı~ 
C - Atatürkün yalnız nutu tı 

kocaman bir cilt teşkil eder. ~ıı)~ 
ve hatıraları ile vecizelerini ~it fB" 
de sığdırmak mümkün değildır. Jet' 
kat bütün bunları ayrı avrı eser .. 

ye." 
de bulabilirsiniz. Atatürk.ün }la dıt• 
hakkında çıkmış iki, üç eser var 11• 

Meşhur nutku matbudur. Diğer ~sP 
tukları da ilerde hükumet tarafın 
neşredilecektir. 

* S - Limited şirket nedir~ıefı 
C - Dünyanın bulduğu en 1 

kai 
şirket şekli anonim şirkettir. _fa. Ço~ 
kanunen anonim şirketler bır ~ 

'b'd" A . . kete kayıtlara ta ı ır. nonım şır iJ'' 
safını haiz olmak üzere limit~ !a
ket ihdas edilmiştir. Bu şirketin ıır 
susiyeti mesuliyetinin mahdut 0 i 
şudur. Yani hissedarlar ancak JtO C' 

duldan sermaye nisbetinde rnesul dJ 
lurlar. Şirketin borcu ondan fazl~ 
olsa sermayedarların diğer rnallll 
müracaat olunamaz. 

* ti' S - Turhan Tan, Tan fl_:ı 
%eiesinde roman neşredtcı .. 
mldir? -~ 
C - Turhan Tan, Tan için b\l 1J" 

ve yeni bir tarihi tefrika bnıı1'5,.. 
maktadır. Adı Safo olacaktır. BU~ 
fo, Türk tarihindeki Safiye Sul 
dır. 

S - Evvel! bütün nıek~J. 
kitaplarında şiirlerini ok".,;,. 
ğumuz ı-e umilli Türk şaı ·• 
diye başımızda gezdirdiiif "; 
şair :IJI ehmet Emin şimdı _ 
rededir? Neden urıutulf11~ 
tur? Atatürk için son bır 
siye yazmıs mıdır? d" ss1' 
C - Şair Mehmet Emin şirn 1 

01~ 
lavdır. Devrili1 bıÜrdiği için ye.ı st' 
şiirler neşr:~dilmemektçdir. l3~ii1'~ 
heple de unutulmuştur. ~ta , 
hakkında bir fnersiye yazıp Ypjıll 
<1l~u •• , ·• •., 

* ısf# 
S - Hususi idareler "''1ı~ 

kil birer idare midir? He!.JJef 
gi bir vekalete bağlı d~U1 ıl' 
midir? Hususi idarelerı ı~~
mi idarelerle birleştirmek 
vafık değil mUJir? ıu baı· 
C - Hususi idareler, ma~a cJ 

çe ile idn.re edilen, mahallı vari ıt' 
olan ve bir meclisi bulunan aytl 0r 
şekküllerdir. Veknletlerc mcrb:!t~ 
ğildir. Umumi idare ile birleşıtı fi 
faydalı olup olmadığı meselesi ' 
ca tetkike değer bir meseledir· 

* ,, 

1 

"İhtiras, l!!tiha, heyecan, anu olma
dığını. lakin bunlann hepsini ihtiva 
eden bir ulvi duygu olduğunu söyle
mis ve onun hu sözn nsk hakkında'ki 
tal'"flerin en mükemmeli telakki e
dilmiştir. 

Ne gariptir ki, yazılı ''e yanst7. ta
rihte pek büyük bir rnc,•ki tutmucı, 

ocaklar söndiirlip ocakla'?' parlatmış 
olan aşkın ölçülebileceğini bugüne 
kn'lar düsünen çıkmamıştı. Amt'ri
kalı doktor bu yolda yegnncdir, la
kin bu yegnneliğin, onun n ka blgl
nc i en doğduğuna biz eminiz. eğer 
mucit doktor birini Dlik ile sevseydi 
nskın ölçülcmiyeceğine iman edcnle
rbı ha~ma geçerdi. 

niden bazı sivil memurlarla faciada etmekle başlanacak ve İstiklal marşı 
kurban giden eşhasla alakadar bazı şairinin ruhu taziz edilecektir. On· Maarif Müdürü Tevfik Kutla ilk 
kimselerin, şahit sıfatile ündelcrinl dan sonra İstiklal marşı çalınacak- tedrisat müfettişlerinden İzzet, mi
tcsblt etmişlerdir. tır. Bunu müteakıp doçent Ali Nihat mar Şemsettin ve VekAlet müfet-

Cinayet Suçlusu 

Kaçmak istedi 

s - Hükumetin ih~ttİe~ 
kararlaştırdığı köy birlı~,116 
ne zaman tatbikat sahlf 
neçee.ektir? . erıef 
C - Bu teşebbüs bir çok Y dl~ 

de tatbik edilmiş, fakat kendiS~ 
beklenen semereyi maalesef ve ~t 
miştir. Bu hafta toplanacak z tet' 
Kongresinde belki bu mesele de b'~· 
kik edilip müsbet bir neticeye 

Yann böyle olmıyar.nfını ve dok
tomn a k ölçüslinü elite kırm1yau

ltm kim temin edebilir ki? .. 

Sinemalarda Yeniden 
Tenzilat Yapllacak 
Halkın eğlence ihtiyacını tatmin 

eden slncma ve tiyatroların bilet 
bedellerinden devlet ve belediyeler 

c~ yapılan fedakarlığa knrşı sinema 
sııhiplerinin ücretlerde matlup ten· 
ıttlitı yapmadıklkan Maliye Velcl.
lftlnin yaptırdığı tetkiklerle anla
gılmıs ve keyfiyet Dahiliye Veldile
t!ne bildirilmiştir. 

Dahiliye Vekllletl Mallye Vek&le 
tinin tetkikini vilayetlere bildirmiş 

Lüzumu Muhakeme Karan Tarlan tarafından bir nutuk söyle- tişlerlnden Necmettin, Silivriye Ok Meydanı cinayeti hakkında-
Vilaycte bildirilen Devlet Şürası~ necek ve şairin edebi hayatı izah e- bnğlı Korfalı köyünde yapılacak o- ki tahkikata dün de devam edilmi,_ 

nın lüzumu muhakeme karan, dün dilecektir. lan köy yatı mektebinin yerini tct- tir. Dün tekrar Ok Meydanına ve 
eski vali ve belediye reisi Muhittin Daha sonra, İstiklll marşının güf- kik etmek üzere dün sabahleyin Si- Topkapıya gidilmiş yapılan araştır
Ostündağa tebliğ edilmiştir. Muhit· tesi, şairin, ''Çanakkale şehitleri". llvriye gitmişlerdir. Maaril heyeti mallarda maktul İhsanın elbiselerl
tin Üstündağ bu karara itiraz edip "Azimden sonra Tevekkül", "Salt dün tetkiklerini bitirerek ak~m ni bulmak mümkün olmamışt;r. 
etmemek hususunda henüz bir karar: Pa§ıl lmamı", Asımından "Güre§", geç vakit tekrar İstanbula dönmüş- Murat bir aralık elbiselerin Aksa
vcrınemiştir. ! "Mahalle kahvesi", "Bülbül., ve "İ- tür. rt.y tarafında bir yerde gizli oldu-* Ankara radyosunun bir müddet man,, isimlerindeki şiirleri okuna - ===============- ğunu söylemiş ve memurlarla bera
sonra neşriyatını genişletmesi mev- caktır. irin kabrine giderek abidenin ilkte- ber Aksaraya giderken tam Laleli 
zuu bahistir. Tasarlandığına göre, sn- Toplantıda bulunanlar buradan şa- mel taşını koyacaklarpır. apartımanl8J'lnın önünde birdmbi-
bahlan da neşriyat yapılacak, pazar re tabanlan kaldınp kaçmıya baş-
ve cumartesi günleri neşriyat müd- GALATA KIZILAY KONGRESiNDE: lamıştır. Heyecanlı fakat, kısa bir 
deti daha fazla uzatılacaktır. -takipten sonra maznunun önune çı· * Şehrimizde ölçü ve ayar me- kan bir subay çelme atmak suretiy-
murlan için bir kurs açılmıştır. Bu le kendisini yere düşürmüş ve kıs-
kursa d~am için bugün civar viH'ı.-

ktvrak yakalanmıştır. Murat, bu se
yetlerdeki memurlar şehrimize gel-
mi~lerdlr. fer eloiselerin Aksarayda olmadıi'.,'1-

Bu arada İzmir ölçüler ve ayar rnü nı, fakat kaçabilmek ümidiyle bu-
dürü Lem'i Aksoy da gelmiştir. rnlara geldiğini söy,lemiştir. Tahki

Antep Kurtuluıu 
Gazlantebin kurtuluşunun 17 in· 

cl yıldonümünü kutlamak üzere İs
tnnbulda bulunan Gaziantepli genç
ler bir toplantı tertip etmişlerdir. 

kata devam edilmektedir. 

Takunye ile Yaraladı 
Küçük Ayasofyada Medrese soka 

ğmda oturan 28 ya~da İfakat ile 
seyyar satıcı Fethi arasında kavga 
çıkmış, İfakat Fethinin ba~na ta
kunya vurmak suretiyle yaralam1ş
tır. 

stnema ve tiyatrolann halk tara· 
fından ucuz olarak görülebilm ini 
temin için bizzat aliıkadar olmnla
nnı istemistir. 

Toplantı ayın yirmi beşinci pazar 
günü saat 14 de Eminönü halkevinde 
yapılacak ve gençler tarafından Ga
ziantebin kurtuluş mucadelesinde 
gösterdiği kahramanlıklar anlatıla -
caktır. 

Galata Kızılay şubesi konıcresi dün toplandı. Resimde, kongre azala
nnı bir arada &:örüyoruz. 

* Elmadağı caddesinde oturan 
Hüsnü ile seyyar satıcı Recep ar.a
sında kadın yüzünden &ıknn bir kav 
gada Hüsnü Recebi bıçakla sol ko-
lundn.n lamıştır. 

la nacaktır. ~ 
~~~~~~~~ 

TAKViM ve 

24 llkkcinun 1938 I 
CUMARTES 

• 41 
12 inci ay Gün: Sl JCşstıil· 4 _,. ıs 
Arabi 1357 ltU11"' 11 
Zilkalde: 1 BlrlncikAJal~z.tS 
GOneş: 7,23 - Öğle: 16" 
İkindi: 14,33 - Akşam: 5 sr-
Yatsı: 18,22 - İmsak: ---' l 

YURTIA HAVA vAzı-YE1,. 
' und ıı 'f'Ş 

Y ilköy feteoroloji fstasY0 11rdun 
nan malti m ata göre, hava yu ı: ıc , 
ve Cenubi Anadolu bölgelerinde nclll ıı ~ 
luUu, Trakya, Karadeniz kıyıl ~ 1 el "' 
palı ve mevz!l yağışlı, d iğer f,r 'f!~~ 
kapalı ve yağışlı geçml tir . . ROZ yt"'l _,r 
ya ve Kocı:ıelide Şimali, dığeJ' ruı ""ıı
umumlyetle Şarki istikametten °tı11,nı ıc ,t 
vette esmiştir. Dün 1stanbuld0 z4 ~
pah ve kısmen yağışlı gecrn~b111n ~,,, 
z.arflndakt yağışın metre rnurıı f1\ ıc d 

raktığı su miktarı 1,5 kilogrD et 
dilmiştir. Rüzgfır ŞimalJ 1 t k • r 
niycde 5 - 7 metre hızla e t 
14 tc hava tazyiki 760,3 ınl;~, g 1 
Suhunet en yuks , gQncşte t 
10,8 ve en du~ük 6,4 santigr 
kaydcdflmI:tir. 
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1935 Anlaşması 

'I l' ~n: ômer Rıza DOCRUL Japonyanın 
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t Ceçen ayın sonuncu ~ü, müte-
'tffa İtalyan parlamentosunda Tu- ç • ft deki 
14~· .l{orsika vesaire için yapılan nü- 1 
t Yışler, İtalya ile Fransa arasında 

ı::-Us nıeselesini kapattığı sanılan s .• yas eti 
b i> anlaşmasını ortadan kaldanın~ 
ııı"1\ltıuyor. İtalya hükfuneti, anlaş- . 
Q 

11Y1 bugünkü şartlara ve icaplara ~, • T 
/t1!11 bulmadığl için onu keenl~ru-ı Japonya Çm çın am 
h;ık~n saydığını Fransa hükfunetine • • ,,. 1 • 
041d1~iş, ve bu suretıe kapatılmış Bır lstıklal stıyormuş 
tlc tıgu sanılan dava eski mahiyeti Tokyo, 23 (A.A.) _Başvekil prens 

Yeniden ortaya çıkmıştır. ş k · l Konoye, Japonyanm Uzak ar sı ~ 
,., aval • Musoolini anla~ması diye bul 
"l\\~hur olan 1935 anlaşması ile İ- yaseti hakkında izahatta unmuş-
:;ııYa Tunus haricinde istediklerinJ, tur: 
1111b Çin, Japonya ve Mançuko komü • 
llıı eşistanda serbest hareketi kazan- nistliğe karşı kendilerini müştereken 
~ ş l'e bunun mukabilinde Tunusta- müdaiaa edecekler ve ekonomik sn
~ İtalyan mekteplerinin 1945 de 
b~bsız mektebi, ve Tunustaki yüz hada beraber çalışacaklardır. 

d
ille Yakın İtalyan tebaasının 1965 Askeri hareketlere Japon aleyhta-
ell lmal rı Çin hükumeti bertaraf edilinciye 

l sonra Fransız tebaası o arını 
'% 1 kadar devam olunacaktır. tı etmişti. 
lt.Jyanın Tunmtaki mekteplerini Çin, Japonya ile bir antikomünist 

~tebaasını şu kadar yıl sonra Fran- pakt aktetmelidir. 

1.h devretme~e razı olmasından an- Bu paktın Çinde tamamile tatbi
~l~ mana, onun Tunusu :zaptet- kini temin için Çinin bazı noktaları
! tn hakikaten istihdaf etmemesi, na askeri kuvvetler ikame olunacak-
1~•t Tunusla alakasını bnşka men· tır. İç Mogolistan hususi bir antiko
~tler kazanmak için kullanmak is- münist mıntaka olacaktır. 
"'ltlesiydi. Japonya, Çinde bir ekonomik in-
4-ltalyanlarm Tunustaki varlyet1eri, hisar kurmak niyetinde değildir. Ec-

ltt&aten mfistesna bir vaziyettir. nebi devletlerin menfaatlerine doku
l~ İtalyanlar evvela Tunu!'ı hey- nulmıyacaktır. Fakat Japonya hukuk 
""llrtin muhtelif zamanlarda Sardin- müsavatı bakımından serbest ticareti 
~~ara, Sicilyalılara ve Napolililere ve serbest ikameti talep eder. 
("CGİkleri imtiyazlardan istifade ~ Çin Japonyaya tabii zenginlikle • 
~~er, sonra Fransızlar fibi vergi rin işletilmesi fırsatını vermelidir. 
'"flrler, ana yurdlannda askerlik Japonya Çinden toprak ve harp taz
>.'Pnıağa mecbur deifldirler. Onun i- minatı istemiyor, 
~ llabeş harbine ancak 700 kişilik Japonya Çinin hükümranlığına ri-
1~ .kıta ile iştirak etmişlerdi. Tunus- ayet etmekle kalmıyor, mevcut ecne
~ İtalyan mektepleri yalnız İtal- bi hukuklarının ve imtiyazh mınta
~ll konsolosluğmıun k~ntroluna ta- kalarmın ilgasına da taraftar bulu -

dir ve Fransızlann bu mektepler nuyor. Bu suretle Çinin tam ve mut
~l'İnde hiç bir kontrol hakkı yok- lak olarak istiklilinin teminine ama

. Batta İtalyan gemileri de ayni dedir. 
~irettedir ve İtalyan konsolosunun 
""lll kontrolu altındadır. 

Çinlilerin zaferi 

l>iğer taraftan 1922 den ba~lıya
~ 'limustaki faşist partisi inkişaf 
~~ ve Tttnusta yaşıyan biitün İtal
~lal'l teşkilatı içine almıştı. 

ftalyan teckilAtının yerli Arap teş-
'" ~ ~;:. •J! 'Partileri ile münasebetlt11...; 
t 'tntta bır ço& ~"Y•"r ıov,y•enıyor 

t bir takım tahrikiıtın İtalyanlar ta-
~1tıdan yapıldığl iddia ediliyorsa 
h· hu nokta ancak iki tarafın bile 
•leceği bir iştir. 

t 'l''llnus Araplan ara.onnda görülen 
(~ ~iluiyet, istiklal kelimelerile ken
~\1 ifade eden cereyan yabancı tah
'lere isnat olunuyorsa da, bu i,na
~ lle dereceye kadar doğru olduğu 
~ kolay kolay anlaşılacak mahiyet-
değildir. 

~'.takat öteden beri söylendiğine göre 
"1ıtıstaki Destusçular Fransız hi
~~·esj gibi İtalyan istilası aleyhin-
tdirıer. 

~ 't'tınustaki hatın sayılır bir nnımr 
~ahudilerdir ve iki buçuk milyon 
~ illa birlikte 80,000 yahudi bu 
tıı tll\lekette asırlardanberi ikamet et-
t!tted' 'h. ır. 

• "llrttıstaki ftalvanlarm mnkadd<? -
''t . 
~ 1llı tayin eden 1935 anlaşmasının 

'-s1 üzerine ne beklenebilir? 
~\~llustaki faşist teşkilatı yerli tnh
·~ Nerle birleşerek Fransızlarla nıU
~ele nıi edecekler? 

~I ltıi Fransa Tunus dahilinde yerli 
~ tnile ile mi karşılaşacak? 

~lee bu yerli gaile harici bir rniida-
\> l'e yol mu acacak? 
~ akın istikbalde karşılaşacağımız 
~~İseler tamamile meçh~lilmUzdür, 
ı1t llt 'I'unus sahasının bır ~ok kan-
"lıltı . ld v .. h .. lq ara müsaıt o ugu şup e go-
~eı 
~~ . ·1 t ~~ Ya, 1935 anla'.!Maııını ı ga e • 

~i le 'l'unusu almayı ve Tunul\un 
~~l'ta deniz üssünü zaptetmeyi is
t;> il( etıni' oluyor. 

'it· akat Fransa da bunlan te~elliim 
'Ri takdirde bir Akdeniz devleti, 

\,~.~nlonial devlet, beynelmilel ha
~:ı~ bir niifuz sahibi bir devlet ol· 
ll tan çıkar. 
~ tı YÜ7:den me~ele iki taraf arasın
' hh ihtimali doğurabilecek vaha
etted' 

ır. 

~'*"CJhayda Çiçek Salgını 
\~nghay, 23 (A.A.) - Şimdiye ka
a~anghayda 1180 çiçek hastalığı 
~ kaydedilmiştir. Hastalardan 
~ll~cllebi ölmüştür. Hastalığa tutu
~atın adedi 331 Çinli ve 23 ecne-

t. 

tlelJam ediyor 
Hongkong, 23 (A.A.) - Çin ajan

sı bildiriyor: 
Tsunghua civarında düşmana te

sadüf eden Çin merkez cenahı kanh 
bir .,,..,;ı.-- ... c.Ye girişmiş ve Japonla-
n geri çekilmiye mecbur etmiştir. 
Düşman 150 ölü vermiş ve bir çok 

at bırakmıştır. 
U enhsien'in şimalinde ve Singhe

nin cenup kıyısında bulunan Çin kı
taatı da düşmanı mağlup etmiştir. 

Şei-Leu-Tie'de 600 JapÔn askeri 
imha edilmiştir. 

Anhuei vilayetinin cenubundaki 
Tungçeng geri alındıktan sonra, Çin
liler Anking üzerine taarruza ve ev
velemirde Japon geri hatlarını te~dit 
etmiye başlamışlardır. 

----0------

lngilterede l§sizler 

Nümayiş Y aptllar 
Londra, 23 (A.A.) - Üçü kadın ol

mak üzere "İşsiz amele,, hareketine 
mensup 50 kadar adam, meşhur Ritz 
otelinin Grill - Room'una girmişler 
ve kendilerine çay verilmesini iste
mişler, içecekleri çayın parasını da 
vereceklerini söylemişlerdir. 

Kendilerine çay verilmekten imti
na edilerek polise müracaat edilmiş
tir. 

İşsizler, polis gelinceye kadar. nu
tuklat irad ederek bilhassa "Kış yar
dımı,. ve noel yortusu münasebetile 
de hususi bir yardım yapılmasım is
temişlerdir. 

Polisin gelmesi üzerine nümayişçi
ler oteli terketmişler ve Picanelly 
Circus'de "Kıs yardımı istiyoruz,, di
ye bağırarak bir geçit yapmışlardır. 

Maearistanda Yahudiler 
için Yeni Tedbirler Ahndı 
Budapcşte 23 (A. A.) - Yeni bir 

kanun, memleketin hayatındaki ya
hudi tesiratını izale etmek maksadile 
bir takım şiddetli tedbirler vazet -
mektedir. 

Yeni kanuna nazaran yahudilerin 
hususi sanayi, bankacılık ve ticaret 
işlerine iştiraklerinin yüzde nisbeti 
yirmiden on ikiye, gazetecilik, tiyat
ro, sinema ve serbest meslekler sa
hasında da yüzde 6 ya inmektedir. 

Yahudiler, devlet memuru olamaz 
lar ve umumi müesseseler müstah -
demini arasına giremezler. Tabı ve 
gazete işlerini idare edemez ve me
sul müdür olamazlar. 

TAN 

Mübadele ve Tefviz işi 
Tasfiye Ediliyor 

Büyük Millet Meclisi Dün Buna Dair Olan 

Kanun Layihasını Müzakere ve Kabul Etti 

Ankara, 23(TAN muhabirinden)-ı man için kendilerinden aranmaz, ta
Büyük Millet Meclisi bugünkü top- hakkuk ettirilenler de terkin edilir. 
lantısında adliye müfettişlerinin izin- Bu gibi icar ve ecrimisiller için açı· 
lerile vazüeden ayrılma ve devamia- lan davalar ve icra takipleri durduru 
rı hakkındaki kanun layihası ile es- lur ve alınan adli ve idari kararlar ka 
babı mücbire ve zaruriyeden dolayı tileşmiş olsalar dahi terkin edilirler. 

takip ve tahsiline imkan olmadığı Tahsil edilmiş olan icar ve ecrimi
cihetle kayıtlarının silinmesi isteni- viz edilen gayri menkullerden önce 
len bir milyon küsur bin liraya ait siUer geri verilmez. Tahsis veya tef
teskerenin geri verilmesine ait Baş- müstahikler tarafından ya doğrudan 
vekalet teskereleri okunmuştur. doğruya veya hükumet tarafından 

Bundan sonra rüznamenin diğer gösterilmesi hasebile işgal edilmiş i
maddelerine geçerek tahlisiye umum ken sonradan istirdat olunmuş bulu
müdürlüğünün 1934 yılı hesap kati- nan gayri menkuller ile haklarına 
işine ait kanun layihası ile 1938 yılı mukabil kendilerine bono verilenler 
muvazenei umumiye kanununa bağlı tarafından gerek hükumetçe göste
bütçelerin bazı tertipleri arasında rilmek suretile ve gerek gösterilmek-
2.459.256 liralık münakalat yapılmn- sizin işgal edilmiş bulunan gayrimen 
sı ve yine bazı tertiplerden 12050 lira kuller hakkında dahi bu hükümler 
tenzil edilerek yeniden açılan bir kı- caridir. 938 müvazenei umumiye ka
sım fasıllara fevkalade tahsisat ola- nununa bağlı bütçelerin bazılarında 
rak konulması hakkında kanun la - değişiklik yapılması hakkındaki la
yihasını kabul etmiştir. yiha da Meclis ruznamesine alın-

Büyük Millet Meclisi memurları - mıştır. Büyük Millet Meclisi gelecek 
nın teşkilatı hakkındaki kanun 18.yi- içtimamı 2 ikinci kanun pazartesi gü
hası ile mübadele ve tefviz işlerinin nü yapacaktır. 
katt tasfiyesi ve intacına mütedair 
kanuna ek kanun layihası da Mecli- Gayrimübadil istilıkaklannın 
sin bugünkü toplantısında müzakere te11Jiyai 
ye kabul edilen kanunlar arasında Ankara, 23 (Tan muhabirinden)-
bulunmakta idi. Sonuncu kanun la- Gayrimübadil istihkaklarının tesvi
yihasının hükümlerine göre, bu ka- yesi hakkındaki kanun mucibince ç1-
nunun neşri tarihine kadar olan mu- karılacak hazine tahvillerinin 1938 
amelelere münhasır olmak üzere mü- mali yılında ödenecek ilk taksitleri 
badil, muhacir, mülteci, göçebe ve karşılığı olarak Düyunu Umumiye 
hükumetçe nakledilenlerin ve harik- bütçesine 400 bin lira i1ave edilmek
zedelerin hükumet tarafından göste- tedir. 
rilmiş olsun, olmasın bidayeten işgal Layihadaki bir hükme göre, hazi
eyledikleri hazineye ait gayri men- ne tahvili verilmek suretile ödenecek 
kullerin icar ve ecrimisilleri tefviz olan istihkakların 10 liradan noksan 
ve tahsis muameleleri sonradan biti- olanlarının asgari kesirleri nakden 
rilerek katileşinciye kadar geçen za- ödenecektir. 

Amerikan 
Siyaseti 

--o-

Alman Protestosu 

Resmen Reddedildi 
Vaşington, 23 (A.A.) - Hariciye 

Nazır vekili Velles, Amerika Birle
şik devletleri hükumetinin İçkes'in 
Cleveland'daki nutkundan dolayı res 
men özür dilemesini istiyen Alman 
hükumetinin talebini reddett~ğini bil 
dirmiştir. 

Vaşington, 23 (A.A.) - Amerika
nın Almanya tarafından resmen ya
pılan protestoyu reddeylemiş olması 
siyasi mahafilde Almanyanın on se
neden beri Amerika ile olan münase
batında uğradığı muvaffakıyetsizlik

lerin en ağırı olarak telakki edilmek 
tedir . 

Mezkur mahafildeki mevcut kana
ate göre, Amerikanın totaliter dev
letlere karşı olan hattı hareketi ya
vaş yavaş tavazzuh etmiye başlamış
tır. Amerikanın enternasyonal işler
de gittikçe daha bariz bir şekilde va
ziyet alacağı anlaşıhyor. Bu işe A
merikan silahlanmasının yeni bir e
sas üzerine tezyidini zaruri kılmak
tadır. 

Vaşington, 23 (A.A.) - Ayan ha
riciye encümeni reisi Pitman. gaze
tecilere beyanatta bulunarak ezcüm
le demiştir ki: 

"Amerikan milleti Japon hükume
tini sevmiyor. Amerikan milleti Al
man hükumetini de sevmiyor. Mil
letimiz komünist olsun faşist olsun 
her türlü diktatörlük hükUınetlerine 
muarızdır.,, 

---o-
Daladier Kabinesi Kati 

itimat Kazandı 

Suriyede 
Karışıklık 
~ 

Gençler, Hükumeti 

Devirmiye Çalışıyorlar 
Halep, 23 (TAN Muhabirlııden)

Kürtdağı Mebusu Reşide Halepte 
yapılan suikastten sonra Reşit ve 
Şeyh Halil mensupları arasında si
lahlı mübareze şiddetlenmiştir. 

Jandarma kuvvetleri Kürtdağmdan 
tamamen çekilmiş, iki taraf karşı 

karşıya kalmıştır. Suriye hükumeti 
kargaşalığı önlemek maksadiyle 
Şeyh Halili Halebe çağırarak tev
kif etmiş, fakat bu hadise dağlılan 
yeniden tahrik etmiştir. Şimdi 

Kürtdağında emniyet ve asayiş na
mına hiçbir şey kalmamıştır. 

İki taraf ta tepeden tırnağa ka
dar silahlı bir halde biribirlerine 
hücum etmekte her gün birçok kişi
ler ölmektedir. 

Cebeli Dürüzde muhafızlık kati
binden başka tek Suriyeli memıır 
kalmamıştır. Halepte vatani hüku
meti devirmek maksadiyle kurulan 
"Genç Suriyeliler Cemiyeti,. ~li
yete geçmiştir. 

Münihte Tevkif Edilen 
Komünistler Serbest 

Bırakıldılar 
Münih, 23 (A.A.) - Komünist tah

rikatı yaptıkları için bir tahaşşüt 
kampına sevkedilmiş olan 13 işçi, 
serbest bırakılmıştır. 

Nürenberg'de bir barışma şen1iği 
yapılmıştır. Strecher yanında bir çok 
hükumet memurlan bulunduğu hal
de 18 eski komünistin ellerini sıkmış 
ve kendilerine endüstri müessesele
rinde iş verilmesini emretmiştir. 

Noterlik Yapanlar 
Teminat Verecekler 

Araplarla 
İngilizler 

Çarpıştılar 
--<>-

Nablüste Yeniden -

.. 

Umumi Grev Yapıldı 
Kudüs 23 (A. A.) - Nablus civa -

rında İngilizlerle çeteler arasında ye 
niden iki müsademe olmuştur. 

Surine şehrini İngiliz kuvvetleri 
muhasara ederek ziya bombalannın 
ışığı altında müsademeler olmuş, her 
iki taraftan 15 ölü ve bir çok yaralı 
vardır. 

Cenine - Nablus yolu üzerinde bir 
İngiliz zırhlı otomobil devriyesi mev
zi almış arablann baskın ateşine uğ
ramıştır. Her iki taraf takviye kuv
vetleri aldıklarından bu müsademe 
çok ciddi bir mahiyet iktisap etmiş
tir. Müsademe devam ediyor. 

N ablusta dünden beri grev hare -
keti fili bir mahiyet almıştır. Bu gre
vin sebebi dağa kaldırılan altı İngi
liz hadisesi üzerine İngilizler tarafın 
dan alınan tedbirlerdir. Şehre İngi -
liz takviye kıtaatı gelmiş ve bunlar 
arablann tüfek ateşiyle karşılaşmış
tır. İki İngiliz askeri ve üç arab öl
müştür. 

Barem Kanununda 

Yapdacak Tadilat 

Ne Tath Hayat! 
Yazan: B. FELEK 

Elimde kalem ve önümde ka&"tt: 
- Acaba ne yazayım? diye düşün

mekteydim. Şurasını da slı:e itiraf e. 
deyim ki; yazı yazmanın en güç tara
fı da budur. 

Zaten bana: 
- Yük taşım.ayı mı tercih edersin, 

düşünmeyi mi? 
Diye sorsalar, ~phesiz birincisini, 

hem de seve seve tercih ederim. Bun
dan dolayıdır ki; bir çok düşüncesiz· 
liklere müsamaha ile bakarım, için\• 
den: 

- Belki adamcağız benim gibi dü
şünmeden yılmıştır, der geçerim. 
Uzatmıyalım, tam o ~ırada bir dos

tlun odadan içeri girdi. O da benim 
gibi muharrir. Adetten olan selam 
sabahtan sonra, halinde gördüğiiın 
yorgunluğu sordum: 

- Ne o? Sende mi, irlbe tutul
dun? Düşkün görünüyorsun! 

- Yoooo! İyiyim hamdolsun! LA· 
kin yoruldum. 

- Neden, uzaktan mı geliyorsun! 
- Hayır köprüden geliyorum. 
- E, bunda yorulacak ne var~ 
- Nasıl ne var be birader? Ilcl& 

bugünlerde o kadar yoruluyorum ki, 
sorma! 

- Çok mu geziyorsun? 
- Hayır, yalnız çok vakit sarfe .. 

diyorum. 
- Ne :;bi? 
- Ne gibi olacak? Yağmur yağı-

yor, sokaklu çamur. Yolda gider
ken her basacağım taşa ayn ayn ha
kı~·or, sekiyor ve çamura batmamak 
için dikkat ediyorum. 

Bu sırada damlardan akan yağ'-

mur oluklan altında ıslanmaya vo 
Ankara 23 - Büyük Millet Mec- sokaklara zifir akıtan soba horuları

lisi Bütçe encümeni Maliye Vekili - nın altında Ickelenmemeğe de dik
nin huzurile Barem kanununun de - kat ediyorum ve yine hu arada Mt' 
ğiştirilmesine dair olan kanun pro - otomobil veya araba altında kalmıı
jesini müzakere etmiştir . ma;\'a da dikkat ediyorum. Yine bu 

Yeni projeye göre; ehliyet ve liya- arada yanımdan geçen otomobilin çı
katleri itibarile terfia hak kazandık-1 karacağı 7.İfosu iistiime giymemek i
ları halde kadro darlığı hasebiyle çin de dikkat ediyorum. 
bir derecede iki terfi devresi geçiren Yine bu arada öksüren veya ttikü· 
memurlara her derecede bir defaya ren birinin serpinfüinc uğramamak. 
mahsus olmak üzere üst derece ma- için de dikkat cdi~·orum :ve hayııtın 
aşı veruecektır. nızmerre i~Jcrinde bayat balık alına-

Teşkilat kanunları ile kabul edilen maya dikkat ediyorum. Tifolu zer. 
kadrolar beş sene değiştirilemiyecek zevat yememeye dikkat ediyorum, 
ancak maaş ve ücret bakımından za- bozuk yumurta seçmemeye dikkat e
ruri tadilat yapılacaktır. diyorum, ekşi portakal, dişi et, sula 

Ücretli vaziielere ilk ahnacak me- süt, kanşık yağ, çürük lastik, yırtık 
rnurlar tahsil derecelerine göre gire- çorap, kalp ak~e. delik para alnıa

bilecekleri maaşlı memurluk ,dere - ma:va da dikkat ediyorum. 
cesinin ancak bir derecedeki emsali Tiyatro tenkidinde aktörü, reji~ö-
hasıh ile tayin olunabileceklerdir. rii, müellifi kırmamaya, kitap tenki-

Ücretli memurluklarda bir terfi dinde muharriri, tabii, bayii ih:me
müddeti bulunanlar ücretlerinin te- meye, fıkra yazarken bileni bilmiye
kabül ettiği maaşa bir terfi müddeti ni işki11endirmemeyc ve biitün btt a
bulunmayanlar bir derece asa - rada i~imizi bozmamaya, yolumttzn 
sına tayin edilebileceklerdir. şaşırmamaya ve itiharımızı eksiltme

Bir Alman • Çek 

Anlaşması Y apd.dı 
Berlin 23 (A. A.) - Almanya ile 

meve d:khat edh·omrn. 
E. bu kadar dikkatten sonra ha.: 

maldan fazla yorulmaz da neyl4'rirn? 
dedi. 

Çekoslovakya arasında bir adliye an 1 1 
laşması imzalanmıştır. 1 kanunusa - KISA HABERLER ' 
nide meriyet mevkiine girecek olan 
bu anlaşma, mucibince, Südet Al - ----

Ankara, (TAN Muhabirinden) - Ve
manları, bazı şerait tahtında, dava - killer Heyeti bugün mutat toplantısını 
lannı Çek malı.kemeleri yerine Al -
man mahkemelerinde gördürebile -
ceklerdir. 

Ç ek':'alovakyanın l tal ya 
Sefiri Romacla 

Roma 23 (A. A.) - Çekoslovakya
nın İtalya kroh ve Habeşistan İm -
paratoru nezdinde murahhas elçi ta
yin temiş olduğu yeni sefir B. Vlap
timil Cermak. buraya gelmiş, istas
yonda hariciye nezareti mümessille
ri ile Çekoslovakya sefareti erkanı ta 
rafından karşılanmıştır. 

Milletler Cemiyeti 
Konseyi Toplantısı 

Cenevre, 23 (A.A.) - Konseyin 
önümüzdeki toplantsının yapılmıya 
cağı hakkında bazı devlet merkez
lerinde şayialar çıkmıştır. Halbuki 
bir Londra haberi Lord Halifax'm 
bu toplantıya iştirak edeceğini bil
dirdiği gibi cemiyet genel sekreteri 
de muvakkat ruznaıneyi reddetmiş
tir. Beklenmedik bir hadise olma
dığı takdirde, konsey 16 Kanunusa 

yapmıştır. 

• Manisa, (TAN Muhabirinden) - Yem 
Mıınisa Valisi Osman bugün geldi ve va- 1 
zifesine başladı. Yeni Vali ve Parti Baş
kanı akşam Parti binasında memurlar 1 
ve Parti Azalariyle tanıştı. 

• İzmit - İkinci el emekleri ve ınyaret 
sergisi Halkevl salonunda törenle açıl

mıştır. Pek mükemmel bir surette hanr
lanan bu sergi, yirmi bir gün devam e
decektir. 

• Cebelitank -Figaro gazetesine bildi
rildiğine göre, General Franko, gripten 
ehemmiyetli surette hastadır. Hiçbir biil
ten neşredilmemiştir. 

• Berlln - D. N. B. Aımanya Propagan· 
de Nazın Doktor Göbbels, :;;iddetli bh 
mide Üşütmesinden hastadır Ve bir kaç 
gün yatakta kalmak mecburiyetinde bu
lunmaktadır. 

• Prag - Rel!:lcOmhur Hacha, Slovakya 
Başvekili Tisso'yu, Mllll Müdafaa Yük
sek Konseyi Azalığına tayin etmiştir. 

• Paris - Hırsızlar bu sabah iki banka 

Paris, 23 (A.A.) - Daladier kabi~ 
nesi, kendisine yalnız yedi reylik 
bir ekseriyet temin etmi§ olan Me
busan Meclisinin ilk rey vermesin
den sonra dün geceki celsenin niha 
yetinde üçüncü defa olarak ıtimat 
meselesini ileri sürmüş ve 137 rey
lik bir ekseriyet kazanmıştır. Çün
kü meclis, büdcenin heyeti mecmu 
asını 229 -reye karşı 366 reyle kabul 
etmiştir. 

Ankara, 23 (TAN Muhabirin
den) - Noter vekili namı ile vazife 
gören müstakil noter muavinleriyle 
bu vazifeyi ilavei memuriyet olarak 
yapan adliye memurlannın temi
nat yatınnıya mecbur olduklarını 
Adliye Vekaleti teşkilatına tamim 
etmiştir. 

nide İsveç Dışbakanı B. Sandler'in 
başkanlığında açılacaktır. Rumame 
de politik mahiyette iki mesele var 
dır: Birincisi İspanyol olmıyan mu
hariplerin Cümhuriyetçiler bölge
sinden çekilmesi, ikincisi, ıde Çin 
hükUmetinin müracaati. 

veznedarını sokak ortasında soymuslar 
ve 15 milyon :frank alıp götürmüşlerdir. 

Veznedarlardan birt müdafaa etmek iste
diğinden şerirler tara!J.ndan öldürülmüs
tür. 

• Brumwıex - .mr trenıe bir otobüs a
ra~nda vuk·ıbulan blr mü:ı:ıdeme neti· 
cesinde 3 kişi ölmOs ve 22 xlşl yaralan
mıstır. Yarahlardan dördü ağırdır 
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Yapmışlar f 

Alh ay evvel Taksimde Camlıköşk 
önünde Emjne ve Şerife isminde iki 1 . 
kadın tarafından yapılan bir soygun 
culuk iddiası dün ağırceza mahkeme 1 

sinde tetkik edildi. Davacı Zekiye 'ı ı [ 
mahkemeye gelmemişti. Suçlular - ı ı 
dan yalnız Şerife vardı. 1 
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FILJJI GÖRIJIEK ISTEYENLEfl 
AMERlKAN HALK DÜŞMANLARININ 

Korkunç maccralariyle ib!'etle seyrediJecek hayatlarını göstcrcıı 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

GA GSTER 
ŞAHESERLER ŞAHESERiNi GÖRMELiDiRLER. 

Filme ilAve olarak FOX DÜNYA haberleri ve WALT DİSNEY'in RENKLİ Miki Maus filmi 
Bugün saat 12,45 ve 2.30~~- ucuz matineler '\•ardır. 

Bir kaçakçılıktan bir buçuk sene ı • 
hapse mahkum olan ve Leman müs- ------';;.._----------------------------------
~u~mı da bbnM~rifua~~a~p~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-~-~~.,~ D~ Be~m Rupn1 
Emine ile beraber Zekiyenin kolun- 1 Şehzadebaşı Gedikı>afa l Cerrah~a Hastanes:I Da}ı1111e 
dan kıymetli pırlantalar bulunan bi- 1 mütehassısı 

leziğini ve içinde mühimce parası F E R A H A z A K Çartıkapı tramvay durai' ~ 
bulunan çantasını almıya karar ver- ~ 

mişler ve kadını adım adım takip et- Şehrimizin iki büyük sinemasında 3 günde 14645 kişi 11 

mişlerdir. Zekiye Camlı köşkün ö - 1 • • As LA R 1 ' M E V L O T sı·ı ı-
nünden geçip karanlık sokağn sapa- ~ ·' As K 1 N G oz y 1 İstanbul mebusu merhum :U ~J 
cağı sırada hemen Şerife ile Emine 

1 
· 

1 
1 ı tem_in ruhu iÇin bugünkü cuırı~~· 

üstüne atılmışlar, saç saça kavgaya öğle ~amazını müteakıp ÇcJ1l 11at 
tutuşmuşlar bu arada Zekiyenin ko- Türkçe sözlü Arapça şarkılı filmini gördüler ve beğendiler. Bu film [ tnşta Atikalipaşa camiinde ıne' 11• 

lundaki bileziği koparmışlar ve elin- il hiç bir filmin kazanmadığı takdir ve muvaf!akıyeti kazanıyor. , okunacaktır. Merhumu seven~~!-
deki çantasını da alarak bir taksi ile il AZAKTA 1 den FERAHTA 11.45 ten itibaren devamlı seanslar j' nıyanların malumatı olmak UZ 

' Hacıosman bayınna kaçmışlardır. i~iiii!i!!!!!~~;;;;oı;;;iô!i! Pazar günü saat 9.30 dan itibaren • lan olunur. __,,/ 

u: .. ·""""...,...,. Dün mahkemede hadisenin şahidi em ı•••••••••••••••••••••••••••••• ------------

Rumenler, nhtımcia karşılayıcılan arat;ıncla 

Yarın ilk maçlarını Ankara muh
teliti ile yapacak, salı günü 1stan· 
bulda, Fcncrbahçe, perşembe günü 
aeGalatasarayla karşılaşacak olnnRu 
men muhteliti dün saat on beşte Ba
sarabya vapurilc şehrimize gelmiş ve 
nhtımda Beden Terbiyesi Direktör
liıği:-; i"enerbııhçe ve Galatasaray 
delegclerile klüp mensuplnn tarafın
dan karşılanmışlardır. 

Rumenler son zamanlarda takım
larında Macar oyunculara yer verme 
dikleri için tamamen Rumen futbol
cularından mürekkeptir. 1 7 si futbol
cu ve üçü idareci olmak üzere 20 ki
şi olan takımda dört milli oyuncu 
vardır. Kaleci, sağ muavin, sağ açık. 
ve merkez muhacimleri beynelmilel
dir. Bu takım, Yunanistanda da Yu
nan milli takımile karşılaşacak ve 
Rumanynyı temsil edecektir. En iyi 
oyuncuları, takımın kaptanı olan 
merkez muhacimleridir. 

Kafile reisi tak1m hakkında mu
harririmize şunları söylemiştir: 

.. _ Takmnmız tamamen gençtir. 
Rapid, Üniversite, Viktorya, Yuven: 
tos, C. F. R. tak1mlanndan aldığımız 
oyunculardan teşkil edilmiştir.,, 

Rumen futbolculnr, dün akşam An
knraya hareket etmişlerdir. Yarın 
ilk knrşılaşmalarını. Ankara Şehir 
stadında Ankara muhtelitine karşı ya 
pacaklardır. 

Maçtan sonra İstanbuln harekete
decekler ve İstanbulda da salı günü 
Fenerbahçe ve perşembe günü de 
Galatasarayla karşılaşacaklardır. 

Futbol federasyonu, 1stanbuldaki 
maçların Fenerbahçc ve Gnlatasnray 

takımlarile yapılması hususunda İs
tanbul Beden Terbiyesi Direktörlü
ğüne emir vermiş ve klüplere tebliğ 
edilrni~ir. 

Klüpler takımlarını hariçten bazı 
oyuncularla takviye etmekte serbest 
bırakılmıştır. Rumen milli formasını 
temsil salfıhiyeti verilmiş bir takıma 
karşı Fenerbahçe, Galatasaray klüp
lerimizin kuvvetli bir şekilde çık

mak için Beşiktaş oyuncularından 

bazılarını takımlarına alarak takvi
yeli bir şekilde çıkmalarını pek ta
bii görüyoruz. 
Sarı lacivertlilerin Beşiktaştan hü

cum hattına Hakkı ve müdafaadan 
Hüsnüyü alacaklarını haber aldık. 

Bu husustaki fikirlerimizi ayrıca 

bu sütunlarda yazacağız. Sarı kırmı
zılıların da takımlarını hariçten tak
viye edeceklerini zannediyoruz. 

Fcnerbahçenin maçını Adnnn A-

kın, Gfılatasaray maçını da Nuri Bo
sut idare edecektir. 
Maçların her ikisi de Taksim sta

dında yapılacak, safi hasılatın yüz. 
de yirmi beşi oynıyan klüplcrc ter
kcdilcccktir. 

-n--

Hakem Kursları 
Sona Erdi 

İstanbul Beden Terbiyesi Hakem 
kursu sona ermiş olduğundan salı gü 

nü akşamı saat 18.30 da Eminönü 
halkevi salonunda kursa devam eden 

lerin tahriri imtihanları yapılacak· -
tır. Evvelce kurs görüp te imt~han 

olmamış hakem namzetleri de imti
hana girebileceklerqir. 

~ İstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanlan 

Semti ve mıı
hallesi 

Cadde ve so - No. su Cinsi 
Muhammen 

Aylığı 

Lira Kr. sokağı 

Topkapı, Beyazıt ağa Topkapı 
Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden 939- senesi 
mayıs sonuna kadar. 
Yeni bahçe Arpa emini Tatlıkuyu 
Müddeti icar: 

Cami mahalli 

480 - M2. Arsa 

5 00 

Seneliği 

5 lira 

Teslimi tarihinden 940- senesi 
mayıs sonuna kadar. 

Bnkırkoy Vidos k~esl 
Seneliği 

8 - dönüm tarla 5 lirn 

Aksaray Molla Gürani Taşmektep 49 Bostan 
Fatih Tercuman Yunus Mehmet ağa 84-86 Baraka ve bostan 

Müddeti icar: 

Aylığı 

5 lira 
4 lira 

Teslimi tarihinden 941 - senesi Tcşrinisanisinin yedinci günü nkşa
mına kadar. 

Yukarda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verileceğinden istekli
ler 27.K. evvel. 938 salı günü saat 15 e kadar Çenberlitaşta İstanbul 
Vakıflar bas müdurlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (9358) 

* Kıymeti 

Lira. Kr. 
Pey parası 
Lira Kr. 

225 20 16 89 Mercan Dayahntun mahallesi Valde 
Han ikinci kemer üst katta 42- No. lu 
kagir adanın tamamı. 

27 81 2 10 Çarşı Kazazlar orta sokak 29 No. lu 
dükkanın 1/3 hissesi. 

Yukarıda yazılı mahlül emlfık satılmak üzere 15 gün müddetle a
çık arttırmaya çık.arılmıştır. 

İhal si 2.1.939 pazartesi günn saat 14 de icra edileceğinden talip

Jcrin Çernberlitaşta Vakıflar ba~ mudı.irlüğı.i m!lhlülat kalemine müra

caatlan. (9158). 

niyet ikinci şube kaçakçılık bürosun- Pl.ERRE Rl.CHARD WtLLM DO G UM p 
da memur 311 numaralı Nezihi din- , Türkiye İş Bankası İstanbul ti' 
lendi. Hadiseye tesadüfen muttali A N o w A besi şeflerinden Turgut SatP111ci3JI' 
olan :nemur gördüklerini şöyle an - T A R A K velki sabah saat yedide bir JaZl 
lattı: yaya gelmiştir. Ömürlü olsU!/ 

''Ben yanımda eski polis memur - iRTiHAL 
lanndan Şemsi ile Camlıköşkte otu- Gayrimenkul Satıc ilanı ~ 
ruyordum. Hava henüz karanyor - :f Merhum Kenan Ku]aksıZJ:ll ~J 
du. Aşağıdan gürültüler işittim. Her- lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : in valdeleri Müzeyyen Ku ~ 
kes aşağıya bakıyordu. Ben de a- Bay Mehmet Sahihin sandığımızdan 10368 hesap No. sile aldığı müptela olduğu hastalık~(Jf' 
liikadar oldum. Pencereden başımı (4800) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu öde- tulamıya.rak irtihal ey ~ 

mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 ncı Cena.zesi bugün 24 BiJincllt "'"" 
uzattığım zaman üç kadın saç saça d ;r 

maddesinin matufu olan 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden 1938 Cumartesi saat 11 c ııı 
geldikkrini gördüm. Aşağıya koş • Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinin eski Çakmak yeni Tarlabaşı tancı Vükela sokak 25 ,r.ıod~! 
tum. Bunları ayırdım. Şimdi mah - caddesinde 427 ada 26 parsel 35,33 eski 31 yeni kapı No. lı kagir bir köşkten alınarak namazı J<J_~ 
kemede bulunan Lemanla arkadaşı apartımarun yanın hissesi bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon- Osman Ağa camiinde ]olılllJ'~C" 
Emineyi yakaladım. Bunları arkada- muştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir- Karacaahmet mezarhğ.ına def1l 
şım Şemsiye teslim ettim. Zekiye ba- mek isteyen (660) lira pek akçesi verecektir. Milli banknlanmızdan bi- dllecektir. ......./. 

rinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle bele J(ls~ 1 
yılmış yerlere serilmişti. Ben bir ta- TEPEBAŞI DRAM ~ 

raftan düdükle istimdat etmekle be- s 11 
diye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rusumu borç- ili ~4 _ 

12 
_ 

1938 
cuııı0 1

1 
luya aittir. Arttırma şartnamesi 27.12.938 tarihinden itibaren tetkik günü akşamı saat 20 erd' 

raber bir taraftan da Zekiyeyi ayılt- etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacak- A s M o D E 5 P si 
mağa çalışıyordum. Bu arada Leman tır. Tapu sicil kaydi ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve takip dos- 1

1 
laTIKLAL CADDE 

d d ' . 1 1 b 1 k"k ed k ~lllm KOMEDi ı<l&MI • .el Şemsinin elinden kurtulmuş, Emine yasın a var ır. Arttırmaya gırmış o an ar, un arı tet ı ere sah-
24 

_ 
12 

_ 
1938 

CUJ11ııt""' 

yi de kolundan çekerek hemen bir lığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu gündilz sant 14 te t.I 
nur. Birinci arttırma 10.2.939 tarihine miisadü cuma günü Cağaloğlun ÇOCUK TIYAT~os / taksiy:! atlayarak sır olmuşlar, ben ~-· 
da kain sandığımızda saat 14 den 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat (Si) 6' 

Zekiyeyi merkeze getirdim ve vaziye ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bed~lin tercihan alınması icap ;ş,u akşam sut ,.,oıı 
ti anlattım. Zekiyenin kolunda ince eden gayri menkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş (RAHMET JF~ 
bir y.:ıra vardı. K an sıxıyorJu. I3llc-- olnıcı.~n ~.u tLu. ~• .. ı..,1 tnlr~;,.r1,. son arttırarun taahhüdü baki kalmak şar- bQyQk yeni 0 

ziği ve çantayı görmedim. tile 28.2.939 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde y<; .,.,.,; saat- tlejji .Ra~t Rızıt ..... 

Reis Refik şahide bir sual daha te son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok art- H~~~~:," ~ 
tıranın üstünde bmıkılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ~ gecesi...-/ 

sordu: alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklan ve hususile faiz 
- Bu yara yeni miydi, eski mi? ve masarife dair iddialanrun ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde ev- Pedagoii Tahsili 

Şahit yeni olduğunu ve iki milimet- rakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle Müddeti Arttırıldı ) / 
re kadar derinliğind~ bulunduğunu haklarını bildirmemiş olıınlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyan- Ankara 23 (Tan muhabirindcll gD: 

söyledi. Bundan sonra reis suçluya lar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalttlar. Daha fazla malUmat Gazi Terbiye Enstitüsünün pcd~ ~ 
almak isteyenlerin 938/938 dosya numarasile sandığımız Hukuk işleri şubesi tahsil müddeti iki senede de' 

söz verdi. Nezıhinin şehadetine karşı servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. seneye çıkarılmıştır. Bu şubcY;ı# 
bir şey söyleyip söylemiyeceğini sor- * vam edecekler bir buçuk sene 

1
4 

du: Leman hiç bir itirazı olmadığını DİKKAT tüde nazariyat görecekler, a~tı ~İtÖ( 
söyledi. Muhakeme gelmeyen şahit - Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayri mcnkulii ipotek giister· İzmirdeki Kızılçullu ve Eskışe b~,ı 
lerin çağınlması için başka bir güne mek istiyenlcre tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak ki köy öğretmen okulunda wt . 
bırakıldı. usulüne göre kolaylık göstermektedir. (9375) l göreceklerdir. ./ 

~~~~ ·~~~---------------------------------------..;_~------------~---~----------------
1stanbul Asliye Altıncı JJO~ • A 

G yrime kul Satış ilan• 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bay Yordanın 13148 hesap nuınnrasilc sruıdığımızdan aldığı 

(3200) liraya kar~ birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu öde
mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 ncı 
maddesinin matufu olan 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden 
Boğaziçinde Bebekte Yağhane namı diğer Yoğurthane sokağında eski 
ve yeni 5 numaralı ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık 
arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. 

Arttırmaya girmek isteyen (400) lira pey akçesi verecektir. Milli ban
kalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bü
tün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve del
lôliye rusumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 24.12.938 tarihin
den itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık huk~k işleri servisinde 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şart 
namede ve takip dosyasında vardır. Arttır.maya girmiş olanlar bunlara 
tetkik ederek satılığa çıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğren
miş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 9.2.939 tarihine müsadif per
şembe günü Cağaloğlunda ktıin sandığımızda saat on dört-
ten on nltıya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıla -
bilmesi ıçın teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap 
eden gayri menkul mükellefiyeti ile sandık alac::ığını tamamen geçmiş 
olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şar
tile 27 .2.939 tarihine müsadif pazartesi günü ayni mahalde ve ayni saat 
te son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok art
tıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
alfıkndarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hnklnn ve hususile faiz 

ve masarifc dair iddialarının ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde ev
rnkı müsbitelerilc beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle 
haklannı bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyan

lar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat 
almak isteyenlerin 938/953 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri 
servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DiKKAT 
Emniyet Snndığı: Sandıktan alınan gayri nıenkuHin ipotek et-

mek isteyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz • yaparak 
usulüne giirc kolaylık ı:östc.nncktcdir. (9344) 

HOLLANDADAKI 
P. C. J. IST ASYONUN 

Türkiye için Neır-iyatı 
1. 11. 938 tarihinde 'l'ürkiye için 

yapılan hususi neşriyatın memleke
timizde büyük bir alaka ile karşılan
ması Hollandadaki Philips fabrikası
nın hususi istasyonu olan mezkur 
P C J yi Türkiye için ikinci bir neş
riyata sevketmiştir. 

27. 12. 938 salı günü akşamına te· 
sadüf eden bu ikinci neşriyat kısa 
dalga ile 31.28 metre üzerinden ve 
bizim saatimizle 21.30 da başlıyacak
tır. İstasyonun antenini Türkiyeye 

tevcih ederek neşriyatın memleketi

mizden mükemmel bir şeki!de din -
lenmsini tmin edecektir. Radyo me

raklılarının bilhassa memleketimi:: 
için Philips fabrikası tarafından ya

pılan bu türkçc neşriyatı sabırsızlık
la bckliycceklerini tahmin ediyoruz. 

Mahkemesinden: . 8 rtD 
Davacı Fatih Destcrecıter ~Jı~· 

da oturan Mehmet Cemal tıı f!\.,rJ. 
dan müddeaaleyha Vefada ~~,1 
Çelebi mahallesi Mustafa Jt'' 
Paşa caddesi 1 No. da oturan 11iJle 
tice namı diğer Naciye ale~ıııtl 
ikame eylediği boşanma da"fl'lnıı:t' 
yenileme üzerine icra ıoıın J\{ı.tcl' 
olan muhakemesi sırnsı~~a: rtııcr 
deaaleyh Hatice namı dtl!j[ 0wır 
yeye ilanen davetiye tebli tJ ~ 
duğu halde Mahkemede İSJ)!l ~ -re; 
cut etmediğinden "ıysbındıı ~.9pı!
nileme üzerine muhakerne şrJfY. 

masına ve müttehaz gıy~~pll ~ 
nın 15 gün müddetle ı fit" 
muhakemenin 9/1/939 P~ Je'' 
günü saat 14 de bırakılmasın (." 
rar verilerek tanzim ıoııııtıll ııll'' 

di"ll 1' yap karan da mahkeme }<la ]{C 

nesine talik kılınmış olrn~ 0ıııı'~ 
fiyet tebliğ makamına Jtaiıll ;ı6fl 
.. b .. u·· ddetlc uzere on eş gun ın 
olunur. 

Hava Okulları Komutanhğından : yııı 1'" 
Eskişehir hava okullarına ingilizce lisanına hakkile vakıf 8 ~i ıet' 

manda tercüme işlerinde kullanılmak üzere 165--210 lira ücretle ı;cı' 
cüman ve yine ingilizce Fransızca ve almanca lisanlanna aşin& .~ptttıe 
tercüme işlerinde kullanılmak üzere 98-165 lira ücretle üç dil ·~ıeri jle 
ni alınacaktır. Aşağıda yazılı evsafı haiz olan isteklilerin vesaik 
birlikte Eskişehir ve hava okulları K. na müracaatları. 

1 - Türk olmak, 
2 - Hüsnühal sahibi obnak, 
3 - Askeri mükellefiyetini bitirmiş olmak, 
4 - Sıhht durumu müsait bulunmak tt 
5 - Lisana hakkiyle vakıf ve tercü~eye muktedir bul~nırı~B~ ıtl' 
6 - Yapılacak müsabaka imtihanında kazanmak irntiha IJB'•B 

hur edecek isteklilerin bulunduklan yerlere nazaran Ankaradn ııto>1" 
Müsteşarlığında !stanbulda ha.va akademisinde İzmirdc tayYarc 
da Eski§ehirde hava okullarında yapılacaktır. (9365) 
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PARTİ KURULTAYLARININ TARİHİ 
-ı:'AN 

• • • 

Inkılipçı Partinin Vasıfları Ana Gündeft Gazete 
o 

TAN'ı11 heden: Halter· 
d.. fikirde, ha,..tde 
te111lz, dDrOet. •ml111I 
ol111ak, karll11 tueteel 
ol1111ya c•lıllftalctlr. 

Yasaya Alınmış, 
ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. J Sene 2800 Kr. 
750 • & Ay 1500 " 

Devlet Kemalizme Dayanmıştır 
400 • 3 A7 800 " 
150 • 1 A7 300 ,. 

Milletleranın posta ittihadına dahil 
Olnuyan memleketler için abone 
bedeli mOddet sırub'le 30, 16, 1. 
3,S liradır. Abone bedeli peşindir· 
Adres delfstirmek 25 kuruttur 
Cevap için mektuplar 10 kuruı
lıık ntıl ilAVt'~f IAr.ımdır. 

~ö~ü; -~~~~~i. 
Ft~kı; ·y;~kii" .... j 
~apallm 

İstanbulda vali Te belediye rei
liııbı işlerini gilçlqtirenlerden biri 
~ razetelerdir. 

A tatürk 19 mayıs 1919 u ta -
kip eden günlerde vatam 

kurtarmak için bütün bir milleti 
tek maksat etrafında toplayarak 
''Anadolu ve Rumeli Müdafai Hu
kuk Cemiyeti,, ni kurduğu zaman 
Cüm'!ıuriyet Halk Partisinin de te 
melini atmış bulunuyordu. Müda -
faai Hukuk Cemiyetinin o zaman 
tek bir gayesi vardı: Düpnanı yurt 
tan atarak milletin hakiki iatikla-

. 1ini kazanmak. 
Atatürk Dumlupınar meydan mu 

hare!>esiyle millete vadettiğü gibi 
vatanı kurtardıktan sonra kuvvet
li ve tecanüslü bir siyasi partinin 
teşkili vakti geldiğine karar verdi 
ve "Halk Fırkası., adı ile bir fırka 
kuracağını ilan etti. . 

Tarihi resim: 'Oçfind kongrede nutuk ıöyliyen ebedi fefimiz Atatflrk, 
Riyaset mevkiinde bulunan Reiıicümhurumuz hmet İnönü ile 

bir arada l'Ôrü~ürken 

lan bütU.n ana fikirleri ilk defa ya 
pılan paı~ progra!Dlnda bir araya 
toplamı§tır~ Vmi programda ~ci 
Kurultayın kabul .ettiği: 
Cümhuriye~lik, 
M~lliyetçilik, 

Halkçılık, 

Laiklik, ile beraber 
Devletçilik, 
İnkılapçılık. 
V:lSlfian d:: Partinin ana ftllf. 

lan ara.ında yer almıftır. 
Bu son iki vasıftan lnkı~ 

Partinin doğduğu gündenber.i gö -
ze çarpan belli başlı bir şfandır. 

llepimiz kendi kaprisimize gö
te bir mesele tutturur, onun il -
ilerinde uluorta tenkitlere girişiriz. 
au tenkitler hazan yerinde olur, ba -
'-ıı nutnasız olur. Vali bu tenkitlerle 
'1ikadar olmaz, cevap vermezse, lu

Hazırlanan yeni parti nizamnamesi 
o zaman henüz intihap edilmiş olan 
İkinci Büyük Millet Meclisin in Par • ~iiiiiiiiiii!il!ii!!!i!!ii!!!!i~!!!!ii~i!iiiii!!iiii!i!!!!!!~iii!!!!i!i!!i!i!iiii!!iiiii!iiiiii!i!iiil!i!i!i!!!!iiiiiii!iiiiiiiiiiiililii~i&iiiii!!i•a 

Devletçiliğe gelince: Parti d~ -
]etçiliği dünyanın şimdiki gidişi i
çinde milli i.\tıladiyatmıızı koruyup 
yükseltecek bir prensip olarak tat 
bikatta fiilen tanımış bulunuyor -
du. Yeni program metninde devlet 
çiliğe de yer verilmiı olman fil -
ll vaziyetin ifade edilmesinden ve 
devletçilik hakkındaki f'ıklrlerin 

Türkiyede telikkisl hududunu gös 
termekten başka bir şey değildir. 

ttr ateı püakürürz. 
'teni vali ve belediye reisi Ldtfi 

ltırdar İstanbula gelince gazeteler 
~~tan bap temennilerle doldu. Her 
~ kendince mübrem zannettiği ihti 
taçları saydı döktü. Bazdan hatta O· 

~programa benzer tekliOerde bu • 
du. 

Danlardan biri 1Z maddelik bir 
~rrıam çizdi: Burada kanalizasyon· 
~ çocuk bahçelerine kadar her fe• 
)'f istiyordu. 

Fakat geçen gün gazetelerde vali
lllaı 'l'ftsim ile Harbif.,....MUMlaJd ıa 
.. 1a stadyum, konşervejıuvar, tiyat· 
..._ \'esaire yaptırmak iıtecliii ha1dıwı
~ Yanlış bir Jıaber (ıktı. Derhal bu 

t)'e bi;1İe;;;t-kop·~;dı. ~· .... wı:,, 

ti Kongresi yerine geçen parti me
buslan toplanmalarında münaka -
şa edilerek 9 eylül 1923 te kati şek 
Iini buldu. Bu nizamnamenin bariz 
vasfı: Bugün Partinin sarih ve ka 
ti şekilde ifade edilmiş bulunan 
program esaslanndan başlıcaları

nı daha o zaman açık ve olgun ifa 
delerle ilim etmi§ olmasıdır. 

Sulhtan inkılaba geçen devir es 
nasında Kurultay vazifesini Tür -
kiye Büyük Millet Meclisindeki 
Parti mebuslannın teşkil ettiği gu 
rup yapıyordu. 10 tepinisanlde ya 
pılan bir grup toplantısında Parti
nin adına cümhuriyet kelimesi de 
eklendi HAdiselerin birbiri üzerine 
yığılmasınd&J1 .ı ~ ._ ___ ,._. -
_ • anıayışta az çok bir .sükQnet 
yaptığı günlerde sulhtan sonraki 
ilk parti kurultayı vazifeye çağı -
nldı. 

l lclncl ICurulfoy : 

"Yarını milyon liraya konser 
'nt:ıvar .. Üstelik bir de tiyatro 
ha! Konservatuvar ve tiyatro bi-
2'alarının yapıı.ıuı değil, söz -
lerinin ağıza alınması bile haata- ---------
"'-- _ 15 Teşrinievvel 1927 de Ankara--aelerimizin kapıları önünde " 
be da toplanan Kurultay "Cümhuri -• kle,en, yataksızlıktan, balum -
llZlıktan, iliçsızlıktan tltreııen bil- yet Halk Partisi,, adına göre birin 
tün san benizlilerle içinde facia _ el olmakla beraber partinin kökün 
lar yatan bütün feri sönmüş göz - den bağlı olduğu Anadolu ve Ru
lerle alay etmektir. Her gün ça _ meli Müdafaai Hukuk Cemiyeti _ 
ınur içinde yüzen halkla alay et- nln temadisi olmasına göre haki _ 
inektir. Yenı vali İstanbula gelir- katte ikinci Kurultay idi. 

lelmez bunu ne iyi anlaml§ görü- Bu Kurultayın en esaslı noktası
lıüyor, ve tehrin sağlık, temizlik, nı Atatürkün milli kurtuluş ve mil 
Yol ihtiyaçlan üstünde ne güzel 1l inkılAbm her cepheden t'ahlil ve 
larar ediyordu. Şimdi o da mı kon- hiklyeslni yapan büyük nutukları 
lervatuvlµ'dan ve tiyatrodan bah- teşkil eder. Bu nutukta Atatürk 
letmeğe ba§ladı. Eyvahlar olsun.,, hAdiselerin doğu§Unu ve her vaka-

'lltt 'Beledi7e lfinJ 7aln1S yol iti, temiz- nın dolduğu ,eraiti açık bir söz a
~ltl diye alıp biltiln diler itlerin kıp He anlatmı§lardır. 
~ al edilebilecellni dilfbmek, sa-

t bir dllftlneedir. 
lair ~ lllhJıl lhti7açlan nrdır, 

~llomik lhtiyaçlan nrdır, amran 
tl1açlan vardır, ktılttlr lhtiyaçlan 
~· Bir belediyeci bfltiln bu ihti
~arı-kül halinde ıizinftnde bulua 
.... ~a mecbmdar. Bir ,ehrin ne 
~ti, ne Jdllttlril, ne de ekonomisi 
~1 edilebilir. 
L.~eınlekette Jıutalıklı, a"IJf, san 
~li insan az mı? Butahaneleri • 
~ laUtUn ba hastalan kabul ve te • 
..;: edebilecek vaziyette midir? Bu 
~ra~Jara cevap veremediği halde 
'lete niye fabrika yapıyor, niye 
~ ~ açıyo~ diye itiraz edebilir mi 

ti lte1ettı:re, devletin ktlçftlt bir ilme
~"· O ıehrin ekonomik, sıhhi, be
'- • içtimai i~lerini muvazi bir isti
'ette, ve bir ahenk dahilinde idare 
ı, ek ın~cburiyetindedir. 1stanbu • 
d 11 temidiğe de, sokağa da, asfalta 
..;. tf~ atrova da. ucuz gıdaya da ih
.. •cı \'ardar. Binaenale:vh sırf bele-
"I) • 
~eye çatmış olmak veyahut güzel 
'- ha 7azmış olmak için mugala-
~· ,apmağa lüzum yoktur. 
~ iı zaten böyle birbİJ'ini tutmaa 
>.tler1nıız1e itbatındakileri pprtı • 
~e bezdiriyoraz. Hakikatleri gö-

' • •e tenkidimlzi ona aöre :rapa-

Kurultay; sabah ve akpm de-
vam eden toplanmalarla al 

tı gQn ıüren bu nutku derin vecd ve 
takdir hblerile ve candan tasvipte 
ahilrleri içinde dinledi. Nutkun tas 
viblle beraber Kurultayca Atatürr 
ke teıekkür edilmesi de ittifakla 
kabul olundu. Bu karann ehemmi 
yeti Slvu kongresftıden itibaren 
Devlet ve Parti hayatında yapıl -
Dllf olan itlerin yeni Parti Kurul
tayında kabul ve takdir edilmiş ol 
maaıdır. 

Bu Kurultayda ilk nizamname
nin umumi esaslarındaki ruh ve 
manA baki kalmak üzere: 

Milliyetçilik, 

Cümhuriyetçilik, 

Halkçılık, 

LAiklik. 

Mefhwnlan genlıletnere'k Parti 
prensipleri daha ziyade aydınlatıl 
mış, Atatürkün umumi reisliği tes 
bit edilmiştir . 

Gene bu Kurultayda bütün·bu 
umumi esulann bir daha genifle
yece~i de teyit olunmuştur. 

Yeni nizamnameye Partiden mü 
him vazife alanların ve parti me -
busbnnın hususi hayat ve iktısa -
dl te§ebbüslerdeki serbeatileıini 
tahdit .... a,nı.r lllamnupar. 

Vatanın bugünkü tam kurtuluşunu ve mille
tin şerefli bir varlık ve içtimai bir heyet 

olarak kuruluşunu, dikenleri ayıklanmış 

olarak bu yol üzerinde feyizli ve sonsuz 
büyük bir lsta1cbale doğru yürüyüşünü 

Parti programının altı umdesine l:orçluyuz. 

Proğramdan başka olarak Ku -
rultayın kabul ettiği nizamname
de bütün teşkilata ait usuller tec
rübelerden laman derslerle ameU 
,ekillere sokulmuştur. Bunun ya -
nında Partinin çalışma tarzlan gös 
terfimi§ ve vilayetler teşkf1'tımn 
Parti kongralerinin halk dileklerl

~!!!i!!!!!!!!!!!!!!!i!~!!ii!!!!iii!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!~ii!iiiıiii~~iiii!!ii!!!!i!i!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!~ • n i toplamasına ehemmi yet veril • 

Kurultay parti hükumetlerinin 
çalışmasına yol gösterecek esasla
n sıralayan Parti umumi reisliği -
-- ıı.-;r~ Cle'lraouı -eUlllŞ 
tlr. Bu beyannamede, Partinin 

miştir. Bu dilekler Parti merkezin 
kilatı Esasiye kanunundan devlet 

de toolanmakta hükürnetin işle -
hayatındaki din kokusunu çıkar - · -d k 1 ı 

. . . mesın e ve anun ann yapı masın 
mak, yeQı harflerı kabul etmek ill-,.--d&.diJeldezde:D Wlfade ~nmUrff-
Dı nenceıen aogurau. dır. 

Cümhuriyetçi, milliyetçi, laik, 
halktı vasıflan açık olarak zikre
diliyor iktısat işlerinde yalnız mil 
let menfaatlerine uygunluk kaydi 
ilAve olunuyordu. 

İkinci Kurultayın kabul ettlll ye 
ni esaslar de,•let itlerinin ve milli 
inkıl.ibm açılıp ilerlemesi için mem 
leketin umumt hayatına yeni bir 
cephe veriyordu. Yeni esaslar Teı 

Oçüneü Kurultay ~ 

Partinin üçüncü Kurultayı 10 
Mayıs 1931 tarihinde An -

karada toplandı. 
Bu kongre toplanmadan evvelki 

günler bir çok. siyast hadiselerle do 
ludur. 

Üçüncü Kunıltay Parti, devlet 
ve inkılAp hayatımız için temel o-

'silifkede Kereste İhracatı 1 

Günden Güne Artıyor 

Gö'üu ırmağına Jôkülen kerateler böylece 
Akdeniz aahiline kaJar indiriliyar 

Silifke, (TAN) - Civarımızdaki l Su fistünde çalışan amelenin, ke
ormanlardan kesilip mahallinde ya- reste kümelerini ırmakta sürmeleTi, 
pılan kerestenin memleketimiz da - boı bir manzara tefkil etmektedir. 
bilinde ve haricinde gittikçe revaç 
bulduğu görülmektedir. Balta ve el 

bıçaklarile imal edilen bu keresteler 

ester ve merkeplerle Göksu ırmağı

nın yukarısına geürilmekte, her bi

ri burada memurlar tarafından dam

galanıp nakliyeleri kesildikten sdnra 

müteahhidi tarafından ırmağa dökül

mekte ve Akdeniz sahiline kadar 
b&ylece iııdlrllmektedlr. 

Soma Fabrlka11 Lazım 
Silifke, (TAN) - Burada ve ci

vanmızdaki köylerde milyonlarca k~ 

lo siyah üzüm istihsal edilmekte ve 

bunun çoğu kurutulmaktadır. Gerek 
tacirler ve gerek inhisar idaresi ta

rafından satın alınan bu üzümler bil

haasa soma imalinde kullanılmakta
dır. 

• Nizamname Parti arkadaşlığı a
rasında sevgiyi esas olarak kay -
detmiştir. Bıı nizamnamenin dik -
kate değer bir noktası da Partiye 
Halkevleri açmak vazifesi verme
sidir. 

Dördanca BüyBf ICurulfoy : 

p artlnin dördibıcü büyük Ku-
rultayı 9 mayıs 1935 de An 

karada toplandı. "Geni§ ölçüde in 
kişaf devri içinde bulunduğumm 
günlerde yapılmıt olan,, bu Ku -
rultayda Parıinin ana vasflan va 
prensipleri üzerinde bir deli§ik -
lik yapılmamıştır. 

Milletin; Cümhuriyetçlllk, mil -
llyetçillk, llildlk, halkçılık, 1nb • 
lapçılık ve devletçilik ana prensip 
leri içinde inkişafını gören Kurul
tay programda bu ana vasıflara 

uygun olarak daha hızlı lnkipf 
imkanlarını hazırlayan bazı hü -
kümlerin tasvibile iktifa etmi§tir. 

vatanın bugünkü tam kurtu-
lUJWlU ve milletin şerefli bir 

yıklanmıı bir yol üzerinde feyizli 
içtimai hey-.t olarak dikenleri a -
ve sonsuz btiyük istikbale yürüyü 
§Ünü Parti programınm altı um
desine borçluyuz. 

Türk milletinin baka ve hayat 
prtlan olan ve eauen Türkiye dev 
Jetinin bütün kanunlarına ve ic -

raatına rehberlik eden Parti pren 
siplerinin d~vletın bünyesine res
men mal edilmesini lüzumlu gö • 
ren Türkiye Büyük Millet Meclisi 
5 şubat 1937 tarihli içtimaınd abu 
prensipleri devletin ana vasıflan 

meyanına ithaline karar vermiş ve 
Teşkilatı Esasiye kanununun ikin 
ci maddesini fU tekle koymu§tur: 

"Madde 2 - Türkiye devleti; 
Cümhuriyetci. milliyetçi, halkçı, 
devletçi liik ve inkılipçıdır, resmi 
dili türkçedir. makam Ankara ,eh 
ridfr.,, x 

Bu maddenin kabulü ile Türki
ye devletinin Cümhuriyet Halk 
Partisi tarafından konulan ve 
memlekette tatbik edilen Kemalist 
prensiplere dayanır Jlerl bir siyasi 
varlık oldutu Jcanunt bir tekilde 
telbit edUmıftir. 

r«·ı-mm 
Hamiyet 2Lt.12. ':38 

Dolandırıcıları 
Ycızan: Sabiha Zekeriya SmJ 

Ber •ne Yılbaıında, boy boy. çept 
pfİ& 'takvim çıkarmak m.oda ...... 
Bmm ftlmt Mr ticaret olarak yapan 
müesseselere diyeceğimiz yok. Du 
bir arz ve talep meselesidir. O arze
tler, sen istersen alır, istenen almaz. 
-. Fakat lrir de hamiyet tkareti 
YaNır, evinbe, yazıhaenbe, kalık 

JQ.,afeti ,erintle, hazan erkek, huaıı 
kAdm, kalın bir hamiyet kisvesine 
b&iraDDlÜf ıdyaretçiler gelir, sbe ha
yırperver bir müesseseye yardım et
meein 11lviyetinden, yiiksekli~nden 
bahseder, eliMeti takvimi hattA fi
yatının Gt "' misline aatmak için 
şefkat -ve merhaıaetiaize nlburlar • 
Bu da hakikaten bir hayır evbıln işi 
olsa, yine diyecelimis yoktur. Bu 
mtlesseselerfn yapyabRmesi için, hal
km ıefkat ve himayesine 51ğınma
ları da tabii bir iştir. 

Fakat plealer, ita mleaeMlerin 
flnnatannı bir ticaret emtiası olarak. 
kullanırlar. Müesseseye verdikleri 
nmayyen 1-fr paradır. Ondan ötesiı 

keBdi lr.emiqon, ve ayak tepmelerl
nla Unbr. Daha geçen gün Mal61 
Gazfler eendyeti reisi, bu haıni7et 
tüccarl8l'ile alakası olmadıfını ale-
nea gazee.lerie ilan etti. Fakat bul 
cemiyetlerin kendi nzalarile isinale
rinl alan, ve ıilin kesenizden kenlll-
ne hamiyet DIDl altında büyük kar
lar temin edenler mevcuttur. 
Bayır mlemeseleri, halkın yariı

mma muh~a, arada vasıtaya ae 
lüzum var. Bu hamiyetli azalar kına· 
4lllerl ayak tepip, bizimle yüz ylae 
gelseler, yardımın yer.ine vardıjma 

inanır, aradaki kıymet fazlasını ba
kikt yerine teslim etmiş oluruz. Hal
kın bamiyetindea kopanp veritli 
parayı, komisyon diye fertlere dalıt
mata wr cemi,._ ile hakla vardır? 

Kapnnaa gellıt, bizim sefillere, 
kiımeais çocuklara, veya bir .... 
klübüne ıefkatimlzden kopanp nr
diğimiz paranın nıaf ından fazlMı-
111 bu hamiyet dolandıncılanna ._.. 
melde, hu cemiyetler de onların k 
hareketlerine miisamaha ediyorlar 
dmıeldlr. Verilen para hayra ma
Uf olanların hakkıdır. Bundan l»lr 
santim Wle ticaret, Ur, komisyon dl· 
ye tefrik edilip .. paluıas. 

Hamiyet te, kir ıetiren bir aadlı 
mı olacaktır?. 

--------,,,,,,. .....,... .. ~zw zzvaıı ~ 

K .. ı .. ' oyu. 
iSTEKLERiNi 
BiZE BiLDiR 

Ymclammü mutin inkişafı 
için yeni ve ıeniı tedbirler alınmak 
tlzeredir. 

lktıaadl varblmmm temeli ola 
slraatin yepyeni ve rasyonel sistem
lere ballanarak ileri ıötUrUlmesl i
çin Ankarada büyük bir zİJ'aat koa
gresi a~ılacaktır. 

Ktiylil ve ~lftçlden; konlftden ne 
bekleditlnl 10ra7orm. Ve meseleyi 
kolayl8'tırmak ibere ıu sualleri ..... 
taya koyuyoruz: 

K&y kalkınması için: 
ı - Merkezi Hilkllmetçe, 
2-VllA~, 
ll - Şehir ve Belediyece, 
4 - Köyce 
Yapılabllecelr se:rler nelerdir? 
5 - Blu.at siz kendi işiniz '7e imkln

lannız dahilinde neler yapabilirsiniz? 
Bu suallete memur, serbest meslek •

bibi, tehlrn •e köylO tilrlU kimseler e»
vap verebilir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
Bir Tavzihi 

Çocuk Eelrgeme Kurumu lttanbul 
111erk•hıde11 aldılımız bir mektupta de· 
11lllyor ki: 

•Galatada Bankalar caddesinde 2 nu
marada Şefik Özgiller tarafından tertip 
ve kurumumuz nam ve hesabına öksQz 
ve yoksul çocuklar menfaati ileri silrll
lerek ticarethııne ve mOeııse elere birer 
lira bedelle Htılmata çah$1lan (S vaşta 
atuıu gaz saldırmalan) adlı kit pla ku
rmnumuzun a1Akaı obn dıtını bildiri,...._ 



Böbrekleröcn idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını 

kökünden tem.izlemek için (BEL!\-IOBLÖ) kullanınız. 

HELMOBLÖ 

'l' AN 

Böbreklerin çalı~ak kudretini arhnr, kadın, erkek idrar :rorluklıınnı ı 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, oıık sık idra·' 
bozm~ ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder 
İdrarda kumun ve mesanede taşlann teşekkülüne mani olur. s h· 

hat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 
1 

DİKKAT: HELMOBLÖ, İdrannttı temiıliycrek mavilcştirir. 

İçkisiz Saz 
Ter Pazar gündüzleri saat 14 den 18 e ve salı günü akşa-
11 19 dan 24 e kadar KEMANİ SADİ'nin idaresinde mü
~mmel Saz Heyetile birlikte bayan MUALLA ve yeni 

bir yıldız bayan MENŞURE 
Dördüncü Vakıfhan BORSA KIRAATHASESİ!\DE 

TEL: 22308 

KOLINOS 
a~ 

Dil MACUNU 

kullanınız. Lez 
zctl noş, di~le
ri lncl gl';l par 
latan Kol!nosu 
dünyndn mll
yonlarcn zc
vnt s•ve seve 
kullanırlar. Tü 

piln muhteviyatı teksif cd~lmlş olduğundan uzun müddetle ihtiyacınızı temin eder. 
BOyük tüpO 40, küçük tüpü 22t kuruştur. 

lımlr f ncir ve 
Oıüm Ta..-ımı 

Satıı Kooperatifleri 
Birliği 

TA • 
1 

Mamulatı 
•• •• Uzum, 1 n c i r, 

Üzüm Balı ve 
Şarap 

Sirke 

Satışa Çıkarılmıştır. 
Beyo91a istiklal caddesi No. 6~ 

( Pa.nnekkapı tramvay durağı) 

SUNGiPEK SATIŞI 
1 = Fabn1tammn ilk tec -b • 1 ru e ış ebne dcvre5inc ait stnndard tip-
te olmıyaıı 1~6136 ve 3oo;75 de:nyede l kiloluk konik bobin ve 
10 gramlık çıle halindeki ği ki . z sun pe en dun bir fiatla satılacaktır. 

-:- Normal çalışma dcvrcmi2'.e ait 120/36 denyede 1 kiloluk konik 
bobın ve 70 gramlık il h r-.1 . ç e a tıme muhtchf kalite sunğipck mamula-
tımn: normal ın'Yasa fiattariyle sahlac:aktır. Taliplerin Gemlik 

Sunğipek Fabrikası Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

Yılmadan 

Şaşmadan 
Her işin saatinde yapılması, mu

vaffakıyetin sırrıdır. Tam saati bil
d'.ren tnm ayarlı 15 sene garantili 

"MOVADO" Saatleri 

Osman Sakar 
Müessesesinde 

6 Ay Vade ile Sahin·. 
Kadın, erkek, altın, gümüş ve 

metal kol, cep ve otomatik saatleri, 

1 elektrik saatleri, rad~·o veya vitrin
leri istenilen vakitte açıp söndü
ren "KAÇO,, masa saatleri. 

Bankalar caddesi No. 
47 Voyvoda Han Ze
min kat 
Üniversite Caddesi 
No. 28 
İskele caddesi 
No. 33/ 2 

5 - 40 mum garantili ampuTirr J!) 

kuruşa, veresiye avizeler ve elek
trik aletleri. 

İst 1 inci İflas Memurluğundan: 
Sultanhamamında 14 numaralı 

dükkanda manifatura ticaretiyle 
meşgul bulunmakta olan Ali Enis 
mas etmiş ve iflası 14/12/938 ta
rihinde açılıp tasfiyenin adi şe
kilde yapılmasına karar• verilmls 
olduğundan: 

1 - Müfliste alacağı olal"Jann 
ve istihkak iddiasında bulunanla
rın alacaklannı ve istihkkaklannı 
ilandan bir ay kinde 1 inci iflas 
dairesine ,ı?elerek kaydettirmeleri 
ve delillerini (senet ve defter hu
lasaları ve saire) asıl veva muc;ad
dak suretlerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mes
uliyeti müstelzim olmak üzere 
müflisin borçlannın ayni müddet 
içinde kendilerini ve borçlarını 

bildirmeleri. 
3 - Müflisin mallarını her n~ 

sıfatla olursa olsun ellerinde bulun 
duranların o mallar üzerindeki 
hakları mahfuz kalmak şartivle 
bunları ayni müddet içinde daire 
emrine tevdi etmeleri ve etmez
lerse makbul mazeretleri bulun
madıkça cezai mes'uliyete uğrıya
caklan ve ruchan haklarından 
mahrum kalacakları. 

4 - 30/12/938 tarihine müsadif 
Cuma günü sant 11 de alacakhla-
nn ilk ictimaa gelmeleri ve müf
lis ile müşterek borçlu•olanlar ve 
kefillerinin ve borcunu tekeffül 
eden sair kimselerin toplanmada 
bulunmıya haklan olduğu ilan 
olunur. (13167) 

Otomobil tenezzühünde 
hissedilen ~vinç, sabah
ları yeni ve cazip ufuk
ları görmekten mütevellid 
sevinç ..• 
Kendinizi güzel ve cazip 
göstermek sevinci ••• 
COTY PlJDRASI, o ka· 
dar ince, o derece yapış· 
kan ve yeni renkleri o ka
dar saf ve nazikdir ki 
güzellikleri tabii ve taze 
gösterir. 

COTY PUDRASI 

Gençliğın pudrasıdır 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

Mürekkepli Kaleminin 

haıineıi şeffaf ve 
fazla mürekkep alma 
kabiliyetindedir. 
Wahl-Eversharp ka
lemi, kabili ayar uc::u 
'!eyesinde yaz.ınn:ın 

cins ve şekline göre 
ayar edebilirsiniz • 
A y n ı şekilde n 
kendi kendine dolan 

Yeni EVERSHARP 

i. 
~ ı ,, 

Kurşı.ın Kalemleri 

vardır. Kalemin dibindeki 
lcapatı parmağınızla basınız. 
Tam yaımanız için muktezi 
uzunlukda yeni kalem mey
dana çıkar. Bir biri arka11na 
k.ullaoacağını:ı bu kalemler 
altı ay devam eder. 

Nafıa VekAleti İstanbul Elektrik 
Umum ·· dürlü -ünden : , 

Eksiltme ilanı 
1 - Muhammen bedeli 1925 lira tutan muhtelif çeşitte 750.000 a

det makbuz kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

•MART HAVASI e===: 1 
2 - Eksiltme 29.12.938 perşembe günü saat 16 da idarenin Tünel

başında Metro han binasının 6 ncı katınd& toplanacak arttırma eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

Kıymetli Muharrir MAHMUT YESARININ 

M. Türkiye Mecmuası için 

llazırladıb bu milli aşk \'C ihtirns romanını bugün çıkan 
nüshasında okuyunuz. 

o YAHUDİ TABU u •• 
Kumandanlsrı kimlerdi, hangi tarihte teşekkül etti. Çanakknlcyc 

nasıl geldiler. Bir tabur Yahudiden kaç kişi kurtulabildi? 

Blitün bu hakayiki öğrenmek için M. TÜRKİYE Mecmuasının 

bugün çıkan nüshasını müvezzilerden isteyin ve okuyun. 

3 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdürlüğünde parasız 
olarak tevzi edilmektedir. 

4 - Muvakkat teminat (144.38) yüz kırk dört lira otuz sekiz kuruş
tur. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 num:ırnlı kanun ahkamına uygun 
olarak eksiltmeden en az bir saat evvel komisyon reisliğine verilmiş bu-
lunması lazımdır. (9118) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden ~ 
İstanbul gUmrükleri için yaptırılacak 186 pu.::ça mefruşat 26.12.938 

pazartesi günü saat 10 da 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre açık 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - İhale bedeli 4642 lira olan bu işin ilk teminat akçesi 348 lira 

15 kuruştur. 

2 - Mefruşatın cins ve evsafını gösterir resim ve şartnameler le
vazım servisinde görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesaiklerile baş müdürlükteki komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (9058) 

24 - 12 - 938 = 
HASTALIK, ÖLÜM ve 

Pislik Getiren Fareleri 

HASAN FARE 
ZEHIRI iLE ÖLDÜRÜNÜZ 

Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fart' 
leri, aıçanlan derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokma%• 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek· 
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. 

Kutu 10 İki 
misli 25 Buğday ve macıih ikisi 30 t(r• 

bir arada 'büyük 

_____ ____,,,. 

Kıymetinden şüphe edilmez bir 
diş macunu haline nasll 9eldi? 

ZiRA --:: 
Daima nefistir, daima temizdir, 1 pasları temizler, ditleri P~rl~ 
daima ucuzdur. Ve minelerdeki ve hastalıklarını geçirir. 

Ancak sabah, 

defa dişlerinizi 

öğle ve akşam günde u~ 
onunla fırçalamak şortt•' 

DAİMA RADYOLiN 
~ ....... --------------------------~~ 



TA~ 
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Babasına 

HJKAYE 

Acıdı mı. Acımadı mı? 

Hüseyinde büyük bir adam ha~ Hasanın gözleri dolu' dolu olmuş 
li vardı. Halbuki daha on bir ya- tu. Boğazına bir şey tıkanmış kal-
Ştnda var yoktu. Sınıfının en kü- mış gibiydi. Dudakları yaprak gi-
ÇÜk çocuğu idi. Çok az konuşur. bi titriyordu. Başını önüne eğerek: 
sorulmadıkça hiçbir söz söylemez- - Bakamaz efendim! dedi. 
di. Bakışları sonbahar gökü gibi • 

Yazan: D. T. 
lı büyümüştü. Hemen eline sarıl • 
mıştı. 

Öğretmen: 

- Nasıl, hayatından memnun 

daima donuk ve düşünceli idi. Çok "Babam meden' kanun çıkmaicı. 

musun oğlum? diye sordu: 
- Hem pek çok efendim. 
- Annen nasıl? 

da alıngandı. Kendi içine çekil - önce, övey annemin üstüne benim 
1lıi§ bir çocuk olduğu için, arka- annemi almış. Şimdi iki eve bakı-
daşları ona kirpi Hasan derlerdi. yor. Bari o da bakabilse. Aldığı 
lialbuki, o, hiç öyle dikenli, sevim- zaten sayılı para. Onun da çoğu-
siz bir insan değildi. Kim bilir, bel nu rakı dedikleri zehir zıkkıma 
ki de çocuklar, ona bu adı, her veriyor. Ben tez elden he-
ı&rnan dik ve kabarık duran saç- men tren idaresinin her ~ıl 

larına bakarak vermişlerdi. açtığı imtihanlara gireceğim . Ka-
11- zanırsam iki yıl şimendifer mek•e-

Her zaman temiz giyinen Hasa- binde okuyup hemen maaşa geçe-
nın zengin mi, fakir mi olduğunu ceğim. Trenlerde çalışacağım. An 
kiınse bilmezdi. Onun evinden En- nem böyle istiyor. 
llesile, babasından bahsettiğini du- Jtl.. 
Yan olmamıştı. Kitaplarını herkes Öğretmen, ağlamamak ıçın ka-
ten önce alır. Öğle yemeklerini e- pıdan dışan kendini zor attı. Bir 
'1inde yer, okuldan en ufak bir daha Hasanı görmedi. Aradan se-
Yardım b!.le istemez, ama başka- neler geçti. Bir gün onu, bir ziya-
larına da yardım olsun diye para rete giderken bindiği trende bilet 
getirmezdi. Okumayı herkesten keserken gördü. Hasan adamakıl-

- O da çok iyi. Artık evde o-
curuyor. Onu il evlerinde çamaşı
ra göndermiyorum .. 

- Peki baban? 

- Babam mı? O, çoktan öldü. 
Her içkiye düşkün adam gibi, da
ha pek genç yaşında, 42 yaşında 
öldü. 

- Ona. çok acıdın mı Hasan? 
Çocuk bu son sorguya hiç ce

vap vermemişti. Yalnız, trenin a
cı çığlıklar atarak durduğu ara is
tasyonunda öğretmenini uğurlar -
ken gözlerinden 'ki damla yaş ak
tı. Sonra yine yolcuların biletle
rini kesmiye başladı. 

Hasan babasına acıdı mı, acıma
dı mı, bunu bilmiyoruz. 

Çok seviyor, yahut, öyle görünü - r-
Yordu. En çok sevdiği kitaplar, coğ 1 ~...,.,.....,.._I:""" _____ -=-----------------, 
l'afya ile aritm~k kitapları. idi. .-...~..-r İ I. T E B U N U 

Hasan o yıl, ilk okulu çok üs - i~!ıi!!iBİ L M İYO R D LJ M ! 
tün bir derece ile bitirdi. Bakan· 
İlk her öğretmenin en çalışkan ço
cuğunun adını bildirmesini emret-
mişti. Bu çocuklar, devlet lisele
rinde, parasız, yatılı olarak oku -
tulacaklardL Öğretmenin bu em
ri alır almaz ilk aklına gelen Ha
san olmuştu. Hemen cep defteri
lli çıkardı, Hasanın ev adresini bul 
du, onun evine gitti, kapıyı açık 
bulmuştu. Hiç ses çıkarmadan doğ 
tuca içeri girdi. ... 

Onu, hem yemek, bem uyıru, 
hem de oturma yeri olan tek oda
lı evlerinde, küçük kardeşine, içi
ne ekmek doğranmış çorbasını ye
dirirken bulmuştu. O güne kadar, 
o, onun hiç de bu kadar fakir bir 
•ile çocuğu olduğunu bilmiyordu. 
!>arasız okumıya her türlü layık 
bir çocuk seçmiş olduğuna sevin
di. Hasan! Sana büyük müjde! dı
l'e Se.!lendi. Çocuk bu habersiz mi
safiri görür görmez şaŞlrdı. Öğ -
l'etmenini oturtacak iyi bir veri 
Olmadığı için yüzü kızarmıştı. .. 

En Güzel Hikayeyi 

Kim Yazdı? 
Bu sütunda, geçen haftaki yazı

sız hikayeyi en güzel yazan Fatih
te Fevzipaşa caddesinde Nevin 
Baştaymazın yazısını okuyorsu -
nuz. Eğer siz de, yazınızın birin
ciliği kazanarak basılmasını, her -
kes tarafından okunmasını istiyor
sanız bu sayfanın altındaki resim
li hikayeyi dilediğiniz gibi yazıp 
bize gönderin! 

• 
Kavga 

Ali ile Veli bir gün zıpzıp oy -
nuyorlardı. Velinin şansı yoktu, 
hep kaybediyordu. Kaybettikçe kı
zıyor, kızdıkça kaybediyordu. O -
yun bu şekilde devam edemezdi. 
Mızıkçılıklar başladı. Nihayet kav
ga çıktı, yumruk yumruğa dövü
şün neticesinde Ali babasına Veli 
de amcasına biribirlerini ağlıyarak 
şikayet ettiler. Onlar da çocukla
rı ellerinden tutup biribirine şi -
kayete gelirken yolda karşılaştı
lar. Seninki haklı, benimki haklı 
derken adamakıllı, kavgaya baş -
ladılar. İki yumurcak bakmaktan 
sıkılarak oynamıya başladılar. Bi
raz evvelki iki yumurcağın kavgası 
şimdi Alinin babası ile Velinin 
amcasına sirayet etmişti. 

Nevin B<ıştaymaz 

Arkadaşınıza 
Deyiniz ki 

Bayan Necla, iki duvar arasına 

bir çamaşır ipi germek istiyor. Ta
bii karşılıklı iki duvara birer çivi 
çakması lazım. O, bu ipi mümkün 
olduğu kadar yükseğe germek ar
zusunda. Çiviyi çakmak için kulla
nacağı çekicin boyu 35 santimdir. 
Üstüne bineceği iskemlenin yüksek 
Ulf 80 .-ntfnt pHyor. K-.ci.l&J .ayale 

lannın ucuna basıp ellerini kaldır

dığı zaman, yerden tamam 1,95 met 
re yukanya değebiliyor. Acaba, Ba
yan Necla, ipi, yerden en çok ne 
kadar yükse,ğe gerebilecek? 

Onlar belki (0,50+0,35+1.95) ya 
pıp size (2,80) cevabını verecekler. 

Hatta, bunun doğru olduğunu iddia 
etmeleri de mümkündür. 

11-
0, oğlum, diye söze başladı. "Sa Hiç böyle ayağı kuş pençesine benziyen köpek, leylek gagalı kaz, sunuz? 

kütüğü H harfi bi$iminde oyulmuş ağaç, kurutma kağıdında hasıl olmuş Siz Ne Yapardınız? 
kU§ re.fmi görmüş mü idiniz? Hayır değil mi? Öyle ise görün işte! 

Fakat siz diyiniz ki: Hayır! Doğ
rusu şudur: Kadın ipi yerden en çok 
2,45 metre yukanya gerebilecek. 
Çekicin boyunu niçin hesap ediyor-

!la iyi bir şey söylemek için gel
diın. Devlet seni, altı yıl parasız 
Yatılı olarak lisede okutacak. Sonrn 64 Metre Sakal 
Üniversiteye gireceksin: Çok, çok 
okuyacaksın. Büyük bir bilgin o
l•caksın! Nasıl iyi mi? Orada se
llin öğretmenlerini memnun ede
ceğini çok iyi biliyorum.,, Hasan, 
kağıtlar, paçavralarla tıkanmış kı
l'lk camlı pencerelere uzun uzun 
haktı. Sonra, içini denizler lribi ce
\erek dedi ki: 

* "Teşekkür ederim, efendim. ra-
~at ben öyle uzun uzun okumak 
latemiyorum. Öğretmen ne diye • 
teğini şaşırmıştı" Kekeler gibi. 

- Ama senin gibi okumıya düş
tün, çalışkan bir çocuğun böyle 
bir fırsatı tepebileceğine ndS:.l i
ııal'\ır? dedi. 

liasan yine içini çekti: 
- Bir an önce hayata atılmak. 

~n kısa zamanda ekmek parası ka
tanınak, çamaşırdan bıkan anne -
itle ölmeden önce biraz rahat yüzü 
fosıermek istiyorum, efendim. 

* - Peki senin baban yok mu? 
- Var. 
- Size bakmaz mı? Sen gü~l, 

tüzel o•:urken, o senin annenle, 
kardeşine bakamaz mı? 

• 
Meraklının biri 17 yaşımızdan-

65 yaşına kadar kestiğimız sa
kalın uzunluğunu hesap etmiş ve 

tamam 64 metre bulmuştur. Dü-
şünün bir; eğer hiç traş olmasay
dık halimiz nasıl olacaktı. Medeni
yet ne güzel şeydir. 

Okuyamamıı 

Kaya - Affedersiniz, vazife
min altına ne yazdığınızı okuya -
madım. 

Öğretmen - Yazılarınızı oku -
naklı yazmanızı yazdım. 

• Ne Fa rk VarmıJ 1 

Öğretmen - Oğlum, çölle or
man arasında ne fark vardır? 

Kaya - Orman ağaçlı çöl, çöl 
ağaçsız ormandır, efendim. 

Yükselen Su 

Bir bardağın içine bir kağıt ko
yarak yakınız. İyice alev hasıl o
lunca, bir su kabının üstüne ka
patınız. Göreceksiniz ki, su. hava
sı boşalmış olan bardağın içine 
doğru yükselecek ve sizi çok gül
dürecektir. 

1 Aksine Çıkar 
1----

Kaya - Baba, bu gece çok gü
zel bir rüya gördüm. Annem bana 

bir bisiklet almıştı. Siz de bir o

tomobil Rüyam çıkacak mı dersi
niz 

Babası - Öyle ama oğlum, rü
yalar aksine çıkar demezler mi? 

Kaya - Demek ki otomobili an 

nem, bisikleti de siz alacaksınız öy 
le mi? 

Bir Pazar kurma günü 2 adam 
herkesten önce, köyden çıkıp paza
nn yolunu tutuyorlar. Küçük bir 
koruyu geçerken önlerine kudur
muş bir köpek çıkıyor. İçlerindt'n 

birini ısınp geldikleri köy ıstika
rnetine doğru koşmıya başlıyor. TRı
nlmamış olan adamın hemen şu yol 
lardan birini tutması mümkündür. 

1 - Isırılan arkadaşını iyi etmi
ye çalışmak yarasına bakmak. 

2 - Onun kendisini ısırml\Sır.dan 
korkarak pazar yoluna doğru kaç
mak. 

3 - . Başkalarını da ısırmasın di
ye öldürmek için köpeğin peşL'le 
düşmek. 

4 - En kısa yoldan köye dönüp 
pazara gelecek olan köylülere va
kayı haber vermek. 

5 - Pazara gidip arkada§! için 
doktor getirtmek. 

Siz olsanız evvela bu yollardan 
hangisini tutardınız? 

Çocuk Sayfamızda 

Hediye Kazananlar 
Yarınki Nüshamızda 

Netredilecektir. 

1 

o 
EGL e-"1c EL ı 

OYUNLAR 

Rasimdeki (X ) i§aretli yerleri kırmızı (+J işaretli olanları mavi(-) 
i§aretlileri de san kalemle boyayın! iki veya iiç i§aret bulunan tıerleri o 
i§aretlerin renklerini karıştırarak lıoyayacaksınız! 

Fiıeklerl Pay Et ! 

On bir tane çocuk var. On bir 
tane de fişek. Bu diyek dörtgı::ni 

on bir parçaya bölmeniz lazımdır. 
Böylece her çocuğa bir fişek düşe-
cek. Fakat, bir kıyıdan öbür kıyı-
ya kadar devam edecek olan :iört 
doğru çizgiden fazla çizgi çizmez
siniz. Sadece dört çizgi çizilecektir. 
Çalışın bakalım! 

• 
Resimleri Tamamla 
------------ . 

~ 

Bu iki hayvanın ne olduğunu an 
ladınız mı? Eksiklerini tamamlı
yabmr mlslnfz7 Oy)eyse geraen 
çizgileri ~izin! 

• 
8 Paralel ile 

Bu 8 paralelle, 36 tane parale

logram yapabilirsiniz. Bu o kadat' 

kolay ki, şekle iyice dikkat etmeniz 

kafi gelecektir. 
" - -

KiBRiT OYUNU 
Çocuklar, 6 şar kişilik iki grup halinde karşılıklı sıralanırlar. Tam 

ortada, içinde altışar kibrit bulunan yanyana iki leğen bulunur. Her 
çocuğun bir madeni tabağı vardır. (Başla) kumandasile her iki taraf baş 
lannda tabakları olduğu halde leğenlere doğru yürürler. Birer kibrit a
lıp başlarındaki tabağa koyarak gel dikleri yere dönerler. Tabağı düşüren 
oyuna kaldığı yerden başlar. Hangı taraf daha önce tamamen yerine gel· 
miş olursa o taraf birinci sayılır. 

BiLMECE • 

1 
Bir avcı bu nişan tahtasına bir 

çok defalar kurşun attı, >çiçe olan 
yuvarlaklardan her birine kaç de
fa kurşun rastlattığı siyah nokta
larla gösterilmiştir. 

İlk beş dakikada beş kurşun at
mış bulunuyor. 

Bu beş kurşunun rastladığı dai
relerdeki sayıları topladığımız za
man da 107 ediyor, Acaba bu ilk 
beş dakikada avcı, içerden itibaren 
kaçıncı dairelere kaçar defa kur-

BULMACA 

şun rastlatmıştır. 

Beş dakikadan sonraki atışların
da attığı kurşunlarla kaç sayı ka
zanmıştır. 

2 
Bu binici, size öbür üç arkadaşı· 

nın nerede olduğunu soruyor. Bu
lunuz! 

3 
Soldan sağa altı sırada 6 kelime 

yazılıdır. Her sıradaki barflerm 
yerlerini değiştirerek bu 6 kelime
yi bulunuz: 

Bu bilmeceleri halledenlerden 25 kiş:ye muhtelif hediyeler vereceğiz. 



• Valinin 
Gayelerine 
Beraberce 
Bir Bakış 

(Ba~ l incide) 
rıışa satılan •lmayı burada 40 ku
rtt§a vermiyorlar. Niçin? 

H UI...ASA ne tarafa baksanız 

sizden istimdat eden bir işle, 
yahut bir müşkülle karşılaşıyorsu

nuz. 
İstanbul şehrinin bin bir ihtiyacı 

var. Şehrin imarı için Prostun yap
tığı plamn kati şeklini almasını bek
liyoruz. Şehrin temizliği için şimdi
den faaliyete geçmiş bulunuyoruz. 
Temizlik teşkilatı noksan. Onu ta
mamlamıya çalışıyorum.. 

Belediye dairelerinde bulunan fen 
memurları şimdiye kadar ellerine 
gelen evrakı havale ile iktifa etmiş
ler. Bunlara, niçin şehir içinde faali
yet göstermediklerini sordum: Para
lan olmadığını söylediler. 100 bin 
lira kadar bir tahsisat buldum. Bele
diye şubelerine tevzi ettim ve onla
rı faaliyete geçirdim. Bunlar bulun
dukları mıntakaların bozuk yolları· 
m tamir ettirecekler, ufaktef ek ku
surları ortadan kaldırmıya çalışa

caklar. 
Fakat bunlar derhal yapılabilecek 

olan işlerden yalnız bir ikisidir. Bir 
de esaslı mühim ve büyük işler var 
ki, onlara tetkikatımı bitirdikten ve 
planlarımı hazırladıktan sonra baş
lamak istiyorum: Su meselesi, zaru
ri ihtiyaçlar meselesi, imar işi, nak
liye işi vesaire gibi. Yani şehrin i·~
timai, ekonomik, sıhhi ve diğer işleri. 
Bu büyük işleri başarabilmek için 
her şeyden evvel paraya ihtiyaç var. 
Belediyenin bugünkü bütçesile şeh
rin büyük ~tiyaçlarını karşılama!:: 
mümkün görünmüyor. Filvaki bu
günkü masraflardan bir kısmını ta
sarruf mümkün. Fakat bu tasarruf 
tasavvur ettiğimiz büyük işleri ba
şarmıya kafi değildir, para için üç 
tasavvurum var: 

'T11! 

B lRlNC1S1, hü.kılmetin yar-
dımını temin etmek, kı bu· 

nu hükumetin esirgemiyeceğin.i 
umuyorum. 

!kincisi, Bir istikraz yapmak i
çin hükumetten müsaade isten•.e'lc, 

Üçüncüsü., Belediyenin varida
tını artırmak. 

jsTANBULDA bir çok varidat 
kaynaklan var. Bunları iş

letmek lazım. Zaten elektrik, tram
vay, otobüs işletme hakkı da beledi
yeye geçmek üzeredir. Bunlar vari
datımızı bir miktar artıracaktır. Di
ğer varidat kaynakları hak.kında da 
tetkikat yaptınyorum. Her halde be
lediye varidatını hiç olmazsa iki mis
line çıkarmayı temine ç 1lışacağım. 
O vakit rahat rahat ve emniyetle ça
lışmak ve bir çok işler yapmak müm 
kfın olacak. 

Şehrin ekonomik meseleleri ve 
varidat kaynaklarını tetkik işi ile 
me~gul olmak üzere ayn bir heyet 
tesıs etmek fikrindeyim. Şimdilik 
evvelce kurulmuş olan ve sonra içti
ınalanna lüzum görülmiyen ekonomi. 
heyetini pazartesi günü için topl:ınh
r 

TAN 24 - 12 - 938 

M ı• • M d Qk t Üniversite Mahallesi Kuruluyor us o ın 1 ey an uy o r e I'. K. B. sınıT.°:e!c::"J:t. buna i ~:r:U::ı:~!~ı!~ bir yenilik '' 
Roma, 23 (A.A.) - Stefani ajansı suretle Fransayı bilhassa, Büyiik Paris, 23 (A.A.) - Hariciye na- illve edilirse 1477 talebesi olduğu Nakil meselesi ··ıt 

zın Bonnet, dün akşam İngiltere se-ı anlaşılır. İstanbul üniversitesi tıp fal<tl i bildiriyor: Harbe iştirak ettiği için !talyaya müs 

firini k bul t . .,... B ül~,- t Fen fakültesinin en çok talebe top . d oıduğU Kont Ciano'nun Budapeşteye yap- temleke tevziatı vaadeden 1915 ta
tığı seyahatin en bariz ve en mühirµ rihli Londra muahedesindeki madde
neticelerinden biri Macaristanın, 1- nin tatbiki ile alakadar yeni teklif· 
talyan - Alman sistemine iştirak e· !erde bulunmıya sevketmek istemek
den üçüncü bir devlet sıfatile sara- tedir. 

a e mı~~ır. u m i:l.Aa es- . d Yalnız b e· kliniklerı beş ayrı yer e 
nasında 1935 tarihli itilafların hü- lıyan kısmı kımy~ ır. lanl u 

1
8
,.

8 
talebemiz bundan çok zahmet ti 

- ak. ld - d . . · ne kimya şubelerıne yazı ar -s şirke 
kum.den s ıt o uguna aır verııen . . .. .. ki besi tale- mektedir. Dün Tramvay et 
t al t ...... lrn .. t·· kışıdir ve butun mya ŞU .. a·· ·· ü dav 
t yan no ası goruşu uş ur. . . u 413 k" . di bu işlere bakan mu urun 5 
Zannedildiğine göre, İngiltere bü- besı~ın !ekd nlu

35 
f" ikışı k~· yada 73 derek kendisile görüştüm. ııer bS 

.. . . İ Rıyazıye e ız , ım • ki Gura haten Berlin - Roma mihverine ilti- 1935 muahedesinde bilhassa Tunus 
hak etmesi suretinde tecelli etmiştir. taki İtalyanların statüsü meselesi, 

yük elçısı 1935 :alyan - Fransız an- il ilimlerde lOl talebe vardır. Bu bah Cerrahpaşa, Hase .' 00 !aşmalarının feshı karşısında Fransa- tab ml k t' .1 esi giden talebe sayısı 950 ıle ıo -" 
. . . ği rakamlar me e e ın sanayı eşm - . · za'Jllıı->" Berlinde Maifeld'de söylediği nu- Fransa tarafından Tibesti'nin sahra 

tukta Mussolini, Almanya ile İtalya- mıntakasile Kızıldenizde, civar sahil
nın 115 milyonluk muazzam bir küt- deki dar arazi parçalan da dahil ol
le teşkil ettiğini tebarüz ettirmiş1 i. duğu halde, Dumeria adasının ve Ci
A vusturyanın ve Südetler mıntaka · buti demiryolları hisse senetlerinin 
sının Almanyaya ilhakından sonra bir kısmının İtalyaya verilmesi der
bu kütle 125 milyonu bulmuştur. Şim piş edilmekte idi. 
di Macaristanın mihverin politika sis Bu mıntakalar hudutları henüz tcs 
temine iştiraki neticesinde ise bu bit edilmemiş olmakla beraber İtal
kütle 135 milyona baliğ olmuştur. yan haritalarında İtalyaya ait imiş 

nın nasıl bu." hareket ıttihaz edece - . . ' . _ h . t rilmesi- sındadır. Bunların vak1t ve t 
ni öğrenmek istemiştir. sının ve telmıge e emıye ve . . t" Tp götürülmesi etrafında · 

nin ve tekniğe ehemmiyet verilmc;ı- ge ırı ı F k t baPa 
Paris, mezk\ır itilMlarla iki mem- ti tebarüz ettirir. Bununla beraber maslarda bulundbumh. tt~l ar 

leket arasındaki ihtilMlara halledıl- . b 1 . . . kansızlıklardan a se ı e · d 
miş nazarile baktığı için zannedildi- riyaziye ve fizik k~~a şu e e~ı ıçın şu halde her gün saat 8,30 da d 
ğine göre, Fransa bundan sonra ted- daha çok taleb~ye. ın;ıya!ıvarl ır. f lerinde bulunmak mecburiyetlP e 
birleri ittihaz etmek işini İtalyaya Tıp, en çok inkışa et ş 0 an a- ı b t l b · taşıyabilecek P · 

k - ıt d" 1933 de Tıp fakültesinin an u a e eyı . .,,d 
bırak ak t d d r u e ır. l t . etmek şı ... 

m a.savvurun a ı . d 880 k" . . di bu sene 1853 vasıta arını emın e'" 
ınevcu u ışı ı ' .. k'" lmuvor tki üc serıe Fransız gazeteleri .. fakült ·nın F K B mum un o - · .. t 
tur. Buna, Tıp esı . • . . . . bu i i in kafi miktarda otobilS 

Bundan maada Macaristan - Yugos gibi gösterilmekte idi. 
ateş pü•kürüyorlar de ders gören miktarı da ılave edı- . ş ç . .. .. .. tük zarutı 0 

Paris matbuatı Mussolini aleyhin- lirse 2174 kişiye,yaniÜniversitenin a- nk et:neyı duşunmuşb · cnittıtl 
lavya münasebetlerinin kati bir ta- Sureti umumiyetle İtalyada hasıl 
vazzuha ilerlediğini de ilave etmek olan kanaate göre Fransanın ltaly:m 
lazımdır. tekliflerini tetkik etmeden reddet-

1 b · · rak yme bu çareye aşvura .., 
de şiddetli neşriyat yaparak bu ma- şağı yukarı yarıya yakın ta e esınt . · kitki , .. 

·ı F d Ch . _. .. .. .. zannedıyorum. Fakat o va ,,_-t 
nevraları ene ransayı, ne e am teşkil ettıgı g.~rul~. . . . be miktarile bugünkü talebe tnJ.J' 
berlain'i korkutamıyacaklarını yaz- Hukuk fakultesı, Ünıversıtenm a- d b"' .. k b"r fark vardı!· 

Kont Ciano, Belgrat anlaşmaları -
nın orta A vrupada ve Tuna havza -
sında Berlin - Roma mihveri ve Ma
caristanın dostluğu ile İtalyan siya
setinin temelini teşkil ettiğini ehem
miyetle kaydetmiştir. Berlin hüku -
meti de Belgrat ile dostane münase· 
betlerini takviye etmiştir. Bu itib&r
la Macaristan ile Yugoslavya arasın
da dahi samimi bir teşriki mesai için 
geniş imkanlar husule gelmiş demek
tir .. ... 

Londra 23 (A. A.) -.iyi haber a -
Jan menbalardan öğrenildiğine göre, 
Kont Ciano, Belgrat seyahatinden 
sonra, 15 şubata doğru Varşovaya 

gidecektir. B. Von Ribbentrop'un da 
kanunusaninin on beşine doğru B. 
Beck'i ziyare.t edeceği hakkında da 
şayialar dolasnıaktadır. 

Macar kabinesine hücum 
Budapeşte, 23 (A.A.) - Ayan mec

lisinde hükumet aleyhinde bir celse 
akdolunmuştur. Ayandan Szeilagyi, 
ayan meclisinin tasvibile ve alkışlar 
arasında İmredi hükumetinin siya
setini şiddetle tenkit etmiş, Başve
kili memleketin dahili ve harici si
yasetinden, ayan meclisini layıklle 

haberdar etmemekle itham eylemiş, 
ve, "İmredinin memlekette sulh ve 
sükunu iade edeceğini zannetmiştim. 
Fakat mümtaz ekonomi :mütehassısı
nın buna muktedir olmadıj!ınt görü· 
yoruz,, demi~tir. 

ltalya, Fransa ile 
muahedeyi feshetti 

Roma, 23 (A,A.) - İtalya hükUme
ti, tahriri bir nota ile Fransa hüku
metine 1935 tarihli muahedeyi hü
kümden sakit addettiğini bildirmiş -
tir. 

Diplom?tik mahfillerde tahmin e
dildiğine göre, İtalya hükumeti bu 

ya davet ettim. Bu heyeti icap edel"
se tevsi ve takviye edeceğim. 

Hulasa görüyorsunuz ki, henüz siz
lerle konuşacak vaziyette değilim. 

Müsbet konuşma zamanı gelince yi
ne görüşürüz.,, 

* Lutfi Kırdar bende ilmi çalışmak 
lstiyen bir idare amiri hissini bırak
tı. İşi etraflı görüyor, geniş düşünü
yor, planını ona göre hazırlamıya 

çalışıyor. Kendisine muvaffakıyet di
liyerek ayrıldım. 

mesine mani olmak ve Akdeniz ile 
Kızıldenizde sulhu sağlamlaştıracak 
olan Fransız - İtalyan münasebetleri
ni ~lah etmek için İngiltere tavas
sutta bulunacaktır. 

Roma, 23 (A.A.) - D.N.B. Ajan-
51 muhabirinin öğrendiğine göre, 935 
Fransız - talyan anlaşmasının rneri
yet mevkiine çıkarılmış olduğunu 

bildiren İtalyan notasında aşağıdaki 
mütalealar bulunmaktadır: 

1935 anlaşmaları hiçbir z.aman fii
liyata girmemiştir. Çünkü Fransız 

hükumeti bu anlaşmaların metnini 
ve ruhunu daima ihlal ·etmiştir. Çün· 
kü bu anlaşmaların icra mevkiine 
konması için elzem muhtelif iptidai 
şerait temin olunmamıştır. Çünkü 
Fransa hükumeti, !talyayı Habeşis
tan işinde tamamile serbest bırakaca 
ğı hakkındaki vaadine rağmen, zecri: 
tedbirler politikasında önayaklık et
miştir. Bundan dolayı, İtalya ileFran 
sa arasında mevcut biltün meseleler 
muallakta bulunmaktadır. O zaman
danberi vukuagelen hadiseler ve mey 
dana çıkan davalar sebebile bu mu
allak meseleler, bilakis daha ziyade 
vahamet kesbetmiştir. İtalyan hüku
meti, taleplerini, zamanında, diplo -
masi yolu ile bildirmek hakkını mu
hafaza eylemektedir. 

alık - -1·· arasın a uyu ı 
maktadırlar. çıldığı gün daha kalab goru u- _ i.tddet 

lngili:z gazeteleri serin kanlı yor. Mevcudu 1274 kişi idi, fakat im- Ankarada bulun.~u~~ m·adet1 y 
Londra, 23 (A.A.) - Londra mat- tihana girenleri, yani fiilen devam fında Maarif Veka etının cı. Jdt.l 

buatı, 1935 Fransız - İtalyan anlaş- edenleri 700 talebe idi. Bu sene hu- rinde bir kararına da muttalı 0 
.. 1 

malannın hükümsüzlüğÜne dair İtal- ku.k fakültesinin müdavim talebesi Vekalet, talebeyi tıp ve fen f~\lrd 
ya tarafından yapılan tebligatı !tal- ı 112 dir. ~u h~saba. gö~e, orada da !erinde, laboratuvar ve klinik1: ~ 
yarun ilk resmi tedbiri olarak telô.k- yüroe 50 ~ısbetınde ınkışaf vardı~. ve diğer fakültelerde. seminer~ 
ki etmekle beraber bunun, esasen Talebenın en çok tıp ve fen fakul- _ 

1 
d d h i . tiştirebıl~ ·w .. 1 k t i · · · tupane er e a a yı ye t" çok gergin olan Fransız - I yan mu telerinde artması meme e çın ıyı .. ye 

nasebatında daha ziyade gerginliği olmakla beraber ünivewsite için bil- ve biraz da kendi kendilerını dil 
arttıracak mahiyette bir şey olmadı- hassa güçlüklere sebep oluyor. Çün- tirmelerini temin etmek ın3:1'sB11 

d d. . .. t sısta 
ğı mütaleasında bulunmakta ır. kü bu iki fakültede, eczacı ve ışçı mevcut profesor, doçen ve a .. .e 

Daily telegraph, İtalyanın bu se- mektepleri dahil olmadığı halde, yu- rın miktarını da artırmıya karat' ~ 
fer diplomatik sahada Tunus vesaire karda söylediğim rak~mlar talebe - miş ve bu hususta Meclise bir de 
üzerindeki İtalyan metalibatını mev nin tedrisat için zarurı olan hastaha-

ııun layihası vermiştir.,, 
zuu bahsetmesini bekliyor. ne, laboratuvar ve bunlarda çalıştı-

Amerika matbuahnın fikri rılacak asistan, yardımcı ve doçent 
New-York, 23 (A.A.) - Gazete- eksikliğini şiddetle duyurmaktadır. Bulgarlar Harp 

ler, İtalyan - Fransız muahedesinin Elimizdeki vesaitle bu kadar talebe- f 
İtalya tarafından feshini ehemmiyet- yi faydalı surette iyi yetiştirmek müş Bütçesini ArttırddO 
le kaydetmekte ve yeni bir Münihin küldür. ;.&e 
İtalyayı tatmin edebilip edemiyeceği Ankarada yapılmakta olan tıp fa- (Ba§1 1 irı.~d 
sualini sormaktadırlar . kültesi, talebemizin 1000 - 1200 ünü, 1939 yılı büdcesi, geçen senelt 
Daladier'nin Korsika seyahati üç, dört sene sonra alacaktır. Fakat 405 milyon leva fazlalaştırı.lııt' 

Paris, 23 (A.A.) - B. Daladier'nin bugünkü nisbet artmasa ve hatta yi- 7 ,733,000.000 levadır. 1t 
Tunus ve Korsika seyahatine ait pro ne mevcut vesaitle yarı talebeyi bi- Bildirildiğine göre MüdaiaaYl 

5 ctT"am pazartesi gun'" ü kati olarak tes- le istediğimiz gibi yetiştirmek zor d k"nde11 
~- ekt" Ank ye büdcesi geçen 1938 e ı 1 
bit edilecektir. Filhakika Tunus umu olmakta devam edec ır. ara 4 IJl 

T fak .. lt · 1. 1 Dah; milyon leva, sahil müdafaası . 1 mi valisi bu hususta B. Daladi~r ile ıp u esı P an annı sayın ~- -diif 

görüşmek için pazartesi sabahı Pari- liye Vekili Refik Saydam bana gös- yon leva ve hava kurumu uıu oJ.B!ll 
t rd. · h t d" B fakül" t 1 gu-··nun·· de 92 milyon leva se muvasalat edecektir. e ı ve ıza a ver ı. u e ya -
mz memleketimiz icin değil, düny'.l fazlalaştırılmışlardır. 

Kongreden Evvel Yeni r .............................. ~·ı .......... .... Almanyada yapılarak 
(B~ 1 incide) Şehrimizden gidenler 

todu dalına iş nev'inin planlarına ZiI"aıat Kongresine iştirak ede-
göre tesbit edilecektir. Teşkil.8.tta cek murahhasların bir kısmı bugün 
bütün ziraat şubelerinin biribirleri Ankaraya hareket edeceklerdir. İs
le gayet sıkı irtibatı bulunacaktır. bnbul Vilayeti Ziraat Müdürü Talı 1 

Ziraat Vekaleti bu yeni sistemle sin, Ziraat Mektebi Bağcılk mualli 
bütün vesaitini istimal ederek yur- mi Necati, Ziraat Mektebi Müdürü I 
dumuzun bir ziraat memleketi va- Vehbi, müdür muavini İsmail Hak- I 
ziyetinde her türlü ilini araştırma- kı. tavukçuluk muallimi Rifat, vi
larla, propaganda ve tatbikat için de layet baytar müdürü Etem, orman. 
müsait sahaların temini iıfıkanları- başmühendisi Fevzi, Orman Mekte I 
nı hazırlamış olacaktır. Ziraat ma- bi Müdürü Mazhar, Vilayet çiftçih"'- ı 

ğazalan, ziraat kooperatiflerinin te rt namına Kartaldan Necati Şerif' 
sısi, her mıntakanın ziraat ve zira- bugünkü trenle gideceklerdir. Zira 
at sanayii bakımından muhtaç ol- at Odası mümessili Lfı.tfi Arif, Çi- , 
duğu fenni vasıtaları, alAt ve ma- çekçiler Cemiyeti Reisi M. Sadık 

kinelerini teşkilatın emrinde bulun yarın akşam ve konservecilerin mu 
duracaktır. Her sene yeni sistem.in rahhaslan da Pazartesi günü An
verdiği faydalı neticeler hakkında karaya hareket edeceklerdir. 
do yurdun bütün alakadarlanna la- * 
zım gelen malCtmat ve izahat verile Ankara radyosu Salı günü saat 
cektir. Agronom tekilat projesine tam on birde açılacak olan Ziraat 
bu mühim mevzua ait işler üç sene- Kongresi müzakerelerini neşredc-
de tamamlanmış olacaktır. cektir. 

300 Defa ,' r&-'·., ... :ŞJ Çalmakla bozul.mayan 

POLYDOR 
Marka Türkçe gramofon plaklan piyasaya çıkmıııtır· 

'Orküblii REFİK BAŞARAN Bayan BELKIS PLATİN' 
9046 Karahisarlı Ra~idin şarkısı 8051 f ncitü sözüm Karcığar şsr 

Aksine çevirdi devranı fel~k • Seni ancak Uşak şarkı 

Bayan M-0ZEIIHER ERSES 

1048 
Bayan 

11049 

Belinde şal kuşak (Türkil.) 

Akzadeler (Hüseynl şarkı) 

SEMAHAT ÖZDENSES 
• 

BenJ Ozme (Hüzzam şarkı) 

Beni bir bahar i'ÜnÜ 

(Karcığar şarkı) 

8052 

8054 

Bayan NEVZAD 

ŞiddetH hicran ile 1l 
(Rasi gaıe 

LMe mlsin (Neva türtd1' 

Bayan BELMA 
Göz yaşlarım (Uşak şıırıo> 
Saçlarının her teli ıtıl 

(Huzzam :;ar 

, .. 
POLYDOR gramofon plaklarını her 'yerde ısrarla isteymıı. 

Türkiye toptan aahf depo•u: VAHE UTUCIYAN 
80 İstanbul Sultanhamam Camcıham Han 2 nd kat No. 10 P. '({. 1 

.'Y E Z i D 
Vicdanımı rahatlaştırmak için yurt kurma pla

nını hafif şekilde, bir yoklama kabilinden dostları
ma yazmıştım. Kimi cevap vermedi, kimisi daha a
cele ve çok ciddi işlerinden bahsetti, biri de alaya 
wrdu: "Sen de, galiba Yezidilerin Lord Balfur'u ol
mak :istiyorsun?,, diyordu. Zelihayı tanımadıkları i
çin hepsinin hakkı var. Ben de onların yerinde ol
saydım böyle cevaplar verirdim. Yerinde olmak is
tenmesi lazım gelen onlar mıdır, ben miyim? 

yemek hazırlatmak... Muhtarın vaziyeti 

de müsait... bit'' 
Köye haber saldık. Sabahki bulanık hava~a lli~ 

den açıldı, bulutsuz, masmavi bir ~ök. Asıl guze rı 
rüzgarsızlıkta... Kırlarda rüzgarlı, bulutlu havala t
hiç sevmem: Bulutlar dağlara çarpar, dağlar bUl~e 
!an parçalarnıya kalkar, Ağaçlar kendi dal~arı dir· 
yapraklarile bitip tükenmez bir boğuşma halınde ibİ 
Yerde gölge ve ışık, biri ak, biri kara iki horoz g 

118 
durmadan döğüşürler. Nereye baksanız, gökte ,, 

REFiK HALiD 

Yine notlardan: 

Cenaze törenleri de uzun sürmektedir; onun 
şekilleri de eski milletlerin adetlerini hatırlat
maktadır. Mesela mevkice yüksek biri öldü mü 
akrabası insan biçiminde tahtadan bir kalıp 
hazırlar, buna cenazenin elbiselerini giydi
rirler. Başında ağlanan, matem tutulan, mersi
yeler okunan bu tahta parçasını üç gün halk 
onu ziyarete gelir; fakat gelenler, güya, vakadan 
habersizdirler, sorarlar: "Neniz var? Ne oluyorsu
nuz':,. Ölü tarafı şu cevabı verir: "Oğlumuzu evlen
diriyoruz, bu hazırlık onun yeni düğününün haı;:ı.r
lıgıdır:,. Uçüncü günü ölü müslümanlardaki gibi yı
kanır, Yahudilerdeki gibi de kulakları, burun delikle 

ri pamukla tıkanır. Şeyh dua okur ve sonra Şeyh 

Aadi'nin türbesinden getirilmiş toprağı suyla yuğu
rup cenazenin alnına, gözlerine, koltuk altlarına ve 
yüreğinin üzerine sürer; gömüldüğü zaman da şu hi
tabede bulunur; "Ey insan oğlu! Topraktan gelmiş
tin, bugün toprağa dönüyorsun!,, 

Fakat ölE:n adam kara cübbelilerden, yani şeyh 
mertebesindeyse matem yasaktır; türküler çağınla-
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rak şenlikler yapılır, gömülme işinden sonra da kur
banlar kesilip dağıtılır ... Zira şeyhin ruhu doğruca. 
hiçbir iskeleye uğramadan cennete gidecektir. Buna 
keder edilemez, sevinmelidir} 

VI 
Batan Güneşin Kızıllığında 

Duyduğum Sözler 
Avdan, at gezintisinden, yayan dolaşmalardan 

sonra, lambalar yanarken şatoya dönüşümüzün; elbi
ı.eierim!zi değiştirdikten sonra çay masası etrafında 
buluşmamızın zevkini, şiirini bilmem ki, unutabile
cek miyim? Her çay içtiğim ve sıcak rom kokusunu 
duyduğum zaman Zelihayı hatırlamam lazım! 

Onsuz bir akşamım, bir saatim ola.bileceğini, 
şimdilik, aklım alnuyor. Halbuki günlerimiz azal
mışhr; nihayet bir ay sonra benim bir şey demek
liğim, onun da cevabını vermesi icap edecek. Ken
dimi bütün o beraber geçtiğimiz çöl yollarından kö
yume tek başıma dönerken görüyorum. Zelihanm 
sevgili varlığıyla şenlenemiyen otomobildeki halım 
ne kadar acıklı olacak! 

Benim! 
Buna, avda, Zelihanın önümüzden kalkan çullu

ğu düşürdüğü anda hükmediyorum. Kuş, evvela, bü
yük. ürkütücü bir hışıltıyla fırlamıştı; göğe doğru 
dosdoğru bir fırlayış ... Genç kız soğukkanlılığını boz 
mıyarak avmın ufki vaziyet almasını beklemiş, son
ra çiftesini boşaltmıştı. 

Beğenmediğim hiçbir hareketini bulamıyorum. 

Siyah astragan kalpağının pek yakıştığı yüzüne hay
ran bakmaktayım ve içimden "Ayrılamıyacağıınr 

AyrıJamıyacağım!,, diye inlemekteyim. 
Fakat, biliyorum, ayrılacağım. 
Zeliha, anlaşılan benim gibi düşünmüyor. O 

dostluğumuzun uzun sürebileceğini sanmaktadır. iki
miz de hürüz, biribirimizden hazzediyoruz, niçin ay
rılmak icap etsin? 

Bu kanaatle neşesi yerindedir: 
- Biliyor musunuz, bugün öğleye şatoya dön

mek istemiyorum. 
- Bir Jor yemeği mi düşünüyorsunuz? . 
::_ Şu yamaçta, kavaklar arasındaki köyde bir 

ı""zurı. 
yerde, bir boğuşma seyredersiniz, manasız, u bİ' 
suz bir sarhoş kavgası ... Zaten rüzgar durunca taıo· 
at ayılmış gibi adeta mahcup, düşünceli, fazla us 
dur, nedamet getirmişe benzer. 

Şimdi böyle bir havadayız. ...r . t </<" • 
Güneşte yarı ılık, yarı serin bir hoş harare !:ıtı::ı 

Kadın kalçalarının temasını andıran o, kendıne · 

serin ı~ık.~ık! • . . dıl)' 
Koyun başındaki derede ilk kurbağa sesını ot' 

duk: A~ıklığın dimağda ne garip tahriklerı olUYı;e
derhal düşündüm ki, ağustos böceklerinin sesını 
lihamn yanında olarak işidemiyeceğim! del'l 

B. . k"" h ereler . . . ızı, oy al.kı karşılamadı; penc ıltf\8-
gızlıce seyredildiğimize bakarak teşrifat yap ·rıdC 
ması emri verildiğini anladım. Muhtarın evı5.-ır 
ilkönce girdiğimiz oda tuhafımıza gitti: Baş :urıJ' 
yi uzun bacaklı bir siyah demir karyola dol e!Ji 
yor; etrafına fistolu patiska örtü çekilmiş, Null n 
zamanından kalma karyolalardan... ar) 

(Devamı v 
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~BULBAA Sı\lJIK ! 

Yalkın Tarihin En IEsraırDo Çelhıresı: 39 

Sabah Olurken Köye Vardık 
Çete, Daha Önce Yola Çıkmıştı, Tam 26 Gün Durup 

Dinlenmeden Her Tarafı Dolaştık ve Araştırdık 
, ~inbaşı Hamit ağa müfrezesile 
~~e başıma musallat kesildi. Ta. 
ı:l~ ~-ize de oralardan uzaklaşmak 
k~şt~. ~ alnız bu herifin c.e~as1m 

lldı elımle vermeden çekılıp ~it 
ltıek biraz fazlaca ağır geldi bana. 

Çetemi o sırada barındığımız Se
te~ 
dı Yaylasından hemen uzaklaştır-

rn.. Ben de saçı, sakalı kestirdim. 
~iti püskü bir köylü elbisesi gi
~llldiın, edindiğim bir topal eşeğe 
1.e iki küfe sönmemiş kireç yük
~Yerek Sereze geldim. Eşeği hana 
ağladım, kirecime müşteri ara· 

'lı'ıağa başladım. 

papa Dimitrinin her gün, 
b hangi saatlerde, nerelerde 
~lunup gezdiğini, evvelden öğro

~.t> bildiğim için buluşmak geç ve 
~ç olmadı. Kapalıçarşıda yüz 
d ı.ııe geldik. Koruyucu jandarması 

11 Yancağızında. Ben beş on adım 
gerilerinden gidiyor, kanını akıt
ltıak için bir fırsat gö.zlüyordum. 

'.tceli gelmiş papazcığı ben ne 
)'apayım, O esnada bir sigara a
~~lıkçısının dükkanı önünde dur
.~- Bakıyor, bakıyor bir türlü be
€enerniyor, beğendiklerinin de fi
~lltında uyuşamıyordu. Saldırma
btrı. tam vaktiydi. Fakat jandar
~a da yanında. 

Serbestçe jandarmanın yanına 
l()kuJdum. Kulağına eğildim. Çar
r. kapısının ağzında duran güzel 
ır kadını parmağımla işaret ede
~ek: 

- Hemşeri ,dedim. Şu kadın se
~.1nle görüşecekmiş. Çağırtmak i
füı. beni gönderdi sana. 

Gerçekten çok güzel olan bu 
~dıncağızın cazibesi zavallı jan
tı,. tin.ayı kendine cfoğtil çekti, gö
~tdü. Yanımızdan on adını kadar 
~klaşmıştı ki, sivri ve enli yüz. 
~\i. kısa bıçağım papazın bir fesat 
~wnası olan pis kalbine sap

~lltnıştı. Üzerinde "İnce oğlu kap-
.il Stoyan., yazılı olan bıçağtmı 

Rİl'diği yerde bıraktım, tabanları
~ kaldırdım. Nasıl bir bahane i
j ~ aldatıldığını pek çabuk anlı yan 
~a.tıdarm.a ve onun feryadile yar
h 11'lla koşan polislerle bir sürü 

111k beni kovalıyor, kovalıyordu. 
~Şehrin dışında bulunan Çömlek 
e~i üzerindeki un fabrikasma 
R~li~e durdum ve döndüm. Sa
~uğınn bir kaç nagant mer.rni
~den birinin beni kovalıyanla-

en önünde bulunan polis Ha
~ Mehmet . efendinin sağ elinin 
~~ parmağını koparması, elinde
bl tabancanın düşmesi, takipçileri 
h-den durdurdu, bir çoğunu da 
~~tiye döndürdü. Ben de elime ge 
~ fırsattan faydalanmış, şaşırtı
~ ~rüyüş ve hareketlerle yaka
~ ele vermek tehlikesinden kur
•u.lrnuştum. 

b 'l'abii papazın bu acıklı akıbeti 
~r Yıldınm hızı ile Fıraştana. kö
~de de duyulmuştu. İşte bu ha-
1.ııeden sonradır ki, benim kin, 
~~ köyde umumt bir intikam his 
51t ~e hırsı uyanmış, seneler geç-

çe de bu his ve hırs sönmemiş, 
ll'trnıştı. Son defa köylüler benim 
nne sağ ve Serezde olduğumu öğ
~enince biraz yukanda bahsı ge
~erı teşebbüslere atılmışlardı. . 

p .raştana köyüne gitmek rı
h· zere müfrezemle beraber 
k 11'1.haşı Hamit ağanın maiyetine 
atılrnak emrini aldığım zaman 
~~ sevinmiştim doğrusu. Bir z.:ı
i~tılar Perim Balkanında, Dospat 
t aglarında birbirimize, karşılıklı 
~~aklar kurduğumuz bu çok ya-
~an, atılgan binbaşı ile, şimdi de 
~~tız omuza çalışmayı cidden övü-

ltlecek, kıvanılacak bir şeref say 
~1ınıın. 
.. buınanlı, çiğli bir gece yürı.iyü
Şunde nemlenen elbiselerimizi, 
sabah olurken yaklaştığımız Fı
r~Ştana köyünün sırtlarında, güne 
~ il Püskürdüğü tatlı ılıklık ile ku
~tınuştuk. Sertliği, ciddiliği ka-
ar da, sırasına göre şakacı bir .. 

~ 
~~-

dam olan Binbaşı Hamit ağanın 

anlattığı tuhaf hikayeleri, ayrı ay
n hepimize yaptığı latife ve mu
ziplikleri ile yorgunluk bile duy
mamıştık. 

Kısa bir dinlenmeden sonra 
köyü sardık, aradık. Çete

nin yirmi dört saat evvel köyden 
çekildiğini anladık. Binbaşı Ha
mit ağa beni öldürmek teşebbüsü
ne girişenlerle meşgul olmak üze
re kuvvetinden ayırdığı bir takım
la zabitini köyde bıraktıktan son
ra hareket emrini verdi. Tam yir
mi altı gün Bozdağında, Zifohva 
ve Dırama taraflarında köy köy 
dolaştık, her tarafı araştırdık. A
radığımızı bulamayınca Hamit a
ğa takip tarzını değiştirdi. Arada
ki teması kaybetmemek, ayni is
tikamette verilen hedefe ayrı ayrı 
yollardan gitmek üzere birbirimiz
den ayrıldık. Bu şekilde Bozdağı
nı bir defa daha tarayacaktık. 

H amit ağadan ayrıldıktan iki 
saat sonra Bozdağının ete-

ğinde bulunan "Vize,, köyün?. yak 
laştım. Müfrezernin köye doğru 

ilerlediğini gören köylülerin yüz
lerinde beliren endişe çizgileri gö 
zfune batacak kadar kalın ve siv
ri idi. Son günlerde bana kar~ 
pek eli açık davranan şansın, kap 
tan (Anesti) yi tutmak şerefini de 
benden esrigemediğine, büyük bir 
cömertlikle bu şeriri yolumun Ü· 
zerine düşürdüğüne hükmetmiş

tim. Hemen müfrezemin bir kıs
mı ile köyü çevirdim. Diğer kıs
miy le de araştırmağa başladım. 

Çetenin, aramak üzere girece
ğim ikinci evin damında saklı ol
duğunu, yine kendi tedbirsizlikle
rinin yardımı ile anlamakta ge
cikmedim. Derhal devam eden çar 
pışma esnasında bir kaç defa, kö
yün papaz kahyası vasıtasile, eşkı
yaya tesHm olmalan teklifinde 
bulundum. Aksi takdirde evi ya
kacağımı bildirdim. Kaptan Anes
ti her gönderdiğim haticri ~iddet

li ateşler, alaylı hakaretlerle kar-
şıladı. (Devamı var) 

ESKi ZAMANDA KARACIGER 
Karaciğer her zamanda ayni ka

raciğer olsa gerektir ama, eski za· 
manlarda karaciğekrin vücutta 
ne işe yıwradığım bilemediklerin
den ve itnsan oğlu bilemediğini 
sadece itiraf etmeyi şanına yedi
remediğnden, karaciğere türlü
tilrlil marifetler isnat ederlerdi. 

İnsanların gözünde herşeY,!n ba 
şı aşk oldu~ için bazı yerlerde 
aşkın merkezi karaciğerded'ir di
ye tanınmıştı. İnsan dalağı ile gü
ler, safra ile öfkelenir, karac'.lğc
riyle de &şık olur, denilirdi. Bi
zim dit:'rnizde, de sevgililer tele
fonla konuşurken, brinin canım 
demesine karşılık ötekinin ciğe
rim, yahut pek ateşli olanlann 
canım, c:ğ'erim demeleri de şüp
hesiz o eski zamanlardan kalmış
tır. Bir rivayete ıtöre karaciğerin 
aşk evi olduğu hikakyesi eski İs
rai, oğullarından kalmıştır. Eski 
zaman Ermeni şairleri arasında da 
kırik karaciğer tabirinin simdi bi
Z:tm kullandığımız kırık kalh ye
rinde kullanıldığı rivayet edilir. 

Sumer memleketinde, insanın 
büfün hayati karaciğerinde yazı
lıdır, diye H::kat edildiğindenberi 
hasta olunca, onun ruhu bir kuzu
ya gecirilerck kuzu kurban edi
lir ve kesild'kten sonra karaciğe
ri'nin cizgile-rine bakılarak ondan 
hastalığın akıbeti hakkmda fal ba
kılırdı. Bu karaciğer fah sonTadan 
Anadolnnun hM' t.arafına yayıl· 
mıs,oradan da Etriisklcr bu usuliı 
İtal:vaya kadar götiirmiişlerdi. Es
ki Romalılann atalan olan Etritsk 
lerin Anadoludan geçmis bir ka
vim olduihuıa karaciğer fala da biı· 
del'I sayılır. 

Eski İranhlar da Sumerlerden 
öğrenerek karaciieri insanın bü
tün maddi ve fikri kuvvetlerinin 
merkezi diye ta01mışlardı. 

ÇinlilJ.er başka yerlerden öğren
d'ikleri şeyleri kendi kafalanna 
göre uydurmayı sevdiklerinden 
karaciğerin bütün marifetlerini 
&afra kesesinde toplarlardı. Şimdi 

bizim temiz yürekli adam dememiz 
gibi, Çinliler de safrası temiz a
dam derlerdi, fakat, tuhaftır ki, 
eski zamanda b:tr Çinli kendi saf· 
rasını temizlemek için dfü~manını 
öldürerek onun karaciğerini yer
di. 

Bizim Ren:!amah bü:viik hekim 
Calinos'un fikrine göre bir iınsanın 
karaciğeri ne kadar kiiçük olursa 
insan o kadar çok cesaretli olur. 
Bunu ispat eden delil de tavşanın 
karaciğeri' büyük olmasıdır. Onun 
için tavşan korkak bir hayvandır. 

Eflatun filozof ta kara<'iğeri 
şimdi bizim cinsi ask, yahut hor
monlar askı dediğimiz duvgunun 
merkezi d:~·" tanınmıstı. Çok yemek 
yi:venleT.'n karadğerleri şişerek 
aşk duygulan galeyana gelmesin
den olsa ~erek. .. 

Senek filozofun dediğ'ine bakı
lırsa karaciğer insanın hem mer
hamet, hem de korku duyguları
nın merkezidir. Bu halde, merha
met korkudan ileri gelir demek o
lur ... 

Ne eski zaman filozoflarının. ne 
de hu ı:amandaki hekimlerin ka-ra
cii;i'er hakkındaki fikir1er'tni hiç 
bilmiyen bazı kavimler de, karaci
ğer haIA <'esaret merkezi sayılır. 
Mesela Afrikada Susu zencileri a
rasında c~ur diye tanınmı-ı biri 
öldiiifü vakit karacii;i'erini cesur ol
mak ist:yen korkaklaTa yedirirler. 

Bir rivavete ı?Öre de insanlarm 
solak yah~t sahk (bilmem. böyle 
demek doğru olur mu, bazıları so· 
lak olmıvanlarn salak derler) ol
malıll'lnı~ sebebi de karaciğerden 
gelir. Solak olan insanlarda kara
ciğer Mraz sola mail olur, sağ el
lerini kullananlarda karaciier ta· 
marn tamam sağdadır. Bazılan da 
hem sağ. hem sol e11erini her işte 
knllanabitir]cr, öylelerinde kara· 
ciığer göbeklerinin öteki tarafına 
kadar gidermiş ... 

Görülüyor ki karaciğer her za
manda ve her yerde insanın baŞJ· 
na türlii türlü dert a(an bir UZUT 

diye tanınmıştır. 

~ 

Hü IKAV E 
V A S· 1 Y E T N A M E 

Radyo Londra porograıru!,, 

diye haber verdi. Düğmeyi 
elinde tutan Riley oradakilere dö
nerek: "Sesi kesiniz biraz! Bu ge
ceki programın ne olduğunu anlı
yalım!,, dedi. 

Fakat odadaki iki delikanlı ve 
iki kız sesi kestikleri yoktu. O ak
şamki toplantı, kızların birisin~ 

yani Olga Batesonun nişan mera
simini tesit içindi. Herkes, Lon
dra programına kulak venniyecek 
kadar neşeyle coşuyor ve taşıyor
du. Altı gün sonra kızın nişanlısı 
Riley onu taşraya götürecek ve 
babasına anasına hısım akrabası

na takdim edecekti. Olgayı her
kesin beğeneceğine emindi. Çün
kü kız kanı sıcak sokulgan, şen ve 
şakrak bir şeydi. Onu sevmemek 
elden gelmezdi. 

Spikerin uzaktan söyliyen, fa
kat odanın içinde konuşuyormuş 

gibi duyulan sesi yine işitildi. 

"Programı vermezdeın evvel hu
susi bir haber vereceğiz. İki sene 
evvel İtalyanca ders vermekle 
me~gul olan, ve halen de City ti
carethanelerin birinde daktiloluk 
ettiği sanılan Mis Olganın saniye 
kaçırmadan on nwnaralı Rutland 
sokağına gidip haleti nezide bulu
nan babasını görmesi rica olun
maktadır.,, 

Q lga bu ilanı duyunca ne ol-
duğuma kaldı. Riley ve öte· 

kiler "a canını mutlaka bir yan
lışlık olacak. Baban senin çoktan 
beri öldü idi. Nasıl olur? Duru
nuz, radyo istasyonuna telefon e
delim!,, diye hep konuşınıya, fikir 
vermiye ve sual sormıya kalkıştı
lar. Fakat Olga "o verilen adrese 
şimdi ben kendim gider, bu mu
ammayı hallederim,, diyerek ora
dakilerin hepsini şaşa kalmış bir 
halde bıraktı. Ve hemen şapkası

nı takınca sokağa çıktı. 

Ara:ba yollanınca kendisi dü
şüncelere daldı. Evi tanıyordu. An 
nesi öldüğü sıralarda idi ki -mut
laka onun İtalyanca ders vermiye 
kalkıştığını kendisinin müracaat 
etmiş olduğu ajansların birisiyle 
haber alan- Sir Barnett ona bir 
mektup yazmış ve İtalyanca öğ
renmek istediğini anlatmıştı. O 
mektubu alınca sırtında anasının 

uğruna giydiği matem elbisesi, ve 
yüreğinde de annesini kaybetme
nin sızısı olduğu halde mektupta 
yazılı olan adresin kapısını çal
mıştı. Ders verecekti, çünkü pa
rası yoktu. 

• J şte o eve her uğradıkça onu 
Sir Barnett büyük salonda 

ve ayakta olarak kabul eder. Ona 
fevkalade nezaketle hitap eder. Bi
dayette Sir Barnett ona o kadar 
hürmet ve muhabbetle hareket et
mişti ki kız bayağı ona karşı bir 
şükran duyuyordu. Hatta arada 
sırada Sir Barnett'in yetişkin bir 
kızıyle bir de Snobumsu bir oğlu 
uğrar ona karşı dik davranırlar, 
her sözlerinde her tavırlarında o
nu hor gördüklerini ona anlatmı
ya ve onu üzmiye çruışırlardı. Fa
kat Sir Barnett'in huzuru her ne
dense duydu.klan kinin dışa vur
masına mani olurdu. Fakat işte 

Olgaya sanki kendi kızı imiş gibi 
muamele eden Sir Bam.ette bir 
akşam ne oldu? İçmiş mi idi aca
ba, odada yalnız oturuyorlardı. 
Kızın üzerine atılarak şapur şupur 
yanaklarını öpmiye koyulmuştu. 

Ve Olgaya ne şeker kız olduğu
nu, ona bir çok paralar vermek 
istediğini, ve yaşadıkça onun sa
adetini temin etmiye karar verdi
ğini söyledi. Sir Barnett para me
selesini ortaya sürmeseydi, belki 
kız onu affederdi. Fakat ses çı
karmamak parayı kabullenmek ve 
herif ne istiyorsa ona razı olduğu
nu söylemek gibi idi. Kızın utan
cından kanı yüzüne harladı. İr

kildi, adamı geri itti. İhtiyar "A
man beni affediniz!,, yollu sözleri
ne kulak asmadan, kapı dışan fır
lamış, ve o eve bir daha ayak bas
mamıştı. 

Yazan: W. B. MAXWEı: 

K apı açıldı. Evin içi eski ha-
lini muhafaza ediyordu. 

Ayni eski uşak. Ayni mobilya. 
Yalnız ortada Sir Barnett yoktu. 
Kendisinin doktor olduğu anlaşı
lan yaşlı başlının biri ona yanaş
tı. Ve yavaşça, ölüyor! Mütemadi
yen sizi çağınyordu. Babanızdır. 

Yalnız içerde çok kalmayın bir
kaç saniye kafi, bari gönlü rahat 
etsin!,, dedi. 

Hastanın odasına götürüldü. 

Hastabak:ıkcı, Sir Bamett i~e gel

di! Onu tanıyorsunuz değil mi?,, 

Ölen adam, ancak duyulur bit' 
sesle "'evet,, diyebildi. Hastanın 

gözleri kızın üzerindeyd.L Hastaba 
kıcı "Olgaya "Elini tutmanızı is
tiyor!,, dedi. Olga ihtiyarın elini 

eline aldı. Kadın yine "Babanızı 
öpsenize,, diye fısıldadı. Kızın yü
reği çat çat 'çarpıyordu. Başını ihti 

yara doğru eğdi. Ve yanan kuru 
alnına, titriyen dudaklaruiı do
kundurdu. 

* H astanm odasından çıkarken 

Sir Bamett'in aile avuka
tiyle karşılaştı. Nazik bir adamdı. 
Olgaya "kızım, baban hayatı es
nasında verasete iştirakin için bir 

vasiyetname yapamamıştı. Fakat 
dün bütün hısım akrabasına bir 
mektup yazarak sana seni ölüncl-

. -

ye kadar besliyebilecek bir pay 
ayrılmasını rica ettL 

İşte mektup budur. Ve ben sana 
veriyorum, kızım. Bu mektupta 
jstenilenleri akraba mutlaka ya
parlar,, dedi. 

O gece odasında koltuğa uzan; 
mış kız U'Zllll uzun düşünüyordu. 
Annesi Ojere de şarkı söylerdi O 
zamanlar Sir Barnett'le tanışmış
lar, ve bu tanışmadan kendisi 
dünyaya gelmişti. Fakat bu bera
berce yaşama çok devam etmemiş
tl İki kişi biribirlerinden ayn!-. 
nÜşlar, ve annesi ismini değiştire
rek Londraya gelmiş ve kendi ça
lışkanlığı sayesinde hem kendisi
nin hem kızının maişetini temin 
etmişti. Annesi Olgaya hep baba
sının öldüğünü söylem.işti. Kız e
lindeki mektubu açtı. Mektup şöy. 
le başlıyordu. 

"Ben Sir Barnett - Olga Bate
son'un kızım olduğunu ve Madam 

Bateson Grazya'dan doğduğunu 

burada itiraf ederim .. .,; 
Olga cıaııa Otesını okunla.<11. YG! 

Demek paralara korunak için bu 

mektubu hısım akrabaya okuta

cak, ve alacağı paraya mukabil 

amıesinin hatırasını kapkara kara
hyacaktı, öyle mi? Ocakta ateş 

yanmakta idi Kız mektubu ateşe 
attı. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Cinsi 

Su altında kullanmağa 
mahsus elektrik kapsülü 
22 lik uzun nişan fişeği 
22 1ik kısa nişan fişeği 

Mıktan 

Muhammen 
bedeli' 

Lira Kr. 
lOOOC>.• adet 

500 
_ 

450000 adet 
3400 

_ 
50000 adet 

500000 

% 7,5 te 
minat 

Lira Kr. Saat 

37 50 14 

255 - 14,30 

1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak 10000 adet su altında 
kullanılmağa mahsus elektrikli Kapsül ile 500,000 adet 22 lik (5.6 m/m) 
uzun ve kısa nişan fişeği ayn ayn açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları hizalarında göste 
rilmiştir. 

III - Eksiltme 6.1.939 tarihine raslayan cuma günü hizalannda 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bileceği gibi nişan fişeği nümuneleriyle görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7 ,5 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (9190) 

* Cinsi mıktan BeheriTutan 
Lira K. 

Lira. K. 
Matkaplı daire deste- 1 adet - - 650 -
resi 

%7,5 ıe. 
minatı 

Lira. K. 

Eksiltme 
şekli saati 

48 75 pazarlık 14 

Dikistrinli kola 2000 kilo - 35 700 - 52 50 Açık 14.30 
1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak 1 adet Matkaplı daire 

desteresi ile 2000 kilo Dikistrinli kola hizalarında yazılı usullerle ek
siltmeye konmuştur. 

1I - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 16.1.939 tarihine rastlayan pazartesi günü hizala
rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki A
lım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden al
nabilir. 

V - Daire desteresi eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin fenni 
teklif ve kataloklarını ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhisar 
lar umum müdürlüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüz· 
de 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gel· 
meleri ilan olunur. (9378) 



10 

1939 Yılbaşını Kutlulamağa Hazırlanıyor musunuz? 

lnhisar~ar idaresi Tarafından Satılan 

RANSIZ MENŞELi ŞAMPANVA1 

Fi atları (Müdafaa Vergisi Dahil J 

575 rusa • 
1 ndirilmislir. • • 

Şimdiden teClarik ediniz. 

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

Her sabah bir kaşe alınız 
Grip ve nezlenin sal9ın halin de bulunduğu 

bugünlerde hem emniyet tedbiri .. hem 
şifası kat'i bir devadır 

Yükseliyor Derece 
Endişeye mahal yok, GRİPİN alınız 

Harar~eti süratle düşürecek, 

imha ederek, baş, diş ve 

vücutta hali tabii 

hastalığın muzır 

mafsal ağrılarını 

avdet edecektir. 

mikroplarını 

gec;irerek 

Her sabah bir kaşe almahsınıı 
• 

i,stan~~~"' :; ~~lecİİy~ş~~.~: llCinları 
. _, . ~ 

Keşif bedeli 15467 lira 93 kuruş olan Üsküdar Belediye tahsil ve 

tahakkuk şubesi için yaptırılacak bina kapalı zarfla eksiltmeye konul

muştur. Eksiltme 27.12. 938 salı günü saat 15 te Daimi Encümende 

yapılacaktır. Keşif evrakile şartnamesi levazım Müdürlüğünde görü -

lebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesL1<adan başka Fen işleri 
Müdürlüğünden ihaleden üç gün evvel bu iş için alacakları fen ehliyet 

vesikasilc 1160 lira 9 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle 

beraber teklif mektuplarım havi kapalı zarflar~ı yukarıda yazılı gün

de saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra 

verilecek zar.flar kabul olunmaz. {B) (9062) 

Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonu ilanları 

1550 ton kadar buğdayın kırdı
rılmasının kapalı zarfla eksiltmesi 
26-12-938 pazartesi günü saat 
15 de Tophanede levazım amirli
ği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bede
li 9904 lira 72 kuruş, ilk teminatı 

7 42 lira 85 kuruştur. Şartnamesi 

komisyonda görülebilir. isteklile
rin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplannı ihale saatin
den bir saat evvel komisyona ver
melerL (417) (8953) 

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

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

(440) (9237) 

* 300 adet zincir yular sapı 29-12-
938 perşembe günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul Levazım i
mirliği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacak

tır. Taliplerin komisyonda mev
cut zincir yular sapı kuvvetinde 
getirecekleri nümune üzerine pa
zarlığı yapılmak üzere belli saatte 
komkisyona gelmeleri. "444" (9270) 

* Ordu ihtiyacı için 180 bin adet 
yemek kaşığı 9-1-939 pazartesi gü
nü saat 15 de kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
9900 lira, ilk teminatı 7 42 buçuk 
liradır. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Tophanede İstanbul le
vazım amirliği satınalma komis -
yonuna vermeleri. (451) (9369) ,,.. 

1 No. lu dikim evi için dört a... 
det şakuli kesim makinesi ve te
ferruatı 9-1-939 pazartesi günü sa
at 14 de Tophanede İstanbul leva
Zlrn amirliği satınalma komisyo
nunda açık eksiltme ile alınacak -
tır. Tahmin bedeli 1796 lira, ilk 
teminatı 134 lira 70 kuruştur. Şart 
name ve resimleri komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanuni vesika -
larile beraber belli saatte komis -
yona gelmeleri. ( 448) (9366) 

* 4000 metre çanta ara bezi 4-1-939 
çarşamba günü saat 15 de Topha
nede İstanbul levazım amirliği sa
tınaltna komisyonunda pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 2600 li
ra teminatı 390 liradır. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kanuni vesikala -
rile beraber belli saatte komisyo
na gelmeleri. (450) (9368) 

* Askeri preventorium için iki a-
det bakır Termosifon ile çamaşır 
kaynatma kazanmın pazarlıkla ek
siltmesi 4-1-939 çarşamba günü 
saat 14.30 da Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satmalma komis
yonunda yapılacaktır. Keşif ~e
l! 320 lira 45 kuruş teminatı 48 li-

HANGi RENK 

sızı MESUD EDER? 

10 KADINDA 9 u 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

PARASIZ 
ı- . . 

Bu sıhramiz yenı 
" Pudrd renkleri,, 
tecrübe edilebilir .. 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu-

nuzdan daha fazla yaşlı göste- ranın saatlerce sabit kalııl~ 
rir. Teninize uygun renkte bir temin ettiği gibi pudranın c ., 
pudra intihap etmenin yegane yağlı tabii ifrazatım !Od!' 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında setmesine ve bu suretle cil ~ 
bir renk ve diğer tarafında baş- kurumasına ve sertleşrnesıne .,r 
ka renk pudra tecrübe etmek- binnetice buruşuklukların ~ 
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, huruna da mini olur. Her" ıf 
size parasız olarak verilecek krema köpüğile kan~ırıııtı ı-
yen\ ve cazip renklerdeki To- meşhur Tokalon pudrasını ):~' 
kalon pudrasile yapınız. Bu ye- lanınız ve birkaç gün zarfı.Oetr" 
ni "Cild renkleri" (Kromoskop) teninizde yapacağı cazip ~ 
tabir edilen en son ve modern mülü görünüz, dalına k:U ~· 
bir makine vasıtasile kanştınl- üzerindeki Tokalon ismine reP 
mıştır. Sihramiz bir göz, tam ve kat ediniz. Teninize uygu~ W 
kusursuz bir incelikle renkleri intihabında tereddüt ettııtı' pD' 
intihap eder. de lutfen İstanbulda 622 N°· ta" 

Tene gayet uygun bu yeni ta kutusu adresine ('I'o!t' 1,. """' o pudra sayesinde artık makyajlı pudrası 6) nımuzile v~ ıe 

bir yüz görünmiyecektir. Toka- cak talebde size memnUJl~~ 
lon pudrası, imtiyazlı bir usul muhtelif renklerde nüıııtııl:rr 
dairesinde "Krema köpüğü" ile altı ufak paket pudra gönıd 
kanştınlmıştır. Bu sayede pud- ceğiz. ~ 

jıjlilı-lınt''! 
Muhammen bedeli 16000 lira olan 400 metre mikabı kayın :k~ j• 

4.1.939 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile .Anka! 
dare binasında satın alınacaktır. ~,... 

Bu i~e gi~~k is.teyenlerin 12~0 liralık muvakkat teminat i~,r 
nunun tayın ettıgı vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 
komisyon reisliğine vermeleri lhımdır. ıı.t• 

Şartnameler parasız olarak Ank:arada malzeme da.ireSindeılt dit' 
d~aşada tesellüm ve sevk şefliğinden, Eski§ehir ve tznıirde i 
magazalanndan dağıtılacaktır. (9200) ~ 

=========================~~ 
ra 7 kuruştur. Keşfi komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. (449) (9367) 

• 9800 kilo yataklık pamuk 4-1-
939 çarşamba günü saat 14 de Top 
hanede İstanbul levazım amirliti 

satınalma komisyonunda P~tl 
la eksiltmesi yapılacaktır: ti soS 
bedeli 4116 lira, ilk tenıına ~ ,,o· 
lira 70 kuruştur. Ş~~~. ıste1' 
munesi komisyonda goruıu:.,..,t>tr 
lilerin kanuni vesikalaril~,-ı,ri
belli saatte komisyona gewa(9: 3 .. 10) 

(452) 
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Bunaa ~la de 19 basla Oaraa·8·-
pulüal 1ercib etmeliaiaİL Oaram·B· 
ampal .. n IUf edecekleri eereyaaa 

mukabil elde edilehileeek .... i "'" 
ailbetiai temia ederler, yıni 

Ueua11ık! 

AMPULLARI 
AEG ~ 

Terkiye Vekilleri~ Elektron 
nn KİV)ntm Elektrik Şirketi u-a,• 

lSTANBUL P.L 1449 
,..k Anonim Şrbd 

~ 

lSTANBUL P. K.. H44 

T. IS BA KASI 'nın 
939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 

- MÜKAFAT 
• 

Kuralar: 1 Ş bat, 1 MCIJı , 1 Temmuz, 26 Ağustoa, 
1 lkincifeırin ı rinde ÇekDecektir 

T. lı Bankasına Para Yatırmakla, Yalna Para Biriktirmiı . 
Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiı Olursunuz. 

lstanbul 'Ocüncü fen MemmlQ. 
d n: Satılmasına karar verilen 

lCE KENDORF markalı bir 
ll'lir kasa ve b'r yazı makinesinin 

•-·- ci açık arttınna11 1~/11939 
~ ~nü saat 10 da Sırkeoide 
~lı l'leri Hanı altında 24 numara-

diikkanda yapılacak bu arttır
~ teklif edilen bedel muham
~ kıymetin % 75 ni bulmadııı 
""qdirde ikinci açık arttırması 1'1 1/939 Sah J(iinü ayni saat ve 
'1ııi yerde yapılacaktır. lstekllJe
.il:- Rôsterilen J(iin ve saatte yerin
~ bulunmalan 38/2857 sayılı 

... ı.. ile llAn olmıur. (13156) 

Edirne Yllay 
Kap Ztlrf UUlllYle ..._ llt• 

1 - Kepn - V:tllr .. ~ Oi-000 Dl 8+IOO Onci JdJametre1eri 
npmde1rt '1000 ..-1ut lnlrnmtn ~ pe tnpatı bpah zarf uaull
ı. ....._,. çılurnliııup. K..., Mdel1 14'793 Ura M karuftur. 

2 - Elıillltme ~ lllll'4ftle projesi ve k8flf evrakı P.dlme 
Nafia lldid~ görüleN'tr. lateıünere 1'10 kuruf bedel mukabWn
d• aö2*rillr0 

3 - Bu itin 11aaJı11i 20 DdncAABmı cuma ,ona saat 11 de Bdlnıe vi1i 
J11t mthmmda toplailıcak ola Ylllpt encllmenince yapılwktır. 

,_ a.ntm.,. pmet ~ 1110 linhk teminat venmk Ye ap.jlda
kl vwM llais buJmunaJr Jhımdlr. 

1'-938..,...... att Ucan& odMi M1M1L 
B - ihaleden mu teJdz lb .wftl 12. lkbaclkbun tarihine War bu 

1fe girmek için Edirne ~ mOncaaUle almıcü fani 
ehliyet veıik .. ı. 

2490..uyılı lranuna lift hazıriannuf ttklif nıMtuplan 20 ldnciklnWl 
cuma g(lnd saat on dörde kadar VilAyet makamına verilmif olması veya 
ı&ıcferibeai JAzımdır. Postada gecDnntı mektuplar kabul edilmez. (9328) 

leledlye Sular idaresinden : 

Sayın Abonelerimize 
Kıı geldi, su sayaçlan dondan patlar Tamir masrafı olarak bir 

hayli para ödemenize mahal kalmamak: fi7.ere sayaçlan ıolula kaqı 

muhafaza için tedbir ehnanızı rica ederiz. (9371) 

A&ARAN 
SAÇLARA 

KUMRAL ve SiYAH 
renkte mhhl •ç boyalandlr. 
GILtz KANZUK ECZANl:Si 

BEYOOLU-tsTANBtJL 

........ ~ 
- "-'$,'a .... il .... .• ......~ ....... .........(' 
l'ttallwınıı• ..,.. ...... 

Dr. Hazım Pekin 
ClldlJe ve sWıreviye, ~ 

In,otz ..ıaretl, tramvay cluraJr 
'l!ii!I _ _. yeri No. 26 • 

4 S,.ç balmn• ' 1 G~lliibı a ~ prb. 1 

' 

rr1;1tk4 
diyip geçmeyin 

• 
işte 

Aksmr, aksmr, aRsırırsınız; 

reçer gib1 olurien yeniden geri gelir. 

• 
rıp 

~yle Saşfar ! 
A 

Vakit &eçlnneclen arip, soıuRa111nhlı· ve ağrılara 

'cartı •mnlyetll ille _ A S P _ J A l N _ alJ nlZ.l 

ısrarla 

YIRLI MALI IUNA DIRLIR 
Türk köylüsiinün yetiftlrdiii Pancau Türk fabrlkalan Şeker ,..pı
yor. Türk Fabrlkalanmn fekerlerini B A C J B B K 1 B halis 

Türk ifçilerlnfn elile LOKUM YAPIYOR. 
Asıl Yerli Malı buna derlel' 

ALI MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Mwliıaiı Behçehpı, Şubeleri: Be,oila, ICarakly, Kadıldiy 

~--;aılii"iiiiiiliiil c.ıilaıiil.ıiiiu w pır!antah 8 1 N O • a saatlerlDID 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerrep bir 

yeni modelleri gelmiştir. Flatları 75 lira ile 500 liradır. 

- EMSAI.J.JUÜ GlBl ON BEŞ SENE GABANTllJDl:B -

Ta§radakl muhterem mii§terilerimlze arzu ettikleri 
takdirde yeni katalok gönderilir. 

8 l !f G E B SAAT MAÖAZALABI - lstanbal EminlnL Tel: ZlHC. 

... ilAç_tır_. ----- ,-sovyet sosyalist ittihadı "URSS,,un-~ 
Bu mevslmln K A D 1 N 
MUŞAMBALARI gelecek 
menime kalmamalıdır. 

Bu, BAKER MAOAzA • 
LARININ kat'l karandır. 
Binaenaleyh stokun veıdi-
11 imkln dalreslnc:le her 
yerden iyi ..,ut " ucGa 
flatlarJa satmağa devam 
edeceliz. 

•rıar 1 
DUnyanın en' -Olam 
Sıhht ı-tlklerl olan 

Ç0/1-TEX 
Preaervatlflerl11I 

daima tercih ediniz: 

Harici Askeri 
Kıtaat ll4•1an 

.Kırklareli ıumen bırlikleı1 içın 

70.000 kilo pilivlık pirince veri -
len 22 kurut 74 santim fiat ma
kamca pahalı görüldülfiııden mez
kdr pirinç yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulınuftur. Beher ki 
1osunun muhammen bedeli 25 ku
?Uf olup ilk teminatı 1312 Ura &o 
kU§tur. ihalesi 26-12-938 pazar. 
test günü saat 11 tedlr. Istetıner 
şartnamesini her gün tümen satın. 
alma komisyonunda görebilirler 
Taliplerin tuunun S--3 cü mad
delerindeki vealk Ue teminat mek 
tuplannı havi zarflarını belli gün 
ve saatten en u bir saat evvelim 
kadar tiım. satlnılmı komisyo
nuna vermeleri. ('702) (8981) 

F ranaızca neşriyat. 
lt31 ....ı ifba ahoaeman b7dma •at~· 

JURNAL DE MOSCOU : .. sı~ !:::'~!es::! 
M•k•Jeler, SolJaliat lnfM*Jaa w tmsıS'ım 4ahlll hayatına, sulh 

için milcadeleaine, smal ve zirai lnklpfına ve ayni Amanda Sovyet 
ittibadınm edebi, fenni Te artistik hareketlerine hasredilmiftir. 

Altoneman: SeneUii: J.St Tlrk llnn,. •1biı 'il brut _ ........ , ......... 
REVUE DE MOSCOU: A)'ı!:u 

Her nüshasında siyasi ve DdlaacD makaleler, URSS Milletlerinin 
hayatı üzerine hrkiyeler, manevi ıı,yatınm IOD tezahüratı hakkında 
hülhalar, edebi uttstik ve tiyatro ve aiııema trltilderl, Sovyet mec
mualannm ,..a1mam11 eaerJert. mal6mat w Rtre vardır. 

REVUE DE ~ oscou: ~r::·m==lraf ve 

Aboaema: Socl.ik 2.se Ttlrk linsl, • •1blı ı Ura zı karat 
•lilhaaı Zt brattm· 

1011mfAL 'ft UVUB DE MOSCOtraa mlfterek 
.... _ .. -1111 ı 11n , .......... 

URSS EN CONSTRUCTION: = ı!'::! 
Sosyalist sanayitne, ıovkhoz ve kolkhozJara, maarife, Sovyet ittiha

dı adamlanna ve günlük hayatlanna ait çok güzel resimler. 
Aboneman: S..Uii C U.. U. b,ruı. 1 eybiı 2 Ura " ................. . 

l.trraATOa brrl:RNato · Aytı1ı: Bealmll Mecmu 
SoVJet lttihadmm ~ ....rtfine, edebiyatına ve bütün dün

yamn antt fqllt sanatına ~. 

.&ı.ollellWI: Senelik z.se T8rk nn.., • A>'hiı ı Ura zs kanıt 
ve ntlshaa 25 karattar. 

"loanaal .. Moleaa,,, Bevm de MGllll ._ • .......... loV)'et •eıri
yata ••••••• iPı: )D#BllU!IA &OIDfAJA ıadGA: (18 Kuz. 
neekijl Mmt, MOleOU) ve tJaS DEVLET BANKASINA: <UİNO 
lZ. NesJina9'a. M.eleoa) atlncut olnmwm. 

HAŞET KÜTÜPHANESİ: 
Sahihı .. Neır1,..1 Mudt1rt1 eaıu Türkiye Şubesi 
L6tftl DÖBDONcC Gaseteeilik ve tstikW Caddesi 469 No. Posta Kutusu Beyuilu 2219. Talep vu-

N8fdyatı T. L. ş. Ballldliı 7eı TAN ·---iiikuiilundaİİİİİlbİİıİtalİİlolllllİveiİIİnİİİilmİİİunİİİİİeli1rİİİllİlnüİİsİİhaİİJ1İİr.lı1İöndİİİİl~İİİİllİI. __ .. 
Matı.... 
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Hiç b i r : r a d y o m .a k i n e s i 

'J(//J. nın ayarını tutmıyor ..•. 

#. ç b 1' 
RCAnın 

radyo 
ayarını 

makinesi 
tutmıyorl 

RCA radyoları bana silahından emın. olan bir avcı 
kadar emniyet veriyor. Onun için. bir radyo aıa
caaım vakit R C A markasından başkasını 

hatırımdan bile geçirmem. 

Bir R c A radyosu için verdlQlm paraya hiç 
acımam. cünkl aldıQım makinenin mutlaka o 
kudretteki makinelere faik oıduaunu Dlllrlm. 

ACA markasının muhtelif ıamoaıarda ve 
muhtelif eekillerdekl 11 modeli her han gl b ı r 
zevk ve arzuyu tatmln ' edecek 
kada~ çeşitli ve güzeldir. 

Dünyanın en maruf mühen·dısıerının 

pc:oJe.ıerile en mütehassıs işçiler elinden 
hakiki eyarlarne çıltarılmı$ olan R c A ıaran 
eşıerını bulmak kabildeCiildir vesselam.... I 

RADYO 

BOURLA BiRADERLER 
İSTANBUL - ANKARA - İZ MİR 

------- ------- - - ---- - - . ----- - ----
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5 l.'AMBAU 

Tekaltl~trlyat~ T. '-- 130 

R.C.C H ...-,,, 

8 LAMBALI 

Teksltll Fiyat: T. L 19& 

ff LAMIALI 

Tanltll Fiyat t T. L 2815 

R C .C 9t2 """" 
t2 l.AMBALI 

BILDIAiLEN 
FiYATLAR 
llTANBUL 
DAHiLiNDE 
t 2 A ~ 
TAKSiTLE 
TEDiVI 
iÇiNDiR 

R C ,c 9t2 • ...Mdi 
12 LAMBALI 

Takaltll Fiyat: T. L. 425 

Nualldden •nl••n· 
l•11n ••d9oaudur 

--


