
• Cld4illıi 102 PAZAR 

25 .T~LGRAF_:_T~AN---~,~tS~ANBUL 
• Jl':BLEFON: 24310, 24J'8, 24319 

DÖRDÜNCÜ YIL 7No: 1222 -İLKKANuN 
1938 5 K(/RUŞ • 

) GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

Zirai Kongreden 
Mühim Kararlar 
Bekliyoruz 
~ 

Bu defaki Ziraat Kongre· 
sine mühim hazırlıklar 
ve ümitlerle gidiyoruz. 

l'azan: M. Zekeriya SERTEL 

Büyük bir milli davanın arüesin
de bulunuyoruz. Pazartesi günü An
ltarada açılacak olan Büyük Ziraat 
!\ongresi, memlekette zirai kalkın
lna programını tesbit edecek, Türki
:tenin çehresini değiştirecek mühim 
kararlar verecek ve memleket iktl
•adfyatma yeni bir istikamet ver\!
'ektir. 

'l'ürlclyenin ziral kalkınması İs
trı.et İnönünün büyük bir alaka ile 
bağlı bulunduğu eski bir d~vasıdır. 
baha Başvekilliği zamanında muh
~ memleketlerin zirai reformları 
ite ziraat teşkilatı hakkında etütler 
taptırmış, Toprak Kanununu hazır
latnıış, zirai kalkınma etrafında bir
~k hazırlıklar yapılmasını emret
tnişlerdi. Memlekette yapılma.sını 
laaavvur ettiği zirai ıslahat hakkın
da daha 1936 yılı başlangıcında Bü

!'--·Kurultay Hazırlığı 
1 

Parti ve Ziraat Kurultayı f çinBüyük 
Hazırlıklar Yapılmaktadır 

Ankara, 24 (TAN Muhabirin- Sınat ziraat, ziraat Aletlerin1n Meba• namzetleri 
den) - Ankarada günün en belli memleket dahilinde imali, mah- Ankara, 24 (TAN Muhabirin
başlı mevzuu olarak elde tutulan sullerimizin kıymetlendirilmesi, den) - Parti Kurultayını müte
iki mesele var: Büyük Ziraat Kon zirai ihraç maddelerinin çoğaltıl- akıp münhal 18 mebusluk için par 
gresi, Beşinci Parti Kurultayı. ması, köylünün refahı, köy içtimn- ti namzetleri gösterilecektir. Adı 

Cümhurreisimiz İsmet İnönii iyatmın tanzimi, köy kültürü. mevzuu bahsolan eski Sinop Me-
Ziraat Kongresi hazırlıklarını bü- Kongreye iştirak edecek vila- busu Doktor Rıza Nur'un mebus 
yük bir titizlikle takip edivorlar. yetler murahhaslanndan bır kıs- seçilmiyeceği kati surette anlaşıl
Başvekil Celal Bayar kendilerini mı Ankaraya gelmişlerdir. Diğer- mış gibidir. 
hergün birkaç defa ziyaret ederek leri Sah günü mutlaka burada bu- Mütekait General Kazım Kara-
direktifler almaktadır. lunacaklardır. bekir İstanbuldan tekrar buray:ı 

l Kurultaya gelen mebuslar gelmiş ve Yenişehirde bir ev ki
Köy ve Ziraat Kongresinin a a-

ralamıştır. 
cağı kararlar Cümhuriyet hüku- Ankara, 24 (TAN Muhabirin- Dünkü nüshamızda üstat Ağa-
metinin 939 yılına girerken Türk den) - Beşinci Parti Kurultayı o~lu Ahmet için bir fıkra yazıl
milletine en büyük hediyesi ola- hazırlıkları bitmiş vilayetlerden mıştı. Üstadın ne Ankaraya gitti
caktır. iştirak edecek murahhasların bir· ği, ne de böyle bir teşebbüste bu-

Tesbit edilen esaslara göre tet- çoğu Ankaraya gelmiştir. Başve-- lunduğu teeyyüt etmemiştir. 

kik edilecek ehemmiyetli mevzu- kil Celal Bayar Kurultayı açış Kendisi evinde ilmi tetkikatı ile 
lardan başlıcaları şunlardır: nutkunu hazırlamıştır. meşgul olmaktadır. 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 
~ Millet Meclisinde Toprak Ka- ------------------------------------------
btınu münasebetiyle irat ettiği bil' 
lltrltıkta §Ulllan söylem~i: 

-ıfecliee an:edilen Toprak Ka
ı.anu'" onu itmam etmek Qzere 
hurrlanan plan Ye krediler ile ye
lli bir iktısadi kalkınma, daha 
doğı usa bir zirai blkınma devre
sine giriıyoruz. Sanayi YHridat ve 
lstihsalAtımız artmıı, fakat zira' 
istihsaJAtıınız defişmemiştir. E
ğer slrat ~elirimiz artmışsa, bu 
a.rtış is!ihsalitın ~falmasmdan 
değil, fiatlarm yükselmesinden ol
nıu§tur. Umuyorum ki 1937 yılın· 
dan itıöaren zirat kalkınmamız 
için 100 milyon liralık bir kTedi 
açmak mtimkfin oJacaktır. Kredi 
a'Ogli''ğ'rbt:-ıstihsalilf.u1Jfğfrn1ze O. 
debilmek için planlı bir çalışma 
devrine ginnekliğimiz lazımdır. 
l»:an dahilinde yeni irva sistemi~ 
li, ve z:~ai kombinalar kurmak 
istiyoruz. Bu kombinalar, muhit 
l'e toprak şartlanna göre muhtelif 
ehemmiyette olacak, fakat heyeti 
"ntumiyesiyle bir kül teşkil ede. 
tek, ve gerek münferiden ve ge
?ek müşterek bir surette her tür
lü ziraat makine ve alctlcr:yle 
teçhiz edileceklerdir. İlk hazırla
dığımız plan 100 kombina üzeri
:tıedir. Dört sene sonra, elde ede· 
teğimiz tecrübe ve neticelere g'i· 
~ kombina rniktan arttınlacak
trr. Köylümüzün yansı toprak sa
lıibi değild:ır. Biz kimsenin elin· 
den toprağını almak niyetinde de
liliz. Fakat köylünün de toprak
&ız kalmasına artık müsaade ede
llıeyiz.,, 

* ~ lfemlekette sınai kalkınmayı bir 
-...ıt • 
~ ~ı kalkınmanın takip etmesi za-
d ti idi. Çünkü sanayiin muhtaç ol
~~ ham maddenin mühim bir kıs
~ 1llt köylü yetiştirecek, fabrikala
ll tı. çıkardığı eşyayı yine memleke
~~ ~~rtte üç nüfusunu teşkil eden 
d oYlu istihlak edecekti, bunun için 
~e· köylünün toprak sahibi olmas1, 
~ tıhsalini arttırması, refaha ermesi 
e Zenginleşmesi 15.zımdı. 

Fransa ltalyaya Vereceği Notayı Hazırladı 

Hariciye Nazırı Dün 
Kabinede izahat Verdi 

INÖNÜ Bugün 

Ankara Radyosunu 

Ziyaret Edecek 

:Anliara, 24 iT AH mu· 
habirinden J - Cümhur
reisimiz lsmef lnönü ya· 
nn lbugünJ Radyo Ev~ 

Fransız Gazeteleri ltalyaya Cevaplarında "Geç ni ziyaret edeceklerdir. 
• 1 Radyo idaresi bu müna· 

Yiğitim Geç, Zırnık Bile Alamazsm.. Dıyorla.. sebetle umumi programı 

1 

haricinde bir §eref pro
::.·rıc~mı ftazırla~ııtır. Neı-

Dün kabine toplantısında ltalyaya verilecek cevabi notayı 
izah eden Fransa Hariciye Nazırı Jorj Bonnet Fransız - Al

man deklarasyonunu imzalarken 

--, Paris, 24 (Hususi) - Fransız ka-

Sabiha Gökl!en ı bin:s! bugün toplanmış ve bilhassa 
3' hancı meselelerle meşgul olmuştur. 

T kk••r Ed• Anlaşılan hariciye nazın M. Bonnet 
eşe u ıyor İtalyanın 1935 anlaşmasını artık ta-

nımadığını bildirmesi yüzünden ha-
.{._ sıl olan vaziyeti izah etmiş ve Fran

sanın cevabi notası hakkında mall.ı
mat vermiştir. Nazırlar meclisi ha
riciye nazırının beyanatını mtlttefı

kan tasvip etmiştir. Cevabi nota, salı 
veya çarşamba günü Romaya tevdi 
edilecektir. 

M. Bonnet, İspanyada dövüşen i
ki tarafa bir Noel mütarekesi yap -
malarını teklif ettiğinden bahsetmiş
tir. 

-rJJV"fV .a~ vw ~ 
lanacalctır. 

Hitlerin 
Noel Nutku 
Alman Devlet Reisi 

''Önümüzdeki Sene 

Ümitlerle Doludur11 Diyor 
Münih, 24 (A.A.) - Loewembrau 

kahvesnideki Noel toplantısında nu 
tuk söyliyen B. Hitler, Alman mille 
tini bu sene büyük ehemmiyette 
muvaffakıyetlere sevkeden politik 
kararlan mevzuu bahsetmiş, bilaha 
re nasyonal sosyalist hareketinin 
yüksekliğini tebarüz ettirmiş. bu ha 
reketin Alman milletine derin iman 
verdiğini söylemiş ve önümiızdeki 

sene Alman tarihi için ümitlerle do
ludur diyerek hitabesine nihayet 
vermiştir. 

----o----

Litvanya 
Müstakil 
Kalacakmış 

M. TURHAN TAN 
ın güzel tarihi romanını (Yedigün l_e 
ıerdi. Sah günü çıkacak olan Yedi· 
ıün'ün fevkalCide Yllba§ı sayısında 

DU şaheseri okuyacaksınız. 

VALİ TETKiKLERİNE DEVAM EDiYOR 

Bir Ekonomi 
Müşavere Heyeti 

Teşkil Edildi 
Havayici Zaruriye, Su, Temizlik ve Yol işleri 

Pek Y akmda Kati Surette Halledilmiş Bulunacak 

' 

JT ali Lutf i Kırdar 
Vali ve belediye reisi Lutfi Kır

dar tetkiklerine devam etmekte -
dir. 

Lutfi Kırdar dün sabah yanında 
muavlni Lütfi Aksoy ile yollar mü
dürü Galip olduğu halde Dolmabah 
çeye giderek Dolmabahçe ile Gümüş 
suyu arasında yapılmakta olan mo
zayık yol inşaatını ve bir de Dolma
bahçe civarında, yola kalbedilmek 
üzere istimlak edilmiş olan binala
rın yıkma işini gözden geçimiştir. 

Oradan Fatih belediye dairesine git 
miş, orada her şubeyi ayrı ayn tet
kik etmiş, kaymakama da belediye 
~n nu.ıtmaa direıctıuer vermış -

ı tir. Lutfi Kırdar bu esnada Fatih be
lediye dairesi muhasebesini de göz
den geçirmek stemiş, muhasebeci En 
verden bu seneki tahsisatı hakkın -

da izahat istemiştir. Belediye reisi, 
Fatih muhasebecisinin, şubeye, bil • 
hassa muhasebeye taalluk eden bir 
meseleden haberi olmadığını görün· 
ce geçen sene Fatih belediyesine ve
rilen tchsisatı da öğrenmek istemiş
tir. Fakat munasebeci Enver bu sor· 
gu karşısında da şaşalamış: 

"- Müsaade ediniz, tetkik ede -
yim arzederim,, deyince vali sorgu· 
larına cevap alamadan kaymakam· 
lık dairesinden çıkarak Fatih Atpa -
zannı gezmiştir. Lütfi K1rdar, mes
kenlerle çevrilmiş ve şehrin en hava· 
dar ve._mutenaJ>ir yarinin böyle At
pazarı titihaz edilmesini hayretle 
karşılamıştır. Vali oradan ayrıldık
tan sonra doğru belediyeye gitmiş, 
belediye işlerile meşgul olmuştur. 

(Sonu: Sa. 10 SD. 1) 

Cümhuriyetçi ispanya Sonuna Kadar Dövüşecek 

Frankistlerin Taarruzları 

Püskürtüldü, İşgal Ettikleri 
Mevziler Geri Alındı 

Salamanka, 24 (A.A .) - Frankist 
kıtaları Katalonya cephesinı dort 
muhtelif noktadan yararak 10 kilo
metre ilerlemişlerdir. 2000 esir, top 
lar, tanklar ve mühim miktarda 
harp malzemesi alınmıştır. Tayya
reler harekata müessir bir surette 
yardım etmişlerdir. 

Barselon, 24 (A.A) - Cümhuri
yetçilerin ansızın ve kuvvetli bir su 
rette yaptıkları mukabil taarruz 
düşman taarruzunu hiçe indirmiş

tir. Cümhuriyetçi kuvvetler düşma 
nın işgal ettiği ilk hattaki mühım 
mevkileri geri almışlardır. Di.ışman 
bunun üzerine eski mevzilerine geri 
çekilmiye mecbur kalmıştır. • • 
Alınan esirlerin tadat ve tefriki Bır bombardımanda Barselon lı-

ve daha diğer elde edilen sarih ma- manında çıkan yangın 
himat, Frankistlerin dün taarruza lan, Seros mıntakasında faaliyette 
geçtikleri Tremp Seros cephesinde bulunmaktadır. 

t nız hatta zirai kalkınmada biraz 
~~ç hile kalmış bulunuyorduk En
h Ustrj ancak geniş bir müstehlik ta
~:ltasına dayanırsa inkişaf edebiHr. 
)t?Ylüyü zenginleştirmedikçe sana
tı,.'tı. Uıyıkıyle inkişafına imkan yok
~ t. Onun için biz sanayi kalkın
~ fısı ile zirai kalkınma hareketini 
"-1.J~azi olarak yürütmek ihtiyacm
'«l idik. 

lngiltere ve Fransa vahdeti 
Paris, 24 {Hususi) - Fransada bu 

lunan İngilter~ harbiye nazırı Mis -
ter Hor - Belisa kendisine sorulan 
bir suale cevaben, İngiliz teslihatı
nın hoşnutsu~luğa sebep olacak bir 
tarzda devam ettiğini söylemiş daha 
sonra İngiltere ile Fransa arasında 
münasebetlerin kuvvetini anlatmak 
için şu sşzleri söylemiştir: 

İtalyan fırkalannın mevcudiyetini Londra, 24 {A.A.) - Times gaze-l teyi~ etmektedir. Bu İtalyan fırka· (Arkası Sa. 3, Sü. 3) 

~ ~İtekim Cihan Harbinden sonra 
ta diistrileşmiye başlıyan bütün Or
btr <\ \>rupa ve Balkan memleketleri 
)a taraftan da zirai reformlarını 
ltq~tnakta gecikmediler. Fakat zirai 
~ 1htna memleketin en mi.ih:m, en 
l\~~il. en müşkül işidir. Bunu başa
~•lt ıltnek için uzun ve devamlı tet
~~ere ihtiyaç vardır. Yapılacak 

\'e program memleketin hakiki 
(Sonu Sa: 10 Sü.. 6 da) 

Sabiha Gökçeıı ve tayyarsi 
Ankara, 24 (A.A.) - Sabiha Gök 

çen, bütün Türklüğü en büyük acı 

ile saran Atamızın ebediyete yıtika 
linden duyduğu sonsuz ıztmıptan 

ötürü fstanbulda ve bilahare tedavı 
altına alındığı Ankara Nümune has 
tanesinde gerek bizzat gelmek ve 
gerek telgraf, telefon ve mektupla 
hatır sormak lıitfunda bulunanlara, 
sonsuz şükranlarının sunulmasını 

Anadolu Ajansından rica etmıştir. 

"İngiliz ricalinden biri, İngiltere
nin hududu (Ren) den başlar. Demiş 
ti. Ben de ilave ediyorum. Fransanın 
hududu Timesnehri üzerinden başlar 

Paris, 24 (Hususi) - Fransız mat
buatı Fransanın zecri tedbirlere ön 
ayak olduğu şeklindeki İtalyan fddi

(Sonu Sa: 10, Sü: 3 te) 

' Litvanyae cümhurreial 
Bay Atana 

(Yazısı 3 üncüde) 

Bu9ünlerde 
TAN SÜTUNLARINDA 
Üstad Ağaoğlu Ahmedin 
ve Reşat Narinin En Güzel 
Yazılarını Okuyacaksınız 



z 

i-' ENCEREMDEN 

Tekzip 
Yazan: M. Turhan TAN 

TAN 

- .. 
Yalanlamak demek olan bu k*-'lime 

ıiyast ıstılahların mühimlerinden, 
idari umdelerin en kuvvetlilerindcn
dir. Dünyanın, idare ve siyaset mev
r:ularile ilgili olan her hangi bir nok
tasına gidilse diplomatlann; jdare a
damlarının sık sık bu ıstılaha, bu 
mndeye yapışarak tenkit çemberle
rinden kurtulmaya çalıştıklan görü
lür. 

Belediye Merkez l/ B G 
.Muhasebecisine ugün aziantebin Hariç Limanlara Nişan Yüzüğünü• 

Vapur Seferleri Menşei Nedir? 
İçin Hazırlıklar .. s - !Jişanlılı~ devrinde~ işten El Çektirildi IK urtuluş Yıldönümü1 

--o-- ' . Fatih Muhasebecisi 1 Bugün, Gaziantebin ı 7 inci kurtuluş yıldönümüdür. lngilter;v;-Gidecek 
1 Tam 9 ay düşman muhasarası altında kalan ve ölmüş saml-

zuk tJag elde mı bulunu~:_:,, 
elde mi? Nişan yüzüğW-
menşei nedir? 
C - Sol elde bulunur. Nişan r6' 

züğü bize hıristiyanlardan geçıııif 
bir adettir. Eski hıristiyan 85l'sfJ" 
lerine göre kadın erkf;kle evıeııııı"' 
ğe razı olduğu dakikadan itibatell 
onun hükmü eltına girmiş dştn~ • 
tir. Erkeğin kadın üzerindeki ~~ 
miyetini, kadının esaretini tesbıt it 
mek üzere ilk devirlerde kadını ~ 
yayın içinden geçirirlerdi. Sonral et' 
bu adet yavaş yavaş kadının ve~ok
keğin parmağına halka takmak F 
linde inkişaf etti. 

de Azlolundu ı duğu bir günde, Türk kahramanlığının ebediliğini ve Türkün Heyet Ge~i Kaldı 
Tekzibe ven1en bu değerin yerin

de olduğu da söz götürmez bir haki
kattir. Çünkü tekzip usulü ohııa•;a, 
dil ve yazı ile yapılan siyasi iCtirala
nn, idari buhtanların ve cemiyet ha
ratına taalluk eyliyen zararlı dedi
kodulann düzeltilmesine imkan oJ
ınazdı. 

Fakat tekzip, bir hakikati tahrif 
ve daha doğrusu bir yalanı teyit 
maksadile yapılırsa mevzuundaki 
kıymeti kaybeder, ilkin tereddüt, 
sonra haklı bir iğbirar doğunır ve 
bu biçim tekzibi yapanlan çok müş
kül bir mevkie düşürür. 

İrade ve siyaset tarihinde do~nıyu 
yalanlamak maksadile yapılan tek
ziplerin örnetl çoksa da, biz yakın 
ve hazin bir tarihten şu misali seç
tik: f talyanlann Trabulusgarba bas
kın yaptıktan gfinlerdeydi, denizde
ki Ostünlüğüne güvenen mUstevlile
rin az veya çok şekilde ~ayılmak İ.!I· 
tenilen müdafaayı suya düşürınek i
çin Akdenizdeki adalarımıza da el 
uzatacağı kuvvetle tahmin olundu
ğundan bütün yürekler kan ağlıyor
du. 

İşte bu sırada bir gün Babıatinin 
duva.rlanna büyük harflerle yazıl
mış bir ilan varakası asıldL Bu ilan
da Rodosa bir filo ile taanuz edip 
karaya asker çıkarmak teşebbüsünde 
bulunan İtalyanlann ağır bir inhiza
ma uğratıldıklan, firara mecbur e
dildikleri tebşir edildikten sonra 
"Tekzip,, başlığı altında da balkın 
idrakine şöyle bir ifade suııuluyor· 
du: 

"Avnıpa ajanslannın Rodos hadi· 
sesini Romaya yaranmak kaygısile 
mak(is ~kilde tebliğe yeltendikleri 
görülmüş ve hakikat ise yukarıdaki 
reaml tebliğıin muhtcvastnft tamami
le mutabık bulunmuş olduğundan a
janslann bu hakiltate muhalif olan 
her ttirlil neşriyatı tekzip olunur!,, 

Halhttk1. ltalvanlal' yalnız Rodo5u 
değil, on iki adayı bir hamlede istila 
etmişlerdi. 

• 

Bir kaç gündenberi belediye mu- fıtri celadetini bütün dünyaya göstren kahraman Antep, Denizbank umumt müdürlüğü ya-
hasebe işleri hakkında tahkikat ya - eşsiz müdafaasile milli tarihimizin en parlak ve şanlı hAdi- hancı memleketler limanlarına y-ıpı-
pan müfettişler, raporlarım venniş- sesini yaratmış v müdafaa muhasımlarımızın da takdirleri- lacak olan müstakbel seferler için ge-
lerdir. Bu rapor üzerine vali, dün be- ni kazanmıştır. niş bir program üzerinde çalışmıya 
lediye muhasebecisi Kemale işten ~l Bugün kurtuluş yıldönümü münasebetile Antepte bü- başlamıştır. Elde mevcut gemileT şim 
çektirmiştir. Bundan başka Fatih be- ··k . 1 k Ş hri d k dilik böyle bir programın tatbikine 
lediye muhasebecı"sı' Enver de muha- yu mrasım yapı aca tır. e 'miz e i Antepliler de Emi-.. H Ik d 1 akl imkan vermemekle beraber bütti'l ye 
sebe teşkilat ve muamela"tı hak·.,.ın- nonü a evin e top anac ar, bu mesut bayramlarını . .1 ~ nı gemı erimiz iki sene içinde çahş-
daki bilgisizliğinden dolayı aziedil _ kutlayacaklardır. Toplantıda Antebin kurtuluş menkibele- mıya başlıyacaklan için, hazırlıklı 
miştir. ri anlatılacak, bu uğurda ölenlerin hatıraları anılacaktır. bulunmak üzere ihtiyaçlar şimdiden 

Hususi surette aldığımız mal tlma ta ·~~~~~~~!i!!..!i!!..!L!!!....!!!....!i!!.._!!ii!!!i!i!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ • tes bit olunmaktadır. 
göre, her iki muhasebecinin işt~n u- Yeni açılacak Denizyollan, ilk 
zaklaştınlmaları, biribirini tamamlı- BELEDiYEDE DENiZ VE LIMAı"(DA: plB.nda Akdeniz ve 1{aradenize şami1 

.. 
S - Fransız muhnrf't 

Amire Gide'in adresi nedif • yan tek bir meseledir. İddia eı:'ildi- olacak, sonradan bir kontinantal hat 

ğine göre, vaktile Sarıyerde muha- Gıda Maddeleri ll!in Bir Yunan Vapuru tesis edilecektir. Bundan başka, 'Ba)- C - Andrc Gide' in hususi aoı; 
sini bilmiyoruz Fakat çıkardığı ~~ 
vel Revue Francaise mecmus::it 
yazarsanız mektubunuz ulaşır ~ 
ederiz. Tanın günü geçmiş nüs. f 
nnı Tan matbaasında bulabilirSiJJ' 

sebeci olan Enver hakkında o zaman 3' kan devletleri vapur idareleri ile dP 

tahkikatı icap ettirecek bir takım şi- Komisyon Toplanıyor Karaya Oturdu aktarma yoluyla bir İ§ birliği dete-
kayetler yapılmış, fakat, bu ~ikayet- min edilecektir. 

; 

Şehrin havayici zaruriye fiyatla-· 
n hakkında tetkikler yapmak ve isti
şari mahiyette olmak üzere kararlar 
vermek için belediyede kurulan isti
şare heyeti yarın, ilk toplantısını ya
pacaktır. 

Yeni gemilerimiz için 

S - lndil:Jjdual keli""' 
nin manası nedir? "' 

ler tetkik edilmeden kendisi terfian 
Fatih kazası muhasebeciliğiı.e ae
tirtitniştir. Enverin yerine tayin e
dilen Mehmet Emin ismindeki zat da 
işe başladıktan bir müddet sonra ye
ni bazı şikayetler olmuş ve tahkfkata 
lüzum görülmüştür. Fakat, bu i:ahki-
katın da bitirilmediği anlaşılmış+ır. Et Satı~larında Rekabet 

Yunan bandıralı Atamarina vapL'
ru, Gelibolu civarında Kısırkaya ile 
Ağaçlı arasında karaya oturmuştur. 
Gemi buğday yüklüdür. Gemi kur
tarma şirketinin Hura tahlisiyesi kur 
tarma ameliyesine başlamak üzere ha 
dise yerine hareket etmiştir. 

f skenderun Limanı Profesl 

İngilterede Svan Hunter an.d Vig
ham Richardson Limited şirketine 

sipariş edilecek olan V 3 tipinde 4 

ve V 4 tipinde 3 vapurun inşaatı i
çin İngiltereye gitmesi kararla~ın-

lan Denizbank heyeti, bu seyahatini 

ancak bir kaç ay sonra yapabilecek
tir. 

C - İnd1vidual kelimesinin ~ 
nası ferdt demektir. Şahsın keıı;. 
sine aıt olan şey manasını ifade ed 

Belediye muhasebe teşkilfıtında 

daha bazı değişiklikler olması muh
temeldir. 

POLiSTE: 

iki işçi 8 Metreden 
Püşüp Y aralanddar 
Beşiktaşta Çıragan sarayında yn

pılınakta olan şeker fabrikasında dün 
bir kaza olmuştur. 

Üsküdarda oturan Nazif ile Çen· 
gelköyünde oturan Vangel bır.anı,1 

cephesinde sekiz metre yükseklikte 
iskeleler üzerinde çalışırlarken bir
denbire üzerinde bulundukları tah-
ta krrıJmış ve lkısı oırcıen yere yu
varlanarak muhtelif yerlerindnn y~
ralanmışlardır. Vangelin yarası agır 
dır. İkisi de hastaneye kaldırıl:n1şlar
dır. 

Bir Otomobil Kazası 
Bedii adında birisine ait Maltepe 

numaralı hususi bir otomobil Kuşdi
linden geçerken birdenbire öupne 
çıkan muallim Haminin refikuı Se
mthaya çarpmış ve tekerlelden altı-

Kasaplık hayvan getirerek ke~mi
ye başlıyan devlet ziraat kurumu. 
şimdilik piyasadaki umumi topt3ll 
fiyatından iki kuruş daha eks;ğiİıe 
mal satışı yapmaktadır. Toptancılnt 
da, kurumla rekabete .kalkıştıkhrı i
çin, bu vaziyet, et piyasasını mu':edil 
bir fiyat seviyesinde tutmak bakımın 
dan faydalı olmuştur. 

Tamir Edilecek Yollar 
Yolların tamiratına sarfedilmek 11-

zere, dün belediye merkez veznesin
den belediye şubelerine yüz bin lira
lık bir tevziat yapılmıştır. 

Apartıman lnıaah 
Harbiyede Manasyana ait betonar 

~~ vlcuaK yaputnakta Olan ı..ıu aparl-
man üçüncü katı bittikten sonra yıkıl 

İskenderunda kurulacak olan ı.er
best liman projesinin hazırlanması 
işi Denidbanka verilmiştir. t>eniz
bank bu iş üzerinde çalışmıya baş
lamıştır. Limanın projesini yeıinda 

tetkik etmek üzere Hataya gi:ien D~· 

nizbank şeflerinden Zihni ile İngıliz 

mühendisi Valdsh, tetkiklerini bitire-

rek dönmüşlerdir. 

Yeni Proieler Yapıhyor 

S - Amerrka cümhur# 

Yalnız Mersin hattına verilecek 4 
Ruzvelt Yahudi midir? . dit· 

C - Ruzvelt Yahudi değil~ 
ve Bartın ve Ayvalık gibi neh.4' man- Fakat büyük bir insaniyetpervet 

duğu için, Yahudilere karşı ya~ 
mezalime karşı geniş bir müdııf 
cephesi almıştır. Bütün Ameriltaı:: 
bu mezalimi protesto için büyüle 
tingler tertip ediyor, boykotajlat 1~ 

sabı olan yerlere işliyecek 7 vapurun 
inşaatı bittikten sonra teslimi günün

de bir fen heyeti gidecektir. 

Kaçakçdık Hakkında pıyor, bu hareketleri nefretle aJ11 
yorlar. Ruzvelt Amerikadaki bO r 

Yeni Bir Pro ·ıe ıeyanı ifade için ön safa geçmiş. . ~ 
Gib müessesesi tarafından hazır - hudileri şiddetle müdafaa edecek ıev 

!anmakta olan İstanbul limam proje- Hükumet, kaçakçılığın men ve ta- birler almağa teşebbüs etmiştir. 
si ile Haliç tersanesi ve ;Kuruçeşme ki,bine dair ola

1
n kanunun bazı mad- lf:. 

kömür depolan projeleri üzerindeki delerim değiştiren yeni bir kanun . "S - TDTk tarihi tetkik ti~ 
r"''-ınalar ller1Pm .. 1ct.ıı>dh'. 'Runl;ım,_n projesi hazırlamlf ve Büyük Millet miyetl1 'dört ciltlik t~ 
bilhassa Kuruçe~e kömür depolan • • • • 1 I'.' ~~ Bu projeye göre, gümrükten ka - C - Arasıra neşrettiği oeıı ,.. 
projesi bitirilmek üzeredir. tık ola- beraber profesör Şemsettin ve~fsııı . mıştır. ~rma maksadile gizli yerlere konu-

Belediye, bu münasebetle şubelere rak bunun projesi verilecektir. lan eşya ve inhisar maddeleri müsa- il Hakkının bir kaç eserini ba 
gönderdig~ i bir tamimde bu yolda ya- Diğer taraftan, Trabzon limanının hl 1 * _,; dere edilmekle beraber sa p eri ce- ctJl'l 
pılacak inşaata, bir kat kurulm-'t'İan projesini hazırlamak üzere, İngiliz S - EBkiden kanunııe , 

zalandınlacaklardır. • ... • • ati 
ikinci kata başlanmamasını bildir - mühendislerinden Mousell Trabzonn ve kdnunwuuıı dedigımı~ ı1' 
mi..+ir. Hakikate aykın beyanname wr - ların isimleri aimdi ya ilk""'" 

5f• gitmiş ve çalışmıya başlamıştır. • Y • i ~ * Belediye, dün geceden itibaren mek suretile eksik resimle memleke- BOn kanun, yahut birınt , 
Beyoğlu caddelerinin Jlkanmasma Dla Sabah Ll•anclokl Slı te eaa IOktuklan •m•ıan1ar bir ,.ıı Udfıel ..._ dl,,e kW~ 
karar vermi,tir. bGn a'bah Umanı ve Bolazlçfni :te dan tlç yıla bcı.r ha1* cmtllD8 çar- IJOr. Baıwi-1 tloğnulur'f * Münhal bulunan Karaağaç mez.. ıdt bir m bplamqbr. Sis, labah1e- pılca1dardır. C - Birine;\ ve Ddnc1 
bahası müdürlüi\ine belediye nıü • ytn bette hlfl•m1ı ve mt tı e, Bo- Kaçakçılık mlbacUle Jmra1acak ruclur. ÇWıJdi b~biriDf 
f '..u•.,1erind y •-...ı ... --ı.ı_ı öbüıibıe IOD elem-.~ 
~·•ır en aver -J ~ ıı;\&A&IDlf" lam ~ Jmun1armda 12 ye b- tegekkilllere dahtı olqlara wırDecet bqb kAnuıılar da bıuluı!UDI~ 

tir. dar dnun Mmlftlr. Bıı J(lzden Bo- CealEa muvakkat *ala cmatı da mndlr. İki laJ1dan bJri Dit 
._ w Dentabank vapurları Mat rammediJece1rtlr. r1 eon oJamas, Bunlarm .baidld 
9 a tada ..ı .. yapemannfl•rdır. .._ - lan blrJnd ve ildncl olmakUl· 

Sis, tehr1 ve civardaki araziyı de l(lerlng itleri ip. le eon aruma o l1d keUmenlP 
kaptamıp mefhmnu tebarib: edeb~ 

Yeni Teıklhtt tir~· •den kaza aywnmemt1- Bir Komisyon ~ ~ tedabill ~ 
MM•~·•••:· .... - ltk ~ -~ aımant Murif Vetaletl, Yiibek tlmsat... TOıti)'9 • Almanya ticaret .. idi-

~ kaldınlınqlanhr. Ticaret mü:tebiDtn u.e "" orta in- Glmrlli Mlfeftlıl•rl ring anlaflDalarmm tat'bibtındaO dO 
IYla ln•ft91G Çarpfl mmianrıda a,jlptıtk yaparu diltır Tople11yor t-k bitin wıeı.ı lM.._ t.s :.,:"~ 

J>lbı San,çbaneblpıda Horhor ead orta okullar IUld tefkilAtlanna ben- GCbmlk w tnhturJu Vü&U mre Almanya ve~~ ... ..ı:.. -..-.... :.!::::.A 
... ..,_ AkaaraJa pbuikte olan zetmlttir• Bu lmma tabsil mtlcldetl al- h bbıer komls)'Clll ..U ~. " ~ .......-an 
ff.\ -..ıı ~ arb do a.ıen tı -.eye lncUrllmit w dlAer tktaret tefttl lı.,.el l'elallllm ta)'!n ol\'lll&B Tllrk komta;omı Bartcl,- Ve1ııile- .._. ~· 
tıııfıic1ı 9'ldd otc>moWUne yol wnae:t Uselerlnln müfredat propaa-mm Rmt Anıbn. lfbmDk ~ tl n•mın• Neb!ltn rtı•ıtlnde, Tla-... ...,, 'l-.... -al ..,.. çe1dlmek tatblld kararlqbrılmıfbr. Ankarada 'bir toplazıbJ'& ~ ofta tklnCl reW MIW1 •katı,. v .. 
*1r-. ,_bir ..-vra p..,U Yeni vaziyete göre bu den 1lh 1o-~. a-l)etl l8tiidia.1 ~ llf'U• ıillıııkkDA-. 

i•~ı=• ~ w_. ~ ~ d&nrJan •o- nunda mektep albila .,. 7ellracf m- di tialunaıı 45 ıGmrf!k m~ ~ =~'...,.~lılt'* bU-
i1iıiiid:- tılJlwbtl b.,... ••ttıt" mf1ardan muq veecektlr.. hafta lçlncle ADtaıqa ~...... ~ 

~•llV9'"'6111r~ _ .. Ql*iıni'U. f 

;Ji(J•M~~ 
~w-.:a._w.._"",..~~ ı: 
MlWilllıiJ)lılıiit..,+'•ı•ıt~ ~ 

...,.. ~:ı-.a·ot11ırı *llWMt-\i1 
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~UGüN_I 
ki Cepheden 
~arekei 
~ 
ı''ıctn: ômer Rıza DOCRUL 

"btalya ile Fransa arasındaki milna
·.~tıe.ri, yeniden kurmak lazım gel
~g1lli, İtalyanın en sal8hiyettar ga· 
~eteri anlatıyor. Yani ortada apa-

bir İtalya • Fransa cephesi var· 
lt, Ve bugünkü vaziyete göre, bu 
llhe üzerinde bir sürü dikenli me· 
lelerin haJli Iazımdır. İtalya 1935 
laşll'lasını tanımadığını ila.a etmiş, 

~ilıtsa hükumeti bu vaziyete göre a
~ ltıası icap eden tedbirleri düşün • 

te başlamıştır. 
~ ~lesele içinden kolay kolay ç1kıl
.1hcak, belki ikıi taraf ta İngiltere-
11\ tneseleyi hal yolundaki tavassu
t~lldan istifade edeceklerdir. Bu su
;tıe İngiltere Başvekili ile Hariciye 
~-~~. çok yaklaşan Roma seyahat
l l'ı esnasında kendilerini uzun uza
~'~a meşgul edecek geniş mn·zular 
tılacaklardır. Mesele Akdenizin em· 

~)'eti \Te statükosu ile en sıkı fıkı su
~tte a!fıkadar olduğu için İngiltere
~I\ de bu işi tesviyeye en büyük e-

l'lltniyeti vereceği aşikardır. 
"ller halde bu tesviyenin zemini 
,ltıdiden aranmakta ve Londra, Pa
liı l'e Roma arasında bu hazırlıklar 
~l>ılnıaktadır. 
.\kdeniz cephesi ılmdilik bu vazi· 

t~ttft.ı• 
"-"Ull'. 

b Orta Avrupa cephesine gelince, 
lirada hadiseler durmadan ilerle
~~'kted· ır. 
d Slo\rakyada Nazi sistemi dai.resin-

11 Yapılan seçimler Halit Partisinin 
~~de yilz muvaff akıyetıi ile netice
~ l'l'ıiştir. Halbuki ayni partinin bun· 
'll evvelki secimde kazandlğı mu
~fakıyet ythde otuzdan ibaretti. 
~~ Partinin Alman dileği dairesinde 
''tteket edeceği şflpbesi-z sayılıyor. 
J\.Iınan siyaseti, Slovakyadaki bu 
~Yeti ile Lehistan ile Macat'İ5tan 
~Slnda hudut birliğine karşı duran 
~~eli kuvvetlendirmis ve cenubu 
lııtka doğru bir adım daha atmış olu
~· Slovakya, Ukranyahla.rla mes
~~ llütenyaya bitişiktir. Burası ise. 
ttıuntenberi, Almanyanın büylik 
!} alaka gösterdiği sahadır. Londra 
~elerimtt en belli başlılarından 
'-11 _Da!J:r Telenultlr~raya ait plan 
'llltitenyada, bugünkü adile Karpat 
'~anyasında 450,000 Ukranyalı i-
1\bıet etmektedir. Bunlar Lehista
~ idaresindeki 6 milyon Ukranyalı 
r Sovyet Birliğinde ikinci büyük 
tierat birliği teşkil eden 30,000,000 
~ tanyah ayni ırka mensupturlar. 
~ili.· lrkranyalılann hepsi de birbirine 
~ lişil( sahalarda ikanu:t etmektedir
~:· lıiitün bunlardan bir tek devlet 
d ClJde getirmek mümkündür ve bu 
~\'let Karpatlardan Kmma kadar 
tıı:ll•l'. Anlaşılan Almanyanın hedefi 
~ l'atıyalılar arasında ta sulh mua
t'•deterinin yapılmasındanbcri ha' 
.:teren muhtariyetçilikten istifade 
q ~l'e\ bu emeli tahakkuk ettirmek-

'· 
~ ll-. tahakkuk, Lehistan ile Rusya. 
t.. ~ genis bir ölçiide budanması de-
•ıe41;f -
~ b· ı~. Bele Rusya, nüfusunun beş-
~ ,

1'.lini, Deniepe.r kömürünün ve sa
:ıı sahasını, Kafkasyaya bitiı:ik 
lj ~"~den başka Karadeniz sahilleri
\} "Yhetmiş olur. Halaskar saydığı 
'\~al\yaya minnet ve menfaat bağ
\e bağlı olan muhtar Ukranya, 
~lıYanın ekonomik ve stratejik 
\ ()etini arttırır ve ona Karadeniz
~~ d;ssa'da bir mahreç temin eder. 

1 ~lan Mein Kampf'de Rusyaya bu 
~U •tfn anlatılan pl~na UYJ!'Undur. 
~h~İhten sonra tehlikeyi kavrı:rnn 
1ıı .•sta.,.., Münih buhranından önce 
~d'tıltişaflara karşı gelmek ve bun
'ıı !\il sakınmak istememişti. Atman 
~ •tı Lehistana ka~ı J?Österdiği dost 
ı~~ <\"1ısturya ve Südetland'ın flha· 
l arı sonra pek te devam edemez. 

~~i"ltan siya!'leti. halihanrda, Sov· 
~. tısvaya yaktnlaşmaktı1'. Fak:ıt 

, SıJtliğ:n onu Çekoslovakya akı-
~d • 

' en kurtarmab yarayıp yan-

;flfi.EK 
Ebedi Şefin 
Anıdı • Kabri 

-0-

Hazırlanan Raporlat 
C. H. P. Grupuna 

Tevdi Edildi 
Ankara, 24 (A.A.) - İcra Vekil

leri Heyeti, Ebedi Şef Atatürkün 
Anıt - kabri hakkında komisyonca 
hazırlanan raporları tetkik ve miiza 
kereleri için C. H. P. Grubuna tev
düne karar vermiştir. 

Kadar Dövüşecek 

Taarruzları 
Cümhuriyetçi ispanya Sonuna 

Frankistlerin Yeni 
P'üskürtüldü, işgal 

1 

Ettikleri· 

Sen 
Efendileşmişsin! 

Yazan: B. FELEK 
Dün bir ufak operasyon geçirdim. 

Operasyon deyince yilreğinİ'ı; oyna· 
masın! Dişimi çektirdim, lakin hu di
şin sabıkası olduğu için bence ı;e

nemden ayrılması hayli mühimdi. 
Efendim, bu naçiz diş benim üst çe· 
nemin sağ köpek dişidir. x Mevziler Tekrar Geri Alındi 

(Ba.şı 1 incide) şiyi öldürmüş ve 6174 kişiyi yarala- Cümhuriyet, ayni zamanda, kini faz 
lalaştırmamak fakat bilakis iki ta
raf arasında bir uzlaşma imkaruru 
hazırlamak için mukabelebilmisil 
bombardımanlarından vazgeçmiş

tir. Cümhuriyetçilerin düşündükle -
rine göre, asiler hariçten yardım 
görmezlerse vaziyetleri çabukça bir 
surette fenalaşacaktır. Bu sebepten 
dolayıdır ki Cümhuriyetçiler müra
caatlarda bulunmaktadır. İngiltere
ye, ademi müdahale politikasının 

tam surette tatbiki için verilen son 
notanın sebebi de budur. 

Büyük Harpten evvel, bir ~iin o 
zaman çalıştığım dairede hu diş ağ· 
nınaya başladı. Galiba çukulata ye
diğimden dolayı ağrıdıydı, o kadar 
ağrıdıydı ki; tahammül edemedim 
ve Beyazıtta, acısız diş çektiği söyle· 
nen Altınyan mı, Sırma:ran mı, hu
lasa yaldızlı bir adı olan bir ermeni 
dişçiye gittim. Dişçinin kabinesini 
hilen bir arkadaş ta bana refakat 
etti. 

tesi, aşağıdaki 

dir: 
telgrafı neşretmekte nııştır. 

Çekler de. 
Yahudileri 
Çıkarıyorlar 

Prag, 24 (A.A.) - Başvekil Be -
ranın riyasetindeki milli birlik par· 
tisinin gençlik teşkilatı tarafmdan 
neşredilen politik programın esasları 
'jUnlardır: 

Milli birlik, sosyal adalet, korpo
ratizm, hristiyan ahlak, milli ve hı
ristiyan terbiye esasları üzerine ku
rulmuştur. 

Devlet, üç Slav milletinden, Çek, 
Slovak ve Karpat Ukranyasından ruij 

rekkep milli bir devlettir. 
Millet\ kan, dil ve toprak esasla

rından vücut bulmuş tabii bir malı· 
saladır. Bunun içindir ki, Yahudiler· 
den değildir ve bir ekalliyet teşkil et 
mektedir. Yahudiler. umumi hizınet 
terden uzak tutulacak ve milletin 
tahsil ve terbiyesi üzerinde niifaza 
sahip çıkmıyacaktır. Diğer sahalar· 
da, Yahudiler hakkında nlsbet p~et.ı.
sibi tatbik olunacaktır. Çekoslovak 
devleti arazisinde 26 temmuz 1914 ta 
rihinden sonra temekkün etmiş olan 
bütün Yahudiler, hudut haricine çı· 
karılacaktır. 

Milliyet, sınıf farkı gözetilmeksl· 
zin, bütün vatandaşlar, herhangi bir 
vazifeye geçmeden evvel bir sene 
mecburi iş servisi göreceklerdir. As
keri hizmet yerine, Yahudiler için 
hususi bir iş servisi ihdas olY.nacak· 
tır. 

Macari.tanJa 
6 

~--, -.- , ......... .-., ~ • .1.uc:UJ. IlU 

ktimetinin Yahudi aleyhtarı ka.:ıun 

projesini neşretmesinden sDnra ge
çen 24 saat içinde, profesör Liberma
nm intiharını, ikinci bir intihar da
ha takip etmiştir. Budapeşte Yahudi 
cemaati hukuk müşaviri 64 yaşında 
Doktor Geza Donbovari kalbine bir 
kurşun sıkarak intihar etmiştir. Bı
raktığı mektupta, kimseye borcll ol
madığını ve Yahudi kanunu dcl:ıyı
sile hayatı terketmekte <?_lduğunu bil 
dirmiştir. 

General Franko, 120 kadar şehir 
ve köyü bombardıman etmeyi karar 
laştırmış ve bu şehir ve köylerin 
tahliyesi için halkı haberdar eyle
miştir. Bombardımanlar, İspanyada 
artık adet hükmündedir. Şimdiye 
kadar, hem de haber verilmeden, 
bombardıman edilen Katalonya şe

hir ve köylerinin adedi 73 ü bulmuş 
tur. Bugün, Cümhuriyet İspanya
sında üç milyon kişi mülteci vaziye 
tindedir. 

Madrid'in üçte biri harap edilmiş 

tir. Alikante'nin vaziyeti, Madrid'in 

kinden daha iyi değildir. Valansiya 

limanı, h!la kullanılmakta ise de, 

terkedilmiş 13 geminin hurda tek· 

nelerile kısmen atıl vaziyettedir. 

Şark sahili boyunca Barselon da 
dahil olmak üzere küçük büyük bom 
bard.ımana tabi tutulmamış bir tek 
Ilınan dahi yoktur. Yapılan 100 bom 
bardıman esnasında 2800 kişi öl
müştür. Katalonyaya atılan bomba
ların adedi 16138 ve obüslerin adedi 
450 dir. Bunlar şehirlerde 4018 ki-

Amerika 
Almanya 
Münasebatı 

' 
Bertin, 24 (A.A.) - Reuter ajan

sı muhabirinin öğrendiğine göre Al-
h<ıriri:Y."' "'""fl-Hnde Ameti-lr" 

Il'e'"Ç~an Kav!Sada ıumanyanın ne su-
retle hareket etmesi lazımgeldiği 

keyfiyeti dik.katle tetkik edil mekt.ıo;
dir. 

Almanyanın Noelden evvel muka
bele edeceği zannedilmemekle bera -
her bugün öğleden sonra bu hususta 
bir beyanname neşredilmesi m:ıhte
meldir. 

Matbuat, hadiseyi şiddetle ten.ki! 

etmektedir. 

Gazetelerin ittifaken sarfettikleri 
Polonyada ~ mütalealara göre Amcrikadan bazı 

Varşova, 24 (A.A.) _ Varşova şeh harp taraftarları Amerika ile Alman 
rinin duvarlarına asılmış olan beya'l- ya arasında siyasi münasebetlerin ke 
namelerden anlaşıldığına göre milli silmesi için çalışıyorlar. Halbuki Al
birlik kampının gençlik kısmı Po- man ve Amerikan milletleri arasmda 
Jonyada iktısadi hayatın millileşt!ril- hiçbir ihtilaf yoktur. İki mı:ımleket 
mesi için büyük bir harekete başla- arasının açılması daha ziyade Amcr:
mıya ve Yahudi müesseselerine boy- kanın aleyhine olacaktır. 
kotaj yapılması için hücuma geçmi- Nevyork, 24 (Hususi) - Parlaınen 

ye karar vermiştir. to, hariciye encümeni azasırdan 
-<>- Fich, vaki olan beyanatında dahili· 

Yenişehirde 

Kömür Bulundu 
Konya, 24 (A.A.) - Vilayetin Bey

şehir mıntakasında maden kömürü a 
ramaları müsbet netice vermiş ve 
yirmişer kiloluk kayalar halinde itö
mür çıkm1ya başlamıştır. Jeoiojiar 
bu kömür havzasının çok gcPiş nl -
duğu hususunda müttefiktirler. Halk 
büyük bir sevinç içindedir 

Filistinde Çarpıımalar 
Devam Ediyor 

Kahire, 24 (A.A.) - Ehram gaz~
tesinin Filistinden aldtğı bir habere 
göre evvelki akşam İngiliz kuvvE:tle
rile asiler arasında bir çarpışma ol
muştur. 

Asilerden 15 kişi ölmüş bir çokları 
da yaralanmıştır. 

ye nazırının Almanya a1cyhindeld 
nutkunu tenkit ve Ruzvelt kabinesi
ni sulhu tehlikeye düşürmekle lt1'.aın 
etmiştir. Vorld Telegram gazet~sı de 
ayni şekilde idarei kelam etm~kte, 

büyük mesuliyetler yüklenen ;d.am
lann ihtiyatlı davranmalaıı ıcap et
tiğini yazmaktadır. 

Deniz SilCihlarının 
Tahdidine Ait Ye,.; 

Bir Pakt Yaptldı 
Stokholm, 24 (A.A) - İsveç, Da· 

nimarka, Norveç ve Fenlandiya hü
kumetleri deniz silahlarını tahdit ea 
yesiyle İngiltere hükıimetile bir 
pakt akdetmişlerdir. 

Sanıldığına göre, Barselon Noel 
hediyesi olarak gene tayyare bomba 
lan alacaktır. Ölenlerin ve yarala
nanların ekserisi sivildir. Ve bunla
nn arasında çocuklarla kadınlar ka 
bank bir nisbet teşkil eylemektedir. 
Katalonyalılar hüriyetleri için mü
cadele ediyorlar. Bu hüriyetin mu· 
hafazasını ancak Cümhuriyette bu· 
labilirler. Çünkü Frankist kıtalan
nın ilkbaharda Katalonya hududu 
na gelmeleri üzerine General Fran
konun aldığı ilk karar Katalonya
nın muhtariyetini lağvetmek olmuş 
tur. Bask'lar ve Şimale doğru ka
çabilen Asturya halkı, şimdi Kata· 
lonyalılarla birlikte harp ediyorlar. 

Cümhuriyetçilerin mü,dafaa sis
temleri mühim miktarda takviye 
görmüştür ve ihtiyatları ve harp 
malzemesi stoklan fazlalaşmıştır. 

Hükumet, 1936 Teşrinisrolisindekin 

den çok daha kuvvetlidir. Ve kuman 
da heyetine layık bir orduya sahip
tir. 

Cümhuriyet, vadini tutmuştur. 

Enternasyonal Brikat efradı, İspan
ya hudutlanndan dışan çıkıyorlar. 

Polo.nyahlarla 
Çeklerin l 

Arası Açdıyor 
Katoviç, 24 (A.A.) - Cieszyr. Si· 

lezyasınm Çekoslovakyada kalan kıs 
mında Polonyalılara karşı şimdiye 

Bugün Barselonda, Katalonyada 

ve sureti umumiyede bütün hüku
metçi İspanyada, bir ideal şuuru 

mevcuttur. Yeni bir İspanya yarat

mak için çalışanlar bugün mükafat 

lan.nı görüyorlar, zira halk kütlesi 

bunların arkasındadır. 

Cümhuriyetçi İspanyollar, istik
baldeki rejimin, bütün yabancıların 
İspanya topraklarım terketmelerini 
müteakıp yapılacak bir plebisitle 
tayin edilmesini kabule amadedir. 
Fakat eğer sulh yoluyla bir hal çare 
si bulunmazsa, bunlar sonuna kadar 
mücadeleye azmetmiştirler. 

Litvanya 
Müstakil 
Kalacakmış · 

kadar görülmemiş şekilde yeni bir KaUllas, 24 (A.A.) - Litvanya A-
şiddet politikası takip edilmiye baş- jansı bildiriyor: 
• ___ _."'° P-.J .. .J •• -~., brdedilmiş Basvekil Mirornas hükiı:metin 

Polonyaııların miktarı gün geçtıkçe programını Mebusan Meclisinde 
artmaktadır. Hüküm süren ~iddetli izah ederek Litvanyanın hür kal
soğuklara rağmen memleketleriI'den mak azmini ilan etmiş diğer herhan 
koğulanlar, eşyalarını, hatta dbise • gi bir devletin vesayeti altına gir
lerini yanlarına alamamaktad;.rlar. meyi şiddetle reddetmiş ve yakında 
Bu gibilere Çekoslovakya t0praidarı- bitaraflık kanununun kabul edile~ 
nı terketmek için ancak bfr kaç saat ceğini bildirmiştir. 

müsaade edilmektedir. Başvekil Memel hakkında Alman 
Polonya ekalliyetinin nıü.:ss€sP.l~ . 

· l'd 1 · k b ' k t d ya ıle yapılan son temasları da anlat rıne ve ı er erme arşı ır ço ı:: -
hiş hareketleri yapıldığı haber veril- 1 mıştır. 
mektedir. Çek tedhişçi çeteleri bom-1 Bu izahata nazaran Litvanya hü

ba ve tüfek kullanmaktadırlar. lkUıneti şimdiye ka~ar büyük tavız-

Leblebicilerin bulunduğu sokakta 
bir yere girdik. Dişçi ızbanrlut gihi 
bir herif. Dişimize baktı: 

- Bir takkede (dakikada) ç"ke
rim, hiç duymazsınız! dedi ve bizi 
mahut dişçi koltuğuna yatırdı. 

Bu dic;çi koltuğu bir acayip şeydir. 
Memuriyete benzer, orada otururken 
insanın muttasıl yüreği !'arpar. 

Kendi elinde olmıyarak yükselir, 
yine arzusu hilafına iner. Arkaya 
yatar, önüne sarkar, dedim ya! Aca
yip şeydir. İşte bu acayip şeye otur
dum. 

- Aç ağTID.ı! dedi ve ucu çengel
li bir demirle dişin kovuğunu kurca
layarak canımı yn.ktıktan sonra: 

- Şimdi bir şırınga edeceğim? 

Hıp diye çekeceğim! Ağzınızı kapat
mayın! dedi. 

Filvaki mahiyetini bilmediğim bn 
uyuşturucu maddeyle üst ı;ene ke
miğimi dondurduktan sonra kerpe
tene yapıştı, bir hayli uğraşlı. Bir e
liyle dişe asılırken, öteki eliyle kafa
mı itti. Lakin diş oynamadı. Bu sefer 
benimle gelmiş olan arkadaşımın 
muavenetine müracaat etti: 

- Sjz beyin başına yapışın! Ben 
de iki elle dişi alayım .• 
Alayım ama bizim diş yine çıkın~ 

dı. Ben başladım korkmaya. Herif i· 
ri. İş te inada bindi, _çene kemi~i 
JaracakL Bil' müddet te bu vaziyette 
çalıştı. Diş sebat ediyor, yalnız ya 
korkudan, yahut siniri koptuğundan 
mı nedir, airısı durdu. Ben: 

- Vaz geçtim! İstemem, dedim 8"' 

ma herif o zamanki para ile bir me
cidiye almak fırsatını kaçırmak iste
medi: 

- Yook! Telaş etmeyin! Şimdi 

çıkacak. 

Dedikten sonra kapıyı açıp bağır-
dı: 

- Artin! Artin~ 
Aşağıda derinden bir sec;~ 

(Arkası Sa. 10 Sü. 4 te) Varşova, 24 (A.A.) - Cicszyn Si- !erde bulunmuş ve Memel statüsü
lezyasında Çek çeteleri tarafından nün tefsiri için müştereken müsta

KISA HABERLER 
sistematik. bir şekilde yapılan tedi.liş I cel bir tarzı halle müracaat edilme- ı 
hareketlerıne ve Çekosloval(yadan 1 sini teklif etmiştir. Litvanya hükıi
kütle ha~nde Polonyalıları~ !to~ul. - ı met azasından birisi icap eden iza-
masına b.ır. karşılık .olmak uz:-re Sı- 1 hatta bulunmak üzere Berline git- ..., __ _ 

1 
lezya valısı hudut cıvarındakı kasa- miye hazırdır. Bertin - B. Numan Menemencioğlu-
balarda bulunan 100 kadar Çek teba- nun riyasetindeki Türk heyet! burayıı 

varmıştır. 
asının derhal hudut haricine çıka.i.'ıl- • 

masını emretmiştir. lngilterede işsizler Ankara - Adana. Kastamonu ve Ma-
Prag, 24 (A.A.)- Polonyanın Prag latya belediyelerine ait taadül cetvelle-
f Ekmek istiyorlar rinde yapılması gereken değişikliklerin 

se iri, Silezya hudut mmtaırnsmd.'.l tasdiki ve Uzunköprü hükOmet binasının 
hadis olan vaziyeti Çek Hariciye na- L Lo d . emaneten inşası İcra Vekilleri HeYetince ondra, 24 (A.A.) - ndra a gı.i 
zırı Şovalkovski nezdindP. dtin pro- kararlaştırılmıştır. 

rültülü nümayişler tertip eden lah-testo etmiştir. • 
minen 50 işsizden mürekkep grup, A k 21 BI ı "kA ta "hli H Varşova, 24 (A.A.) _ Heisküm- n ara - r ncı ünun rı a-

h dün de kralın sarayı önünde Noel ber gazetesinin Neryork sergisine gide-
ur son zamanlarda Polonyaya ilhak bayramına mahsus hususi yardım ta- cek bir memur haslığı ile verdiği habe-

edilmiş olan Javorzyna'ya gıtrrı1stir. 1 rin külliyen asılsız olduğunu beyana A-lebinde bu unmuştur. 
Macarlarla Çekler nadolu Ajansı mezundur. 

Üzerinde "Noel yardımı ıstiyoruz, 
arasındaki hadise • 

iş ve ekmek istiyoruz., ibareleri y'il-
Prag, 24 (A.A.) - Bratislavada'l 

alınan bir habere göre, Slovak birli
ği, bir çok merkezlerde Macaristan 
ile olan hududunun tashihi le}ıinde 
nümayişler hazırlamaktadırlar 

Budapeşte, 24 (A.A.) - Slovak 
kaynaklarından, Pragdaki Macar P.1-
çisinin son hudut hadisesi d:liayısil~ 
tarziye verdiği işaa olunmuştur. 

Macar ajansı bu haberi kati ">larak 
tekzip etmektedir. 

zılı afişler taşıyan işsizler grupu sa-

rayın parmaklıkları önünde tevajtjp.:

fa davet edilmiş ve yalnız l.:;lerirıde 

biri saraya kabul edilerek kral-1 hi-

Kahire - Harbiye Nezaretinin, müda
.faa meclisince tasdik edilmiş olan beş 
senelik silahlı kuvvetleri arttırma prog
ramının tatbikine başladığı. bildirilmek
tedir. Yakında Kehlre'de iiç silah fabri
kasının inşasına başlanacaktır. 

taben yazılı bir istidayı kralın katip- • Paris _ Polonya Hariciye Nazırı Bek 
lerinden birine tevdi etmiştir. ile Refikası, Noel bayramlarını geçirmek 

Bu istidada bütün Londra ve İn- Uzere dün aksam Montecarlo'ya ızelmis
lerdir. 

• 
"i~~acarnnı ve Lchistanın gt>cikip 
~ltıediğini ileride P'Örece!'Pz.,. 
~d l'ırj cephedeki faaliyet bu mer-

"dil' ~ . 

Asi kuvvetleri kumandanlığı, hal
kı umumi grev ilan etıniye davet et
miştir. 

Bu pakt, 31 Birincikanun 1942 ta 
rihine kadar meriyette kalacaktır. 

İsveç, Danimarka, Norveç ve Fen 

landiya hükumetleri bu muahede 
ile 45,00Q tondan yukarı ve 17,500 
tendan aşağı :ıırhlı yapmamayı ta· 
ahhüt etmektedirler. Bu muahede, 
İngilterenin evvelce Al.manya. Pcr 
lonya ve Sovyetlerle akdettiği an· 

laşmalar esasına müstenittir. Muahe 
de Londrada mümkün olduğu kadar 
süratle tasdik edilecektir. 

Çekoslovakyada siyasi 
partiler kaldırılı}'~r 

Prag, 24 (A.A.) - Nazırlar mec
lisi toplantısında alınan kararlar h1k 
kında neşredilen bir tebliğ, hüküme~ 
tin politik partileri lağvedilmesi için 

salahiyettar kılan bir emirnamenin 
kabul edildiğini bildirmektedir. 

giltere işsizleri namına, işsizlere ve 

ailelerine Noelde hususi bir para yar 
dımında bulunmaları içın kralın na
zırlarına emir vermesi talep edılmek 
te idi. İstidada ayni zamanda bu

gün Bukengham sarayına murec.:ı.at 

eden murahhas heyetin k-0münist par 
tisinin himayesi altında son g.in1erde 

teşekkül etmiş olan işsiz ameleler gru 
puna mensup 100 bin kişiyi tcm!':il 
ettiği kaydedilmiştir. İstidayı tevdi 
tevdi ettikten sonra ameleler hiçbir 
hadiseye meydan vermeden uzaklaş • 
mışlarh 

Vaşington - RelsicUmhur R006evelt, 
istifa eden Daniel Roper'ln yerine Ticaret 
Nazırlığına Harry Hopkins'i tayin eyle
miştir. 

• 
~~ tı. son haberlere gö~ Lehistan, 
\~i:slovakya ile hududu üzerinde 
~~· et normal bir mahiyet almazsa 
~nltliyet kabul etmiyeceğini Çek 

't~i'ltletine hildirmi~ ... Ve bilhassa 
~~.~an aleyhindeki propagandalar
"lııct lldut üzerindeki terör hareket-
~ tikAyet etmiı-

Amerikada 1 O Milyon 
tısiz Var 

Vaşington, 24 (A.A.) - İşsizliği a
zaltmak için Amerika hükumet.:rıin 
sarfettiği gayretlere rağmen Ameri
kada daha 10 milyon işsiz olruğu .50n 
istatistiklerden anlaşılmaktadtr. 

Kararnameye göre, ancak hükfune 
tin tasvibi ile yeni partiler teşekkül 
edebilecektir. 

Bombay - Manchester İngiliz kruva
zörüne ait bir deniz tayyaresi, telefon 
tellerine t:ıkılmış, mUrettebatınd:ın Jd 
kişi ölmUş ve bir kişi yar:ılanmıştır. 

• 
Nevyork - San Franci~co ile Nevyork 

arasında büyük bir bombardıman tayya
resi ateş almış ve 7 kişi ölmüştür. 

Üniontown üzerinde bir asker! tayya
rede de bir in.fillk olmuş ve dört kişi öl
mQştür. 
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~ahkern.elercl'e Radyo 
Maaı Yoklamalan 

'Osküdar AskerJik Şubesinden: 

25. ız. 938 

llF-~~~• YILBAŞI MUNASEBETILE ·~~· 

SAKARYA Sineması 
Buıh bittin ktl~ ve 'hü)'iiklere MICKEY'in en güzel hediyeQll& 
takdim edecektir. WALT DiSNEY'in emalsiı taheseri Görübn-' 

1500 metroluk renkli Kurşun Hırsızı Çocuk 
15 Gün Hapis Yatacak 

"Açtım, Kubbede Kurşunları Gördüm, 
Kendimi Tutamadım, Aldım 11 Diyor 

Paz.ar, 25. 12. 1938 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postalar 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

T . A.Q. 19,7-l m. 15195 Kes 20 Jt.w. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes 20 !Cw. 

Üsk{ldar 'kaz.ası emvalinden :m.aı ııl
makta bulunan emekli ~ubaylardan 938 
ikinci Te. maaş yoklamalannı şubemizde 
yaphrmnmıı bulunan emekli subııylann 

maaş tt.mıf senetlerlle birlikte bir hafh 
r.ar!ında şubemize behemehal rnUracn~t 

etmeleri. 

MI C K EY 'in 1939 ŞEN HAFTASI 
ve menimin en milthit kahkaha tufanı 

3 AHIAB ÇAVUŞLAR E<iLENIYORLAR 
Çocuklar için fiat 10 kuruş. Bugün saat 11 - ve 1 de tenıilltlı 

ANKARA 
-=-=--=-=-=-=========1 ~~!!!!!!!!!!!!!!iilliiii!!!!ii!!• HALK ve TALEBE matinesi •9!!!!!!!!!!!!!ii!!iill .. 

Baro içtimaı 
Başka Güne 
Tehir Edildi 
Baro, dt1n, geçen içtimada mibavl 

'rey alan iki aza hakkında yeniden 
seçim yapmak ve yeni sene lriltçesi. 
ni görüşmek için ağır ceza rnahke • 
mesi salonunda saat on dÖ'rtt9 'to!>' 
lanacaktı. Ekseriyet hhıl olmadığı 1· 
çin reis celseyi açmamıştır. İçtima i· 
kinclklnunun Ddncl günQne bırakıl· 
Dll§tlr. ~ r 

==o:=:J 

Hakcret Davasında 
15 Şahit Dinlen• 

Dün Sultanabmet sulh btrlncl ee-
ıa mahkemesinde Akay kaptanlarm
ılan Sadiye hakaret etiğit iddia olu· 
nan vapur tayfalanndan Alinin mu· 
hakemesine devam edllml§, on beş p 
hit dlnlenmlftlr. Di~ on beş phi
din de çağırılması için ' mu.'3akeme 
başka bir güne bırakıhmftu'. 

Müstehcen 
Bazı Resimler 
Satmışlar 
Meıhutsuçlar müddeiun1umiliği 

dün bir müstehcen fotoğraf çıkart
ma ve te§hir etme iddiasını tetkik et
miF. Davanın ikisi erkek üçü ka· 
dm olmak üzere bet auçlusu vat'dır. 

İddiaya göreğ Çarşambada hamam 
cılık yapan İbrahimle suç ortakları, 
ar ve edep hislerini rencide edecek 
baıJ resimler çıkarm1flar ve bunlan 
Balatta fotoirafçı Moize vererek sat· 
tırmı~lardır. 

Polis, bu müstehcen resimleri sa
tarken, İbrahim ve Moizle beraber, 
su~u kadınlardan blrlaini yakalamış
tır. 

Sultanahmet, sulh bfrinef ceza 
mahkemesi diin bu davayı tetkik et· 
miş, İbrahimle Moizi tevkil etmiştir. 
Kadmı.n ikametgaha bağlanarak ser· 
best bırakılmasına karar verllmJ~tir. 

o ,, 
Bir Suçlu Müıahecle -

Affına Almacak 

TEŞEKKÜR 
İstanbul ikinci sorgu hikimJ 

Mahir Verdigilln ararmzdan ufu • 
Iünü müteakıp gerek cenu;eslnde 
llıtfen bulunmak ve gerek telgraf 
ve mektup göndermek ve telefon 
etmek suretile kederime iştirak e-
den zevata ayn ayn şükran hisle
rimi sunmıya kederim ınin1 bulun 
makta olduğundan bu husuata sa
yın gazetenizi tavstt ederim. 

.NLT<ieşi BeyogLu l ı-,,,ci Noteri 
Bahir Verdi Bir Otobüs 

Devrildi, KomQnlstlik tahrikatı yaptığı için -----------

2 Yaralı Var 
Safranbolu, rr AN) - Karabtl'k· 

ıt~n buraya gelmekte olmı §Oför Bat 
rlnin idaresindeki otobüs, &ıilnden 
giden 'blr kereste kamyonunu geç
mek istemiş, yol dar olduğu içill te-

tevkif edilen Mehmet oğlu Abbal a-
lır ceza mahkemesinde muhakeme 

edilirken kendisinde akıl hastalığı 

bulunduğunu ileri sürmüş ve Adli 
Tıp işleri müessesesine gönderilmit
tlr. 

DiKKAT ••• 

Yl•aıı Gecesi 

NOVOTNI' de 
Masalanruzı fimdidea 

tedarik ediniz. * 

Müessese Abbasm eeu1 ehliyeti 
olmadığını, fakat serbest bırakılırsa 
başka suçlar iıleyebilecek bir vazi • 

ikerlekleri sol taraftaki hende~e gır yette bulunduğmıu tesbit ettiği için 
mif ve hemen devrilmiftlr. İçindeki mahkeme beraet karan vermiş ve '!!!!!!!!!!!!!i!!i!iii~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
yirmi yolcudan •biri belinden, diğe- suçluyu müddeiumumiliğe teslim et
ri bqmdan alırca yaralanm1flar miştlr. Müddeiumumilik Tıbbı adli 
ve hastaneye kaldınlınıflardır. Bir müessesesinin raporunu nazan itiba
kaç yolcu da pek baf"ıf şekilde ya· ra almış ve ileride muhitine bir za
ralanmş, diğerleri bir şana eeerl o- rar yapmasını önlemek için asliye ü-

TEPEBAfl DRAM KllMI 
25 - 12 - 938 Pazar S(lndilz 

Saat 15,30 da 
25 - 12 • 938 Pazar 

g{lnU akşamı saat 20 30 da 
A 8 M O D I! 5 perde 

iSTiKLAL CADDESi 
KOMEDi Kl5MI 

larak kurtulnıuılardır. çüncü hukuk mahkemesinden bir ka-
---o-- rar istemiştir. Mahkeme Abbasın Ba 

25 - 12 - 938 Pazar ~ndilz 
Saat 15,30 da ~dliyeye ismini 

Yanhı Blldlrmlı 
Müddeiumumilik yanlq ve bozuk 
~Iara İktısat vekAlett adına sah 
te damga basarak piyasaya çıkaran 
bir şebeke hakkında tahkikat yapı -
yordu. 

Bu tahkikat evvelki gQn blth11 • 
mi§ ve suçlular birinci sorgu hikim· 
liğine verilmiılerdir. 

Bunlann arasında bir de İbrahim 
vardır. 

Sorgu Jıniml tbrahlmln istlcvabl
m yaptıktan sonra phitleri dinler -
ken bir şahit bu suçlunun adının İb • 
rahim değil Alt oğlu Mehmet Uygun 
olduğunu İbrahim bunun kardeşi ol 
duğunu söylemiştir. 

kırköy akıl hastahanesinde tedavi e
dilmesine karar vermiştir. Abbas 
dün akşam hastahaneye gönderilmiş
tir. 

25 - 12 • 938 Pazar gQnü 
akşamı saat 20,30 da 
MUM 10ND0 

Cenaze Merasimine Davet 
Güzel Sanatlar Akademiainden : 

Güzel Sanatlar Akademisi Mimari fUbesl şefi Prof. Bnmo Taut 
23/24.12.938 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 13.30 da 
Güzel Sanatlar Akademisinden kaldınlarak Edimekapı mezarlığına 

defnedilecektir. Merasime iştirak etmek istiyen dostlannın, meslek • 
tqlarmm ve talebelerinin muayyen saatte Akademide bulunmalan ri-
ca olunur. · 

SAKARYA SINEMASI 
Yeni Seneye, Göritlmemlı 'V'e Birinci Vizyon Göstereeeii 

ÇILGIN BAKiRE 
Fnmaea llalfl htl,.ak film ile ıfrlYor. 

Baı rolde : I 1 E N E DUNNE 

iPEK 
Sinemasında 

SON 

FERN ANDELI 
ELYIRE POPESCO 

ve DUVILLES 

Güzel Aık Filmleriyle 
Büyük ve iltürasb maceralan sevenleı 

S A R A Y Sinemasında 

GLARK GABLE · MIR NA L OY 
ve SPENCER TRACY gibi 3 büyüle yıldızın 

yarattılclan Fransızca sözlü 

YARALIKARTAL 

Müthlf ·Muazzam ve son derecede heyecanlı bir 

FiLM GORMEK ISTEYENLEll 
AMERiKAN HALK DÜŞMANLARININ 

Korkunç maceralariyle ih!'eile seyredilecek hayatlannı gösterd 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

GANGSTER 
ŞAHESERLER ŞAHESERiNi GORMELIDIRLER. 

AJ.J.4'.I.\; .l.&.G~\r V.ıa.L~ oL ....,,..,,. __ .... , ... ,. --

RENKLİ Miki Maua filmi 

Bugtln saat 11 - ve 1 de aem maftneler vardır. 

P-iii!!!!iii!!ii!!ii!i!!!!li!!li!i!i!l!!i!!i!!i!i!!!iii!!!~=-~fit~ =:=:x 

• 

HAFTASI tKt BtlYOK FİLM 
BİRDEN 

1 - Şhirley T emple 
tarafından Fransızca sözlü olarak 

yaratılan harikulade güzel ve 
müessir 

KIR ÇiÇEGi 
2 - Miki Mauslann Mucidi ve 

babası 

WALT DISNEY 
• tarafından tamamile BENKLI 

.l..;;iiırr..ı.;.ı, .. wı::.ı'"'-~ olarak yapılan 

MIKININ 1938 SEN HAFTASI • • DİKKAT: Bu hafta çocuklar için her seansda tenzlllt 'V'ardtr 
Bugün saat 11 - ve 1 de tenzilltlı fiatlarla halk ve talebe matineleri 

1938 • 1939 senesine bağlanırken 
1938 • 1939 sinema dünyasın111 •• tllzel tnml 

Bollvud'un bug(lne kadar yarattıtı en muhtepm ve • aefU süper filmi 

JEANNETTE MACDONALD 

SENORITA EDDY NELSON 

MELEK ve İPEK Sinem.-larının ZAFER TACI olaca~ 
DİKKAT EDİNİZ! , 

WALT DİSNEY'nin 10 kısımlık tamamen renkli ve FRANSIZCA SÖZL'O ve şarkılı yeglne pheserl 

Bunun üzerine 10rp blklmllll 
Mehmet Uugunun polise, müddelu -
mumiliğe ve sorgu hi.klmlliine yan
lış isim verdiğini bir zabıt varakulle 
tesbit etmtı vo bu husutta haklmıda 
takibat ya pılnıası için kendisini müd • ••••ll!!J•!!!ll!!li!!ll!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll Pamuk Prenses ve Yedi Cüce 
dciumumiliğe göndermiştir. Müddei· 
umumi muavinlerinden Rept Saka 
tahkikat yapml§ ve sulh ceza mahke
mesinden tevkif karan almıftır. 

-0-

* fngilterede yapılacak vapu!'lara 
ait mukavelenin imzası için '\ ektller 
Heyetınce İktısat Vekaletın;? salihi
Y t verilmistir. 

Pek ıa1aMa T AKS i M ıdaemMJJUla 
!:::z:=, MARIKA RÖKK 

Gflnln opereti olan 

iLKBAHAR GECELERİ 

Siaeuı Jıarfkamu g&teren ~e sinemalar 

T A K S 1 M ve S Ü M E R 
Sinemalandır. 3 gündenberi binlerce seyirci tarafından takdirle alkışlanmaktadır. 

Çocuklar için tenzilith fiatlar. Bugun saat 11 - ve 1 de tenzilttlı matineler. 
DİKKAT: Bu sabah saat 9,30 Çocuklara mahaua husus! bir matine vardır. Dühuliye 10 ve 15 &r. 

Filminde cörillecekt~. ...!i!!!!ll!!!!!!!!lll!lll!!l!l!!l!ll!!!ll• l.!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~ii!iiiliiiiil!İiiliiliB~~!!!!!!!!i!!!!!~iliiilii!iiil ..... ..,.. 
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TAN-, 
Gündelik Gazete 

--0--

TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, herfe)"de 
temiz, dOrUst, samlmt 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELi 
Tiirkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 ,, 6 Ay 1500 " 400 n 3 Ay 800 " 150 .. 1 Ay 300 ,, 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
oımıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9. 
3.5 liradır. Abone bedeli peşindir· 
Adres dej!lştirmek 25 lruru5tur. 
Cevap ir- mektuplar 10 kuruı
lırk nııl ıı:.ve<"J IA"'1mdır. 

•••••••••••••••••••••••• i GONON MESELELERi ! -...........•....••..... 
Çiçek ve Bizde 
Çiçekçilik 

Her güzelliğe aşık olan Türk, ta
biatın en güzel bir evladı olan "Çi
çek,, i de kendi yüksek zevkine göre 
Yetiştirmekten, sevmekten geri kal -
tnanuştır. O kadar ki tarihlerde "La
le,, devirleri açacak kadar ileri bile 
gitmiştir. 

Müverrih Ahmet Refik merhum 
'!'ürkün bu büyük zevkini tarih gö
~İyle, ziraatçi "Cevat Rüştü,, mer • 
hunı da meslek ve zevk noktai naza
~lhda "tiir,, denec<f< kadar tatlı 
\>'e gii-zel yazılar yazdılardı. 

Neden saklıyalım; bugiin bu tarz
da yazanlarımız hiç mi, hiç yok! 

Halbuki bugün çiçekçilik ve çiçek 
• Pazartesi pazannda olduğu gibi -
Yerlerde süri~mektcn Beyoğlu İstik
lal caddesinin en büyük, en şık ma
bzalarının zarif vitrinlerinde ken· 
dilerine (taht) kurmuşlar, gözleri • 
tnizi kamaştırıyor. 

Biiyiik ma~raflara, kiralara da • 
Yanan bu iş, t'ğ·~r rağbet görmemiş 
olsaydı, sahipleri olan kimseler böy
le bir yükün altına girmiş olurlar 
tnıydı hiç? Bu vaziyeti gören yerli 
çiçekçilerimiz bir ara Galatasaray 
tnektebinin yanına sıkışmış kalmış 

olan dar sokakta haftada bir 
Çiçek sergisi acmak gibi "güzel ham

lıı 'bu güzel _teşebbüsteıi' neye vaz • 
geçildi diye hayflanmaınak kabil o· 
larnıyor. 

Bu dar sokağın karşısındaki Hi
tistaki pasajı bir çiçek "Seri,, halin
de pasajın ön ve arka kapısının ön
leri hala çiçek satıp, bol para kaza
tıanlar ile günün her saatinde çal -
kanıp dururken, yerli çiçckçiheimi -
ıin böyle bi"; !>ergiyi - hemen revaç 
görnıedi diye - ihmal edivermeleri 
hiç de doğru değildi; bu iş herhal
de yürüyecekti. Yalnız biraz sebat 
İle, halkımızı oraya alıştırmak icap 
ederdi zannederiz. 

• 
Bizde çiçekçiliği himaye ve ta-

ltıhn edecek yan resmi müessesele
t'İınizden biri ve belki başlıcası da 
l>enizbankın Yalova kaplıcaları ida
t'csidir. Mevsiminde burayı ziyant 
Cdenler dikkat etmişlerdir ki bura
d• yetiştirilen herhangi çiçeğin bo
ht, bosu. rengi bile başkadır; hele 
~•ldız çiçeklerini görebilmek için 
•nsan başını "amudi., denecek kadar 
hkarı kaldırmaya mecbur olur; çün 
'tr..u boyları iiç, hatta dört metreden 
daha yüksektir. 

Yalova aşıklarından biri anlatı -
~O'tdu; Kaplıca yollarını ağaçlandır
lltak iizere dikilen fidanları muhafa
~a için yanlarına birer de kazık dik
:İşler, bir zaman sonra görmüşler 

hem fidan, ham de kazık dal, bu
~ak salmış; idarenin çok kıymetli o
'tr..~rı bahçıvan başısı da hangisini sö-

1.ip atmakta mütehayyir kalmış .•• 
Yalovada tabiat o kadar sahi, top 

tak bu derece verimli!. .. 
Yine o Yalovanın aşıkı olan zat 

~rılatıyordu: Herhangi bir çiçeğin 
•ı:ıler ve binlerce fidanı yetistirili-

f0r, yetişenlerin bir kısmı ile park
llr, tarhlar siislcncliktcn ~onra ol
dı kca miihim bir kısım fiı'tanlar cfa 
f 1 lıkları dolayısilc !Öküliip atılı
~Otınuş. 

Çiçek pazarlarında, Beyoğlu ''İt· 
~hıJerinde panı ile satılan bu çiçek-
1 ~r ile fstanbulun. Beyoğhınun park 

1 1ltı süslendikten sonra onun da faz. 
llsı, Köprü aıtında Denizbankm a-

~llcağı bir çiçek meşherinde ucuzca 
lllka satılamaz ını ki? 

l:alova aşıkı başka bir bir şey da-

TAN 5 

. . Mk 1 S·'•• Istanbuldallk e tep er Dile Benden, zs. 

Falakalı mektepler 

1939 senesi ikincikanununun 
25 inci perşembe günü 1s

tanbulda, dolayısile Türkiyede a
çılan ilk mekteplerin tam yüzüncü 
yıldönümüdür. Bu şerefli yı1döniı
mü her halde İstanbul gibi kültürü 
yüksek bir vilayetçe layık olduğu 
tarihi kıymet ve ehemmiyete uy
gun bir surette kutlanacaktır. 

Bununla meşgul olacak kültür 
direktörlüğü erkanının işini kolay
laştırmak arzusile ve bu geçen 
yüz senenin bir tarihçesini yap -
mak suretile ben de bir kaç söz sôy 
!emek isterim: 

İstanbulun Türklerin eline geç
tiği 857 - 1453 tenberi bu şehirde 
kurulmuş olan kültür müessesele· 
tinden sübyan mektepleri, onu ya
panların koydukları şartlara göre 
Kurandan ve namazda okunacak 
dualardan başka bir şey öğretmez
lerdi. Dört asır süren uzun bir 
müddet içinde bu mektepl~rin pro
gramlarında pek az değişiklikler 
yapılabilmiş ve ancak bu program
lara yazı meşkı dersi konulabil -
miştir. 

Tarihte Hamit I. in Bahçekapı
da yaptırdığı mektepte arapça ve 
farsçanın okutulmağa başlanması 

fı.K ~~yilir. Fakat TÜr
1k ilk· ~ektep

lerinde Türk çocuklarına türkçe o
kuyup yazmayı öğretmek bu uzun 
müddet içinde kimsenin aklına gel
memiş, yani türkçenin bir dil ola
rak okutulması düşünülememiştir. · 
Şu halde bu mekteplere m1llı di
yemiyeceğimiz gibi manası anlatıl
mıyarak ve bittabi anltşılmıyarak 
yalnız Kuran okutulduğu için di
ni de sayamıyacağız. 

Bir asır önce ilk mekteplerin 
nasıl ve ne gibi mecburiyetlerle 
açılmış olduğu bahsine biraz sonra 
yine gelmek üzere evvela umumi 
kültür tarihimizin o devirlerdeki 
safhalarından bir kaçına şöylece 

bir kuş bakışı bakmak lazım geli
yor. 

T ürkiyede ilk defa garp tar • 
zında tedrisatta bulunan ve 

programında türkçeye de yer gös
teren mekteplerin açılmasını as -
keri ve siyasi ihtiyaçlar doğurmuş
tur. Bu maksatladır ki, 1187 - 1773 
de bahriye, 1210 - 1795 de berriye 
mühendis ve 1242 - 1826 da tıbbi
ye, 1250 - 1834 de harbiye askeri 
mekteplerinin açılmış olduğunu 
görüyoruz. Bu mekteplerde osman
lıcaya yardımcı olmak için arap
ça ve farsça ve garp kültürünü, 
müsbet ilimleri alabilmek için de 
fransızca okutulmıya başlanmıştL 
Medrese mezunu olmıyan °"e ayni 
zamanda garp dillerini bilen ilk 
muallim Cezairli Seyid Hasan -
dır. İstanbula gelerek Türk-

ha söyliiyordu: Kaplıcalann bağlı 1 
'bulunduğu Yalova kazası bu ablan, 
cüriiyen fidanları kaza merkezi olan 
Yalovıı iskelesini güzel tarhlar yap
mak irin kul1nnsa. 

Evet; Denizbank, - Yalova idare
~i bövle hir teşebbüsle hem çiçek 
zevkinin halk aarsında yayılmasına, 
hem de kendisine bir varidat temi
nine hizmet etmiş olur. 

Evlenme törenleri, cenaze mera
simleri için her gün sokaklardan oto
mobillere yükletilerek geçiril~n bu
ketler, çelenkler bu işin ehemmiyet 
ve ciddiyetine renkli, güzel, kuvvet
li deliller değil midir? 

ler ve onların bilhassa kültür mü
esseseleri hakkında italyanca Türk 
edebiyatı adında bir eser yazmış 
olan Papaz Toderini 1773 de aka
demi dediği bahriye mektebinin a
çıldığını ve buraya ilk defa Seyit 
Hasanın muallim tayin edildiğini 
anlattıktan sonra bu zat ıçin: "Çok 
mahir bir bahriyeli idi. Türkçe ve 
arapçadan başka İngiliz, Fransız ve 
İtalyan dillerini de bil1yordu.,. 
der. (Fransızcaya tercümesi: sayfa. 
161). 

Bu mektepler, Osmanlı diline ya
rayan arapça ile farsçayı süby:ın 

mekteplerinden ve medreselerden 
daha iyi bir surette öğrettikleri ve 
bu diller öğretilirken farkına. va
nlmıyarak Osmanlı dili de ôğre
tildiği için buralardan çıkanlar or
duda, donanmada faydalı işler gö · 
rüyorlar ve bu işleri görürken de 
arapça, farsçayı değil, o dillerle 
türkçe karışık -olan osmanlıcayı 

kullanıyorlardı. 1250 - 1834 de a
çılan Harbiye mektebinin arapça 
hocası Kütahyalı Abdürrahman E
fendinin Arap gramerini örnek a
larak yazmış olduğu "Mikyasülli
san Kistasülbeyan,, adındaki he
men hemen ilk Osmanlı grameri 
.. • • --- - - - -. uC"'\. 

Paşanın encümeni daniş kararile 
yazmış olduğu Kavaidi Osmaniye. 
1>undan çok sonraya düşer. 

Fakat ordu ve donanma dı -

şarısında kalan idari ve 
mülki hizmetlerle resmi daireter 
-velev ki, arapça, farsça yard1mile 
ortaya çıkmış olan - bu osmanlıca
yı öğrenmiş memurlardan da mah
rum bulunuyorlard1. Şimdi bu nok
tada okuyucuların hatırına şöyle 

bir sorgu geleceğini tahmin ediyo-
rum. Şu halde bu koca imparator
luğu idare eden sivil memurlarla 
katipler nasıl ve nereden yetişi -
yorlardı? Denilecek değil mi? E
vet! Bu düşünce doğrudur. İşte 

cevabı da hazırdır: 

İdari ve mülki işlerde çalışan 
memurlar ya otodidakt olarak ye
tişirler, yahut da enderundan ve 
nihayet medreseden çıkanlar bu iş
lere memur edilirlerdi. Bununla 
beraber gerek medrese, gerekse en
drun son zamanlarda eski feyzini 

kaybetmiş olduğu için sivil memu
riyetler - otodidakt olarak yetişen
ler bir tarafa bırakılırsa - okuma. 
yazması olmıyan cahiller elinde bu 

lunuyor ve bu yüzden memleket 
ve millet önüne geçilemez zararla
ra düçar oluyordu. Çünkü bir me
mur için lüzumu olan tarihi, coğ

rafi, siyasi ve nihayet hukuki bil
gilerden ve fazla olarak yabancı -
larla vasıtasız görüşüp konuşacak 
bir garp dilini bilmekten mahrum 

olan Reisülküttaplar yani hariciye 
nazırlan, resmi vazifelerinden zi -
yade mensup olduklan ekalliyetin 
istiklal meşalesini ellerinde tuta
rak onlara rehberlik eden fener 
beylerinin, Rum tercümanlarının e· 
siri ve eğlencesi oluyorlar, harp • 
lerde, sulhlerde, düşman kuman • 
dan ve murahhaslarile görüşürken 
bu tercümanlar onların veya ken
dilerinin fikirlerini ve sözlerini i
ki tarafa ne tarzda tercüme ve nak 
lederse onu aynen kabule ve tatbi
ke mecbur kalıyorlardı. Sulh za
manlarında Babıiılide ve sarayda 
yabancı devletlerin sefirlerile gö
:üşülüp, konuşulurken de yine bu 
tercümanlann del8.letine müracaat 

100 YzlEvvelBugün 
, "" 

Kurulmustu , 
Yazan : OSMAN ERGiN 

zaruri idi. Rum tercümanlarm bu 
millete ve bu memlekete yapmış ol 
dukları fenalıkları burada ızaha 

kalkışacak olursam hem yeri de • 
ğil, hem de uzun sürer. Küçük me
murlarla katiplerin de cehaletle -
rini anlatmıya başlarsam o zaman 
buna bir değil bir çok makaleler 
tahsisi icap eder. Burada yalnız bu 
katiplerin ve memurların reisi o
lan bir reisülküttap yani hariciye 
vekili ile bir yabancı devlet sefi
ri arasında bir ticaret muahedesi 
yapılırken konuşulan mevzuu ve 
söylenen sözleri nakletmekle ıkti
fa edeceğim: 

1196 - 1781 de İspanya fle bir 
ticaret muahedesi yapılması ıçm 

konuşulurken İspanya sefiri Po -
lini: 

- Bundan ziyade faydalı olur 
ki, iki devlet biribirini kazanacak, 
yani manevi dostluklarını zahirde 
dahi senede rapt ile teyit edecek
lerdir. Bundan başka menfaati ti
caret dahi mukarrer. Deyince rei
sülküttap Feyzi Efendi buna mu -
kabele olarak: 

- Devleti aliye, ticaretin vücut 
ve ademini müsavi tutar ve yalnız 

limlerden, fenlerden behr~dar ol -
mıya ihtiyaç vardı. Bu işi dedi
ğim gibi Rumlar yapıyorlardı. 

1453 tenberi faaliyetine devam e
den Fenerdeki Rum mektebi Ba -
bıaliye tercüman, Eflak ve Bugdan 
eyaletine bey yetiştirdiği gibi 1225-
1805 te Kuruçeşmede Babıali ter
cümanlarından bizim tarihlerde 
Dimitraşko Morozbeyzade, Yunan 
Büyük ansiklopedisinde Dimitriyüs 
Morozi denilen zat büyük bir mek
tep açarak arada tıp ve riyaziyat 
ve bunların mukaddematı ile be
raber bilhassa Fransızcayı öğreti
yordu. Dimtraşko bu memleket 

hakkında 2 Rebiülevvel 1220 tari

hinde Babıaliye takdim etmiş ol

duğu bir arzuhalde: •• ... Marüet ve 
ihtimamı bendeganem inzimam.ile 

milletimize mahsus tanzim olunan 
bir bab talimgahta hendese vesair fü 
nunumaarif tahsili babında cemet
tirilen reaya ve Rum kulları beynin 
de müstait bulunanları tahsil: elsi
nei saireye dahil çalıştırılıp velini
metimiz olan devleti kaviyüşşev

kete işe yarar mütercim ve h.iz -
metkar yetiştirilmek kast ve niye-

Bugünkü Türk mektepleri 

menafii ticarete ne!'i mülki de -
mez! demiştir. (1) 

Şimdi bir kere, diğer devletle
rin asırlardanberi ticaretlerini ar
tırmak, mallarına mahreç bulmak 
i1ususlarında yapmakta oldukları. 

mücadeleleri, hatta bundan dolayı 

göze aldırdıkları harpleri düşünü
nüz, bir de bir Osmanlı hariciye 
nazırının ticaret hakkındaki tel.ik
kisine bakınız da ondan aşağı de
recedeki memurlar hakkındaki hük 
mü de siz veriniz ey muhterem o
kuyucularım! 

Bu devirlerde halkı okutmak, o
kuyup yazanların sayısını artırm.:ık 
meselesi memleketi idare edenle -
rin akıllarından geçmiyordu. Halk 
tabakası, hayat mekteplerinde ve 
medreselerde şöyle böyle okuyo1" 

ve bir şeyler öğreniyor sanılıyor
du. Hükumetçe istenilen şey: hıç 
olmazsa memurların işlerini dön
dürecek kadar okuyup yazması vt 
osmanlıca ile birlikte bir yabancı 
dil öğrenmesi idi 

B unun için de eski devrin i
ki bellibaşlı hükumet dai

resi olan Babıali ile Babıdeftcrda
rideki şakirtlere yani okumak, yaz 
mak öğrenmeksizin oralara girmiş 
olan genç memurlara arapça ye 
farsça öğretmek üzere aylıkil ho
calar tayin olunmuştu. Babıdefter
dariye Hacı Pertev ve Babıfiliye 
de Yümnü Efendilerin tayin edil
miş olduğunu yine tarihlerden öğ
reniyoruz. 

Fakat devlet işi yalnız yarım 

yamalak arapça ve farsça öğren -
~ek ve o yüzden· biraz osmanlıca
yı kuvvetlendirmekle yürüyordu. 
Bilhassa yabancı bir dil öğrenmiye 
ve bugünkü orta tahsil derecesi i-

(1) Mecellei umuru belediye C. 
1. Saııfa 673. 

ti halisesile masarif ve mevanii kül 
liyeye bakmıyarak leylünehar sar
fı mahaseli iktidar ve düayı bakayı 
!erüşevketi padişah .. ile evkat gü
zar .. ,, cümlelerini kullanmıştır. 

Büyük Y1'nan ansiklopedisi bu zat 
için: "Elenlerin ancak ilmen yük
selmek suretile hürriyetlerini elde 
edebilecekleri kanaatinde bulun -
duğu için memleketin bir çok yer· 
!erinde mektepler açtırtmış ve bu 
mektepler sayesinde Elen ilim Vı:? 

kültürü taammüm etmiştir,, de -
mekle biraz evvel naklolunan at'-

zuhaldeki cali ve gayri samimi ıfa
desinin aksini göstermiş, daha doğ 
rusu hakikati ortaya çıkarmıştır. 

D imitraşko Morozb'!yzade 
Babıali nezdinde hıyaneti 

sabit olarak azledilip Kayseriye 

sürülmüş, sonra Ruslarla yapılan 
muharebe dolayısile esefle söyliye

yim, kendisine ihtiyaç görülerek 

affedilip 1227 - 1812 de Rus ge

nerali Konozofla Şumnude müka
lemeye memur edilmiş ve o sene 

içinde idam olunmuştur. 

Şurasım ehemmiyetle söylemiye 

değer ki: Bizim mekteplerimizde 

değil fransızca, türkçe bile ders 

olarak okutulmazken Rum, hatta 

Ermeni mekteplerinde buna ehem

miyet verilir, türkçe senet yaza -

cak ve müşterilerile işi hakkında 

mektupla görüşecek kadar olsun 

türkçe okuyup yazma öğreniyor

lardı. Biz gerek memurlar, gerek 

halk için ilk mektepleri açmak te

şebbüslerinde bulunduğumuz sıra

da Galatadaki mektebi 50 sene ev-

vel açılmış ve teddsatını mevcu
dun en mükemmel derecesine ka
dar çıkarmıştı. 

(Devamı txtr) 

Ne Dilersen? ~~s 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Ziraat Kongresi, İnönü'ndep aldığı 
ilhamla, kollarını; kurtarıcı bir me

lek gibi Tiirk topraklannın üzerine 
gerdi, köylüye somyor: 

- Dile benden ne dilersin? 
Gazete sütunları halkın dileklcrile 

dolu. Bana gönderdikleri mektupla

rın içinde hoşuma giden bir tanesi 
var. Lüleburgazdan gelen bu mektu
bun sahibi diyor ki: 

"Geçenlerde bir rüya görmüştiim. 
Su meselesinden komşumla aramız• 
da kavga vardı. O ak5aın sinirli yat-

tıın. Rüyamda, hükumetin her tarla
yı sulayacak bol su verdiğini, tarla

lanmızı işletmek için bir kooperati· 

fin bize makineler verdiğini, kredi 
kooperatifinden bizi soyan tefecile-

rin çıkarılıp, küçük müstalısille.rdeıı, 
köylülerden mürekkep bir kooı:ıera-

illin bize para ve tohum dağıttığımı 
gördüm. Her köylünün ekecek kü
çüle bir toprağı vardı. Köyün man
zarası değişmişti. Mahsullerimizi pa· 
zara arlık vasıtalar ta~muyor, te
feciler, yüzde yüz faizle kanımızı 

emmiyordu. Kooperatif bizi bu vası· 
talardan da, tefecilerden de kurtar
mıştı. 

"Kredi kooperatifinde, köy oda
sında, tarlada gür sesle konuşan ve 

yalnız kendi menfaatini düşünen bii
yük müstahsillerin sesi çıkmaz ol· 

muştu. Her iş bütün köylünün, kü .. 
çük ve biiyük müstahsilin, ortakçı· 

nın reyile görülüyordu. Kiiçük kn4 

lübemi yıktım, kanm, çocu,'Um, Jıep 

beraber kiiçiik bir ev yapıyorduk. 
Kooperatif hayvanlanmıza sıhhi a
hırlar yapmıştı. 

Sıhhiye doktoru ~ocuklarımtzı sık 
sık muayenededen geçiriyor, koop~ 
raf ifin otobüsleri, bir kaç köyün ço· 
cuğunu bir arada okutan mektebine 
hani harıl taşıyordu. Geniş bir ne
fesle uyandım, meğer rüya imiş, zi

raat kongresinden bu rüyamı haki
kate çevirmesini dilerim.,. 

* Meİctuhun sahibi bu rüyayı belki 
de uyanık gözle görnıiiştür. Zarar 

yok. Dilekleri hakikat olursa, kazan~ 
yalnız onun değil, bütün memleke-

tin kazancıdır. Zirai kooperatifler,. 
kredi kooperaillleri, köyde sıhhi, i~

tinıai, kiiltürel bakım, müreffeh köy; 
bugün kurmakta olduğumuz sana· 

yiin temel taşıdır. Zirai mahsı•Ueri· 
miri iç ve dış pazarlara nakletmek,: 

köyliiniin alım kabiliyetini arttır
mak, köyü, kasabaYl mamul madde
lerimize pazar yapmak ikhsadi lrnl
kınmamızın şartlarından biridir. Dı~ 

pazar, buhranlar, harpler, anlaşma

mazlıklarla kapandığı gün, sınai ma-

muliitımızı istihlak edecek ic pazar 

sağlam olursa, mukavemet kabiliye• 
timiz de o nisbette artar. Kiiylünün 

istihsal ve alım kabiliyetlerini art
tırmak için, mrai bir kalkınma, zirni 
bir refonn en büyiik ihtiynçlaı·ım1z
dan biridir. Ziraat Kongresi hu cUlek· 
lerin yüzde kaçını başaracak? .. Kon· 

gre bu dilekleri dinledikten sonra, 

yapacağı program. ve planlı bir ça
lışma ile öniimilzdeki sene yiizdc o
nuna, ileri senelerde, yiizde yirmisi

ne cevap \'erirse, yiizde yüzii emni· 
yet altına alınmış demektir. Bu rü· 
yanın hakikat olmasını ben de can 
ve gönülden dilerim. 

lsveçle Ticaret 

Anlaşması 

!sveçle aramızda imza edilen tica

ret anlaşması mucibince, hususi h· 

kas muamelelerinin yapılabilmesi i

çin, şimdiye kadar mevcut klirıng 

plafonlarının tükenmesi esası kabul 
edilmişti. 

31. 12. 937 tarihli Türkiye - İsve~ 

kliring anlaşmasının 9 uncu madde· 

sine ve bu anlaşmıya bağlı protoko. 

lun 3 üncü fıkrasına istinaden tatbi· 

katın mevcut plafonlar tükcnmeder. 

İsveç eşyasının hususi takas sureti· 

le ifhali yolunda cereyan ettirilme· 

sinde mahzur olmadığı aliıkadarlan 
bildirilmiştir. 
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Galatasaray - Fener 
Küçükleri 

,~~~~~~~ 
1 

Bugün Nerelere 
Gidebilirsiniz ? 

FENER 
Dün Yapılan, B Takımları Maçında 
Galatasarayldar 1 ·O Galip Geldiler 

TAKSİM STADINDA: 
Beşiktaş - Galatasaray saat 

1 14.30 da. 
FENERBAHÇE STADINDA: 
Beykoz - Süleymaniye saat 

ı 13 te. 

Fenerbahçe - Hilal saat 14.45 
de. 

ŞEREF STADINDA: 
Vefa - İstanbulspor saat 14:.45 

1940 Olimpiyadı 

Helsinski Stadının İnşası 

ilkbaharda Bitecek 
1940 da yapılacak 12 inci Olimpi

yat oyunlarının Japonların vazgeç
mesı uzerine Finlandiyada yapıla
cağı malumdur. 

Oünkü maçtan heyecanlı bir resim Bu oyunlar Finlandiyanın merke
zi olan Helsinski şehrinde inşaatı ilk 
baharda bitecek olan (Helsinski stad 
yum) adındaki stadda yapılacakt:.r. 

Stadın inşaatına 934 senesinde baş
lanmıştı. Şehrin garp tarafında va
r'oşlarında bulunan stadyum şehrin 
merkezinden ayakla on beş ve: oto-

B eni Hamra aşiretinden Ebtt 
Ali, o gün, ömründe ilk de

fa olarak, kırk yedi yaşında, bir 
kasaba yüzü görmüştü; Rakka
ya gelmişti. 

•••••••••••••••••••• }' (l.z'(l1l .................. .. 

Şehir klübünün iştirakile tertip e
dilen gençler turnuvasının en mü
him karşılaşmasını iki ezeli rakip, 
Fenerbahçe - alatasaray küçükle.et 
dün Taksim stadında oynadılar. Heı 
iki takım sahaya şu kadrolarla çık~ 
tılar: 

Fenerbahçe: Necati - Hayri, Se
mih - Haldun, Nurullah, Kemal -
Suat, Nazım, Hüseyin, Müceddat,' 
Memduh. 

Galatasaray: Bahadır - Nejat, Bas
ri - Esat, Turgan, Mahmut - Musta
fa, Muzaffer, Şahap, Melih, Nalın. 

Hakem: Refik Osman: 

Galatasaray küçükleri Fenerbah
çelilere nazaran bir parça daha vü· 

cutlu. Oyuna sarı kırmızılılar baı-la
dı. Fenerbahçeliler Taksim stadın

a hiç oynamadıkları için alışmak i
çin epey müşkülat çektıler. Bu ara

a Galatasaraylılar tehlikeli hi'ıcum-
ar yapıyor ve Fenerbahçe müdafaa

mı müşkül vaziyetlere sokuyorlar
dı. Galatasaray takımı daha iyi an
aşıyor. Fenerbahçe muavin hattında 
iğerlerine nazaran bir parça iyi oy
ıyabilen sağ muavin gözüküyor. 

Sağdan açılan bir hücumda top sol 
tarafa geçti ve Galatasaray sol içi de 

eçen fırsatı güzel kullanarak maçın 

egane golünü kaydetti. Bu ı;;olden 
sonra Fenerbahçeli küçükler de ken

ilerini bir parça toplar gibi oldu -
lar. 

Oyun mütevazin 1\r şekil aldı Te
miz ve güzel bir oyun seyretnıiye 
başladık. 

Bir Fenerbahçe hücumunda Gala
t~sa~ay kalesi büyük bir tehlike ge
çırdı. Kaleci bir şütü bloke ed~rnedi. 
Az kakın bu bir gole mal oluyordu. 
Devre karşılıklı hücumlarla 1-0 Ga
latasaray lehine neticelendi. 

büs veya tramvayla beş dakika me· 
safede Elaintarha parkı civarında -
dır. Evvelce 30 bin kişi almak i.izere 
yapılmış olan bu stadı olimpiyat o
yunları için genişletmiye başlamış -
!ardır. 

Bu ameliyat önümüzdeki temmuı 
başında bitecek ve stad 60 bin se
yirci alabilecektir. 

Tuğla tozu ile yapılmış o1an pist 
tam 400 metre çevresindedir. Genış
liği de 7 müsabıkın koridorlu koşu
suna müsait olmak üzere 8 buçuk 

1
. metredir. Pistin en uzun dılı 96 met
redir. 

Anka1'aJa yapılRn tno~ln;-Jnn 
enstantane bir resim 

kımlarımızda göremediğimiz teknik 
bir oyun oluyordu. Bu arada bir Fe

nerbahçe hücumunda bir Fenerbah
çeli küçüğün şütü hakikaten güzel 

oldu. Bu devre yukarda da yazdığı
mız şekilde temiz bir şekilde fakat 
golsüz olarak neticelendı ve :naç ta 

bu suretle 1-0 sarı kırmızılı küçük
lerin galibiyetile kapanmış oldu. 

Her iki takım da güzel oynadı Fe
nerbahçelilerin ilk dakikalardaki te· 

reddüdü, sahayı yadırgamalar' mağ
lubiyetlerine sebep oldu. Oyur.un e.ı 
tabii neticesi beraberlikti. Her iki ta-

kı mgençlerini de oynadıkları güzel 
ve temiz oyundan dolayı tebrik ede
riz. 

Uzun ve üç adım atlama havuzu 
k~.n::l11 + .. :aı,. w.._ UJ.lUuJ.-, .,ı .... 1.1.., .... ı.J.a• 

ma ve yüksek atlama yerlerile ılt

malara ait tertibat pistin iki yarım 

dairesi içinde bulunmaktadır. 

Futbol sahası, pistin tam orta ye
rindedir .. Stadyomun yanı başında mü 
teaddit idman ve talim sahaları mev-
cuttur. 

Malum olduğu üzere 1940 olımpi
yat oyunları Finlandiyamn iklım za
ruretleri dolayısile ve umumi kaide 
hilafına olarak ağustos ortasında baş 
lamayıp 20 temmuzda başlıyacak ve 
15 ağustosta bitmiş olacaktır. 

1881 den 1930 tarihine kadar ya
pılmış olan hava rasatlarına ~ore, 
Finlandiyanın o mevsimdeki hararet 
derecesi 15 - 16 santigrat arasında te
halüf etmektedir. 

İkinci devreye Fenerbahçeliler u
fak bir tadilatla çıktılar. Sağ mua _ 
vin merkeze, merkez muavinde sağ 
muavine ahnmıştı. Bu değişikHktekl 

isabet daha ilk dakikadan tesirıni gös 
terdi. Oyun çok zevkli bir şekil aldı. 
Oyun sert oluyor. Fenerbahçelilcr 
mağlubiyetten kurtulmak için bütün 
enerjilerini sarfediyorlardı. Fakat 
Galatasaray müdafaası da çok çalışı
yor. Eski günleri hatırlatacak temiz 
bir oyun başladı. Ara pasları, ınişler 
mükemmel. Bugün bir çok birinci ta-

Mektepliler Meselesi 
Mekteplerin, klüplere bundan son 

ra tescil edilmemesi kararından son
ra bazı mekteplerimiz kendi talebe
lerini spor klüplerinde oynamaktan 
menetmektedir ler. 

Bu meyanda Haydarpasa lisesi, ta
lebesine bu hususta tebligat yap
mıştır. 

Fenerbahçe küçüklerinin ekserisi
ni Haydarpaşa talebeleri teşkıl ettıği 
ne göre, Fenerbahçeliler genç oyun 
cularının yarısından çoğunu kaybet
mektedirler. 

Bundan başka bu memlekette baş 
ka yerlerde olduğu gibi güneş bat -
tılctan iki saat sonraya kadar gün 
aydınlığı devam etmektedir. 

Japon ve Macar atletik takımları 
gibi bellibaşlı ekipler Helsinski sta
dının Ber lin stadı kadar muazzam ol 
masa bile fenni şartları ve pistı iti
barile pek mükemmel olduğunu söy
lemektedirler. 

Mücadele sporları ve yüzmeler i
çin de ayrı salon ve havuzlar hazır
lanmaktadır. 

Basri ve Vahap, Rumenlerle 
Oynıyacaklar mı ? 

Çarşı ortasında şaşırıp kaldı. 

Kaç tane kasap dükk~nı, ke -
hapçı, fırın vardı? Dünyanın eti
ni, ekmeğini buraya yığmışlardı; 

halk birikmiş, yemekle, almakla 
bitiremiyordu. Kumaş toplarının 

çokluğuna da hayret etti; birbir üs
tüne, kat kat bütün aşiretler gi -
yinse tükenir şey değildi. Renk • 
lere tle akıl erdiremedi; bunları 

yağmur mevsiminde gökte gördü
ğü eleğim sağml!nın her çizgisin
den boy boy, biçim biçim boyamı; 
lardı. Niçin? Niçin bu kadar ör · 
tünmeli ve neden siyahla beyaz
dan başka renklere rağbet göster
meliydi? 

Hükumet konağına da uğradı; 
büyüklüğüne; ille merdivenlere ve 
u .. , ... : .l - , .. ..,, - ... 
uzun uzun, Şaşkın şaşkın baktı. 

Sonra sersemleşmiş bir halde 
dönerken pazar meydanında önü
ne bir çerçici sergi.si çıktı; yüz çe
şit eşya dizilmiş bir yer sergisi... 
Bunun önüne de ak entarisile ka
ra maşlahını toplayıp çöktü. 

Ne varsa, havandan firketeden, 
saç maşasından iskaraya kadar sor 
du. Çerçici sabırlı bir Siryani idi. 
hepsine cevap veriyor, tariflerini 
yapıyordu. Nihayet bir şey kaldı: 
Tek cam gözlü bir parlak kutu: 

- Bu nedir? 
-Acibe! 
- Neye yarar? 
- Şurasmı çekince ışık salar. 

V e sürmesini itti, tek gözün 
camı ışıldadı; sürmesini ge-

ri aldı, aydınlık kesildi. 
Ebu Ali hayran kalmıştı. 

- İnsanın elini yakmaz mı? 
- Yakmaz. 
Parmağını ihtiyatla dokundur-

du, soğuk buldu. 

- Işığı tükenmez mi? 
- Tükenmez. 
Ebu Ali cesarete geldi, sürme

yi kendisi çekti, ampül yandı; ge
riye tepti. nya söndü. 

- Kibrit de istemez mi? 
- İstemez. 

Evlerin Damındaki 

Ot Yığınları \ 

Konya Aksarayı (TAN) - Kas:t -

bamızın bazı mahallerindeki evlerin 

damlarında göze çarpan ot yığınları 

hem yangın tehlikesi arzetmekte, 

hem de manzarayı çirkinleştirmek -

tcdir. Herhalde bunu~ önüne geçil -

mesi lazımdır Belediyenin bir balye 

makinesi getirtip küçük bir bedel mu 

kabilinde otları balye haline getire

cek olursa hem varidat temin edE>ce

ğini, hem de otların evler içinde ı;ak 

!anmasını mümklfıı kılacağını söyle

yenler vardır. 

Ayancıija Vapur 
/ 

Seferleri Azaltddı 
Ayancık, (TAN) - Bir sanayi mer

kezi olan kasabamıza evvelce hafta
da iki, üç defa posta gelirken, şim
di haftada bir gelmiyc başlamıştır. 
Bu yüzden mektupların alınması ge
ciktiği gibi İstanbul gazetelerinin 
yedisi birden gelmekte ve bu, gaze
te okumak zevkini kaçırmaktadır. 

Evvelce Fenerbahçe klübüne gir
diklerini haber verdiğimiz Güneşten 
ayrılan Vahapla, Ankaradan gelen 
eski İzmirli Basrinin Rumen muhte
litine karşı salı günü Fenerbahçe ta
kımında yer alacaklarını bu i§lE> a
lakadar Fcnerbahçelilerden haber al
dık. San lacivertlilerin Beşiktııştan 
oyuncu alıp almıyacakları henüz bel 
li değildir. 

Derin derin, kederli kederli dü
şünıneğe koyulmuştu. Neden son
ra sordu: , 

- Kaç mecidiye bu? 
- Sana ıkiye olw 1(".,,,,..,.. .. ı, .. ..,,.. 

beye dörde sattım. 

• 

1 ki mecidiye, yani çürük pa-
ra hesabile elli kuruş. Be-

devi için ço!-:: para idi; üstüne üç 
daha koysa kabilenin incisi kalsu
mu alırdı. - Onun kalsum telaffuz 
ettiği bu kadın ismi bizim Gül
sümümüzdür; Zaten şöhreti Mısır 
mug:mniyesinin adı da Ümmükal
sumdur, Ümmügülsüm değil - da
ha fenası yanında, uçkuruna bağ
lı yalnız on tane ikilik gümüş pa
ra vardı. Bütün serveti, yani iste
nilen bedelin yarısı! 

Eskisi gibi Ayancığa haftada hiç 
olmazsa iki vapur uğratılması müm
kün değilse, Sinoba uğrıyan vapur
dan hafta ortasında Ayancığa bir pos 
ta daha gönderilmesi, yerinde ve hal 
kı memnun eden bir hareket olacak-, 
tır. 

---'O--

Rumenler Bugün 
Ankarada Oynuyorlar 

Memleketimize üç maç yapmak ü
zere gelen Rumen takımı bugün An
kara Şehir stadında Ankara ~arışık 
takımile ilk maçını yapacaktır. 

Bu maç, Ankara radyosile verile -
cektir. 

Yine düşünmeğe koyuldu. Bir 
aralık dikkat etti: Öteki beri.ki, ka
dın ve erkek müşteriler, serginin 

REFiK HALİD 
....................................................... 

onünde durup pazarlık ediyorlar 
ve çok defa uyuşup eşyayı eksiği
ne alarai, memnun, ediyorlardı. 
Fakat Ebu Ali bu işe alışkın değil
di; ömründe çarşıda bir mala ilk 
müşteri oluşuydu. Bir de içinde u
fak bir düğüm duyuyordu:: Niçin 
bu adamlar :> güzel fenere - kibritsiz 
yanıp ışığı tükenmiyen, is ve du
man vermiyen fenere - alıcı çık -

mıyorlardı. 

Şüphesi arttğından tekrar sor -

du: 
- Ateşi sahih, eksilip bitiver

mez mi? 
Satıcı katolik Siryaniydi, tek

rar yalan söylemiş olmamak için 

sadece: 
- Demin anlattık ya! Cevabı

nı vredi ve akşam yaklaştığından 
eşyasını, öbür uçtan, toplamağa 

koyuldu. 

•• 
O teki uçkurundaki ilmiği çöz-

meğe başlamıştı. Siryani al
dırmaz görünüyordu; fakat bek -
liyordu. On adet ikiliği, göziyle, 
daha bezin içinde iken uzaktan 
sayd~ Bedevinin bunları, yanya
na, yere dizmesi bitince avuçla -
yıp cebine attı ve feneri çenesile 

işaret etti: 

-Al! 
Ebu Ali bir mal sahibi olduğu

nu yüreğinin bayıltıcı şekerlenme

sinden sezdi; evlendiği ve deve al

dığı ıaman da böyle olmuştu: Kal

bi, İngiliz seyyahının vaha kuyu

su başında unutup bıraktığı ıslak 

sabun kalıbı gibi göğsünün içinde 

kaypaklaşmıştı; başka tarafa ka -

yıp gideceğe benziyordu. 

- Binbir gece kıssasındaki A

laettinin feneri şimdi bende! 

Diye düşündü. Zira sihirli fener 

hikayesini, bütün urban gibi o da 

kulaktan bfllrdi. 

I• şte, Ebü Ali böyle bir seviılÇ~ 
le batan güneşin kızıllığın 

' · 1s· 
da Firatı tulumla geçti, fenerı 

·· t - de }telanmasın diye, başı us un • O' 

fiyesinin ageline. sımsıkı sarılı le 
larak ... sonra çöle tuttu, seher va 

ti çadırına ulaştı. 

• diler: 
üç gün sonra haber ver . 

. . beııl 
Beni Hamra aşiretinden bırı 

· t bite 
görmek istiyormuş; bu aşıre 

t . ·d· "G Isın· ' de--yardımcı mu ı ı ı, e .,, 
dim. O sı~ada Estersuvar bölüğü }<1! 

lıttl , 
manJanı olarak Badiyede bıt 

. . Fitat1ıı 
makta idim. Badıye diye 
garp sahiline derler, BadiyetÜŞ , 

• · ktuııır. 
şam. Yanıma Ebu Aliyı so J, 

• .. l k"' ya bs~ - Esselamua ey um 

dedi, büyük bir derdim var. ., 
'k feııefl Ve koynundan elektrı 

58' 
karakolun tahta lll9 

ni çıkardı, 

sına koydu. 
- Işığı tükendi, 

ıı , 
çaresini 8 

cak ~en bulursun. ·bi 
Hikayesini de, söylediğilll gı ' 

anlattı. 

E b··ı"k kurnandsrıı• 
stersuvar o u aııdi· 
Meşrutiyetten evvel. ~c }cB 

yede güneşi' bile geri çcvirlll~:·şııl< 
dir bir üstün adam sayılırd.ı'. piÇ 

külkamer,, rnucizesi onun ıçill ··re 
- a go 

ti. Gazetelerde okudugurn . re-
·retl 

şimdi, mesela bir Aneze aşı 
1 

rle 
isi Ho komiserlerle, başvezir el • 

düşüp kalkıyor, bir masada ) ~· 
· orf11ıl•' 

yor, bir otomobilde gezıY çl' 

"Emir,, Unvanım almış , rnebt.l:ıl , 

kıyormuş, hükumete kafa t~ ,..11• 
·rıı .. 

yormuş... Ben onun dedesı öıtıe-
vuş Şebinkarahisarlı J{ara beş 
rin katın önünde, yayan. orı sııJ' 

rnutı:ı 
saat yürütür. Deyrizora 

d' ' rıfın huzuruna gönderir ırn· cııı) 
(Arkası 9 ıırıcıı 
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;zü1raiiKa~knırnma Davamu~ 
Köylüye 
Vermek 

Yalnız Toprak 
Kafi Değildir 

--<>--

,. oprakla Beraber 
Bütün icap Eden 
~esaiti ve Levazımı 
köylüye Hazırla
tnamız Lazımdır 

Ziraat politikamızın toprağa is
tinat eden temeli ne kadar iyi 
düşünülerek hazırlanmış bir proje 
ile kurulacak olursa ziraat kalkın
llıa.ınızm feyizli neticelerini de o 
kadar kolay ve çabuk elde edebili
riz. Ziraat kongresinden bekledi
~ kararlar yurdumuzu modern 
Çİ!çilik hayatına kavuşturacak a
tıayollan gösterecektir .. Ziraat ve
kaletinin kongre için hazırladığı 
broşürlere göz gezdirenler Veka
letin Ç<>k şümullu ve ağır birçok 
lllesuliyetleri omuzlarına alarak 
büyük bir işe başlamış olduğunu 
llılarlar. Bugüne kadar henüz bir 
tıunıara halinde ve tedrici bir in
~a! yolu tutmuş olan ziraatimiz, 

~ ıtongreS!nTn 'Jtara~arne ye
lli bir inkılap sahasına intikal et
!lıiş bulunacaktır. Hazırlanmış o
lan projelerin üzerinde fazla du
l'a.cak değiliz. Çünkü her proje 
!lıütehassıs gurupların mesaisini ve 
8alithiyetle düşünenlerin tesbit et
tikleri mütalealan camidir. Kon
il-e için gönderilen raporlar, neş
l'olunan dilekler gösteriyor ki son 
0tı beş senelik ziraat hayatımızda 
~ çüçilerimb: için, ne de ziraat
~llerimiz için tam manasile bir iş 
holümüne varılamamıştır. Ziraat 
8İYasetinin istinatgahı olan topra
~a lüzumu kadar kıymet verileme
!lıiştir. Her işi yalnız köylünün o
ll'ı1..tzlat'l üzerinde bırakmışızdır. 
lierşeyi yalnız ondan beklemişiz
~ir. 

Atatürk yurdunun bu kıymetli · 

efendilerine r.akkile elimizi uzata 
lllarnışız. Dilekler o kadar çok, ya
}:)ılacak işler o kadar geniş ve µıü
~addit ki sistemli bir yürüyüş planı 
~İ.~ilrnedikçe içinden çıkmak müm 
b ~n olamaz Efendilerimizin ne ta-

it bir sermaye olan toprak elle
l':iııde, ne hayati bir sermaye olan 
enerji ellerinde, ne de iktisadi bir 

sermaye o"!'an para enerin~e var. 
Yurdun sanayi kalkınması için her 
tarafta sanayi müesseeseleri ku -
rulurken, onun kadar ehemmiyet 
li, onun 'kadar verimli olan Bile
cik ziraat sanayii henüz ilk adım
larını bile sıralamarnıştır. Sanayi 
kalkınmasını ne kadar derin bir 
şükr:ınla karşılamış isek ziraat kal 
kınmasını d!i o nisbette bir şük -
ranla saracağız. Bütün dertlerin 
toplandığı merkez, içiçe ve biribi
ne sarılmış daireler gibidir. Köy
lü topraksız, .ıröylü hayvansız, köy 
lü gübresiz ·ıe çok defa köylü yok 
sulluk içind~ kalmıştır. Yetiştir -
diği mahsullerin tabii düşmanları 
nın tahribatı da büsbütün başka ... 
Biz kongreden, köylü mevzuu ile 
köyEinün refah ve saadetini temin 
edecek tekliflerin bila münakaşa 
kabul edilmesini bekleriz. Unut
mamak lazımdır ki, köylüye doğ
ru yürümek en esaslı vazifeleri
mizdendir. F~kat köye ve köylüye 
doğru gidebilmek için her yol top
rak üzerinden geçer. Topraksız 

yerde köy bulamayız. En tabii te 
mel topraktır Köylüye toprak ve
rilecektir. Buna şüphe yok ... La -

Kalkınma! 
Hanidir duyuyoruz; devlet ba

ba, köylüyü aört başı mamur kar
nı tok, sırtı pek hale getirmek için 
planlar hazırlıyormuf. Aslına ba

karsan Türk köylüsü Cümhuriyet 
hükumetinin yardımını, ta aşarın 
kalktığı ve Atamızın "köylü efen
dimizdir,, dediği gündenberi gör
meğe başladı. Ziraat bankasının 
kredileri çoğaldı, vergiler yoluna 
yordamına girdi; tohum, damızlık 
dağıtıldı, az buçuk toprak da veril
di. Köylüyü kollama kaygusu hü
kumet teşkilatının her koluna te-

mel vazifesi olarak verildi. Her vi
layette yapılan yardım işleri bir 
a,raya getirilse Evranlar gibi dağ
lar tutar. Sonra köylerde idare, te
mizlik, sağlık. okuyup yazma, me
seleleri de :u çok tırazlandı, ni -
zamlandı. Eh Allahesi devlet ba -
ba, ekmeği de. hayatı da, kolu ka
nadı da oldum olasıya toprağa bağ
lı olan köylüyü kaldırıp üst bu
cağa oturtarak ''Sen keyfine bak, 
biz çalışır, seni besleriz,, diyecek 
değil ya gayri? 

Emme, köylü için yapılacak da
ha birçok işler yok değil. Memle
keti nüfusa kıyas edersek ölçüsüz 
uygunsuz vaziyetler görürüz. Nice 
uçsuz, bucaksız ovalar, vadiler var 
ki Allahın bol, insanın kıt olduğu 
yerler ... Bazı yerlerde ise çüçi çok 
luğundankıraç dağ tepelerine ka
dar tarlalar açılmış. Köylü var: 
Toprağı boş duruyor, çüt hayvanı 
tohumu ve bir yıl yetecek zahire
si yok. Köylü var; belki varlık 

bulmuş, fak:tt bir karış toprak için 
göğüs geçiriyor. Sonra köylü, köy 
lüler, üstü başı perişan, tabanın-

[_ 

kin yalnız toprak kafi değildir. Ta 
bil sermayeyi feyizlendirmek için 
ona hayvan, makine, alat, tohum 
her ~ey ... her şey verilmelidir. Bu 
işler yapıldıktan sonra da onun ye
tiştirdiği mahsulü her türlü tabii 
arızalardan, hastalıklardan korun
mak lazımgelir. Mahsulün kıymet 
lendirilmesi ve değer kıymeti ile 
satılabilmesi temin olunmalıdır. 

Yoksa kırılan makinesi yapıla -
maz. Hastalanan hayvanına se -
rom bulunamaz, tohumsuz bırakı
lır ı:ia ekemezse bittabi biçemez. 
O halde yalnız toprak vermenin ma 
nası da kalmamış olur. 

· Lutfi Arif K-enber 

dan kan sızan sayısız köylüler var 
ki Konyadan, Siirtten kalkıp, De
nizlide, Zonguldakta, İzmirde ame
lelik, İstanhulda hamaJlık yapmak 
için; bir dilim ekmeğin peşinde, 

sürünür ... İnanıyoruz, devletin pla 
nı, hükumetimizin bıkkınlık getir 
miyen gayreti ile bunlar da yavaş 
yavaş düzelecek. Devlet bir yol 
bizi benimsedi, yükümsedi ya, gay 
ri alt tarafı gelir onun ... 

Yalnız zihnimizi kurcalıyan 

bir taraf var. Epeydir "Evrakı hava 
diste,, bazı 'Ulema - biz bunlara 
tekerlemeci deyiveririz - türedi. Bi 
ze dair arşın arşın yazı yazıyor -
lar ve ikide bir "Kalkınma! Kal
kınma!., diyorlar. Eğer bu, efece 
"Kıpırdanma!,, demekse köylü za 
ten ya ayakta, ya yataktadır. Ka
lanını azıcık, evlek başında çöme
lip soluk alıp vermekle geçirir. 

Onlara göre bizim meseleyi ki

taba uydurmak lazımmış. Bir alay 

frenk ders'amlarının dediğine ba

kılırsa işe başka başka yollardan 

gidilmek gerekmiş! Kimine bakı

yorsun, köyün altına künk takıp 

evvel Allah bir dereye indirdik mi 

halas! Zahir o vakit "Kalkın!,, di

yecekler bize! Bunlar bir nevi 

nıüshilci, sinamekici filan zahir! 

Bazısı da yeni bir devlet kurar gi

bi teşkilat istiyor: Komisyonlar, 

komiteler, amirler, memurlar, ya

pılar, çatılar. Kasap et kaygısında, 

koyun can koıfkusunds olurmuş. 

Köylü sadece, fazla devlet yardı

mını görüp fazla toprak ekmek ve 
fazla mahsul kaldırmak istiyor. Bi 

zim işimiz yine tarlada, çamurda .. 

Acaba bu adamlar bizi toplayıp 

''Kalkınma üniversiteleri,, mi kur

mak fikrindeler? 

Değirmen dönüyor amma, su

yunun nereden geldiğini bilen yok. 
Yağmur duası kabilinden sözleri 
çenemizin boşuna gevezelik nöbe
ti zamanlarına bırakarak köylü -
nün asıl derdi ve ihtiyacı ile uğra
şalım. Şimdi Ankarada koca kon
gre toplanıyor. Söz onun, bakalım 
ne diyecekler? 

Bir köylü eskisi 
Köye ve köylüye ait her mesele (Köy

Ul.nün Köşesi) adresine gönderilirse e
hemmiyetle mesırul olunur. 

Yirmi Bir 
Toprak 

Köy Halkı 
• • 
lstıyor 

Köylüler Bundan Başka, Şimdiye Kadar Tatbik 

Edilemiyen Kanuni Müeyyedelerin icraya 
Konulması T alebindedirler 

Bakırköye merbut yirmi bir kö

yün muhtarı, köyleri için çok ye

rinde taleplerde bulunuyorlar. 

23.12.938 de köy bütçeleri için 

İlçebaylıkta yapılan umumi top -

lantıdan sonra Ziraat kongresine 

gidecek İstanbul çüçi murah -

hasına Bakırköy köylüleri adına 

aşağıda tesbit edilen muhtırayı 

sun.maya ittifakla söz birliği et

mişlerdir: 

1 - Köylü topraksızdır. Çü

lik sahiplerinin inhisarları altında 

olan geniş arazilerin kanuni yollar 

la köylünün istifadesine konması 

şekli en önce halledilecek davalar 

dandır. 

2 - Bakırköy köylüleri Yeşil

köydeki Tohum Islah Enstitüsün

den ve Ziraat okulundan azami 

derecde istüade ettirilmelidir. 

3 - Köy bataklıklarının orman 

sız köylerin de istifade etmesi im

kanları temin edilmeli, kanundaki 

mesafe kaydı mahallin ihtiyacına 
göre tanzim edilmelidir. 

4 - Sütçülük Bulgarların inhi 

sarma geçmiştir, Kurtarılması ça

releri aranmalıdır. 

5 - Sebze ve meyva h5.llerindekj 

komisyonculuk ayni zamanda be -

lediye rüsumunun kıymet üzerin -

den alınma"}ası köylüyü çok mu

tazarrır etmektedir. 

6 - Belediyeye bırakılmış olan 

~rgilerle köylü de mükellef oldu~ 

ğu halde şehir sınırı dışında görü· 

lerek kendi vergisinden kendisine 

on paralık imar yapılmaz, bu ada

letsizlik halledilmelidir. 

7-Köy kanunundaki hususi ida 
relerce köy bütcelerine yardım me 

zuubahsolduğu halde bu şimdiye 

kadar tatbik edilmemiştir. Kanu

nun emri yerine getirilmeli. 

Bakırköyün 18 köylüleri adına 

Küçükçekmece muhtarı Musta

fa Öney -
Safra köyü muhtarı Cema~ Er

man 

Firuz köyü muhtarı Hüseyin 
Önel 

Şamlar muhtarı Halil Başarır 
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12 30 Müzik - (1'1), 13 Saat, ajans ha
berl~ ve meteor Ankara, 13,10 Müzik 
(bir sollst - Pl), 13,30 H Türk mQziğl
(Pl), 

18,30 Müzik (dans aatr), 19 Konuşma 
(doktorun saati), 19,15 Müzik (dans saa
tl devatl'l) 19,30 Saat, ajans, Meteorolojji 
ve ziraat borsası haberleri, 19,45 Türk mü 
dJl (İncesaz faslı - BestenigA.r - Seba 
faslı) 20,15 Müzik (radyo orkestrası -
Praetorlwı) 1 - Konserto grosso No. 1 
(Vlvaldi), 2 - Kuperenin mezan - (M. 
Ravel), 3 - Sentonietta (A. Tansman), 
%1,15 Saat Esham, TahvilAt, ve Kambi
yo - nukut borsası fiailan, 21,25 Türk 
mtızltl Saz eserleri ve şarkılar. 1 - Hl
cazklr peşrevi - Tanburl Cemil 2 - Şar 
la beyhude de#fl nale ve ahım, (Giriftzen 
Asmı. Bey), 3 - Şarkı - Güldü açıldı -
(Had ..yH Bey), 4 - Şarkı - Kaybetti 
ırenm - (Udt Cemil), 5 - Şarkı - bir 
kendJ. gibf z.allml sevmiş (Lemi), 5 - Hi
cazkAr tıa% semaisi (Tanburl Cemn), '1 -
Tabbn (Vecihe), 8 - Hüzam şarkşı -
Nepıyabl !Ottun olsun (Musullu Osman 
Efendi), 9 - Eş'ld çeşmln (Etem Efendi), 
ro - Hllzam «irkil Naclyem. Çalanlar: 
Vecihe; Ruten Kam. Cevdet Kozan, Me
mt Cemil. Okuyanlar, Mustafa Çağlar, 

lı!uzatter tıkar. 22,10 Konu:IIIla 22,25 Mil
z!k (Küçük orkestra). 1 - Vllhelın Ten 
(Rosslni), 2 - Volga klange (Otto Lln
deman), 3 - Kostümlil balo (A. Rubins
teln) 4 - Çardaş (L. Grosman), 23.25 
Milzlk (eazband) 23,45 24 Son haberler 
ve ya:rmld program. 

12,30 TOrk milzitı (şarkılar - Pl) 13 
Saat, Ajana haberleri ve Meteor Ankara. 
13,10 Müzik (güzel sesler - Pl) 1'3,30 14 
14 Müzik (Neıell plA.k). 

18,30 Milzik (dana saati) 18,45 Konuş
ma, 19 Türk müziği - (Muhtelif ııarltı
lar) 1 - Nev eser peşrevi - Yusuf Pa
fa) 2 - Şarkı - Gönnı hasreti- (Dr. 

ŞQ]a'(l Osman) 3 - Gel gilzellm Camhca 
ya - (Faiz Kapancı) 4 - Nev eser yO.rilk 

semai - (Abdullah EtendJ) 5 - Niha
vent saz semai - Yusuf Paşa) e - Ya
kına gel yakına -Türkü- Okuyan: Sa
di Ho~es 7 - Tanbur taksimi - <Refik 
Fersan) 8 - Şarkı -Nazlandı bülbOI
(Lemi) 9 - Şarkı - Son akşamı: (T.e
mi) 10 Düşer mi şanına (Rlfat Bey) 11-
Şeddi araban sa7. semaisi - (Refik Fer
san) Okuyan: Semahat Özdenses Çalan
lar: Vecihe Fahire Fersan Refik Fersan, 
19,45 Saat, Ajans, Meteoroloji, ve ziraat 
borsası haberleri, 20 Türk müziği (İnce
saz - Hicaz! yegAh faslı), 21 Konuşma 
(Mizah saati), 21,15 Saat, Esham Tahvi
lAt ve Kambiyo - nukut borsaın' fiatları, 
21,25 Milzik (Cümhur Başkan. Bandoru
Şef: İhc:an Künçer), l - Poppies -mars 
(Moret) 2 - Çigan aşla -vals- fF. Le
har) 3 - Öryante -uvertür- (Veher) 

4 - SJhlrbaz aşk - (Falla) 5 - Monıı 
Vanna - fantezi- (H. Fevriye), 22,10 
Sinema sesi 22,45 Müzik (küçük orkes

tra), 1 - A Te Sola ((V. Glulian!) 2 -

Dle Faschfngsfee (E. Kalman) 3 - Dic 
Romantiker (J. Lanner) 4 - Marş -

Potpuri - (G. Robreht) 5 - Loreley -
Para:traz - (J. Nesvabda) 6 - Maska
rade (C. Nielsen) 7 - Viellicbchen (I.; 
Sfede), 23,45 24 Son haberler ve yarınki 
program. 

12,30 Müzfk (muhtelif memleketlerin 
halk şarkılan - Pl) 13 Saat, Ajans ha
berleri, Meteor Ankara, 13,10 14 TÜ1'k 
müziği (Şarkılar ve türküler - Pl). 

18,30 Müzik (Şübertfn eserlerinden} 
18,45 Konuşma (ziraat saati), 19,05 Saat, 
Ajans, Meteoroloji, ve ziraat borsası ha
berleri, 19,20 Türk m{lzlği (Fasıl heye
ti - HicazkA.r faslı) 20,20 Konuşınıı, 20,35 

Müzik (sololar - Muhtelif parçalar) 
Cümhur Başkan. bandosundan: Flilt: (Ah 
met Andiçen) Klarinet: (Rauf Öktem) Fa 
~ot Mustafa Sesar) 21,20 Saat, Eııham, 

TahvilAt ve Kambiyo - Nukut Borsası 

fiatları, 21,30 Türk müziği - (Pesrev ve 
ııarkılar), l - Nihavent peşrevi (Tanbu

rl Osman) 2 - Nihavent ağır semai -
Seni hükmü ezel (İsmail Hakkı Bey) 3 -
Nihavend şarkı - Ne yanan kalbime bak 
tı (Rakını) 4 - Söyle nedir baisl ahın 
(Hacı Arif Bey) 5 - SuzinA.k şarkı -
MüptelAyı derd olan diller (Dr. Şükrll 

Osman) 6 - Rast şarkı - GCUşen} ezhar 
(Abdullah Efendi) Okuyan - (Mustafa 
Çağlar) Okuyan - Safiye Tokay 8 - Ma 
bur saz semaisi 9 - Giriş taksirnJ (Kemal 
Ni;razl) 10 - Hicaz şarkı - Bilmiyorum 
bana ne oldu - (Şevki) 11 - Karcığar 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman disler1nizi fırcalavtnız. 

Y EZ i D i N K 1 Z 1 
REFiK HALiD 

Bunlan ben de hatırlamaktayım~ 
İlk çarpışta sarı renkte topuzıan 

yamru yumru olur, vidaları gevşer, çarpık çurpuk du 
TUr, hatta bir ildsi kaybolur. Başucunda ufak petrol 
lambalarındakileri andıran aynası vardır, ötesine be
risine, çocukken tükrükliye tükrükliye defterlerimi
ze yapıştırdığımız çıkartmalardan çiçek demetleri, 
melaike resimleri konulmuştur. 

Bu karyolayı atlas, katı yastıklar, kordelahır, 
tenekelerle öyle süslemişler, öyle itinalı, kudsi bir 
§ekle sokmuşlar ki, yatılıp rabat edilecek bir yer
den ziyade bir türbe sandukasına çevirmişler. İçinde 
değil de, altında, toprağa gömülü biri ebedi uykusu
na varmış sanıyorum. Hiç şüphesiz o karyolada ya
tan yoktur, ev sahibini diğer köylülerden ayıran, ona 
mevk! veren bir debdebe vasıtası karşısındayız. Bizi 
J:ıu odaya şcışmanız için aldıkları anlaşılıyor. 

Ben başka şeylere de şaşıyorum: Aynalı dolaba 
ve aynası üzerine vaktile fabrika tarafından yapıştı
rılmış olan kağıt markanın hala yerinde durmasına .. 
Onlarca, galiba, aynanın tılsımı odur; koparsa bil· 
lfırun gösterici hassası kayboluverir! 

TEFRiKA No. 39 

Masanın 1lstnncıe tuvalet eşyası da görmek
teyim: açtlmıyacağı solgun etiketinden anlaşılan 

bir şişe Pompeia losyonu, bir kutu kaloderma pud
rası, bir saç maşası ... Üçü de antika eşyadan sayılı

yor, sanırım; el sürülürken kırılıp bozulması korku
sile helecan geçiriliyor. 

Meclisimize ihtiyar kadınları sokmamak sure
tile :nee bir nezaket gösterilmektedir. Hizmetimlze 
gelenler hep genç, ince belli, armudi çhreli, sarı'.Şını 
andıran kızlar ... Çoğunun saçları mısır püskülü ren
ginde, fakat biraz fazla kurumuş gibi cilalarını kay
betmişler. Evin hanımı, kullanmadığı tuvalet eşya
sına ihtiyacı olmıyan tabiattcn süslü, renkli, yos.na 
bir kadın. Şarap tortusu ipek şalvar, sırma işlemall 
kadife cepken giymiş, dizi dizi altınlar takmış. Bü
tün .bu kumaşlar, teller, sertlikler ve tüylü, tüysüz 
yumuşaklıklar kendi vücudundanmış gibi duruyor, 
soyunsa altından eti yine kadife, sırma ve atlas çı
kacak hissini vermektedir. Ayakları dikkatimi çekli: 
uzun ökçeli alafranga iskarpinler giymiş. Odada kar
yola neye yarıyorsa bunlar da kadın da o ili gör-

şarkı _ Yeter çeşmanınla saydettin dili Sadi Ataman ve Müzeyyen Senar), 19 1to mtızlll (İncesaz - Kürdili hlcazkAr 
avareyi _ (Udl Ahmet) 12 _ Karcığar nuşma (Spor faaliyetleri), 19,15 Saat, A- h), 18,45 Saat, Ajans, Meteoroloji v~,.1 

t ı ·· ı t bo h b at borsası haberleri, 19 Türk milZIP' şarla - Bilmem ki sefa neşe bu ömrün jans, Me eoro oıı ve z raa rsası a er-
neresinde (Hancı) 13 - Hüzam ıarlcı - leri. 19,30 Türk müziği (Muhtelif ~kı ve (İncesaz devam - Beyatt ve Şevk - . 

( h t K d ) tasıllan) 19,45 Konuşma. (Dış poU A""""am Açamam-(Mehmet Nasip) 14- türküler) Okuyan Ma mu ann aş TT'I 
,.... Mk F Fabl hAdiseleri) 20 Türk müziği - :p> Hüzam şarkı - Küşade tallim - (Şevki) Çalanlar - (Vecihe, Feu enıan, -

15 _ Hilzam saz semaisi - (Kanunt Meh re Fersan, K. N. Seyhun), 20 Konul"la, proeram - Koronun fştirakile), 1 - JJ 
met Bey). Çalanlar: Vecllıe, Fahirt> Fer- 20,15 Müzik (Cümhur Başk. Flarıno. or- tekAr peşrevi - (Tanburl Naman 
san, Refik Fersan, Kemal Niyazi Seyhun. kes. Şef: Hasan Ferit Alnar), 1 - Kon- 2 - BestekAr murabba - Gamzen Jd 
22,30 Mftzlk (küçük orkestra) 1 - L'Ar- serlo Grosso No. 5 Sol Mln!!r (Hııensel) la - )Buhurl Zade), 3 - Şarkı - JC 
lessienne No. l Pastoral (Blzet) 2 - Vl- 2 - Birinci senfoni (Brahma) 21,15 Sa- ma mecburundan ey ahuyu vahşi ( 
en du Stadt meiner Traume (R. Slecz yns at, Esham, TahvilAt, ve Kambiyo - Nu- şfm Bey) 4 - Şarkı - Gayriden bil~ 
ki) 3 - İdllllo - Entermezo - (Solazı.l) kut Borsası fiatlan, 21,25 T(lrk milıdğ! tese11l sevdiğim (Mustafa İzzet t:terıoı 
4 - Du, Du,-. Der Zigeunerprim11s (E. (FB!!ıl heyeti - Acem A~iran, ve Acem 5 - Yaylı tanbur taksimi - (Mesut 
Kalman) "' _ Gopak (Mouıısorgskl) 6 - Kürdi fasıllan), 22,HI Temıdl - Tuluat B n 

" mil) 6 - Beste nigi'lr şarkı - c 
Aubade du Berger (Aletter), 23.30 Müzik kumpanyalan - fantezi) Oynıyanl!ll' (A'\" t 

7 i ıb lld i ) 22 45 Mü sevdim seveli - ( smail Dede) - ,,. 
(oper·tl- - Pl) 23,45 24 Son haberler ve n Dilligil, rahim De en z , , - (> .. c• şarkı - bir esmere gönül verdim-
yannki program. zlk (Seleksiyonlar) 23,15 Müzik (caz- burf Mustafa Çavuş) Çalanlar: v 

~ ~;;;-~ :;~;:;,,!'!"' 2< ~n hoborltt ve :ronn~ki :~:~:~~~~~:.~~:::::~?.tef 
~ ~ C umartaı, 31. 12. 1938 tarafından, 21 Saat, Esham, TahvilA\ tO 

12,30 Türk müzifi (muhtelif şarkılar _ Kambiyo - Nukut Borsası fiatıarı. 2 ',ı 
Pl), 13 Saat, Ajjans haberleri, ve Meteor 13,30 Müzik (solo _ Pl), H Saat, A- Konuşma (Haftalık posta kutusu.) ~ 
Ankara, 13,10 1-i Milzlk (küçük orkestra) j h berı-ı M teor Ankara, H 10 Küçük orkestra - Müzik, 1 - Artı ..., 

ans a ..,.., e ' nen Rhefn gedenk ich dein (K. Beııı>..:-,_ 1 - Grafln Marlze (E. Kalınan) 2 - Nln Türk mil:dği - (Şarkılar - Pl) 14,25 t!f'Y.. 
na, Nanna (Mlşeli) 3 - Spaniscbe Tanz Türk müziği _ (Saz eserleri ve taksim- Romanze (Şuman) 3 - İspanyol ·~ 
83 İspanyol dansı (Moskovskl) 4 - Mo- ler) (Vecihe, Fahire Fersan, RefiQ Fer- dı (Mişeli) 4 - Çardaş No. I ( ' 
man Milzikal (Şubert) 5 - Trauıne auf san, Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Mesut 5 - Menuett (Mozart) 6 - Serenats 
dem Ozean (J. Gung'I). Cemil tarafından) 15 15,30 Müzik (Vlya- bacl (Mişeli) 7 - Llbellentanz (F· ~ 

18,30 Türk müziği (Halk tl1rk01erl ve na ve Macar melodileri}. har) 22,40 Müzlk (cazband) 23,45 24 
oyun havalan) (Kemal Niyazi Seyhun, 17,30 MQzik (Dans saati - Pl) 18 Türk haberler ve yarınki program. 

~~-·-~~----~~~~~~~~~---,_..,/-

mektedir: "Biz bildiğiniz köylülerden değiliz, size 
yakınız!,, 

Düşünüyorum ki, Zeliha şayet, Arjantine gı'iip 
zenginleşmiş bir ailenin kızı olmasaydı, şimdi, fün
carın oir köşesinde bu şekilde, bu kıyafette, açama
dığı Pompeia şişesinin hasretini çekerek yaşıyacak. ... 
Bana metnpsikoz nazariyesini, psikolojinin telleyyıiç 
bahislerini anlatan eşi az bulunur bu genç kız nere
de? .Ellerini hürmetle karnının üstüne kavuşturup 

ayakta bekliyen şu köylü kadın nerede? 
Zelihaya bakıyorum: Yer sedirini örten sarılı, 

kırmızılı kilimlere ve tıkız, katı doldurulmuş kana
vi~e işi yastıklara uzanıp rahat etmenin şeklini arı
yor, bulamıyor. Konuştuğu kürtçeye aykırı düşen bu 
garplı oturuşu da hoştur, onda hoş olmuş. Fakat de
minki düşüncemin tesiri altındayım: Zcliyi atlas şal
var, kadife cepken, oyalı bez yelek, saçlarını ikı kol 
örüp sırtına salıvermiş ve bağdaş kurmuş vaziyetta 
görur gibi oluyorum. Hatta daha fazlasını gôriıyo
rum: Uçları gümüş tellerle işlenmiş şalvar uçkuru
nun tenine işlediği karışık, süslü, diş diş ve pembeli 
beyazlı iz, elle dokunacak kadar karşımda, canlı ve 
ılıktır; şöyle, hafifçe, kaşımak ihtiyacı bile veriyor. 

Misafir olduğumuz evin ön tarafında paslı gaz 
tenekelerine dikilmiş fesliğen ve karanfillerle dolu 
bir güneşli sundurma var; şimdi oradayız; karyola 
ve aynalı dolap ziyareti sona ermiştir. Bodur kahve 
iskemlelerinde oturuyoruz ve durgun havada ışığın 
neşesine karışarak daha keyifli duyulan uzaklı, ya
kınlı horoz seslerini dinliyoruz. 

f Saç bakımı 
1 Güzelliğin en birinci şartı. 

,., 

. ·ı ~:!!.~~ ~ ~~~!'~., 
tedavi eden tesiri mücerrep bit 
illçtır. ~ 

'!!:IJ 
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!kimizde de konuş~ak arzusu yok. Arasıra zeı.i' 
ha bana bakıyor, ben de ona ... Bu bakışlar en tatll 
sözlerın, en yakıcı nefeslerin, mektupların, ıtıraflll' 
rın yerini tutuyor. Gözlerimizle buluşuyor, konu~ıı· 

' yor, sevişiyoruz. Gözlerimiz manevi "incorpor~' 
ellerdir .... Dokunmağı,, okşamağı, sarılıp sıcaklığıııl 
vermeği ve almayı biliyor. Bele dolanmıya, alıp. ıa
şımıya, uçurup koşturmıya da kudreti yetişmeıcte
dir. Her günküne benzemiyen manzaraların aşıkla:: 
sevk ettiği yeni hırs, yenileşmiş buhran içindeyiz. Y 
nız kalmış olsak bu kadar cüretli, açık manalı b!J' 

kı~aınazdık. Henüz biribirlerinin kucağına atılınıun4 
aşıklar için yabancı ve geçici insanların arasırıd.Li 
bulunmak, cesareti artırmıya, ilk kapalı itiraflsr.ı 

·s-başlangıç olmıya yarar. Bakışıyoruz ve karşılıklı 1 

tcşiyoruz. 

Ev sahibi sordu: . ., 
- Yemekten önce bir şey içmek arzu edilir tJl! · 

Teneke pası ve balmumu kırıntılarile dolu bıt 
oulanık rakı getirmelerinden korkarak matratl1°.ıı 
konyağım olduğunu söyledim. t 

Halbuki ağa, bir şişe açılmamış John Vail'~ 
viskisi getirdi. Ağzından mantar yerine ıçınde1'~
damla damla döken tıkırtılı bir kapak çıkınca Ye .. 
di kwarının hayretle bakıştıklarını gördük; gulll: 
şüyoruz. Ben şakalaşıyorum: Onlar kızarıyorlar. J<ıı_ 
dının utanarak kızarmasından bir nevi volüpte d~ 
yan eski zaman erkeklerine hak veriyorum. Devt~: 
miz bizi bu yalnız insanlara ha. ve daha ziyade klı 

(Devamı var) 
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Dört Bomba ile Evi Yıkbm 
Çeteci de Enkaz Alhnda Kalmıı, Olmüıtü. Fakat 

Bu ltf uvaffakıyet Bana Bir Şehide Malolclu 
Bu kendini blhnezJere ...... 
bOdlrmet, h0k6met atvet 

lllnrv.tf11ıt ptermek lAmndı, 

de •tefin ficlcletlendiri 
verdim. Yaptudıp atepn 

ll.Ylııdnde yamma aJdılun dört 
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ll kaJ'mıl... ÇelrzNıeemla lçlnde, 
bndllble ~. bir kqıt
la ..... 7ancb 

-Al! 
Aldı; llrlDtOne bub. .oılrll l• 
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.. All ppnechj benim bmnı 
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- ••• l'aW, d1Je lllve ettim, 
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ha da yanmaz. 

- Allab J9D8Ul'U sultana! 
Ebd Ali bir daha 7amm& gel
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1ÜllUf, bir J11m ebbz ha- •Ylımı' ı&termek' eskiden oJ4.ulu mülettiflerlnckm (Saro) De gizlice bl- •1j:J =========··J 
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'-lebbOIOndıt bldunan1ar ol- oldutumu yeniden göstermek lllte- mlyorum. Yalnız yapılan huırbk1ar- BORSA 

191'1ere ...amtfti.. ıtmkaptan ADA. Sandana1d k_.., .elan (Nevrelmp~ , ~le) Jımabala-
erçl çok dllerll ve anlan alD merkez ~Hpw pçtlkWa tan- ruwı pek yumda bea'acülannı 
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Vali, Tetkiklerine 
Devam Ediyor 

Fransanın Italyal Sen 't Malbuat IHOfnln Zirai Ko 
Vereceği Nota Efenclllepniııin ! Yem Sergisi . - . Mühim Kar 

(IJqtqrefı a incta> Ankara, M (A.A.) - Matbuat u- B ki 
• (Safı 1 Uacide> _ u..ıet (Qrmealcıe eıtendllll de- mum müdürttiP taratJadan Ankara e JOl'lll 

alarma eevap \'e1'el'ek hillbaten: -+mit). Sarpvinde ta1lp edlen "Türkiye, <B8ll ı 
(Bars ı Melde) l l'abt bunun da bir zuurett1m doft- .. _ Eler Fransa zecrt tedbirlerin _ Bos epd (Bmaı• pi). Tarih gfule]Uk ve !f muıelekett,, adlı •tıbaolanm u.de edebihıt 

Muavin L11tn Aksoy ise, validen duğunu, Sular idaresinin tesisat mas- §lddetlemnesine mani olmasaydı aca- Biraz sonra Vanlı bir ermeni ci- ikinci fotoğraf sergisi bugün saat te hükumet senelerdenbefl 
aldığı emir üzerine Fatih civarında rafı olarak senevi bir buçuk mılyon ba İtalyan ordulan Habepıtan zafe- vanı geldi ki; bilekleri benim ayak 15,30 da Dahiliye Vekili Parti Ge - ışt:ır. Anadolu d~ 
bir mıiddet daha teftişlere devam et- liralık bir para toplamıya mecbut' ol- rini kazanabilecek ler miydi? De- bileklerim gi)>i. nel Hkreteri doktor Refik Saıdam telif ııe,etıere muhtelif 
miş, bu esnada bir bahkçı11 bir eller dujuııu, teltlat lift nıiktarda t.evsi mekte ve İtalyanın 1935 mukavele- - Gel benbnle ta aıeJtebml çek! tarafından açılmıştır. tfit1er yaptırmqtır. Ame~ 
ciyi, bir kasabı, pisliklerinden dola- ~l~ sonra ~ ~•in!-11. arzu sini yırttığı gibi Bay Lavalln bu ~u lArkadaşa hitaiben de) beyim ~iz de ~ılış m~ras~de Vekiller, ~e- hassıslardan mürekkep JD 

yı tecziye ettikten sonra belediyeye edildiği kadar inebıleceğint umıt et- kaveleyle bol keseden İtalyanlara ih biraz sıkıca tutun da bey yennden buslar, Vekaletler ileri gelenleri ile ınmıleketl bapn bap 
dönmüştür. mektedir. Lutfi Kırdar. su ve temiz- san ettiği yüz binlerce kilometre ara ıürildemaesin! bir Jmun elçttikler erklnı dil hUır kadar dola'~ .... h bir * lik işleri için de alikadarlat'dan bir ztyi de iade etmesini ve 1896 muka- Yarahhi sen ltftlnln! Dlı mi çek· bulmımuşlardır. DUf ve rapol'IUlU hük6Jnete 

Yol iflerl rapor istemişti. Bu raporlardan ls - velesf.oıe rücu edilerek Tunl.\'taki t • tiriyoru:1, akılliıda redek qal? İki sene evvel açılmış olail fofDI- tir. Ayni amanda h~ 
Vail ve belediye reial Ldtfi Kır- tanbul temizlik teşkllatmm moderııi- talyanlara verilen hak ve imtiyazla. Uzatmıyalım! Dişçi tarafına ahnan raf sergisinin devamı olan bu ~ni ve Orta Avrılpa ınemleketl 

dar, tstanbulds vazifeye başlar baş- ze ve su işlerinin ıslah edilmesi için rm geri alınmasını istemektedirler. bu yardımın tesirile, ben ve arkada· serainin arkeoloji, Hatay, Tipler, ğer ziraatçi ınemleketıerlA 
lamaz, ilk evveli şehrin iman için 6 milyon liralık bir paraya mütevak- Aube gazetesi ise İtalyanlara ve- pm ılrtlklen&. Çtlnldl bqunma- yurt güzelllii iJllan ve inkıllp sek- hassa Amerikanın zirai ref 
hazırlanan plinı istiyerek VÜcude ge kıf olduğu anlaşılmıştır. _ rilecek tek cevap vardır, O da §Udur: kiler biadea kanetll! L&kin dlf flk• dyonlarırıda fefhh" edilmekte olan nasıl yaptıklarını, nasıl 'bJt 
tirilmek istenilen müesseselerle ye- Bütün bu mühim meselelerin b!ı.· "Geç yiğitim geç, zırnık bile alamaz mah • . re~, bilhusa dikkati çekmekte kip ettiklerini, ııe neticeler 
niden inşa veyahut tamir edilecek şarılabilmesinin üç şekilde temb e. sın,. demektedir. Ba defa, 'bea iM ~ıkamıaclan dilÇI idi. nnı tetkik ettirmiş, kan 
yolları plln üzerinde görmilş, gerek dileblleceğfni kabul eden belediye ltalya, Almanya ve /ngiltereye IPr •aha k•PQ"a koıtu ••bir kere da· cüme ettimıif, ve bak~td 
bu pllnı hazırhyan salAhiyettar ze • Reili, bunlardan bir kısmının paraya al "mat vereli ha nida etti: Kongreye Davet ıur.tte haarlaJUDJftır. Bu 
vattan, gerekse alakadar fUbe Amir· mütevakkıf olmadığını, kadrodan m u _ - Jlolw! 1111 aenesi kcmpıeet taılm&tnune ah- lacak olan Ziraat Ko~ 
lerinden icap eden izahatı da aldık- tasarruf ve iş mekanizmasına matlup Roma, 24 <A.A.) - Faşist hüktı • S. 70kt klımna C6re 8-1--881 Puar cQnQ BYilP 0· huırlıkla ıtdiYormı ve 
tan sonra bir defa da bu yolları ve bir sürat vermekle ba~anlabileceğinl ciklnun 1935 tarihli itilMlarm fes- _ Boles,.. HaDıılri binasında saat 14 de ,,....Jacağı- dır b k nıred - bet .. 
müelHl81eri bizzat ıörmet iatemit- de kabul etmektedir. • hedil~iğinl bildiren not ~mm birer Yine derin4hm Mr aes: ıwı Uirwu l&J'llB~= ::-'l'OLA.N ~lar obeku;ru:us 
ti Bu maksatla fe}ıirde tetkik ve Ltitfi Kırdara göre, para hüitümet- ~ure~lm~nya ve ngıltereye teb • - BQm! 
teftişlerine batJ.ıyan L6tfl Kırdar ten yardım ıuretile, yahut mill' bır i iştir. ilk1l - R• ecw. 
fehrin hemen her taNfmı görmilf, müesseseden istikraz yoluyln ve ra· Roma, 24 (A.A.) - İtalyan h • Bir •aldka ..ua 1arkbk 
her ayn it hakkında alAkadar daire- hut da bazı müesseseler kurnıak su- mett tarafından Fransız sefirine _7 ma dalla pbaıeNI! 
lmirlerine, bu iflerin bqanlmuı hu retlle bir varidat kaynağı ihdas et- ildncikAnun 1935 anlapnelarınm hu. y ı..,efeHIJel Dlfbd P· 
ıusunda bir rapor hazırlamalannı metle temin edilebilir. kümsüz tellkld edildiği hakkında ya karlae.:.~ 
emretmifti. Bu meyanda tehir yolla- Belediye reisi, bir otobüsün ısene- pılan tefbllhgai t Laahivalt'prodedirto~ollannBu proın Bana hffa1Mııın 

ha .... ,_ınd bir ,_ ___ 1 1 bild resmen es m ye m · 
n - a rapor aarn- ama ın de 10 bin ~alık bir kir bıraka '~ tokollar, hukukan tekemmül etme • - Dtln ltir dit aldım, ~ti 'hlr ta. 
hususunu da belediye fen heyeti mü llnl Uerl sürerek belediyenin elın dikleri için hükümsüz kalmıştır. Bu rafta, Üftl bir tarafta tamam altı ki· 
dlirü Hüsnü il• yollar miidürü Gali· deki tmtlyazdan niçin pmdiye ~adet' protokollan akteden Frl!ll8 hükUıne pyle! 
be emretmiftlr. Bu zevat yollar hak· sttfade etmedillne hayret P.tmeıtte - ti Ren üzerindeki emniveti için Al· - Balat pker slhl •esene! Bir 
kında hazırladıkları raporu ela Dd cUr " 
gün evvel valiye venniflerdr. L6tfi • tat 1 Ü manyaya karsı İngiltereden daha ge- kasa olmana da! 
Kırdar bu raporu okuduktan IOnra Bundan bafka vali, anbuh ~~-= ; niş garantile; elde etmek maksadile - Yok efend'ım! Ne kasa olaeak~ 

nevver hallunm spora e eım&U,;re .. 1ı., j l 1 h' bir mü . tehir pllnını bir daha ıörmek ilte- verdi ll!ve ederek· muteva .... ,.en ta ya a ey me Olsa olsa dit lmlhr-
miı ve pllnı tetkJk etmlftir. ., il el· kad bir Is· zakere mevzuu yapmıştır. Esasen bu Bea enap 'ftnll87• blma•an, h~-

Bütün bu bıcelemelerden aonra - Belediye pm : dı a~ir ek gibi müzakerelerden sonradır . ki. lif kelpet ... ,..pqtı, ntha de Mdfin 
L11tfl Kırdar -ı.ı. 11armm -• • tadyum yaptırmıt 0 Y d çbu Fransa İtalyaya karşı zecri tedbırler ltlleline, hlslm arkadqla Bol• ta 

~ yo .,_.. sporlara sahne olan bu sta yum - b='- etm'..+" L-- ... 1 Bir h J bir bam 
deıı yapılmasınm 51 milyon Ura1ıt sün beledi19 için en milhlm bir ge- tat IA • ı"~ır. uau• y~pı" ... ar.N" e, • 

bir paraya miltevüldf oldula neti- Ur ka)'nalı olurdu.n diyor. :Alman matbuata le daha. 
c•lne varmıft.U'. Bu paranın temin 8 • •..,..,.iye Fraıuamn aleylıinde Diş oltlufa ,.ııde chlrayOI'. Kıpır· 
edilmesinin llmdWk milmkiln olma- CIH)'ICI damaya bile nı,.tl yok! 

ret- Vallnln üzerinde durduğu "'89C.le. Bertin, 24 (A.A.) - 193ıi tarihli Dl l abund h t ıfltl ter aka-
dılı kanaatini besllym belecltye !erden biri de tehrfn havayici mnı- Fransız - İtalyan itilMlannın İtalp {; an no 

11 

:;:ı:n:ımı:h= =: rtyealcllr. Lttti Kırdar, ekme~ et, ya tarafı~dan feshi .hakkında Almatı ~ :::denhıb Be,.efendl! 811 diş 
11 __ , ,__ ,, ___ ı- .a..aı wal ve meyva meselelerini de buyuk gazetel':n uzun tefsırlerde bulunmak _..._ d dl Be d L - n.bm '-ime 
ı~u Oum J'Ouanu mpaml ...,.,.. # tadırlar B t f . l . 1' j An \' ....... as, e • n e &IPA •9 
ru bulmaktadır. bir ehemmiyetle kar~amaktadır. . . u ~ sır e~ mea 1n - g.. döndtlm. O ctmdenhd de o diş al· 

LAtfl Kırd __ u ._ n Halkın yiyeceli ekmeğin, etin, ıney- riff gazetesinın şu cümletile büllsa clı d 
u arın, llfVTISla ı.dfUL1 . de is- tm k üınkünd" nma Y L 

Dtlzam ettlll yollar fun1ardır: vanm sıhhi ve ucuz, yemeğin e ! m ur: Bundan yecll sekiz sene evvel bu 

1 _ lWen asfalt larü IDpll Uma1 edecell yapı temiz olması ge- Fapst İtalyan imparatorluğu, 1-thi --'- si• 'blr •l ko • 0 nk o14111md11rôal eden nU bu hu- dlnamh:mtni bir tabak merdmiett lçia t11P P ,,__ :U..~ 
ihale edtlmtı bulunan ,ollllr, M1atm teıntnt ~unda allkadar ..,_. ıatamaz.,, dmmwflma. Gec- üpa • ' 

2 ---&elecek sene atuatoeta • A • • • • • • • • •• İ al . ve yapılan tetkikatta mahut sebat· 
ı.cak olan A.tatiirk köprüsünün haiz be anurlerınden de bır rapor ıst~hUŞ· ~oylu talyanlar e~hine müte. kir '°1lmln bura patla .. ve fi" 
olduiu ebemmlyeti lktllap edebilme tL Bu rapordan mezbaha ve balae ya v~ccıh olan Tı.mus havalısindeld bAP karmaktan t.afka ~ kabnatbil ldı· 
al 1ç1n kaprihıün h iki b d 'ti pılan satıflar hakkında Iayıkile ma- dıselerden bahseden Dewıeden Deut~ qıJ."1. 
haren açıleaek 0ı:: 1flllar: an 

1 
\O.mat tophyan belediye reisi, 1stım- ehe Allgemaiu~ ZeiW!lg ezcümle fÖY 

1 
Dltlml ~ye kuu ..- llftl· 

A. Unka Bmtnanü. bulun umuml lktiladt vaziyeti ve ya- le yazmaktadır. anla .. . 

1 
B ::: Unb=- By6plaltan PY1f1 için zaruri maddeler hakkında "İtalya aleyhinde nümeyiş yapan ~=.i· hu size ttıjım .. .,.,. IOJ. 

C _ Unbpam _Vefa. • lstişari mahiyette olmak iızere t~d- 1ar hemen ümilen nümayifleri ter- ım.. k' dedi h~ t 
D •··-"' - --'-* birler ittihaz edecek "Belediye ekoııt' tip edenler tarafından para mukabi- - Zaran J'O ·__.. ve bi ha 
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1 - ~apı - .n.&CaAe>y. d b" aı pnnga ile aTIUQamu r auı• 
F - .Azapkapı - Tozkoparan • mi mipvtr heyeti,, ismi altın • ır !inde tutulmuş iplzlerdir. Birkaç tab11111 l(ibi hiuidendir4ildea to11r11 
3 _ Betlktaıta Barbaros Hayret- heyet teşkil etmi§tlr. Yann lJk top- üniformalı Fransız askeri de ba nil- ldı pbrdı. 

tin tGrbest elvan. lantilull yapacak olan bu heyet eski maylflere iftlrat etmiştir. 811 ve 

lmnlr l11elr ft 
Od m Tanmı 

S.hı r •• ,. ... ,1111 .. -: 

l lrlll l 

TARiŞ 

1nc1 r, 
Üzüm 

Satışa 

Mamulatı 

Ozüm, Ş a•af 
B a l ı ve S i r k • 

Çıkarılmıştır. 
leyoila lıtlldSI ctldtleıl No. 64 

( Pan.kkapı tramvay daralı ) 

phremlnl operatör Emin ile Meh • F ··-•· • • hiem, kelpetenln, dikilen 
lu. 4 - Dolmabahçe - l'mcbt1ı yo- met Ali, eeki mebualardan Rept ~- ranaz •oa,-iat partiaı verdiii l81'11e11lllk tl•l'hnde .,ıarak O 1 fet, Galip Kemal, eski Konya vali~ toplanıyor ınete1e pllynkea itli' dostumla , _ • T RK YE 

5 _ Beyazıt _ .Aksaray yolu. k 1-.... - n 
8 - Takstnı - Harbiye yolu. Hüsnil, belediye iktıaat müdılril A- Paris, 24 (A.A.) - Sosyalist PU'· arp ""'l·--;· . . . Pamuklu Dokum p k ip 

Prostun plAnında ehemnuydleri 11m Süreyya ile bazı gazetecılerder tisi paskalyalardan sonraya kadar - Ne o. Sende bır efenclilik :öıll· a Ye amu 
tebarlls ettlrlhm ba 10llann ancak mürekkeptir. devam etmek üzere bugün fevkalt· 7onmı .. • 
20 milyon Ura ile bqarılabilecqt talı Heyet şehrin et. ekmek, Y•I ve de bir konferans akdetmiftlr. - Dillnd '81dlnlimt FAIRIKALARI ANONiM ŞiRKETiNDEN : 
mm edlli)'Ol'. Ldtfl Kudar, PrOlt ta- meyva iflerl hakkında tetkikat yapa- Parti, milhim anlaşmalanndan ve - Banıt tlltfnl, a~ W:U' 
rafından hazırlanan imar pllmm Da eak ve lltişart mahiyetinde olmak il- enternasyonal vaziyetin 10n dellşikp - BaJ'll', ktpek dııt. PAMUK IPLl(il SATIŞI : 
hillJe ft Naba Veklletlerl taratın· zere hükümler verecektir. liklerinden sonra ittihazı lizım. g.. - Ha! Aaluıldı! ltıiiiıa uaJmıı 
dan tudlk edildikten IOma aJUD len haricl siyaseti telbit eyllyecek .. ta ondan. Ka,..eri Bez Fahrlkau ~ı 12 No. Paet 
tatbik taraftandır. tir. dedi. 

Tenadlilı İflen 16 11 n 

Belediye reJsl, !stanbuıun tembUk •e su iflni, müfterek ve birlbirini ta
mamlar bir mesele oluak ele almak
tadır. Onun fDlrlne &ön. bir l8hrln 
medeni bir kıymet lkUup edebilme
li içhı tam m•ulile tıtmizlenmm ll
ıımdır. Bu da ancak h"a1i hamdül 
temizlik tef1dlAtının modenalle lldlJ. 
snesile mümkünclür. ü\tfl Kırdar, 
çöp fJl'1n1aruıuı pahalıya mal olace
lmı ve l81ilr ~o kadar fay.!ah oı. 
ımyacatım dGtonit,or. Bu •beptan 
dolayı vali, çöp fJrmlan ttllıme ta
raftar clellldlr. l'abt temlallk mald
ıı81lnhı iyi ltltJebtım.t gin tefkll· 
tın behemehal takviye w moderniJI 
edilmeli lbım aelclill Jwolatlndldl•. 
Sokakların temizlemnesl, evl~n 
çöplerin toplanıp Smha edl1111ett l9tn 
asprt 40 kamyon almü tuavwrun
dadır. Bundan bqka eaddeı.rtn Mı 
gece ytkanmısı lflDl de bil' aru.-et 
olarak kabul ediyor. Fakat bu R ıne 
selesinin tamamile balledilm~lbıe 

bağlıdır. Şu halde bu Jl]Pnma tf1 1>87 
Je umumi mAnada mQmkün obnıdıla 
takdirde umumi caddeler her aksam 
yıkanmalıdır. 

Lütfi Kırdar da İstanbul hRl~ gi
bı Terkos sularını pahalı bulmakta
dır. "Belediyeler hiçbir kir beidP- -
meden phir sularını temin etmeli
dirler.,, diyor. 

GOZELLIGINIZ 
ICIN 

Bitin ..,.. takdir ed1J.. 
mit llhht' ,ONIHk kTemlerldtr. 
Gece 1çiD Jalh. l(bıclüz tç1n 
1'iu halli acıbadem Qelltleri 
banal YUD ve ttlplerde satılır. 

INGtı..tz KANZUK ECZANBSt 
1srANBtJL - BBYOCUJ 

l -!J• rlı Cevap ~: 
n ... ız nazı arının - Takma dlı yaptıracalun! 
Ronuı ~ - U;rdunrıa olur! O tesiri ;rapmu. 

Lonclra, 24 (A.A.) - İnlfitere ha· As1Jan söldll•ilt ıdeeleri n •ta 
riciye nazırı Lord Hallfax'm Champ tlltçU.. ,,aptmhlar. Eski tesiri yap· 
berlafn ne birlikte klnunusant orta .. 
larında Romaya yapacaiı ziyaretten mıyor. _ 
sonra dofrudan dotnıYa Cenevreye Ba ima aöri1111edu &0nra lfikül· 
giderek Milletler Cemiyeti toııseyl .. mit ........ aamu 7fb'elim• ~lcer· 
nin toplantısına 1ftirak eyliyeceği te tip, efeadl efendi ,.olama devam et-

Nazilli Buma Fahriku~ ,. 24 ,, • 
!retli Ba Fabrikuı ,, 24 " 11 

l'latlula fabrikada teslim prtiyle satdlllaktadır. iplik • 
Dklerlnla yukarda .yaıalı faltrlkalara Jhdereeekled betlellerl 
bilbıde ihtiyaçlan nitbetialle iplik ıiparip vereblleeekleri we t6 
maradu inee ve muhteut mabatlan 1ara1aWJecek ... -
ma.telılfkl•l'hdn de batlJ~ ,tne •1'111 prtlarla :r• ... 
fabrlbsuıa ılparq ede'bllepklerl Uln olum. 

eyyilt etmektedir. dm. ~ .. mi .. !!iiii .... IB .... l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!l!m! .. ~ 

Amen'kan ve Avrupa radyo cihazlarmm bütün evsahnı biıiestiren yegane radY" 

GENERAL ELECTRIC 
( Birleıik Ameriko Mamul&tı ) 

i y ER 1 S 1 Y 1 -ı-. S AT 1 $ 

Satıt yeri : . . 

GENERAL ELECTRIC MÜESSESESi 
Beyoğlu, istiklal Caddesi No. 28 de ve Acenteleritİaiz• 



- Z5-1Z~938 ================================================= 

[ 8UGÜN·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ·5.-kURU~ J 

YARIN·KURACAGINIZ ~EVİN·TEMELİDİR 
I 

" 
T. C. 

ZiRAAT BANKASI 

Hus~si Çay ve Kahve Şekeri 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 

Çay ve bh~e için 2,5 kiloluk kapalı paketler içinde kare ,ekerleri çıkarılmıştır. Fabrikada el değmeden 
otomatik makinelerle paketlenen bu şekerler temizliğin bütün teraitini toplamıf bulunuyor. 

Sıhhatini sevenler ıüphesiz bu ıekerlerl tercih ederler. 
Ialkımıza hizmet emeliyle hareket eden Türkiye Şeker fabrikaları ambalAJ murafından da mühim feda

karlık yapmak suretiyle mutat fiatlara kiloda ancak Dd kunıı zammetmiştir. 

~------------------------·----, Anlcarada Umumi Deposu : . 
Her teyin en iyisini, en temizini, en ucuz fiatla satan 

Memurlar Kooperatifi Şirketi 
ve Şubeleri 

Toptan alanlara ayr1e:a tenzilat yapılır. 
Her bakkaldan bu şekerleri isterseniz hem temizliğine, 

hem tartısına emin olarak tedarik edeblirsiniz. 

T. IS BAMKASI 'nın 
939 K. TASARRUF İKRAMİYE PLANI 

32,000 L 1 R A MÜKAFAT 

1Kuralar:1 Şubat, 1 Mayı:. 1 Temmuz, 26 Ağustos,. 
---~~~~----~~-------------------------~----~----------------~~~~ ( . 

İ~hisarlar Umum Müdürlüğü ilanla~ı 

I - İdaremizin Paşabahçe Müskürat Farbrikasındald derin kuyuya 
lrıevzu Sterling tulumbası için şartname, resim ve nümunesine uygun 
Olınak üzere satın alınacak "45,, adet paslanmaz çelik mil 45 adet pu
lanmaz manşon ve "135,, adet bronz fosfor yataktan ibaret ceman 225 
Parça yedek aksam pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

lI - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli "2317.80,, lira ve 
llluvakkat teminatı "173.82., liradır. 

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

IV - Şartnameler parasız olarak İnhisarlar Umum Mildtrlülü 
!.f üskürat Fabrikalar Şubesinden alınabileceği gibi nümuneler ayni şu
bede ve resimleri de Levazım ve Mübayaat şubesinde görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü
\renme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. "9335,, 

* I - İdaremizin Nakliyat şubesi için yaptınlacağı ve 5/XIl/S38 
tarihinde ihale edileceği ilan edilen açık güverteli armalı ve tam teç
hizatlı bir adet çektirme (Tekne) nin §artnamesi tadil edildili yeniden 
lçık eksiltmeye konmuştur. 

n - Muhammen bedeli 4440 lira ve muvakkat teminatı 333 liradır. 
m - Eksiltme 26/XII/938 tarihine rastlayan pazartesi günii saat 

lS,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyo
llunda yapılacaktır. 

IV - Muaddel şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu
beden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gQıı ve saatte "'1 ,5 gü
l'enme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilin 
olunur. "9060,. 

~ . . 

istanbul Belediyesi ilanları 
Nafia Müdürlüğü emrindeki mütemadt tamirat amelesine yaptı

tılacak olan ve beheri.ne 5 lira 50 kuruş bedel tahmin edilen 120 tane 
~uşamba açık !1tsiltmeye konulmU§tur. Şartnamesi levazun müdür -

1iltnnde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazıh vesika ve '9 
llra 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 5.1.939 
l>erşembe günü saat 14 buçukta Dümt Encümende bulunm•hcbrlar. 

(İ) (9275) 

---------------------------------~----~ -----
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ·!~rılmı 
Muhammen bedellerile mlktar ve vuıfları •ıtalıda yazılı 4 gurup 

lrıalzeme ve etya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalannda 
hzılı tarihlerde H. Paşada gar binası dahilindeki komisyon tarafın.. 
dau açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat te
ll:ıinat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü aaati
lle kadar komisyona müracaatlan lizımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komiısyondan parasız olarak dalıtılmaktadır. 
1 - 50000 adet 25 X 25 C/m eb'admda trotuvar için çimento kare 

lnuhammen bedeli 4000 lira ve muvakkat teminatı 300 lira olup açık 
~iltme 4.1.1939 çarşamba günü saat on buçukta yapılacaktır. 

2 - 100 adet muşamba fırçası 2000 adet vagon yıkamağa mahsus 
fırça muhammen bedeli 1380 lira ve muvakkat teminatı 103 lira 150 
Olup açık eksiltme 4.1.1939 çarşamba günü saat on buçukta yapıla
~tır. 

3 - H50 adet demir el arabası muhammen bedeli 1725 lira ve mu
"&kkat teminatı 129 lira 38 kuruş olup açık eksiltme 9.1.1939 pazar
teaı günü saat on buçukta yapılaeaktır. 

4 - 22000 adet muhtelif marka ve renkte dikiş ipliği muhammen 
bedeli 2371 lira 48 kuruş ve muvakkat teminatı 177 lira 87 kurut o
lup açık eksiltme 9.1.1939 pazartesi günü" saat on buçukta yapılacaktır. 

(9223) 

Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonu ilanları 

2500 adet çuvalın açık e.uiltme

ıi 2-1-939 pazartesi günü saat 14 de 

Tophanede Levazım lmirlıli satı
nalma komisyonunda yapılacak

tır. İki adet çuval nümunesi mev

cut olup birisinin tahmin bedeli 43 

kuruş, diğerinin 53 kuruştur. İlk 

fAlmiuS~~.~ 
name ve nümuneleri komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesi -
kalarile beraber belli saatte komis

yona gelmeleri. (435) (91·12) 

* 170 ton kok kömürü 29-12-938 
pe?'§embe günü saat 14.15 de Top
hanede Amirlik Satınalma Ko
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. İsteklilerin kat'i te
minatlarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (445) (9271) 

* Levazun Amirliğine bağlı mües-
aesat için 25500 kilo çubuk ve 
25500 kilo kesme makarna ve 6250 
kilo tel, 6250 kilo arpa şehriyesi
nin kapalı zarfla eksiltmesinde tek 
lif edilen fiyat veklletçe pahalı gö 
rüldüğünden pazarlıkla eksiltmesi 
2-1-939 pazartesi günü aaat 15 de 
Tophanede İstanbul levazım lmir
liği satmalma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
12052 lira 30 kurut ilk teminatı 
903 lira 92 kuruştur. Şartname ve 
nümunesl komlsyonda görülür.!. 
teklllerin kanuni vesikalarile bera
ber bellt saatte komisyona gelme
leri. (454) (9402) 

,,,. 
tkl adet dttçl fMftytl w J)d adet 

kreşuar 11-1-939 çarşamba günü 
saat 14 de Tophanede İstanbul le
vazım Amirliği satınalma komisyo
nunda açık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin bedeli 1400 liı• ilk te
minatı 105 liradır. Şartnuuesi ko 
misyonda ıörillebillr. İsteklilerin 
kanunt veslkalarile beraber belli 
18atte komisyona gelmeleri. (9401) 

1 lkinciteşrin Tarihlerinde Çekilecektir 

.... iKRAMiYELER: 

T. iş Bankasına Para Yatırmakla, Yalnl% Para Biriktirmiş 

Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiş Olursunuz. 

6111 .................................... , ~ ................ . 

1939 YILBA$1 
Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Büyük ikramiyesi 

( 5 o o . o o o ) Liradır. 
Aynca: 200.000, 150.0()0, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 

30.000, 20.000, 16.000 liN.lık ikramiyelerle ( 400.000 ve 

100.000) liralık iki adet mükifat ftl'dır ... 

Keıide Yı•aıı Gecesi Yapılacakbr. 
Biletler : (2,S), (6) oe (10) liralıkhr ••• 

· Valrit lıaybetmeden laemen biletinizi alın~. 

Şarap, alkol. zeytin, yal, barsak, ba
lık. ve her ceşit ve büyüklükte AÖAC 
FUÇU imal ~en fabrikamız, mektup 
la da mparff kabul ettlftin.l sayın mil§
terilerine bildirir. Tophane hurma 
sokak No 22 Fucu Fabrikası 

~· Dr. Suphi Şenses ·~ 
ldraryollan haltalıklan mDtehaaıaı 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek

ler anartiman. FakirleTe nRrıı .. ız. 

Tel. 43924 

İstanbul üçüncü icra-memurlu -
tundan: Bir borçtan dolayı para
ya çevrilmesi mukarrer 1500 kil<.' 
kadar döküm hallı:_ı~e mangal k5-
mürü 27-12-938 tarihinde saat 11 
de Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda 
12 numarada kömürcü dükk.anm
da toptan satılacağından isteklile
rin mezkör gün ve saatte mahal
linde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları UAn olunur. 

Kiralık Daire 

Maliye Vekaletinden: 
1 l - 31.KAnunuevvel.937 tarihinde illn edilc:Ulf ilzere eski Brom 

bet kurutluklarla yüz paralıklar ve nikel bir kurufluklar 31. Klnunu· 
------------· evvel 1938 akpmmdan itibaren tedavülden kaldınlacaktır. 

lıtanbul Komutanbğı 
ll4nlan 

Şirket, acentalık ve herhangi bir 
teşekkül için yazıhane, tababet, 
laboratuvar için tedavilıane ve i
malathane olmıya elverişli yeni ya 
pılmış üç odalı, konforlu müsta
kil bir mahaldir. 
Asmultı Kalçın sokak No. 30 

Karadeniz Boğazı hastanesi sıh· 
Jıqe ayniyat muhulplljinde mev· 
cut 8951 - '1000 umum! sayılı bir 
cilt ııhhiye ayniyat mazbatasında 
9 parçadan ibaret 7000 umum nu
maralı son yaprağı zayi olmuştur. 
Bulundujunda hükmü olmadılı i
lan olunur. (9388) 

Bllerinde bu nevi para bulunanlar 31.Klnunuevvel1938 akşamı-

na kadar bilOmum malsandıklan ile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat ban 
kalanna müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kardınlan bu nevi paralar 2257 numarab kanu -
nun sekizinci maddesi mucibince 1. KAnunusanL 1939 tarihinden itiba· 

ren bir sene zarfında ancak malsandıklanna ve Cumhuriyet Merkez 
bankasına yapılacak tediyatta kullanılabilecektir. (4964) (8806) 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahlllye Mütehass111 

Puardan maada saat <14.30 dan 
18) e kadar. Salı, Cumartesi '9.30 
daa U) ye kadar fıkaraya meccanen 
Divu;rola No. IOC 

Telefon: ZHCC • ZZ39' 
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HAY AT. HEYECAN ve _ ME$_'E iLE KAiMDiR. 

SFARSOL 

Doktorlarımız tasdik ederler ki 
hastalıklarımızın Çoğu ruhidir 
Zaaftan, cesaretsizlikten, liorlCudan, meldul<oliden, ümitsizlikten doğar. Menıei ise kansızhğı meydana 

CJetirdiği durgunluk dediğimiz heyecansızlık ve neıesizliktir. Bugün hastaneleri boşaltacak yegane ilaç da 
budur! Heyecan ve neşe ••• 

Bir hastaneye gidiniz, hastalann elemlerini, endişelerini güler bir yüz ve itimatla kaldırınız, yani durgun ve yorgun kanlannı harekete ~e
tiriniz; derhal yataklarından kalkarlar, evlerine koşarlar. İşte insan makinesine maddi ve manevi bu kudretleri vermek hayatı saadetlerle geçır· 
mek, her teşebbüs ve azimde muvaffak olmak demektir. Bu da mevsim değiştirmelerinde kanın kırmızı yuvarlacıklarını tazeleyip çoğaltmak ve 

, tabii bir şekilde harekete getirmekle olur. Bu yüksek kudreti sizlere, ancak; 

Kan, kuvvet, iştah şurubu temin eder. Fosfarsol; tath blr ııran verır. Kanı, kuvveti, çoğaltır. Zeka ve na· 
tızayı parlatır. Görmek, koklamak, iıitmek hassalarını arttırır. Sinir ve adaleyi sağlamlaştırarak uykusu~: 
luğu ve fena düşünceleri giderir. Mide ve barsağı ten bih ederek, muannid inkibaıları geçirir. Bel gevşekligı 
ve ademi iktidarda büyük rol oynar. VelhcSsıl, insan makinesine h1zım olan bütün kalori ve eneriivi vererek. 
hayatı neşe ve heyecan içinde yaşatır. 

FOSFARSOL'u diğer muliavvi il&çlardan ayıran başhca hassa: Devamlı bir surette kan, kuvvet ve işfiha 
ta içinde tesirini göstermesidir. Yüce Sağhk VekcSletimizin resmi müsaadesini haizdir. HER ECZANEDE 

temin etmesi ve ilk kuilananlarda bile azami bir haf• 
BULUNUR • 

................................................................................. ı .............................. ... 

~VİNiZE HER .. VAL.<IT 
• • !EŞ'E VE ZEV~. GETIQIR 

Teshi.r ve satış salonu: Beyoğlu istiklal caddesi No. 34 

E D i S O N Müessese.si 
Ankara Belediyesinden : 
Teşrinisani sonuna kadar tekliflerini vermeleri ilan olunan \Je

ledi~e için a~~a~~k benzin motörlü tek ve çüt yataklı iki adet imdadı 
sıhhı otomobılı ıçın bazı fabrikaların müracaatı üzerine müddet kanu
nuevvel 938 sonuna kadar uzatılmıı::tır Şimdiye kadar t kl'fl · · • • •. -s • e ı erını ver-
mıyenlerın bu muddet zarfında belediyeye • gön dermeleri ilan olunur. 

"5069,, "9000,, 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
!stokların ikmali için tüccardan anason alımın· karar ·1 · ı· o verı mış ır. 

~nasonu olup ~~ satmak arzu edenlerin fiat tekliflerini havi mektupla-
rıle 2.1.939 tarıhıne kadar umum müdürliik müskirat muamelat şuöesine 
müracaat etmeleri ilan olunur. (9246) 

:~: ':,:",.~~ÜJ~IT·tR,ALI-HAR.ITAL ·ı·~ ,. 

HA;Y··AT .TAKViMi 
·<:x~~~IJw·/ t: ·.. ·.. Ç .. ,. K T 1·· .. ;, . _·. · .. 
. '· ·:; ·.;;~-'.~~<: f ·. '. . . '·. ' .. , ; .•' . ' . . . : 
32() S&hife9 . OD ·faydaJa malumat, haritaJa.r, nİilkemmel bir muhtıra, 
Takİtiıerint alniam&k için HAY AT takvimi adma dikkat etmelidir 

,. · · · · flab 25 Ciltli 35 kuruıtur • 
. /:··;._. 

-------------------·-----ı Harici Askeri 

Kıtaat l lcSnları .____ 
505 ton Bursa ve 45 ton Mudan

ya garnizonu için ki, ceman 550 
ton levamarin kömürü 4-1-939 çar
şamba günü saat 11 de kapalı zarf 
ile eksiltmepe konulmuştur .. Mü -
nakasa Bursada Tüm satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. İlk te
minat 863 liradır. Şartnamesi tst. 
Levazım amirliği satın alma 

komisyonunda ve Bursada Tüm 
satınalma komisyonunda görülür. 
İsteklil~rin belli saatten bir saat 
evveline kadar teminat ve kanuni 
vesikalarile müracaatları. 

(717) (9239) 

I Di, Tabibi ' 

1 M~,~!~~.,~~!~!.. 1 l.: Efendi sokak No. 3 

--
KAPINIZ ÖNÜNDEDİR! 
ONU UZAKLAŞTIRINIZ! 

BİRAZ N EZ L E · VE YAHUT BlkAz ATE S 
HiSSETTiNiZ MI 

HiÇ DÜŞÜNMEDEN 
BiR KAŞE 

HEM GRiP'TEN 
İSMİNE 

ALiNiZ 
KORUR • HEM 

DiKKAT 

Vapur Kantinlerine Tez96ıhtar Aranıyor 
Deniz bankın Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerine işliyen va

purlarında Denizbank Kooperatifi tarafından açılacak kantinler için 
bakkaliye işlerinden anlıyan tezgiıhtarlar ve çıraklar alınacaktır. Tez
gahtarlardan bıiyük vapurlar için bin, küçük vapurlar için beş yüz li
ra kefalet istenecektir. Talip olanlar 31.12.938 tarihine kadar Topa
nede Deniz Handa Denizbank Koopertü müdürlüğüne müracaat 
etsinler. 

T iYE 

SEKER FABR KALARI 
1 

Anonim Şirketinden : 

Müessesemize Üçüncü Parti olarak küp ve kri•tal ecnebi 

t ekeri satın alıntcaktır. Şartname.i Barçekapı Tathan 42 nu

maradan isteyenlere verilir. 

1 • 
GRIP'i GEÇiRiR 

EDİNİZ 

Yılmadan 

Şaşmadan 
ıı· 

Her işin saatinde yapılması .. ~il• 
vaffakıyetin sırrıdır. T am saat• ·ti 

tı 
d:.ren tam ayarlı 15 sene garan • 

"MOV ADO 
11 

Saatlerı 

Osman Sakar 
Müessesesinde 

6 Ay Vade ile Satıl~~·~~ 
Kadın, erkek, altın, güınU~r.rl• 

metal kol, cep ve otomatik saıı,1 rifl' 
elektrik saatleri, radyo veya v.~t c1ıi' 
leri istenilen vakitte açıp scıl1 
ren "KAÇO,, masa saatleri. . !'(O• 

Bankalar caddesı ıe-

GALATA: 47 Voyvoda lI811 

min kat dclesi 
Üniversite ca 

BEYAZIT: No. 28 

1 

KADIKÖY: İskele caddesi . 
0 No. 33/ 2 

1 
r t 

5 - ılO mum garantili anıptıl e ıeW 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kuruş~ · veredye avlıekr ve e 

Ankara Belediyesinden: trik aletleri. ~ 
Belediyemize alınacak beş motopomp ıçın isteklilerin tekliflerini ===========~ ,,1 

1 .. ...,.ı ı teşrinisani 938 sonuna kadar verme eri ilan edilmiş iken bazı fabrika ı• 

12. Sonkanun. 1939 Pertembe günü saat onbire kadar tek lif 

i mektupları 11artname esaslarına göre kabul edilecektir. 

Sahib i ve Nesrivat Miiıllirtı \'e mümessillerinin müracaatı üzerine tekliflerini yetiştirmedikleri anla- · I'" 
şıldığından işbu müddet kanunu evvel 938 sonuna kadar temdit edil- Lutfü DÖRDÜNCÜ Gazeteci 

1

1 
~rl 

miştir. Şimdiye kadar tekliflerin i yetiştirmiyenlerin bu müddet zar- Neşriyatı T. L. Ş. Basıldığı yer 
fında göndermeleri ilan olunur. (8900) (5068) Matbaası ~ 

._...---..Jiiiiiiiıiiiliiıiiiii-----iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii __ iiiiiii __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~ ...... ---~ 


