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1938 5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

( Y edigün ) ün Fevkalade 

Y tlbaıı Sayısını Okuyunuz. 

Büyük .Kongre Bugün Toplanıyor 
TOPLANTI, 5·91 MURAHHASIN IŞTIRAKILE VE BAŞVEKiL 1 

CELAL BAY AR TARAFINDAN AÇILACAKTIR 
Ankara, 25 (TAN muhabirinden)--C. H. P. fevkalade Kurultayı, yarın 

(bugün) saat 10 da, Genel Başkan vekili Başvekil Celal Bayar tarafından bir 
nutukla açılacaktır. 

Kurultaya üye olarak 375 mebus ve vilayetlerden geltn 216 delege iştirak e-
decektir. 

Kurultayın ruznamesi şudur : 

!-Yoklama. 
2 - Açılış nutku, 
3 - İki Asbaşkan ve 6 sekreterin seçilmesi. 
4 - Genel Sekreter tezkeresinin okunması, 
5 - Tüzük komisyonunun intihabı 
6 - Komisyon layihasının müzakere ve karara bağlanması. 
7 - Genyönkurul intihabı. 

Genel Sekreterin tezkeresi nizamn!lmenin tadili ile fevkalade Kurultay 
1 toplantısına ait esbabı mucibe tezkeresidir. 

Bu tezkerede Parti Kurultayının vaktinden evvel toplantıya çağırılma • 
sının mucip sebebi Atatürkün ani ve vakitsiz zıyaının Parti Kurultayının vak
tinden evvel it;timaa davetine ve yasada bazı tadilatın yapılmasına lüzum gös
terdiği şeklinde izah edilmektedir. 

Parti yasasında iki üç madde tadil edilecektir. Bunlardan en mühimmi 
Parti şefinin ne zamaR değişebileceği hakkındaki maddedir. Bu maddeye gö-
re şimdiden sonra daimi Parti şefi vefat ettiği veya iş göremiyeck derecede 
hastalandığı takdirde Parti Kurultayı yeni daimi şefini seçebilecektir. 

Kurultay, biri öğleden evvel, biri de öğleden sonra olmak üzere iki celse 
yapacak ve bir günde bitecktir. 

Büyük Kurultay müzakereleri radyo ile neşredflecektir. 

Yeni seçilecek Genel Başkan Kongrede mühim bir nutuk söyliyecektlr. 

Akşama doğru Kurultay üyelerine bir çay ziyafeti verilecektir. Yeni reisi 
umumi de bu ziyafeti huzurlariyle şereflendireceklerdir. 

Cümhurreisimiz 1Ziraat Kongresi ıvı. Meclisi 
Dün Ankara Radyo Evini Salonlarında Toplanıyor 

Şereflendirdiler Üç Yüz Köyl~ .Kesel~rin~en Masraf Yaparak. Kendi 
Dertlerını Kendderı Anlatmak ve Yarınkı 

Tesısatı En İnce Teferruatına Kadar Müzakerelere iştirak Etmek Üzer~ Ankaraya Gittiler 
Tetkik Ettiler, Vekillerden Izahat Aldıla,. Anıı.r., » (Tan mUhabirinden) 

- Büyük Ziraat kongresi yann Bü 
yük Millet Meclisinde açılacaktır. 

Kongreye iştirak edecek olan mu • 
rahhasların 125 i bu sabah Ankara
ya geldiler. 

Ankara. 25 (Tan muhabirinden) - Cümh~ 
ls1miz ~t Inönü, bugün saat 17 de Radyoevini teş
ı:if ettiler ·'ve hususi surette tanzim edilen şeref prog
:ramını bizzat takip buyurdular. Cümhurreisimiz Rad 
)'OeVhıdeki tesisatı tetkik ederek izahat aldılar. Bu
ııu müteakıp aıra ile bir numaralı stüdyoda Riyase
ticümhur orkestrası tarafından verilen konseri, üç 
ınımaraiı stüdyoda Mesut Cemilin idaresindeki 14 
-.e 18 inci asır bestekarlar.mm eserlerinden çalınan 
parçaları, iki numaralı stüdyoda Ekrem Reşidin 

~orlona sönmez bu pfak,, piyesinin temsilini din
lediler.. 

Cümharretsb:nU Radyo merkezinde iki buçuk 
11&.at kald:ıla:r. Yanında Başvekil, Dahiliye, Hariciye 
-.e N afla Vekilleri de vardı.· 

Bilhassa alaturka stüdyosunda çalman eski par
~arla pek alakadar oldular ve Mesut Cemili tebrik 
ettiler. 

Bütün stüdyoyu gezerek: tesisat hakkında en in
ee teferrüata kadar izahat aldılar ve bu suretle rad
)'o hakkındaki malumatının tazelenmiş olmasından 

memnun olduklarını söylediler, bir gün Etimesuda 
giderek oradaki teknik tesisatı da görmek arzusunu 
izhar ettiler. 

Ali Çetinkaya yolun oraya kadar asfalt yapıldı
ğını ve böyle bir ziyaretin kendilerine şeref verece
ğini bildirdiler. 

Stüdyo gezilirken Hariciye Vekili, Ankara rad
yosunun bütün mükemmeliyetine rağmen Paris rad
yosu ile karışmasından dolayı iyi işitilmediği hak
kında vaki olan şikayetler üzerine hükumetçe yapı
lan teşebbüsatı anlattı. Bu noksanın şimdilik tashi
hine imkan olmadığını, ancak 939 yılı içinde yapıla
cak beynelmilel dalga tevzii esnasında düzeltilebile· 
ceğini izah etti. 

Ismet Inönünün radyo merkezini ziyareti bil
?j.Ssa halka verilecek ucuz radyolar sayesinde halkın 
ne derece istLde edebileceği meselesi ile alaka
dardır. 

Reisicümhunımuz Radyoevinden ayrılırken gör
dükleri mükemmeliyetten memnun kaldıklarını söy
lediler. 

Her vilayetten birer köylünün 
kongreye iştirak ettirilmesi istenil
misti. Bugün 300 köylü kendilikle

ı rinden geldiler. Bunlar kongreye ic:
tirak ederek kendi dertlerini kendi
leri söyliycccklerdir. 

Köylülerin bu hareketi korlgreyi 
ne kadar benimsediklerini V"! zirai 
kalkınma davasında ne kadar icten 
gelen bir arzuya bağlı bulunı:iukln
rını göstermesi itibarile bılhassa 

şayanı dikkattir. 

Irak Kabinesi 
İstifa Etti 

-<>------' 

F ransa,ItalyanınCevabi 
Notasın~ Bekliyor 

Ziraat vekili Faik Kurdo~lunun 
Meclis ziraat encümeninde izcıh et
tiği veçhile hükumet yeni bir plan
la harekefe geçmek ve yeni tedhir 
ve vasıtalarla umumi kalkınmayı 

hazırlamak vazifesile karşı karşıya
dır. Bu sebepledir ki esaslan rapo!" 
halinde toplanmış bulunan beş yıl

lık kalkınma planını Ziraat kongre· 
si Millet Meclisi azasının da iştıraki-

Amerika 
Almanya 
Gerginliği 

Yeni Kabineyi Nuri Paşa 
Teşkil Edecek 

1
. l3ağdat, 25 (A.A.) - İrak Bnşveki-
1 Cemil Elmadfai bu sabah kabine
l'ıbı müşterek istifasını Kral Gazi'ye 
\>el"nıiştir. Kabineyi teşkile Nuri Pa
~ memur edilmiş ve derhal yani ka 

1tıeye girebilecek siyasi şahsiyetler
lG ' ıstişareye başlamıştır. 
,_Yeni kabineye girecek zevat şun
'tll'dır: 

l<ral Faysalın eski hususi kalem 
dıtektörü ~e eski nazırlardan R 'js -
tetn Haydar, eski genel kurmay baş
~arıı ve Yasin Paşa Haşiminin k:ırde
Şı 'I'aha Paşa Haşimi, eski muta.c;ar
l'ı!Iardan ve şimdi varidat genel rii
l:'eJı;törü Ömer Nnzım, Bağdadın eski 
~lediye reisi Mahmut Suphi, eski 
tıa?ırlardan şimdi gümrükler dirc·k
tcı,.;: ·" Salih Caber. 
~-~uri Paşa yeni nazırları bu akşam 
''l'ala takdim edecektir. 

ltabtne değişikliği hiç bir hadiseye 
ltbep olmamıştır. 

Fransız Gazeteleri Tunusun ltalyaya Karşı 

Nasıl Müdafaa Edileceğini Mütalea Ediyorlar 

Paru, 25 (Hu -
susi) - İtalyanın 
1935 mukavelesi -

~ 

Va~ington. 25 (A.A.) - Senatoda 
Utah azası demokrat King, Almanya 
ile diplomatik münasebetlerin ve e
konomik bağların inkişafını teklif et
miştir. Diğer taraftan bazı ay&n aza
sı, hükumetin Almanyaya karşı aldığı 
vaziyetten dolayı müaheze ve totali
ter devletler aleyhindeki hücumlara 
bir nihayet verilmesini tavsiye et -
melde ve Almanya ile İtalyanın bu
gün Avrupa.nın en ziyade silahlanmış 
iki devleti olduğunu söylemektedir
ler. 

Fransız gazetelerinin 
İtalyanın Tunuııa kar mütalealan 
şı denizden, karadan Almanya - Amerika gerginliği hak 
ve havadan muhte - k d J . 

1 bı ta 
. ın a ournal gazetesı yazıyor: 

me r arruzunu ,. 
gösteren ve Fransız Amerika Almanyaya karıı olduk-
gazetelerinde intişar ça hiddetli görünüyor. Şiddetli hare-

.....,~..:...;.;...-=ı;"6.;lr.ı....iiiıi-.. ___ __, eden bir harHa (Sönu: Sa. 1 Stı. 2) 

Ziraat Ve.kAıett yent 1ıftthaa1 ha
yatındaki rolü şöyle anlatıyor! 

1) Yapıcı ve örnek olucu o!arak 
2 ) Yaptırıcı, öğretici ve hızlan

dırıcı olarak. 
Devlet ziraat işletmeleri ve or

man işletmesi birinci rolü yapıyor
du. Şimdi bu iki teşekkül "Akbank,, 
denecek bir bankada toplanacak zi-

• raat sınıfları ve ormancılık ile meş
gul olacaktır. Bu müessese büyük sa 
halarda ekip biçecek, ucuza mal e
decek. ucuza maledilen mahsul fab
rikalara ucuza satılacak ve bu su
retle sanayi maddelerinde büyük u
cuzluk olacak, bundan köylü istifa
de edecektir. 

Akbank kendi mahsulü ile bera
ber köylünün de mahsulünü ekip bi
çip satacak (Kombina mevzuu) zi
raat sanayii kuracak, burada köylü
nün de malı işlenecektir. 

Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu 

Orman işletmesi, kağıt, kibrit, 
travers, ambalaj ve inşa için mem
leketin kereste ihtiyacını temin ede
cektir. 

le müzakere edecek ve hükumete Akbankın istihsal hayatını tan
yeni direktifler verilecektir. (Sonu. Sa. 10: Sü. 1 de) 

KÜL TUR VE MESLEK 
Yazan: Re§af Nuri GÜHTEICIN 

Vaktiyle f zmirdeki Frerler mektebinde "Vahan Gogoş
yan,, adında bir çocukla arkadaşlık etmiştim. 

Yaşı benimkinden ve öteki sınıf arkadaşlanmızınkinden 
pek farklı olmamak lazımdı. Fakat günün birinde aramızdan 
ayrılarak beş altı ay içinde alabildiğine uzayıp kalınlaşmış, 
papaz hocalarımız gibi kelle kulak yerinde sakallı bıyıklı bir 
muhterem şahsiyet olmuştu. 

Gogoşyan fikir ve karakter itibarile de kemal sahibi bir 
insandı. 

Ben kendi hesabıma prensip, usul ve idare kritiği, planlı 
çalışma ve saire hakkındaki ilk fikirlerimi ondan almışımdır. 

Papazlar bizi bir karış baca&"ımızla paytak bir ördek sürü
sü gibi önlerine katıp hiç zahmetsiz istedikleri yere sürerler
ken o, adamcağızları heyecana düşüren bir ağırlıkla durur, dü
şünür ve mukavemet ederdi. 

Bir gün bana küçük Larus lfıgatinin kabındaki rüz&"ara 
tohum saçan kadın resmini göstererek: 

- Bu nedir bilir misin? demişti. 
- Ne bilirim ben .. _ Öyle bir süs işte ... Yemek pişiren ya-

hut ortalık süpüren bir kadın :resmi de koysalar pekala olurdu. 
- Yok anlamadın .. Bu resmin manası \•ardır .... Kadın san

ki rüzgara ilim tohumları savuruyor ... Kime ne tohumu' la
zımsa ölçek ölçek dağıtsa daha iyi değildir? Bize mektep
te öğrettiklerinin ne saçma şeyler olduğunu anlamıyorsan bu 

(Sonu Sa.. 10 Sii.. 5 te) 
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MOTEFERRIK: 

Z~ytinyağlarma 

Makine Yağı 

Karıştırıhyormuş 
Bazı yağ tüccarlarının, zeytinyağ

larına yüzde 50 nisbetinde makine 
yağı karıştırdı.klan ve bu işin geniş 
mikyasta yapıldığı doğrudan doğru
ya Vali ve belediye reisi Liı.tli Kır

dara yapılan bir ihbardan anlaşıl
mış ve belediye zabıtası tarafından 

araştırmalar yapılmıştır. 

Bazı delail elde edildiği için taki
ıu.t ve tetkikat tamik edilmektedir. 

Barem Dereceleri 
On Beşe indirildi 

Gaziantebin 
Kurtuluşu 
Tesit Edildi 

Gaziantebin kurtuluşunun 17 inci 
yıldönümü dün İstınbulda bulunan 
Antepliler ve bir çok davetliler hu
zurile halkevi salonunda kutlandı 
Saat 14 de hep bir ağızdan söylenen 
İstiklal marşile merasime başlandı. 
İlk olarak söz alan doktor Osman Bar 
las, Gaziantebin çok acı bir istila ve 
esaret hayatında11 sonra anavatana Ankara - Memurluk mesleğini 

daha müstakar esaslara istinat etti- nasıl ve çetin mücadelelerle kavuştu-
ren ve memurlara daha emin bir is- ğunu, Gazi yurt miicadelesinin İstik
tikbal vaadeden yeni barem kanunu lal Harbi ve Türk zaferinin bir par
projesi ile barem cetveli 19 derece- çasını ~eş~il ettiğini kaydettikten son 
den 15 dereceye indirilmektedir. ., ra dedı kı: 

Bu proje ile devlet memurlukları- "- Her sene kurtuluş bayramımı-
na intisap şartlan da tesbit edilmek- za ulvi alakalarını esirgemiyen Ata
te, ecnebi lisan bilenlerin vaziyeti türk ne yazı~ .ki, ~u yıl a~am.~zda Y~~ 
ve terfi müddetleri daha esaslı bir tur. Onun ıçın bız bugünku hakikı 
~kle bağlanmaktadır. kurtuluş günü diye anmıyoruz. Göz 

Muallimler Hakr<ında 
Yeni Bir Karar 

tıkmektep muallimlerinin In?rılŞ 
meselelerini kökünden halletmek i
çin otomatik bir şekil kabul edilmiş
tir. 

Bir muallim ancak inhilal vukuun
da kıdem zammına istihkak kesbe
decek surette terfi edecektir. Bun
dan başka vilayetlerin varidat men
ba1arının mühim bir kısmını alan 
ilkmektep muallimlerinin ücret ve 
maaşlarının muvazene! umumiye
den verilmesi esas itibarile kabul e
dilmiştir. 

Tiyatro Eirliğinde 
Toplantı Yapıldı 

Türk tiyatro birliği, dün İstiktal 

caddesindeki yeni merkezinde, a7.aln

nnın iştirakile bir toplantı yapmış

tır. Toplantıda, emekli sanaka.dara 

yardım yapılabipnesi imkan1anmn 

araştırılması ve resmi mahiyeti nl

mıyafı. teşekküllerin artistlere hüvi-
yet varakası vermesinin önüne ge· 

çı1mesi için hükumet nezdinde te
şebbüslerde bulunulması kararlaşt

nlmış ve davetlilere bir çay ziyafeti 
~ştir. 

Baytar Heyeti 
Bulgaristandan Döndü 

Bulgaristan ve Yunanistanla bay

tar işleri hakkında müzakerelerde 

bulunmak üzere Atina ve Sofyaya 
giden heyetimiz dönmüştür. Yuna -
nl$tanla yapılan mukavele projesi 
parafe edilerek hükUmetlere tevdi e
dilmiştir. 

Heyet dün akşam Ankaraya hare
lltet etmiştir. 

Şair Melimet 'Akif için 
MevlOt Okunacak 

Şair Mehmet Aküin ölümünün i
kinci yılı münasebetile 28 kanunu
evvel çarşamba günil öğleden tonra 

Beyazıt camiinde İstanbul haftzla::::-ı 
tarafından mevlut okunacaktır. 

Atamarina Kurtarddı 

yaşlarımız henüz kurumadı. Ebedi 
Şefin yüksek hatıralarını taz.iz i]in 
ayakta duralım.,, 

Bundan sonra Hayri Barlas. Gazi
antcbin nasıl istila edildiğini ve kur
tuluş menkıbelerini anlatarak Gazi
antebin 11 ay içinde verdiği nltı bin 
şehidin her birinin şehadetinin bir 
kahralJlanlık ve hamaset destanı ol
duğunu heyecanlı bir ifade ile teba
rüz ettirdL 

Antep kızlarından Lfil.e Dat çok iç
li ve heyecanlı bir hitabede bulun
du. 12 yaşında bir Antep çocuğu kur
tuluş şiirini okudu. 

Davetlilere Antep yemişleri dağı
tıldı Muhtelif Antep türküleri söy
lenerek toplantıya nihayet verildi. 

Halkevinde yapılan merasimi mü
tea ı~p Antepli gençler toplu bir hal
de Taksime giderek abideye şükran 
çelengi koymuşlar ve kurtuluşun yıl
dönümü münaseb~tile Reisicümhuru 
muz İsmet !nönüye, Büyük Millet 
Meclisi riyasetine, Başvekile saygı 

ve bağlılık telgrafları çekmişlerdir. 

*· .Gaziantep, 25 (Tan muhabirin -
den) - Gaziantebin kurtuluşnun 17 

inci yıldönümü bu~n büyük tezahür 
lerle tesit edildi 

Yenicamiin 

Tamirine 70 Bin 

Lira Sarfedilecek 
Evkaf idaresi, camilerin ve diğer 

tarihi binaların tamirine ait oJmak 
üzere hazırladığı planının son kıs
mını tatbike başlamıştır. Bu planın 
son kısmında en mühim tamirat, 
Yenicami tamiratıdır. Şimdilik ca -
minin arka tarafında tamirata başlan 
mış bulunmaktadır. Deniz cihetinin 
tamirine de, ancak Eminönü istimla
kinin hitam ve meydanının tesviye -
sinden sonra başlanacaktır. Burada 
yapılacak tamiratın bir kısmı, bu se
ne, bir kısmı da gelecek sene yapı
lacaktır. Umum tamiratın 70 bin li· 
raya kadar mal olacağı zannedilmek
tedir. 

DamtJalanan Kontrplaklar 

26 - 12 - 938 

lcY~J(l 
Belediye Tetkikat Yaptı 

Tramvay Şirketinin 
Taahhütlerini 

Yapmadığı Anlaşıldı_ 

Akademi Mimari 
Profesörü 
Dün Gömüldü 

S - Adi mücrimler için blt 
af mutasavver midir? 
C - Sorduğunuz yüz elli1ik1erfıl 

affı için hususi bir kanun çıkını~· 
Adi cürümler esbabı için şimdilik bit 
af fikri mevcut değildir. 

* S - Halide Edibin Hindil-
tan hatıralarına niçin devatfl 
etmiyorsunuz? 
C - Halide Edibin Hindistana dr 

ir yazılan bitmiştir. Bu sebeple ga
zetemizde artık göremiyorsunuz. 

Hazırlanan Rapor Nafıa Vekaletine Gönderildi ve 

Şirketin Amortisman Bedeli Ayırmadığı Bildirildi 
Nafia Vekaleti, tramvay şirketi 

hakkında esaslı tahkikat yapılma -
sını, şirketin belediyeye ve şehre kar 
şı olan vazüelerini, şimdiye kadar 
hakkiyle yapıp yapmad\ğının tahki -
kini alakdarlara bildirmiştir. Bele -
diye tarafından yapılan tahkikat ve 
tetkikat neticesinde şirketin şehre 
karşı olan vazüelerini şimdiye ka -
dar daima ihmal ettiği görülmüştür. 
Bu meyanda şirket Nafia ile yaptığı 
mukavelenamede tramvay şebekesi -
nin geçtiği bütün yollann inşaat ve 
tamiratı taahhüt ettiği halde bu ta
ahhüdünü yapmamış, yolların geçil
miyecck derecede harap bir hale gel-
mesine sebep olmuştur. • 
Bu:ıdan başka şirket, bütün meba

ni ve tesisatı hüsnühalde bulundur -
mağa mecbur olduğu halde şimdiye 
kadar bu mecburiyete hiç riayet et
memiştir. 

Bir müddet sonra hükO.mete dev -
redilecek olan şirket mebanlsi harap 
bir halde olduğu gibi tesisat artık is-

Ankaraya 
Otoray 
işletilecek 
Nafıa Vekaleti İstanbul - Ankara 

arasındaki yolculuk müddetini as -
gari hadde indirmek maksaCrtıe Hay
darpaşa - Ankara arasında otoray iş
letmiye karar vermiştir. Yapılan 
tecrübelerden sonra İstanbul - Anka
ra yolculuk müddetinin 7 ,5 - 8 saa
te indirilebileceği anlaşılmaktadır. * Demiryolları idaresinin Sirkeci 
istasyonunda yaptırdığı yeni banliyö 
pavyonu yılbaşında merasimle açı
lacaktır. 

POLiSTE: 

Bir Kurşun Hırsızı 

Yakalandı 

tifadr edilemiyecek derecede eskimiş 
ve aşınmıştır. 

Şirketin mukavele ahkamına ria- t 
yet etmediği bir nokta da amortis -
man meselesidir. Mukavelenameye 
göre şirket, eskiyen ve artık sefer -
den alakonulan her arabanın yerine 
konulmak üzere alınacak yeni araba-

.. 
lar için her sene bir mıktar parayı Profesör Bruno Taut 

depo etmesi lazım gelirken şimdiye Güzel Sanatlar Akademisi mi -
kadar bunu yapmamış, bütün parayı mari şu·besi ve tatbikat bürosu şefi 
ya harice çıkarmış, yahut da yemiş - Bruno Taut evvelki gün vefat etmiş 
tir. ve cenazesi dün Akademiden kaldı-

Son günlerde yapılan tetkikat ne- nlarak Edirnekapı mezarlığına go -
ticesinde yalnız böyle seferden çıka .. lm .. t" mu uş ur. 
nlan arabalar yerine ikame edile - . . _ 

k 1 · · 144 b' 1. 1 k Cenaze merasırnı dun saat 13.30 ce tramvay ar ıçın ın ıra ı 

bir paranın ayrılmış olması lazım _ da Konservatuvar profesörlerinden 

ken buna riayet edilmediği görülmüş Liko Amar'ın müziği ile başlamış 

tür. Belediyece yapılan tetkikata a- ve bunu müteakip, Kültür Bakanlı
it. rapor Nafia Vekaletine takdim~ - ğı şube müdürlerinden Kudsi Tecer, 
dilmiş bulunmaktadır. Tramvay şır- f .. Leo ld L b" tal b 
ketinin satın alınması müzakerelerin pro esor po - evy ve ır e e 
de bütün bu noktalar nazarı dikkate tarafından profesörün hayah ve e 

alınacaktır. 

Akbıyıkta 
Bir Adama 
Tren Çarptı 
Akbıyıkta oturan Rumanya muha

cirlerinden Yusuf oğlu Mustafa, dün 
akşam Ahırkapıda demiryolunım bir 
tarafından diğer tarafına geçerken 
karşıdan gelen banliyö treninin önün 
den kaçamamıştır. Tren derha! dur
durulmuş ise de Mustafa yine muh
telü yerlerinden ağır surette yara -
lanmış ve ümitsiz bir halde Gülhane 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Bursada Bir Tahkikat 
Neticesi 

Bursa, (TAN) -Muhtelif şahıs
lar namına senetler tanzim edip bir 

takım tüccarlara kırdırdığı iddiası i

le, hakkında tahkikata başlanmış o-

lup tevkif edildiğini bildirdiğim V u· 

serleri hakkında söz söylenmiştir. 

Kudsi Tecer, sözleri sırasında A

tatürkün Ankaradakl katafalklannı 

merhumun hazırlamış olduğunu söy 

lemiş ve sözlerini şu cümle ile bitir
miştir: . 

- Sanatkar susuyor, fakat hatr
rası daima konuşacaktır . ., 

Bundan sonra resim şubesi şefi 

Leopold~Levy Akademi talim heye. 

tinin ve sanat aleminin, ve talebe • 

lerden Selçuk da talebenin teessür

lerini anlatmış ve bunu müteakip 

cenaze kaldırılarak Edirnekapıya 

naklolunmuştur. 

Edirnekapıda, tatbikat bürosu şef 

muavini mimar Şinasi Lugal kısa 

bir hitabede bulunmuştur. 

Merhum profesör Bruno Taut 1880 
de Konigsbcrgde doğmuş ve 1913 
Laypzig sergisinde devlet mükiıfah
nı almıştır. 

Kendisi Almanyada ve Japonya
da kıymetli eserler vücuda getirmiş
tir. 936 da memleketimize davet e-

)#. 

S - ~/Jlalbuat l:anunu ne de 
meklir, diğer demokrat ment: 
lcketlerde de matbuat kaTll1 

nu rar mıdır? 
ki" C - Matbuat kanunu, gazete, 

tap, mecmua, ve her nevi matbu ne~ 
riyat yapanların kanun karşısındııl< 
vaziyetlerini tayin eden kanundu!· 
Bu kanunun hükümlerine aykırı h~ 
reket edenler için ayrıca ceza f~rf 
da vardır. Cemiyetin ahlakına, 0 t 
ve adetlerine ııvmayan her hareltt 
nasıl kanund!l bir cezavı müstclıiı1>" 
se, matbuat sahasında sözle iş " 
lenen cürümler de cezayı ınÜ5 ; 
telzimdir. Mesela acık saçık neşriY' 
memnudur. Fertlerin şahsi ve hıtsU" 
si vaziyetlerini teşhir memnudur. 

Bunun gibi umumi menf aatlete 
dut· dokunan neşriyat da memnu • 

Fertle cemiyet arasındaki münase 
betleri tayin kin bu gibi kanunlar' 
ihtiyaç vardır. Her demokrat ınertı; 
lekette matbuat kanunu vardır. }\fıı 
buat, başı boş bir arslan gibi ce:rniY~ 
tin içine salıverilmiş değildir. Yal~ 
demokrat memleketlerde fikir; soıı 
ve yazı hürriyeti çok geniştir. urrıtı· 
mt menfatler~, cemiyetin, memleJct" 
tin faydasına ait her mesele açı ıı~ 
ortaya konur müzakere ve münalt11 

edilir. 
Matbuat kanunu bu hürriyete te

cavüz etmez. Totaliter devletlerde 

söz, yazı. fikir hürriY.etl yoktur. :01J" 
ralarda kanun. sansür bütün fiJdrlt" 

ri kontrold~n geçi]."ir, işine geleni y,I 
dınr, işine -gelmeyeni yazdı~aı: 
Matbuat devletin uş:ığı mertebesiJl 
dedir. 

* ' s - Faşist teşkilatıarırıı 
bazı matbuat bir irtica oıarcı) 
gösteriyorlar: Neden'! 

Sultanahmetteki eski İmarethane hit Gürarda, •kefaletle tahliye edil _ 
binasının kurşunlarını çalma:rta o-
lan 16 yaşında Burhan suç üstünde 
yakalanmış adliyeye verilmiştir. 

Bir Kadın Yandı 

miştir. Bundan başka, Vahidin vaka

dan bit buçuk ay evvel Bursa Tica

ret Bankası ile ala.kasını kesmiş bu

lunduğu ve senetlerden banka ida
resinin hiçbir suretle ala.kası ve ha
beri olmadığı anlaşılmıştır. 

dilmiş ve memleketimizde iki sene
denberi kurulan büyük sekiz bina -
nın inşaatı, onun nezareti altında yn 
pılmıştır. 

C - Faşizm, şimdiye kadar fll:: 
niyetin ilerlemesine sebep ol.a~ lı ~ 
riyet, demokrasi, insaniyet gı~ı P -ti 
sipleri inkar etmiş, bütün iktıdat 

111
, 

iradeyi bir tek adamm elinde toP :ıtl" 
mıştır. Eskiden kırallar ve :ınut~etr 
yet idareleri böyle halkı inkar , 
halkın başı ~st~nde salt_a~at. süre~O"' 
lerdi. On yedıncı, on sekizincı, onds.!' 
kuzuncu asırbr bu mutlakiyet i .. 
lerini yıkıp haTh: hakimiyetini ıcut .; 
mak mücadeleleriyle geçmiş, ve~ 
sanlar bu beladan kurtulup, ha ıet~ 
reyile idare edilen cümhuriye~,ı
hatta kıra! mevcut olduğu halde tJf 

'Osküdarda Debağlar mahal!esin
de oturan Kerime isminde bir ka -
dm elindeki petrol lambasının par
lamasile muhtelü yerlerinden yan -
mış, Nümune hastahanesine kaldı -
nlm.ıştır. 

----oı---

Nevyork Sergisi için 

Trakyada lktısadi 

Tetkikler Y apıbyor 

Evvelki gün
1
Karadeniz boğazı ha

ricinde Kilyosta karaya oturan Ata

nıarina vapuru gemi kurtarma şirke
tinin Hora gemisi tarafından kurt:ı
Tllmıştır. 

Haydarpaıa Lisesi 
Mezunlan Toplandllar 

Ticaret odası tarafından nizamna
me mucibince damgalattırılan kon
trplaklar hakkındaki muameleler 
bitmiştir. İktısat Vekaleti bir müfet
tişle damgalanan kontrplaklar hak
kında tetkikat yaptırmış ve muame
latı yolunda görmüştür. 

iki Yangın Baılangıcı 
Bakırköyde Ebuzziya caddesindt 

bakkal Vangelin dükkanı ile Mer
canda Fuatpaşa caddesinde Nezihi
ye ait evde yangın başlangıcı ol -
muşsa da ilcisi de ateş büyümeden 
söndürülmüştür. 

Küçük sanat erbabı masnuatlarını 
Nevyork sergisinde teşhir etmek için 
sergi bürosuna müracaat etmişlerdir. 
Şehrimiz Türkofis müdürlüğü bütün 
ürünlerimizin resimlerini aldırtma
ğa başlamıştır. Bu resimler sergide 
teşhir edilecektir. Bu suretle yerli 
mallarımızın zengin kolleksiyonlan 
temin edilmiş bulunacaktır. 

Edirne (TAN) - Trakya umumt 
müfettişliği yeni ekonomi müşaviri 

Mesut, mezbaha, kabzımaller, satış 

kooperatifleri, sütçülük, hayvancı

lık gibi Trakya ve İstanbulu alaka
'k:ı.ndıran işler üzerinde tetkikatta bu
lunmak üzere İstanbul, Marmara ve 
Çanakkale cihetlerinde teftişe çık

mıştır. Sene başında buraya döne -
cektir. 

kın hakim olduğu devletler ~rııı yet' 
!ardır. İnsanlık istipdattan hrırri1~. ve demokrasiye doğru ilerletn -A.t 
Faşizm, tekrar tek adamın isti~cl" 
ve idaresine döndüğü için bir tttiblf 
dır. Faşizmin irtica taşıyan dahil t' 
çok unsurları vardır ki, bu siitıııl 

z!!!!!!i!!!!!!T~!!!"!!çin~:=:~;~~ıe~ğil=:e!!!!!!r. =H~A § 
~aydarpaşa lisesi mezunları cemi

yeti dün saat 10 da Eminönü Halke
vinde senelik kongrelerini yapmış
lardır. Bir yıllık faaliyet raporunun 
tasvibini müteakip idare heyeti inti
habına geçilerek Fikret reisliğe, Fe
rit genel sekreterliğe, Kemal reis ve
killiğine seçilmişlerdir. 

Sehhat Müdürlüğünün 
Saijmağı 

1 
ı .. ~ .. n' u1daki resmi müesscselerdc·n; 

iP· rl ":ı olarak sıhhat müdürlüğü ze-' 
h· .. ı · r'"7lerden korunmak için elli l 
ki<:'vi isfüm edecek genişlikte bi:- sı- ı 

ğınak yaptırmıstır. 1 

M. Turhan Tan 
Gripten muztarip ollluğundan 

maalesef bugiinkii fıkrasını yazama· 
mıştır. Ostad iyileşince zevkle oku
duğunuz yazılarına devam edecek -
tir. 

Gilriilrı Reslı:~~l~ri 

Diin Gazlnntebin on yedinci kurtuluş yıldöniimil mttna,ebetne Halke • 
vinde yapılan toplantıya İstanbulda bulunan bütün Antepliler istirak 

etmislerdi 

Dün Matbuat Umum Müdürlüğünlin Ankara Sergiev:nde bir fotoğTar 

serıdsi açtığım yazmıştık. Besimde Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri Refik Saydamı sergiyi gezerken görüyorsunuz 

26 llkkanun 1938 
PAZARTESi -.. ·---~ 12 inci ay Gün: 31 Kasırrı· 5-6 

Arabi 1357 Rumi: 
13

15 
Zilkade: 3 BirlncikAııUfl2 14 

?üneş: 7,24 - Öğle: !8'.46 
Ikindi: 14,34 - Akşam: 5131 
Yatsı: 18,24 - İmsfık: 

-------··----tfl 
YURTTA HAVA VAZIY •' 

ndıııı ..ı 
Yeşilköy Meteoroloji i~tasyonu pol'-

lınan malümnta ıtöre hava yurd~ncl f cD~ 
ve cenubi şarki Ana dolu böl"cıerınt\e ıc•' 

' 'IC , 
bulutlu. diğer hölgclerdc urrıtı'l'l qi}ı 
palı ve yer yer vağışlı 'eç.rrıf~tlr~i!Cllıııe&' 
gfu'lar btitiln b5lgelerde cenubi 15 de ot' 
ten, Egede kuvvetlice, diğer ye.rlel'·•<J ıııı' 

. ld tıEt• ,, 
ta kuvvette esmiştir . Istanbu 11 ıdcrı ~ & 
lutıu geçmiş, rüzgar cenubi ~n:: 5 ~
niyede 3- 5 metre hızla esmısU · tre 16 
14 de hava tazyiik 758.2 m!li~e gölıl~ 
Suhunet en yüksek gUııcşte 4o, ' ııt 0111 

de 14,6, ve en dilşük 10.4 sanugr 
rak kavdedilrnistir. 



~ 26-12-938 

[BUGÜN .1 

~rankonun 
taarruzu 
}' Qzan: Ömer Rıza DOi:;RU L 

Suriyede 
Endişe 

TAN 

F ransa,ltalyanınCevabi Hitlerin 
Notasını Bekliyor Şeref Salibi 

--<>-

;Cl·f~EK 
Maske 

Yazan: B. FELEK 
Maske lafı bana çocukluğumda j.._ 

ken aktar dükkfınlarında gördüğüm 
mukavvadan yapılmış boyalı yüzlük
leri hatırlatır. 

İspanya dahili harbi, üçüncü kı
~.111 geçiriyor ve bu kışın da kat'i 

1
1t .harbe şahit olmadan geç~esi bek 
hıııtyordu. C-U.mlıuriyetçi ispanya, 

l>anyanm müstakil varlığını ya
bancı istiladan ve yabancı istilaya 
dayanan yerli irtica unsurlanndan 
kııttannak için, canla başla savaşı
~t, fakat istedikleri gibi siUh, cep-

~ 

lngilterenin Suriye ile 
Filistini Birleştireceği 

Söyleniyor 

Fransız Gazeteleri Tunusun ltalyaya Karşı 

N.asıl Müdafaa Edileceğini Mütalea Ediyorlar 

Üç Milyon Alman 

Annesi Bu Nişanı 

Ben ilk maskeyi öyle tamdım. Bir 
kamu.·al avadanlığı olan hu ka~t 
maskelerin bizde maskeli balonun 
adı bile anılmazken, mahalle arala
rındaki aktar dükkanlanna kadm: 
girmiş olmasının sebebini hala kesfi.: 
remiyorum.. 

ne, gönüllü ve herşeyi bulan ha· 
lını.Ian karşısında gerilemek ıztira
l'ıııda kalıyordu. 

Cümhuriyetçiler, hiçbir esaslı yar 
~1trı görmedikleri, hatta para ile si· 
ah tedarik baklandan mahrum edil
clikıeri halde davalarının kudsiyeti
ııe besledikleri inançla, kahramanca 
diiVÜşnıüşler, dövüşmeğe devam et· 
llıişler ve dahili harbi bu üçüncü kı
la kadar sürüklemişlerdi!r. Haftalar
dan b.eri harp cephelerinde kayde 
değer bir hadise vukubulmadığı bil
:İıiliyor, fakat Frankistler her tara· 
ba tayyare hücumları yapıyor, c~p-
e gerisi halkı yıldırarak cümhuri

~et cephesini yıkmak iıçin uğraşıyor 
l"f'dı. Hatta Frankistler, bir aralık 
~İiı kasaba ve köyü yakıp yıkmak 
için hazırlandıklarını ilan etmişler 
\>o böylece cürnhuriyetçileri teslim 
~1blağa mecbur etmek istemişlerdi. 
ll'kat cümhur:'Yetçiler, herşeye rağ-

Halep, (TAN muhabirinden) -
Fransa - Suriye muahedesinin Paris
te son müzakeresi yapılırken Suriye. 
de baş gösteren muhalefet, İtalyan 
radyolarının muahedenin Fransız 
Parlamentosunda reddedildiği hak -
kındaki haberleri Suriyede büyük 
bir endişe uyandırmış Şam gazetele
ri Fransa aleyhinde şiddetli neşriya
ta başlamışlardır. 

Vatani partinin organı olan :ıı::ıka
bes gazetesi diyor ki: 

"Biz Fransanm bütün manevrala-
rına şimdiye kadar "Eyüp sabrı,, gös 
terdik. Fakat her şeyin bir haddi v.ıır, 
her tahammülün de bir sonu. Biz 
muahedenin tasdikinin başka bir za
mana tecilini red manasında kabul 
edeceğiz ve sabır . politikasından da 
vaz geçeceğiz.,, 
Diğer taraftan bazı Suriye "'l'l~ha

fili de Fransanın muahedeyi tasdik 
etmek istemeyişinde 1ngilterenin a
mil olduğunu, İngilterenin Suriye i
le Filistini birleştirerek Fransız - İn

giliz himayesi altında bir Arap h0ıd\
meti kurmak istediğini beyan etmek 
tedirler. 

;ıen dişlerini sıktılar ve haftalarca 
evanı eden tayyare hücumlarmı ta· 

itip edecek taarruzu beklemişlerdi. 
lQ Frankistler iki üç gündenberi bu 
d al'l'uza girişmiş ve Katalonyaya sal-

1l'lnışlardır. Maksatlannın bir an Amerika - Almanya 
~\'\>el Barselonayı düşürmek olduğu 
~)~~ılıyor. Çünkü cüm~uriyetç:lerin 
1

11gun hiikfimet merkezı olan Barse-
111nay1 düşürdükleri takdirde, hasım 
darını başsız bırakacaklarına, bu yilı 
en cümhur:•yetçilerin dağınık ve 
~lltişan kitleler vaziyetine düşecek
~l'İne o zaman da işlerinin kolaylaş 
~ış olacağına inanıyorlar. Nihayet 

1 
()Yle bir mnvaffakiyet kazanıldığı 

~dirde İspanyada dalı[~i bir harp
L.n bile bahsedilmer olacak .. ve Fran 

Gerginliği 
(Başı 1 indde) 

nusun, Korsikanın, Nisin İtalyaya 
karşı nasıl müdafaa edilebileceği de 
mevzuubahsedilmekte, bu bahis üze 
rinde de mütalealar serdolunmakta
dır. İtalyanın salı veya çarşamba gü
nü Fransa notasına cevap vereceği 

tahmin edilmekte ve bu cevap me -
rakla beklenmektedir. 

(Ba.;ı 1 incide) 
ketin kendilerine yaradığım da tes -
lim etmek lazımdır. 

Action Française gazetesi diyor ki: 
"Alman - Amerikan gerginliği her 

gün biraz daha artıyor. Malümdur 
ki, Vaşingtondaki Alman büyük elçi
sının "istişare,, maksadiyl.g geri 
çağrılmasına Berlindeki Amerika bü 
yük elçisinin keza ''istişare,, maksa
diyle geri çağrılması suretiyle mu
kabele edildiği gibi B. Hull, Alman 
büyük elçisini kabul ettiği zaman o
turtmadı ve ancak nezdinde iki daki
ka tuttu. Keza Alman maslahatgüza
rının, Clevelant siyonist toplantısın-

Nevyork Sergisi 
Hazırhklarına 
Hız Verildi 
Ankara 25 (Tan muhabirinden) -

Nevyork beynelmilel sergisine ko -
miser tayin edilen Vedat Tör tetki -
katını bitirmiş, yapılması lazım ge -
len işler hakkında raporunu hazırla
mıya başlamıştır. 

Biraz geç kalmış olmamıza rağ -
men Sergiye vaktinde yetişmemiz i
çin fa::.ı.liyete hız verilecektir. 

Amerikadaki sergi heyetince pek 
beğenilen Türk paviyonunun inşası 

na başlanılmıştır. 
İstanbuldan gönderilecek eşyanın 

hazırlığı ile Neşet Halil meşgul ol -
maktadır. Nevyorktaki hazırlıkla 

meşgul olmak üzere Nizamettin Ali 
bu hafta Amerikaya gidecektir. 

Vedat Tör verilen tahsisatı az gö
rerek bunun artırılmasını istemiştir. 

"lSticr kendilerini kat'i bir zafer ka- * 
!~nınış, memleketin mukadderatını Paris, 25 (A.A.) - Petit Parisien ' 
~ lt~tine almış, onlar da dostlan 1 gazetesi yazıyor: 

Sovyet • Jap~n 
lhtilCifı 

1 il artık bu bahsi kapanmış sayacak "Fransız cevabının münderecatı 
adr:ır. hakkında resmi mahfiller kettımiye-

tf li'rankistlerin son taaTTtlzlannı bu ti muhafaza ediyorlar. Bununla be
/Yet ve maksatla yaptıkları malfun- raber bu cevabın bir taraftan İtalyan 
d?r. Fakat hu maksadın tahakkuk e- notasında tasrih edilen d~lilleri 
~11> etmiyeceği henüz şüphelidir. cerh, diğer taraftan da İtaıyanın 
~ rankistler ıuesilı:ın doğduğu gece muhtemel toprak istekleri hakkmda 
~l'aniyet aleminin bayram ettiği hükumetimizin ittihaz ettiği hattı 
~%_lcrdc taarruza girişmekle bir hareketi teyit edeceği tahmin oluna
~ ltsalip harbi yaptıklannı da gos- bilir.,, 
~ l'rnek :~tcmişler, ve ilk hamlede bir Jour - Echo de Paris gazetesi ya-
~71~ ilerilcdiklerini bildirmişlerdir. zıyor: 
lıı ktıtnet membaları ise, mukave "Nota ancak, B. Bonnet'nin Par
~, et ettiklerini ve birkaç noktada lamento huzurunda yaptığı aleni be
·~tıkistleri püskürttüklerini haber yanatın diplomatik lisanla ifadesin-

Yorlar. den ibaret olabilir.,, 

la İ'aanuzun vereceği netice hnkktn Oeuvre gazetesinde Bayan ·rabl')u~s 

Moskova, 25 (A.A.) -· Sovyetler 
le Japonlar arasında gu.ya çarpış -
malar vukubulduğu hakkında v.ı'.Jan
cı memleketlerde çıkan şayialardan 
burada malumat yoktur. Gerek bu 
şayialar ve gerek Voroşilofun uzak 
doğuya hareket ettiği hakkında yine 
doğru olmıyan diğer bir şayianın ,U
zak Doğuda Japon balık avı bölgele
rine dair olarak cereyan eden müza 
kerelerin blr cıkmaza girmesinden 
ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Macarislanın 
Politikası 

11 
Şimdiden bir şey söylemek keha- imzasile ezcümle aşağıdaki satırlar 

~ l!tfurushık olur. Fakat anlaşılan okunmaktadır: Budapeşte, 25 (A.A.) - Yarı rcs-
l'atık· · "Bu cevap, fırtınanın esmekte ber- mi Uj Macarsag gazetesi, bugünkü 

111 ıstler, yakınlarda Romada vu- lb ak 1 · d "A d · 
""huıacnk mülakatı da nazan dikka devam bulunduğu Romada ne suret- aşı? a csın e ~rupa a <«:ı ,ı:ıvn 
" al le karşılanacaktır? Gerek hakaret ve ıyenı devrede Macarıstanın alaccıgı 
• al'ak simdiki taarruza girişmis- ı h · ·d· ? l" · 'l'd· • • gerek tahrik bakımından "Faşist re· yo angısı ır.,, sua ını ortaya atı-
~! 1t .. Roma da kotıuşulacak mese - · 

1) jimi., gazetesinin Cibuti hakkınrioki yor ve cevap verıyor: 
.. l'in biri ve en mühimmi İspanya G 1 b" h d ı d 
' 1<' ve "enternasyonal münasebetler., ga- enç er ıze etnik u ut ar • ~ın e 
·~ ·~.ı_esidir ve İspanıvanın istildal k ı kl ~ t · d" 1 ı,· •, b .• ,, zetesinin Tunus hakkındaki "llakale- a ma ıgımızı avs~ye e ıyor ar. ı-

>~ J\ lltünliiğiidür. Bu da İtalyanın !erinden daha fena makale olamaz. ğerleri ise binlerce yıllık hudutları
~ hnanyanın İspan~·arun biitiin 1 mızı elde etmedikçe istediklerimiz-~ıı talya bu makalede bizi Berlin - Ro-
,ı, l'akfanndan çekilmelerine bagvlı- • d~n vaz geçmemekıı·g~un· izı· -.:o··yıl·iyor-
~ l' ma mihverinin bütün asken kuvvet- "" -
l~ '. llu m~ele hallolunmadıkça Ak- lar. Macarlar daima bu son tel':'ne 
"lııı e . t• d vl b' lerile tehdit ediyor. Fakat Hitlerin l d K l . 
'il~ mnıye ı e sag am ır esasa hakiki arzusunu keşfetmek inıktı.n- ıtaat etmiş er ir. uvvet erimi7.ı top 
~nnuş olmaz. sızdır.,, lamak için biraz istirahat edeoıliriz. 

~~r akat Frankistlerin taarruzu bu Populaire gazetesinde Brosolette Fakat Macaristan, nefes alabildiği 
~ a boşa g"derse o zaman harp bu . yazıyor: müddetçe, etnik hudutları kabul etle 

ıyll:a süriindükten so~ra ba?an ~oy ı "Notada yalnız toprak terkinin tet- mez ve emperyalist bir politika t~k:p 
4 %:: ve o zaman cumhurıyetçıler kikine imkan olmadığı söylenmekle etmesi icap eder. 
~ ~·eni bir hamlede bulunmak im-

1 
iktifa edilmemelidir. Zira Mussolini- Kont Csaky ise dün Pesti Ujsag 

4'nı eld deceklerdir gazetesinde yaptıgvı beyanatta hüku· ~ e e · nin bizden istiyeceği şey yalnız top-
b - rak terki değildir.,, metin etnik prensibe göre hudutla-
'\Qdyo ve Otomobil , rın tahtidine taraftar oıduğunu ınsn;:;; 

etmekteydi. 

~iirnrüğü indiriliyor Marsilyaya Fındık 
~~11kara 25 rTan muhabirinden) - ihraç Edildi 

elika ile aktedilen ticaret anlaş -
81 '.rürkiyeden Amcrikaya gönde

t'i)ıı Ve Amerikadan Türkiyeye ge -
'.lt C!tı bazı mühim maddelerin güm

' tarifelerinde tenzilat icap et -
;ıedir. . 

~QQ ~ tneyan<'!a Türkiye otomobn. 
t- Yo, buz dolabı, Amerika üzüm, in 
~~tiitün, ve halı üzerinden alınan 

~~Q ruk tarifelerini yüzde elli nisbe-
e itıdirmeği kabul etmişlerdir. 

Ordu, 25 (A.A.) - Marsilyaya 
gönderilmek üzere dün Karadeniz 
vapuruna üç partide 251 çuval i~fın
dık yüklenmiştir. Bu muamele, şeh
rimiz fındık satış kooperatifleri bir
liğinin dış pazarlarla yaptığı ilk te
ması teşkil etmektedir. Kooperatif, 
fındık mahsulünün dış pazarlardil re
vacım temin etmek ve yeni mahreç
ler bulmak için faaliyetle çalışmak
tadır. 

Feci Bir Kavga 
Burdur, (TAN) - Burada, basit 

bir meseleden iki köylü arasında çı
kan kavga, müessif bir surette neti
celenmiştir. Köylülerden biri kaçar
ken diğeri, yerden kaptığı koca bir 
taşı alıp arkasından fırlatmıştır. Taş 

orada bulunan beş yaşlarında Hasan 
isminde birine rastlamış, çocuğu kan 
lar içinde yere yuvarlamıştır. 

Kafa kemiği kırılarak beyin zan
na saplanan Hasan, bir gün sonra 
ıhastanede ölmüştür. 

da dahiliye nazın Harold İckes tara
fından irad edilen nutku protesto i
çin verdiği notaya Hull'un gaybube
ti dolayisiyle hariciye işlerini idare 
etmekte olan Summer Wels'in verdi
ği cevaptaki emsali olmadığı bildiri
len şiddeti de hatırlatmak lazımdır. 
Alman maslahatgüzarı, bu Siyonist 
toplantısında üçüncü Rayh metodla
nnın dahiliye nazırı tarafından şid

detle tenkit edilmesinden şikayet et
miştir ve Welles buna verdiği ce -
\rapta: "Bu işe başlayan sizsiniz. Al
manyada daha başka şeyler yapıl -
maktadır.,, demiştir. İhtilaf bu saha
ya girince ancak gerginleşebilir. 

Suriyedek~· 
EmlCikimizi 
Satamıyoruz 
Beyrut, (TAN muhabirinden) -

Suriye ve Lübnandaki Türk em1aki 
ile Türkiyedeki Suriye ve Lübnanlı
lara ait emlak hakkındaki Tiirk -
l"ransız anlaşmasına rağmen m~sele 

halledilememiştir. 

Suriye ve Lübnanda emlaki bulu
nan bir kısım Türkler buraya gele
rek mallarını satmak istemişlerse de 
Suriye ve Lübnan hi.ikfımetlPri bu 
ma11arın mahcuz olduğunu ve sat!
lam1yacai1'ım hi1dirmistir. 
Yakında Türkiyeden burayn bir 

heyet gelerek bu mes<'lenin k<ıtİ su
rette halli için müzakerelere girişe
cektir. 

İspanya 
Çarpışmaları 
Barselon, 25 (A.A.) - Gazetecilere 

beyanatta bulunan Campanys ezcüm 
le demi~tir ki: 

"Bizim düşmanlarımız ne k<ltolik, 
ve ne de hıristiyanlardır. Taarruzla
rının saatini, kendilerini manevi hiç 
bir endişe ile bağlı görmeksizin inti
hap etmektedirler. Biz İspanyanın is
tiklalini müdafaa ve herkesin hürri
yete kavuşmasını temin etmt>k için 
vazifemizi ifa etmekteyiz .. , 

Taşıyacak 
Berlin 25 (A. A.) - Nazırlardan 

B. "Hess,, Noel münasebetiyle bir 
nutuk söylemiştir. l\{umaileyh bu 
nutukta üçüncü Reich'ın tahakkuk 
sahasına isal etmiş olduğu işlerden 
bahsetmiş ve Alman milletinin ge -
çen sene geçirmiş olduğu çetin vuku· 
ata telmih ederek B. Musolininin her 
zaman kayıt ve şartsız olarak Alman 
yanın yanı başında mevki almış ol -
duğunu ve bundan dolayı Almanya -
nın gerek ona ve gerek İtalyan mil -
letine minnettar olduğunu söylemiş
tir. 

B. "Hess, nutkunda B. Hitlerin en 
azı dört çocuklu olan Alman kadın -
lan için bir "şeref salibi,, nişanını 

ihdas etmiye karar vermiş olduğunu 
söylemiştir. 

Berlinin iyi malumat alan mahafili 
bu ni§anın ''Alman annesi günü,, di
ye yad edilecek olan hususi bir gün
de tevzi edileceğini ve ilk merasimin 
Almanyada önümüzdeki seneden iti
baren yapılacağını beyan etmekte -
dir. 

Takriben üç milyon kadın, bu ni -
şanı alacak ve nişan kendilerine u -
mumi tezahüratta şeref mevkiini iş
gal etmek, umumi yerlerin gişelerin
de diğerlerine takaddüm etmek gibi 
bazı imtiyazlar temin edecektir. 

Matbuat Kongresi 
Tehir Edildi 

Ankara 25 (Tan muhabirinden) -
İkincikanunun ilk haftasında topla -
nacağı yazılan matbuat kongresi şim 
dilik tehir edilmiştir. Toplanma tari
hi henüz tesbit edilmemiştir. 

İstanbul Basın Kurumu tarafından 

hazırlanan nizamnamelerin tetkik e

dilip tamamlanmasından sonra kon -

grenin daveti muhtemeldir. 

Filistin de 
Muharebe 

--o--

Şeyh Mukbille Oğlu 

Lakin muhakkak bir şey varsa; 
halk arasında apukurya denilen et 
kesiminden evvel yapılan karnaval 
eğlencelerinde bir takım avareler bu 
maskeleri yüzlerine takıp sokak s~ 
kak dolaşırlar, halk .ta: 

- Maskaralar geçiyor! diye sey.: 
reder eğlenirdi. • 

(Maskara lafının esasını bazı türJD: 
çe lugat kitaplan arapça olarak gös
terirler ama frenkçe (Mascarade = 
Maskarad) sözünden alınmış olınBSl 
da zayıf bir ihtimal değildir.) 

Hayat ilerledikçe maskenin ve 
maskaranın türlüsünü gördük. 

Mürailerin, yalancıların, hilekar.:: 
lann yüzlerindeki maskelere kadlll' 
her türlüsünü tanıdık. Nihayet bu 
Jsmin gah bir hırsızın çehresini, gôh 
bir yolsuzun düzenini, gab bir zen: 
dostun hü'9iyetini örtmek, hulAsa ha.. 
kikati gizlemek için kullanılan şe,..: 

lere verildiğini öğrendik. Onun için-i 
dir ki, kimi zaman: 

- Maskeler aşağı! diye bağırd:lıt; 

Faydası oldu mu? 
Zannetmem. Çünkü eskiden yalm 

kat olan maskeler, fennin ilerlemesi 
sayesinde katmerlendiler. Şimdi ken
dini bilen bir mürai üstüste en at. 
altı maske taşıyor. Birini atsa ~ 
yine yerinde, tıpkı baklava ı;bi v~ 
rak varak. 

Onun için. maskesi döştü diye al\.. 
tan çıkan çehre veya ifadenin hakild 
olduğuna inanmaya mahal yok. AJno: 
ma! Zabıta ve ahlak bakımından ar
tık sabıkalılar arasına girmiş olan 
maskenin son zamanlarda tekrar iti
barını iade ettiğini görüyoruz. Henı 
de bn sefer hayat pahasına ken.~ 
satıyor. 

Gerçi bu onun hüneri değ1,, şfm: 
di modern harbin icat ettiği bofuca: 
gazlerden korunmak .ve ~anıll\DL 

kurtarmak için maskeleniyoruz. L~ 
kin ne de olsa adı maske değil mi? 

O ı:;imdi: 
- -Nasıl? Eskiden maskeler aşağı! 

diye bağınrmıy dınız. İ~e şimdi ca-:. 
nmı kurtarmak istiyenlerin maske 
koymasından başka çare kalmadı. 

Dive sevinebilir. 
La.kin bn sefer, bfle bile lAdes!\ 

Rövle m:\c:keye can kurban! Halk cephesinin milli komitesi bü
tün İsyanyollara hitaben bir beyan
name neşretmiştir. Bu vesikada ez -
cümle denilioyor ki: 

"Düşman taarruzuna başlamıştır. 

Müfritler T arafmdan 

Öldürüldü 
ı \ KISA HABERLER ---- 1 

Fakat biz istila edenlerin askeri plan
larını tahrip edecek kadar kuvvetli
yiz. Her cephede cümhuriyetçiler 
birliğinin günden güne kuvvetlenme
si zafer icin en büyük bir itimat se
bebidir. Bugün öyle bir zamanda bu
lunuyoruz ki, bütün demokratik dev
letlerin gözleri bize mütev~ccihtir. 

Bunların sempatileri ve tesan:itleri 
bizim için müessir bir yardımdır. 
Düşman bunu biliyor ve şimdi son 

kozunu oynuyor. Biz bütün :nııha -
ripleri ve sivil halkı bütün kuvvet
leri ile müstNek bir hareket ve sılo 
bir harp için birleştirmiye davet e
diyoruz.,, 

* Burgos, 25 ( A.A.) - Kata lonya 

Kudüs, 25 (A.A.) - Dün FUistin 
de bir çok hadiseler vukubulmuştur. 
Ezcümle Lübnan hudut bölgesmrle 
İngiliz kıtaatile asiler arasında bir 
muharebe vukubulduğu bildirılmek
tedir. 

Kudüs yakınındaki Hirbet S3mya 

köyünde de 14 muharebe olmuştur. 

Hayfa'da mutedil arap partisine 

mensup Şeyh Mukbil ve oğlu sekiz 

müfrit tarafından öldürülmti~tur. 

Arnavutlukta 

Tezahürat Y aplldı 
Tirana 25 (A. A.) - Arnavutluk 

cephesinde taarruz devam etmiştir. Ajansı bildiriyor: 

Cephede hava şartları salaha yüz tut Dün, merkezde ve bütün Arnavut-
ınuştur. lukta birinci kral Zogonun ordu ku-

----o mandam olarak asi kuvvetlere karşı 

Çin - Japon 
Muharebesi 
Tokyo, 25 (A.A.) - Domei Ajansı 

bildiriyor: 

hareket eden kıtaatın başında Tirana 
girmesinin 14 üncü yıl dönümü kut
landı. 

Askeri kıtaat ve gençlik teşkilatı, 
bando ile büyük caddelerden geçmiş 
ve halk tarafından şiddetle alhşlan
mıştır. 

Şamtrabluslular 

Muhtariyet istiyor 

Uluburlu, (Tan muhabirinden) - Se
kiz aydanberi açık bulunan 1tll.%aIDJ% ~ 
makıı.mlığına tayin edilen İstanbul nıai-
yet memurlarından Muzaffer Kutman gel 
di ve vazifesine ba:ıladı. 

• BoruyÜk, (Tan muhabirinden) - K-. 
rabükte inşaat müteahhidi Alibey kl5;yiln
den Sait Yılmaz köyüne yapılacak beş 
dershaneli mektep binasına yardım olmak 
üzere 2 bin lira teberrüde bulunmuştur. 

• Atına: - Kral Georges, İngiltere ft 

Belçika seyahatinden bu sabah dönm~ .. 
tür. 

Atına, - Başvekil Metksasm beyanatı
na göre, Noel münasebetiyle amelelere, iş
çilere, ihtiyarlara işsizlere, dul kadınlara, 
yetimlere ve maHUlere yapılan para yar
dımı yekfuıu 35 milyon drahmiye balil 
olmuştur. 

• Nev-Jersey, - Amerikadaki Ukranya 
teşkil~tlarının fcra komitesi, bugün yap
tığı yıllık toplanbsmda, Avrupadaki ~5 

milyon Ukranyalırun istlkl~li lehinde bir 
tesanüt karar sureti kabul etmiştir. 

• Prag - Maruf muharrir Karel Capek 
kısa bir hastalıktan sonra bugün 48 ya
şında olduğu halde ölmüştür. Çapek: cüm
hur başk.anı Masaryk'in yakın adamların
dandı. 

• Prag - Kardinal "Leo Bensıo., ırugmı 
altmış beş yaşında olduAu halde vefat et
m~tir. 

• L ondra, - Lord Selden vefat etmiştir. 
Seldon, 1924 den 1929 ıı. kadar Sir Willi
an Mitcell Thomson ismi altında P. T. T 

Cepheden gelen haberler iıalen 

Şansi'de mühim harekat vukubuldu
ğunu bildirmektedir. Muratori'deki 
Japon kıtaatı, eski Şansi valisi Gene
ral Yenşisman'ın kumandasındaki 61 
ve 72 inci Çin fırkalarını tardetmiş
tir. Japon kıtaatı bu mevkii Şansi ve 
Şensi vilayetler)nden ayıran Sarı

nehre vararak Fen ırmağile San neh 
rin birleştiği noktadaki Hotsain 12 
kilometre şimalinde stratejik bi.r 
noktada olan Pan-Çung-Çen'i i~gal 
etmişlerdir. 

nazırlığı yapmıştır. 
Beyrut, 25 (TAN muhabirinden)- • 

Trabulus Şamlılar bir mazbata ile 
Fransa hükumetine ve Milletler Ce
miyetine müracaat ederek Lübn7ın

dan ayrılmalarını, Alevi Cebeli Dü
rüzde olduğu gibi kendilerine de 
muhtariyet verilmesini istemişlerdir. 

Brüksel - Bir Fran~ız milli Belçika 
bankasına keşide edilmiş 630 bin franklık 
bir çeki mahirane bir surette tahr'f ede
rek bankadan 630.000 frank almaya mu
vaffak olmuştur. Zabıta bu dolandırıcılı
ğın failini aramış ise de araştırmaları bo
şa çıkmıştır. 



' 
Mesut Kastamonu 

Mukadderatı lnönü Tarafından 
Ele Alınmış Bulunmaktadır 
Vali, ihtiyaçları ve Mukarreratı izah Ediyor 

T A 1' 

Sevgilisinin 
Kanını İçmiş 

İzmit, (Tan muhabirinden) - İz. 
mitin Bayraktar köyünde Kimn a
dında birisi ayni köyden İsmafıl ka
nsı 25 yaşlarındaki Mahmureyi bı
çakla öldürmii§tür. 

Bir vazife ile İzmtrde bulunan K..; 
zun, bir müddet evvel yirmı gün 

izin alarak köyüne gelmi,, bu müd-
Kastamonu, (Tan mubabirlnden) Relsicümhurumuz, bu meselenin takarrüT etmiştir. Bu sayede boTÇ -

- Vali Avni Doğan beyanatta bu- halline yolda iken teşebbüs buyur- lan ödemek, binaya kalorifer koy - det içinde de .M~hmure ile ~üna~~ 
lunarak Reisicümhur ismet ~ü - muşlardır. Karabükteki İngiliz şir - mak mümkün olacağı gibi önümüz- bet peyda etmıştır. Kazımın ızın mud 
nün seyahatleri hakkında ez.cümle ketine mensup mühendislere, Amas- deki yıl içinde bir kısım kazaları • deti bitmek üzere iken Mahmun!: 
demiştir ki: ra ve İnebolu limanlarını tetkik et- mızda Halkevi binalanna başlanma- - Ben artık bu köyde duramam 

"- Reisicümhurun eeyahatler:in- meleri için emir vermiş bulunuyor- s:ı kabil olacaktır. , beni de götür. Fakat bostan sonuna 
de takip ettikleri gaye, hallmı fikl - lar. Yapılmakta olan Çatalağ'zı li - 6 _Tosya Kargı ve Taşköprüde kadar bekliyeltm kocam bostan pa-
yetlerini yine balkın dilinden van- manı ile birlikte bu işi de bir muk . ~- · · ' larak ı.·tm kti a- sulama işlen uzerınde tetkikat yap- ralarını toplanyınca alır almaz bera-
'iasız o ~ı e · veleye raptetmeyi kısa bir çarei hal mak üzere bir mühendis gelecek - . . · 

Bu suretle yapılacak tefki[atın, olarak telakki buyurmuşlardır. tir. ber giden~. ~~Iştır. Fakat b~sta~ 
Alemine yazılmıt raporlardan daha 2 _ Kendir t.n· Kendir mesele- . • . • paraları bır turlu toplanamadıgı gı-

.. . - ~·· 7 - Mıllı Şefımız Kastamonuyu 
rmüfıt olacağından şuphe etmiyorlar. sinin Kastamonu için hayatt bir iş - . V kill im.'· akınd b 

Hakikatte de cümhurrelsimfzltı. olduAu İ.mıet İnönünce kabul edil- gonnıy.en e er ı~ın y . a liu 
· · ik - · rayı zrvBTet etmelenni temın ey -

takip ettıği tetk usulu daha iyı miş bulunmaktadır. Celp buyurduk- ~' •• Ad• d 'b 1 d 1 
11• ektedl yeceıuen va ın e u un u ar. 

tece ı etm r. lan Sümerbank müdürü ile Zongul- v • v 

Kastamonu hallmım f{klyet ft dt- daktan itibaren bu iş hakkında ko- 8 - _Me_:valı agaçlar f ıdanlıgının 
1eklerini en kısa ve doğnı yoldan n 1 rd yılda koyluye en az yarım milyon 

upnuş a ır. fid t . d k b' la 

bi Mahmure de Kazımdan soğumuş, 

"- Ben artık gidemem deyince 
izin müddetini 50 gün geçiren Ka-

zım çaresiz İzmire dönmüştür. 

İzin müddetini geçirdiği için ce

zalandınlan bir suçla da hapse mah söyliyebilmeleri ve isteklerinin ph- Neticenin devlet merkezinde Ve ı an evzı e. ece ır pro~am .ça.-
_. end' 1 rd ---~ bul h 1 • ' lışmasını emır ve buna aıt tahsısa- k.'1.- edil v~- h · t ' •ı. ışe e en Uz.AA unmuı, a - kıllerle yapacakları temastan sonra . wu en ~ım apıs en A<.aça -
kın fıtraten malik olduğu ince ve ne- müsbet olarak elde edileceğine ka - ~n temın buyurulacağını işaret et-
zih duygular, kendilerini çok müte- nilm. tıler. 
hassis etmiştir. 3 _ Kastamonu ve mülhakabnın Görülüyor ki, esaslı dertlerbniz 

Bu seyahatlerinde halla dinlemek ffmendifer yapılıncaya kadar kalın v~ ihtiyaçlan~ı~ Reisicümhur bü -
ft hakikatlerle karşı karşıya gelmek maktalı güzel şoselerle Sinoba, Ço- yuk İsmet İnonu ta~afmdan a~a -
imkanlannı bulmuşlardır. ruma ve Karaıbüke raptı, İnebolu _ ştlrnış ve meseleye bız_zat. kendılerl 

rak gizlice köyüne gelmiş, kendisini 

oyalıyan Mahmureyi takibe başla -

mıştır. Evvelki gün Mahmure her

şeyden habersiz dağda koyun otla -
tırken K~mn birdenbire karpsd'ıa 

çıkmış ve bıçağını çekerek kadının İnönü gibi çalışmak ve mnıete Ankara yolunun yeni baştan kalın tarafından vaz'ıyed edılmiş bulunu -
mutlaka yeni ve müfit işler yapmak maktah yol haline ifrağı için (22) mil yor. vücudunun muhtelif yerlerine sap -
emelinde olan bLr devlet reisine kar yon liralık bir inşaat mutasavver - Bu mesut tetltikatm müsbet. ne- lıyarak öldürmüş ve kan tutmasın 

diye Mruımurenin kanından bir par 

Radyo 
Pa.zarteai, 26. 12. 1938 
~NKARA RADYOSU 

Türkiye Radyod'fti:eyon Postalar 
Türkiye Radyosu "-nkara Radyosu 

Dalga uzunluiu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

T. A.Q. 19,74 m. 15195 Kes 20 Kw. 
T. A. P. Sl,70 m. 9465 Kes 20 Kw. 

ANKARA 
12,30 Mih:lk - (Pl), 13 Saat, ajana ha

berleri ve meteor Ankara, 13,10 Müzll: 
(bir solist - Pi), 13,30 14 Türk mlWği
(Pl), 

18,30 Mfizik (dans saati), 19 Konuşma 
(doktorun saati), 19,15 MOzik (dans saa
ti devam) 19,30 Saat. ajans, Meteorolojji 
ve ziraat borsası haberleri, 19,45 Tilrk miı 
zlğl (İncesaz faslı - Bestenigtır - Seba 
faslı) 20,15 Müzik (radyo orkestrası -
Praetorlus) 1 - Konserto grosso No. 1 
(Vivaldi), 2 - Kuperenin mezan - (M. 
Ravel), 3 - Senfonietta (A. Tansman). 
21,15 Saat Esham, Tahviltıt, ve Kambi
yo - nukut borsası fiatlan, 21,25 Tiirl. 
müziği. Saz eserleri ve ~nrkılar. l ...... Hl
cazkAr peşrevi - Tanburt Cemil 2 - Şar 
k1 beyhude değil nalc \'e ahım, (Gırlftzen 
Asım Bey), 3 - Şarkı - Guldü açıldı -
(Hacı Arif Bey), 4 - Şarkı - Kaybetti 
gonül - (Udi Cemil), 5 - Şarkı - bir 
kendi gibi zalimi sevmiş (Lemi), 6 - Hı

cazkAr saz: semaisi (Tanburl Ccmfl), 7 -
Taksim (Veclhe), 8 - Hüzam şarkşt -
Neşeyabı llltfun olsun (Musullu Osman 
Efendi), 9 - Eşkl çepnin (Etem Efendi), 
10 - Hüzam türkü Naclyem. Çolanlar: 
Vecihe; Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Me
sut Cemil. Okuyanlar: Mustafa Çağlar, 

Muzaffer 1tkar. 22,10 Konuşma 22,25 Mil
zik (Küçük orkestra), 1 - Vllhelm Ten 
(Rossinl), 2 - Volga klange (Otto Lln· 
deman), S - Kostümlü balo (A. Rubins
tein) 4 - Ça"rdaş (L. Grosman), 23,25 
Müzik (cazband) 23,45 24 Son haberler 
ve yarınki program. fl ytıilli borcumuz, kendisini doğru- dir. Buna ait tetkikatta bulunmak ü- ticesini tahakkuk ettirmek işını ta

dan doğruya hakikatle karşı karşı- zere Nafia Vekaletince bir mühen- kipten bir an geri kalmıyacağım. 
ya bulundurmaktı. Bunda gerek me dis gönderilmesi emrolunmuştur. Cümhuriyet hü~umetinin h~r su~t!e 
mUl' arakada§lanmız ve gerek halk 4 _ Reislcümhurumuz, lisenin ya müzaherctine layık olan bölgemızın 
tamamen muvaffak olmuş bulunu _ takhane ve sair Dıtiyacahnı karşıla- talii artık parlamış telakki ..,ıuna-

çacık yalıyarak kaçmıştır. Vak'a lenfonner: * 

yorlar. mak üzere istenilen (100.000} lira - bilir. 
Kastamonunun hakiki ilıtlyaçlan lık tahsisat için Maarif Vekili ile Büyük misaf'ırimizin Kastamonu-

bilhassa fU noktalarda toplanıyor: görü§eeeklerinl 'beyan buyurmuşlar da bulunduğu müddetçe halk ve me 
1 - İnebolu mendireği ve bu dır. mur arkadaşlarımdan gördüğüm mü 

mendireğin içerlslnln deri~ - 5 - Hatkevimizin nevaksı için zaheretin şükranını ifade etmek de 
mesi meselesi. (25.000) liralık tahsisat verilmesi de borcumdur.,, 

Halk evi Almanya Adanadan Portakal Almıya Başladı 

derhal jandarmaya haber verilmiş, 22.05: Bratislava, Prag: Senfonik kon-
katil Kazım sekiz saatte yakalan - ser. 
mqtır.Adli tahkikata devam edilmek Hafif Kon1erler: 

'l.10 Berlln kısa dalgasr. Konııer, t: No-
terlir. el konseri, 9 Varşova: Orkestra tarafın

iki Portakal 
Hırsızı 

Tevkif Edildi 

dan sabah konserl, 1% Bfikreş: PIAk kon
seri, 13: Berlln kısa dalgası: Hafif mu
siki ~15.45: Bando mızıka, 13.10 Bukrcş: 
Sibiceanu orkestrası (14.20: De\•amı), lll 
Berlln kısa dalgası: Karışık havalar, 16.15 
Bratislava: Eğlenceli musiki, 17Peşte : 
Pl.Ak musikisi, 17.25 Prag: !:ski duğOn 
musikili, 17.45 Berlin kıaa dalgaSJ: Neşe-

28-tz-938 ~ 
VE FAT 

İstanbul Barosu avukatlarıncla11 

AVRAM MOTAL 
Muztarip olduğu hastalıktan kut' 

tulamıyarak 25-12-938 tarihinde ~ 
fat etmiştir. Cenazesi 26-12-938 p#' 
zartesi günü saat 13 de Altmcıd dt' 
lzrael Keneset sinagosundan k'1 
nlarak Haskoy mezarlığına def n 
lecektir. 

.....,_..":'Pr.'rnl Bu akşam saat (9} • 
IUilM .... IUil .. (RAHMET EFiNO 

büyuk operet 
Bllyük Macar balesi. 

" -• .....-... Her Perşembe JVJJC 
gecesi .,.,,, 

Cumartesı ve 4JJ 
matine şaat (1~ 

iSTiKLAL CADDESi 
KOMEDi K9'MI __. 

26 - 12 - 938 Pazartesi ,.,..
akşamı saat 20,30 ~ 
MUM SÖND__, 

11 İssonu konseri (18.50: Keza). 19 ~ 
Askeri band<> (19.40: Devamı), ıuo_,. 
şova: Salon musikisi plAklan, 19.41> ---"' 
reş: BalAIAyka orkestrası, 20.05 BüP,oJI 
Radyo orkestrası (21.15: Devamı). ,dl'_ 
Peşte: Macar Noel muslk.Jsl, 22 20 "ıf ~ ~ 
va! Knnşlk orkestra konseri, 2:. B0ıcr"" 
Romen musikisi, 23.20: Prag: pUlc JllO 
siklsi. 
Operalar, Operetler : " 

10.30 Berlln kısa aaıgası: ~ 
operetlerden d. nslar, 20 Varşova: -X:,. 
tesse eterrıelle., isimli operet pcejdtı 
Peşte· Operet musikisi. 
Oda Muılklıl: ,,, 

18 Bükreş· Saksofon duetl, 23 fi • 
Salon kenteti (Rcsouıhi. Kar2anof 
blch vs.). 
Rfflbllır: -'. 

10 Berlin kısa dalgası: Bactı'ın 1' 
lerinden konser, (12: Şarkılar), 16 1~ 
şova: Koylü şarkıları (17.10; Noel (J' 
lan), 18.10 Vnrşova: Piyano resitali~ 
pin), 18.15 Berlln kl!a dalgası: ~ 

konseri, 18.25 Prar. Noel şarkıları. 1 

Bukreş: Rumen halk şarkılan. 

Avrupanın en büyili 
ist&syonlarmdan birinitı 

Türkiye için yapa c:oi 1 

huıusi netriyat 
Yarın akşam saat 21.30 da ffo~ 

dada k8in Philips fabrikasının b 1' 
susi istasyonu olan P C J Türlc11' iJ1 
mahsus olmak üzere kısa dalt• 
31.28 m!'tro üzerinden "Türk C;eC" 
si,, neşriyatını yapacaktır. 

Zengin Bir Kıı 
Programı Hcmrladı 

Keğork ve Mehmet Dursun adın
da iki arkadaş dün hal binası içinde 
dolaşırken ağzı açık bir portakal san
dığı nazarı dikkatlerini celbetmlş ve 
kimsenin görmediğini zannederek bu 
radan 20 portakal çalmışlardır. 

1 ~~~i!!• 1938 senesini gayet güzel bir filmle bitiren 

Dış Piyasalara Port akal 
Eminönü halUvi bu, seneye ail S + d B M • ı 0 n kışlık faaliyet pragramını tatbike a 1ş1 n an eş 1 y 

başlamıştır.Bu program ile esaslı hat 

üzerinde tatbik edilecektir. L·ı ra K .,, 
1 - Konferanslar ve temstller azana c a CJ 1 z 
2 - Edebiyat ve sanat geceleri.. 
3 - Meslekl ve ilmt içtimalar. 1 Adarul, (Tan) - Almanya Çukur-\ Dört, be§ yıl sonra ağaç adedi, mu
Konferanslar her hafta peqembe ova bölgesinden mühim miktarda hakkak surette bir milyonu bulacak-

akpmlan üniversite profesör ve do- portakal satın alrnıya başlamıştır. tır. Bir ağaçtan vasati olarak senede 
çentlerile diğer mütebassıa zevat ta- Bölgemizdeki narenciye a~açlan - elde edilen para 12 liradır. Şu bale 
rafından verilmek üzere nisan so • nm adedi 598 bini bulmuştur. Mm- - Ç ku rt k 1 1 ~ h 1 nu a k d d gore u rova po a a cı 16 • er yı 

n a ar evanı edecektir. Her takamızm muhtelif yerlerinde yetiş- 1 k t dahil" . tihlAk kt kt 
perşembe gun" ü ak-mı 11 b mem e e e ı ıs a çı ı an 

r- ver en u tin1en portakal adedi şudur: · i b ·1 1 konferanslardan sonra evin gösteri sonra, hançten asgar eş mı yon Ira 
kolu tarafından bir piyes de _ Adanada 8,740.000, Kozanda 5 mil- kazandıracaktır. 
nacaktır. Bundan ba .. lra he h oftyna yon 354 bin, Karaisalıda 13.800, Ka- Bugün yapılan ihracaftan elde edi-

YA r a a çar l kA - b uk ·1 li b 1 
çarşamba, cuma ve cumartesi g~le- dirlide 525.000, Ceyhanda 11,500, Os en ar, uç uç mı yon ryı u -
ev salonunda birer piyes temsil edi- maniyede 4 milyon 24 bin, Dörtyol- maktadır. 
lecektir. da 57 milyon 500 bin, Bahçede 18400 Almanyaya Gönderilen 

portakal ki ceman 76 milyon 329 bin Buğdaylar 

portakal. İki haftadanberi Almanya için pl-

Fakat biraz sonra sandığın başına 
gelen mal sahibi portakalların eksil
diğini farkederek kapıdan çıkmak ü
zere olan hırsızların arkasından koş
mıya başlamıştır. Nihayet Keğork ve 
arkadaşı yakalanarak Sultanahmet 

üçüncü sulh ceza mahkemesine gön
derilmişlerdir. 

Mahkeme şahitleri dinleyip suçu 
sabit gördüğünden başka şahitlerin 

celbi için duruşmayı talik ve suçlu
lardan her ikisini de tevkif etmiştir. 

T EŞEKKÜR 
Aile reisimiz eczacı Mehmet Kazım 

Özimerin vefatı dolayisile geTek biz
zat teşrif ederek ve gerekse mektup
la taziye nezaketinde bulqnan r.evata 
ayn ayrı cevap vermeğe teessürü -

s u M ER SINEMASI 
1939 senesine ondan daha neşeli bir fimle 

giriyor 
3 Kahkaha Yıldızı 

FE R N AND EL 
EL ViRE POPESCO 

DUVALLES 

iKI AÇIK GÖZ~ 
Kahkaha tufanını temsil ediyorlar. 

Bu Çarşamba akşamı şen müsamere 

~ 

#28 Kanunuevvel Çarşamba günü akşamı TURAN TİYATBOStnd'j 

müz mani olduğundan gazeteniz va - ~i!ii!!i!~!iiii!!iii!!!i!!iiiiii 

Ses kraliçesi Hamiyet Yüceses ve 

arkadaşlan sanatklr Naşit ve 

arkadaşlan Viyanada seyahat 

Komedi 3 perde tafsilAt el 

ilanlanndadır. 

Edebiyat w sanat gıecelerlne p _ 
lince: Her ayın ilk ha.ftannm salı 
günü akşamı tertip edilecek olan bu 
gecelerin birincisi büyük Türk piri 
Bakiye, ikincisi Fuzuliye, üçüncüsü 
Nedime, dordüncüaü Aflk Gevberiye 
tahsis edilecektir. Bunlar haricinde 
olmak üzere birer müverrih Naima 
n seyyah Evliya Çelebi geceleri de 
yapılacaktır. Bu gecelerde lsirnl.ori 
geçen büyük adamlaruı heyatlıın 
hakkında konferanslar verilecek, e
serleri tahlil Q}unduktan sonra ıllr
lerinden ve kitaplarından dejerU par 
çalar okunacaktır. Bunlardan bqka 
olmak üzere tarihçi Mükrimin Halil 
tarafından her hafta salı günü akşa
mı, Anadolu Selçukileri hakkında ta
rihi müsahabeler tertip edilecektir. 

Bu yıl rekolte 80 milyondan fazla- yasadan toplanan Anadolu buğdayla 
dır. Bu sene mmtakamızda daha 200 rmdan ikinci bir parti daha satıl -
bin portakal fidanı dikilmiştir. Ayn- mıştı. Son iki gün içinde ofis, Al
ca muhtelif cins portakal fidanların- manya için bin tonluk bir parti buğ
dan da tecriibe için 20 bin tane dikil- day satmıştır. Bu buğdaylar bu haf-

sıtasiyle teşekkürlerimizi sunarız. • ••••••••••••••••••••••••••-....... 
Zevcesi Pakize, Yeğeni Mediha ve 

Her ayın ilk haftasında da mesle
ki ve ilmi içtimalar tertip edilecek
tir. Bu toplantılara lstanbuldald yuk 
sek, lise ve orta mekteplerde ders o
kutan edebiyat, tarih, coğrafya, fel
sefe ve türkçe muallimleri iştirak e
decektir. Her içtimada bir mesleki 
milsahabe yapılacak, müteakıben 

meslekda§lar beraber çay fçecekler
dir. 

5 ASKERLiK iŞLERi 
Kartal Askerlik şubesinden: 
Biga şubesinden naklen İs!anbula 

gelen ve §Ubece bulunamıyan yedek 
ıstihkam astegmen (21178) Yusuf Ce 
malin derhal şUbeye müracaatı. 

mlftir. ta yükleruniye başlanacaktır. 

Marclinln Su Proiesi Yapllıyor 
• ı • 

Mardinden gilzel bir glrtlnlı 

Mardin, (TAN) - Mardinin ha
yati bir ihtiyacı olan içme suyu me
selesi de hal yoluna girmiştir. Vali
nin ve belediye reisinin teşebbüsü i
Jc şehre getirilecek suyun istik~f 

projesi için 19.500 liralık bir istikraz 
akdedilmiş ve istikraz mukavelesi 
Ankarada imza edilmiştir. Şehrin i
mar planı ve haritasının yaptınlma-
11 kin de hazırlıklara ba~anmqbr. 

eşi Doktor Halil Sezer, çocukları 

Adalet ve eşi Osman Müeyyet Bin -
zet, Muzaffer ve eşi Doktor Sezal 
Güren, Hürrem Özlmer, Adnan Ö

PIERRE RICHARD WILLM 

TARAKANOWA 
zimer. 

SENORITA 
Kadmlann en güzeli 

• 
Şarkıların en ı.;üzeli 

• 
Fillmlerin en güzeli 

SEN O R i r -A 
• 

JEANETTE 
MAC DONALD 

NELSON 
EDDY 

iPEK ve MELEK 
Sine mala randa Z A FE R TACI O LACAKTIR 



---- 26 - 12 - 938 

'"T'AN -
Gündelik Gazete 

--<>--
TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, hertetde 
temiz, dürüst, sımlmf 
olmak, karlln g1Zeteal 
olmıya çalıtmaktır. 

ABONE BEDELİ 
Tiirkiye Ecn~bi 

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

Mllletlerarası posta Utlhadına dahil 
oımıyan memleketler için abon<' 
bedeli müddet ııırasiyle 30. 16. 9 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir 
Adres değiştirmek 25 kuruştur 
Cevap için mektuplar 10 kurus
hık ıml ll~\Tpql 111.,,mdır 

i 
....................... . 

GONON MESELELERi ı 
••••••••••••••••••••••• 

lürk 
Mimarlarının 
Endişeleri 

Atatürk anıdının ecnebi mlmarla
ta Yaptırılması, Türk mimarları ara
sında teessürle karşılandı. Türk mi
bıarlarını endişeye sevkeden sebep 
ll'ayet basittir. Atatürk anıdı, bir mo· 
ll\inıan olacaktır. Öyle bir monüman 
Jq bütün inkılabı ifade edecek bir 
kıYnıet taşıyacaktır. Mimarların id
diasına göre bir devri yaşatacak olan 
htı anıdı Türk mimarları yapmalıdır. 
14.slar Lenin abidesini bir Rus mi
t1arına, Çekler Cümhurreisi Maza -
tik için yapılan mozole ve hürriyet 
llbidesini bir Çek mimarına yaptır -
btışlardır. Bunlar bir tesadiil eseri 
değildir. Eseri milli sanatkara mal et 
bıek gayesiyle yapılmıştır. 
"-· ' ••urnarlarm Atatürk anıdmı Türk mi 
~arlara mal etmek için gösterdikle
li bu arzu ve ileri sürdükleri iddiala
~ takdir ederiz. Fakat Atatürkün 
eykellerini ecnebi sanatkarlara yap 

tırnıaktaki gaye, bu heykellerin kıy
bıem bir sanat eseri olmasını tem.in 
endişesiydi. Türk sanatkarının, dün -
l'a sanatkıirlarile ayni kıymeti ifade 
etmediği düşüncesiydi. Türk mimar -
lıtrı kendilerine karşı gösterifon bu i
timatsızlığa itiraz ediyorlar. Diyor -
lar ki: 

''Devlet projeleri bilhassa ecnebi 
~irnarlara sipariş ediliyor. Btmda 
endi sanatkarlarımıza karşı bir iti -

tttatsızlık görmekteyiz ki bu yersiz -
dir. Fevkalade bir ihtısasa lüzum gös 
teren birkaç projeden maadasmı Türk 
~İınarları muvaffakıyetle yapabilir
~~· Bunu isbat edecek bir çok misal 
~0sterebiliriz. Bahusus ecnebilerden 
~ldığı~ız eserlerde ne fevkalade bir 
. llsusıyet ve ne de Türk karakterini 
•fade edecek mimari görmüyoruz. 

() halde niçin yerli sanatkarlara iş 
~.rip onlan yetiştirmiyoruz. Mesela 

•llet Meclisi projesini kazanan mi
~ara daha dört beş proje sipariş e
•lıniştir. Bütün vilayetlerde yapılan 

'ı>or sahalannın projeleri bir ecnebi 
~hnarın inhisarı altındadır. Sonra 
" tnimarların yanında çalışan mi • 

ltıarlar da tamamen ecncbidir.,. 
d l\tiınarların bu iddialan üzerinde 
~ llrınak gerektir. Atatürkün anıdı, 
~.tıdi söyledikleri üzere "Fevkalade 
d tisasa lüzum gösteren projeler -
ell,, biri ve en birincisidir. 

lıunu bir Türk mimarının yapma
; bütün memleket hesabına iftihar 
't~·rccek. bir hadisedir. Fakat bunu 
"Urk numanna yaptırmak endişesiy
~ 0ı:ınn kıymet ve gilzelliğine zarar 
tl'lneğe razı olamayız. 

t" li'akat fevkalade ihtisasa lüzum 
~sterıniyen, ve Türk mimarlarının 
~ llvaff akıyetle başaracağı eserleri 
~ llebı mimarlara yaptırmak şüphe -
tl· llıinıarlan teessüre sevkedebilir. 
~ 'lhassa bu mimarların yanlannda 
•lı,,a iki' · ıf · l hı y n ncı ım ınımar arın ecne-

:ttı 0lınası doğru değildir. Türk mi -
t llrlarına tecrübe görmek, yetişmek 
~atlarını vermek lazımdır. Bu nok 
~da ınimarlara hak vermekle bera -
Ilı~' Atatürk anıdı meselesinde çok 
tu 'Yatlı davranmağa mecburuz. Bil • 

tı b . t' 1· ~· eşerıye ın zaman zaman ge ıp 
~'&.:ret ed·eceği, Türk milletinin her 
d illan etrafında tavaf edeceği anı -
't:'.?• büyük bir şaheser olması, bütün 
~ ltr~ milletinin en içten özlediği bir 
~ Ydır. Eğer bu ~aheseri Türk mima
d Yaratacağını fimit ediyorsa, mey -
t:tı açıktır. Onun projeleri de tetkik 

11 gesecektir, mi11i nıhu bir Türk 
(Sonu Sa. 8. Sü 1 de) 

TAN 

le t b ld l.lk kt 1 M•!Bd s an u a me ep er ispanyaya ı~Al.'3& 
a a a 

• 
Devlet Dairelerine Okuyup Yazma Bilen 

Yetiştirmek Zarureti Mektep Memur 
Açılması İhtiyacını Ortaya Koymuştu 

1236 - 1820 de Rum ihtilali 
patlak verince hıyandle -

rinde, kendi milletleri menfaati i
çin çalıştıkları artık zerre k?ciıtr 

şüphe kalmamış olan Ru:n tercu
manlar Babıaliden uzaşlaştırılrnış, 
onların işini görmek üzere dil bi
lir bir iki mühtedi Müslüman bu-
lunmuş ise de bunlar da kafi görül 
miyerek Türk gençlerine frans:zca 
öğretmek üzere Babıalide Tercüme 
Odası adı altında bir Yabancı dU 
mektebi açılmıya mecburtyet h&.sıl 
olmuştu. 

İlk Müslüman Babıali mütcrci -
mi Ahmet Vefik Paşanın buyi.ık 
babası mühtedi Yahya Naci J'.:fep
didir. Bu zatın kabul etmiş okluğu 
isim de, mahlası da mühtedi oldu
ğunu gösterir. Bununla beraber 
yalnız dil öğrenmekle de mı.inev
ver ve malumatlı memur ve tercü
man elde edilmiş olIDV'*caktı. Bun
lara başka bilgileri de tğre1.ecek 

ayrıca bir memur mek-tebine ıhti
yaç vardı. Bu ihtiyacı karşılamak 

üzere açılmak istenilen ve zama -
nın hükümdarının adına nis1::etle 
Mektebi Maarifi Adliye denilen ilk 
memur mektebi için 27 Zilkade 
1254 - 1839 da neşrolunan uzuncc-. 
bir kararnamede deniliyor ki: 

"Seyf ile tevem olan hizmet a
liyei kalemiye henüz bir tahtı zab1-
ta ve nizama ithal olunamnd1ğın
dan elhaletülhazihi kalemler'! a-
lınmakta olan şakirdan, se>ıtiz on 
yaşına kadar mekteplerde yalnız 

talimi Kuran ederek filcürnıe sü
lüsü karalayıp Arabi ve Farisiye 
dair hiçbir şey görmemiş v~ ümu
ru dahiliye ve hariciyede istihdam 

olunacak ketebeye göre talimı e
hem ve elzem olan ulumu riyaziye 

• 

v~~~~-~~a~n~~~ı 
ye ve berriye mühendis mekteple- fedilerek, onların ıslahı düşünül-
rile' harbiye ye tıbbi~slek mek düğü sırada bundan hemen vazge-
teplerine alınan çocukların ''ma- çilip daha önce bunlarla meslek 
lumatı cüziyelere, yani yazı yaz- mektepleri arasında üçüncü sınıf 

mıya ve doğrudan doğruya türkçe bir mektep açılarak buralarda o 
bir kitap okumıya kudretleri olma- mekteplere girecek talebenin hazır-
dığından birdenbire elsinei ara- !anmasına ve yetiştirilmesine ka-
biye ve farisiye ve ecnebi olan rar verileli. 

Fransız lisanı ve bulundukları ı• şte 21 Zilkade 1254 _ 25 
mektebin muhassas olduğu tarikin mart 1839 da (1) 0 zamanın 
fennine müteallik bazı mukaclde -
mat taallümüne,,muktedlr olamayış 
ları idi. Bundan dolayıdır ki, bu 
meslek mekteplerine alınan çocuk
lar elifbadan başlatılır, onlara ev
velA. türkçe okumak, yazmak öğ
retilir ve bu suretle boş yere va
kit geçirilerek asıl meslek ve sa
natlerine yarıyacak ilimleri ve fen 
!eri öğrenmekte gecikirlerdl. 

Bu noksan subyan rnekteplerln
deki karışıklığa ve usulsüzlüğe at-

biricik meşveret meclisi ve teşri 
kuvveti olan meclisi vaıa.ce ittihaz 
olunan bir karar üzerine şehrin ö
tesinde berisinde hükümdarların 

yaptırmış oldukları bazı bj.i.yük 
mektepler seçilerek buralarda sub- · 
yan mekteplerinden üstün olmak 
"emsilden başlanarak bina, mak
sut, izzi ve nahivden avamil oku
tulması ve tatbikat için subhai sub
yan ve tuhfei vehbi ve sarftan i
lerledikçe Nühbe ve Bergüvi risa-

ve fenni 'coWafyanın belki ismini ı
bile işitmemiş olduklarında" ka -~· ............_. ~ ~ ... .....- - ----~~-----~~- ----- - - - .. - - - -

:~~l~~:~::::;:hsı:~:. AVUKAf =-ôlYORki: 
kaderi istidadihim anı öğrenip e-
ğerçe içlerinden bazı erbabı akiii 
nüha mesaii kisbiyelerine füyuza
tı vehbiye ve ilahiye inzimanıile 

oldukça katip denilecek derecede 
kesbi liyakat etmekte iseler de an-
lar dahi Ennadirü kelmadum kabi-
linden olarak ekseri fenni kalem -
den başka ilim ve hünerden bibeh
re kalmakta olduklarından !edil
hace mehamı saltanatı seuiyede 
istihdama layık adam buiun~ma -
dığı .. ,, beyan edildikten sonra hU
kiımet memuru yetiştirilmek üze -
re kalmakta olduklarından ledel
tepte Arabi, Farisi, hendese, coğ
rafya, tarih ve politikaya dair ders 
ler gösterilmesi ve Fransız lisanı 
arapçaya yakın (?) olduğundan ta
lebe arapça sarfunahivde meleke 
peyda ettikten sonra fransızca "bl'a 
mer denilen kitabın,, okutulması ve 
Babıali ile Babıdefterdarı arasın -
da açılacak mektebe Mahmutlu Ad
li'nin ismine nisbetle, Mektebi Ma
arifi Adliye denilmesi kararlaştırıl 
mıştı. 

• 
1 Ik memur mektebi olan M'k 

tebi Maarif Adliye bir çok 
macera geçirdikten ve sene
sine kadar yaşadıktan sonra yeri
ni evvela rüştiyelere (1262 - 1845) 
sonra darülmaarife (1266 - lil49), 
daha sonra mahreci ak.18.m'a (1281-
1864) ve en sonra da mekt~bi mül
kiyeye (1275 - 1858) bırakarak ta
rihe karıştı gitti. 

Fakat benim bu makalede asıl 
bahse mevzu ittihaz etmek istedi
ğim, halkın okuyup yazrrıasın1 da 
türkçe öğrenmesini temin edecek 
rüştiye denilen mekteplerin .:ıçılışı 
olduğu için onun üzerinde bllha.cı
sa biraz durmak lhım geliyor: 

Subyan mekteplerinin gülünecek 
ve ağlanacak hali ancak 1254 -
1839 da hükumetin dikkat gözünü 
üzerine çekebildi. Bunun da sebe
bi: Yanın asırdan fazla süren bir 
zamandanberi açılmış olan bahri-

Karı ve Kocadan Birinin Zina Etmesi 
Boşanmıya Sebep Teşkil Eder 

Yazan Avukat 
- Ne söylüyorsunuz beyim? .. di

yor; bütün varlığımı sarfettim. Her 
şeyi yalnız onun saadeti için feda et· 
meme rağmen aldığım netice ne ol-
du?" • 

Bana ihanet ederek benim ve kız
lanmın alnında ebediyyen silinmi· 
yecek lekenin yaradılınasına meydan 
verdi-
Muhatabımı teselli için bütün kuv

vetimi ·sarfediyorum. 
Kendisine gösterdiğim müşfik mu

ameleden bir kat daha müteessir ınü· 
temadiyen anlatıyor: 

- Hastalığından devamlı olarak 
şikayet etmesi üzerine akrabamın 

yanında ikamet etmek şartile lstan
bula gitmesine razı oldum. 
Ayrılırken göz yaşlarını gör.Jeydi· 

niz. Bana ihanet için bütün bu baha
neleri çıkarttığına miiın.kün değil i· 
nanmazdınız .. • 

Bir hafta içinde mektup gelmeme
si beni bir hayli meraka düşürmüş· 
tü. Mektubun tevzi günü bizzat pos· 
tahaneye gittim. Memurun az bekle· 
ınemi tavsiye etmesi üzerine etrafım 
daki geri gelen mektuplan tetkike 
koyuldum. Fakat geri gelen mektup· 
lann birisi karımın yazısını taşıyor
du. Memurun izni üzerine zarfı aç 
tım. Size bu dakikayı tarif edemem. 
Bu yazılar kanının sevgilisine saz· 
dığı, ve beni az zaman içinde kandı
rarak kendisine kavuşacağını tebşir 
eden hislerin ifadesiydi. Hemen ts
tanbula geldim. Karımı sevgilisinin 
evinde sarhoş, serbest cürmümeşhut 
halinde yakaladık.. Ceza mahkeme
si ıerek kanmı gerekse cürüm ~t>rİ· 
kini mahkfun etti. 

Reşat KAYNAR 
Beni bu vaziyetten kurtann.. ~ki 

gün içinde boşanma ilıiınını bana tes
lim ediniz. 

- Bundan sonra İstanbulda nıı o· 
turacaksınız? 

- Evet, evimi tuttum, iki çocu
ğtunla beraber yerleştim. 

- Önce bir sulh teşebbüsü ynpa
caksınız .. Tevkifhanede bulunan ka· 
rınıza miiddeiumumilik vasıtasile 

tebligat yaptırarak sulh mahkemesi
ne müracaat edeceksiniz • 

Sulh teşebbüsünün akim kaldığına 
ait vesikayı ikametgahınızın bulun
duğu asliye mahkemesine ibraz ede
rek mezkur mahkemeye boşanma 

davası a~manız zarureti vardır. 

Ceza mahkemesinden alınan kara· 
rı karınız temyiz etmi~ mi? .. 

- Evet dün temyiz etmişler .. 

- Şu halde ceza mahkemesinden 
hukuk mahkemesine delil olarak knl 
lanacağımız ilamı vermezler. Fakat 
cürmümeşhut esnasındaki şahitleri 
hukuk mahkemesinde de dinletmek 
mümkündür. 1 

- Temyiz mahkemesi karan bo
zar da beraat ederlerse •• 

- Ceza mahkemelerinden verilen 
kararların hukuk mahkemeleriude 
dolayısile tesiri vardır. Biz şahitleri. 
mide boşanma sebeplerinden biri O• 

lan zina filini ispata muktedirb .• 

- Fakat şahitlerim gitmek üzere. 
Btmlan en kısa zamanda dinletemez 
miyiz? .. 

- Derhal tesbiti delail yapttl'arak 
~ahitleri ikametgihlannda dinletebi
liriz ve en kısa bir zamanda netice
ye varabiliriz .• 

lesine çıktıklarında türkçe tnşa, 

hat (yazı, kaligrafi), lugat ve ah-
18.k,, derslerinin gösterilmesi ka -
rarlaştırılmış ve bu suretle bugün 
kü ilk mekteplerin temeli atılmış
tır. 

Meclisi vUtuun şu karan da 
gösteriyor ki, bu mektep

lerin açılışı bile halkı okutmaktan 
ziyade askeri ihtiyaçların doğur -
muş olduğu meslek mekteplerine 
talebe hazırlamak içindir. 

Meclisi valanm mazbatasında o 
zamanlarda birinci sınıf, yani bi
rinci derecede yahut ilk basamak 
sayılan subyan mekteplerine mu
kabil yeni açılacak olan bu mek
teplere ikinci sınıf adının veril -
mesi münasip görülmüş *de za
manın hükümdarı Mahmut II. bu 
adı beğenmemiş ve çocuklar sinni 
rüşte ge~iye kadar b• mektep
lerde okuyacaklar, yahut ancak bu
radan çıktıktan sonra rüştlerini 

isbat edecekleri düşünülerek bu 
mekteplerin adının rüştiye olması 
irade edilmiş, bu ad 1923 inkılabı
na kadar Türk maarü teşkilatında 
yaşamış ve ancak o tarihten sonra 
bugünkü adı alabilmiştir. 

Meclisi valanın mazbatasında o 
devrin ruhi haletlerini gösterecek 
fıkralara da rastlıyoruz. Mesela 
sınıfı evvel itibar olunan subyan 
mekteplerinden sınıfı saniye, ya
ni rüştiye mekteplerine • almacak 
çocuklar seçilirken "iptida maruf 
ve hademei saltanatı seniyeden bu
lunan kimselerin etfalinin alınma-
sı,, tabirinjn konulmuıı: olduğu gö
rülmekle beraber rüştiyeden çı -
kıp da o zamanın yüksek mektep
leri sayılan bahriye ve berriye, har 
biye ve tıbbiyeye girecek çacuklar
da "dalına liyakat ve istidatlarına 
dikkat,, olunması keyfiyeti kayıt 

ve tasrih olunmuş ve o devre her 
iki kaydı koymakta isabet edilmiş_ 
tir, diyebilirim. 

Yine bu mazbatadan anlaşıldığı
na göre, rüştiye mekteplerinde ta
lebeler sıraya oturacaklar, dersler 
subyan mekteplerinde olduğu gi
bi her çocuğa teker .teker değil bir 
sınıf talebesi kısım kısım ayrıla -
rak her kısma birden dersler gös-
terilecektir. 

'\.T ine bu mazbatalardan anla-
1 şıldığına göre rüştiyelere 

devam edecek çocuklara evkaf i
daresi tar.ıfından aylıklar bağla -
nacaktı. 

Fakat bu mekteplerin açılışı kuv 
vede kalmış 1261 - 1844 senesine 
kadar fiiliyata geçilememiştir. Bu
nun sebebine gelince: 

1254 - 1839 da rüştiye denilen 
ilkmekteplerin açılmasına karar 
verildiği sırada ayni günde bu mek 
teplerin idaresine bakmak üzere 
bir de Mekatibi Rüştiye Nezareti 
kurulmuş ve bu işin başına o dev
rin ünlü hocalarından Dürrüyek
ta adındaki kitabın müellifi İmam 
zade Esat Efendi getirilmişti. 

(Devamı var) 

* Bir Tashih 
Bu yazı serisinin dünkü nüsha

mızda çıkan kısmındaki serlevha
da bir yanlışlık olmuş, "İlkmektep
ler yüz sene evvel bu~n tesis e-

' dilmişti,, denilmişti. Yazının met -
ninden de anlaşılacağı veçhıle ilk
mektepler yüz sene evvel 25 ka -
nunusanide tesis edilmiştir. Bu 
yanlışlığı düzeltiriz. -

(1) Bizde uzun mllddet Hlcrt t<amerf 
ve bir bu~ asırdanberi de ondan 
bozma olan Malt tarihin kullanılmış 

olması ve simdi de MilAdl tarihin ka
bul ve tatbik edilmiş bulunması :ren! 
nesli olduğu kadar biz eski nesli de 
şaşırtmaktadır. MeselA burada 21 Zil
kade 1254 Hicrl Kameri tarihi Mil~

dl senenin hangi gününe tesadüf eder? 
Denilirse bu, 6yle kolayca bulunup söy 
lenecek bir rakam değildir. Her ne ka-

Ytlbaşı Hediyesi 
• 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel , 
General Franko, cümhu.riyetti İs

panyaya bir yılba~ hediyesi hazırla
nuş. Barse~onayı yerle yeksan ede
cek bir tari'are bombardımanı. 

1938 i, 1939 a ulaştıran gece, in-: 
sanlık tarihine, ne parlak, ne yük.:. 
sek, ne şerefli bir armağan hediye e
diyor. 

Hayal ediyorum. Sevil barlarında 
şampanya kadehlerini kıran miçola
nn üniformaları alkolle yıknmrke~ 
Don Robels'lerin şatolarında, \ardeş
lerinin kanını l\lnlaga şarabı gibi İ• 
çen asilzadeler, bozuk bir caza ayak. 
uydururken, dantel, ipek, tafta ete.k· 
!erin hışırtılarile parkelerin iistUn
den kayan baygın gözlü senyöritalar 
bir yılan gibi serpantinlerle sarılır
ken, Barselonanın üstünde tayyar~ 
ler, yeri" göğü, cennetle cehennemi,. 
arzla kainatı birbirine katarak uçu. 
yorlar. MitTalyöz, bomba, ateş, ba~ 

rut, cehennem alevleri gibi Kamıe

nin kastenyetlerini şakırdattığı dağ• 
lann, topraklann üzerine yağıyor. 

Hayal ediyorum. Süt emen çocuk.:. 
la ftllasını birbirinden ayınp yakan 
ateş, ölen oğlunun ac1S1yla dôvüneıı 
ananın, yıkılan harabeler üstünd& 
baykuş gibi inliyen ihtiyann, sers~ 
ri bir kuş gibi viraneden viraneya 
koşan çocuğun göğsünü. delip se-: 
giyor. 

Sevil barlarında dökülen şampa~ 
yaya bedel, Barselonanın sokakl~ 
kırmızı İmlan kanile yıkanıyor. İp(i
ıfal zenci cazına karşılık, mitralyöz;..:. 
ler tempo tutuyorlar .• 

Sevil'de serpantin şiritlere ıum.b; 
yılan gibi ~vnlan sarho~ bakı,lı sen
yoritaların elleri silAhlı kız kardcŞ.: 
teri, Barselona'da sokak başlarını tut.:. 
muşlar, nöbet bekliyorlar. Boğa gii
reşinde öküzii yenen, dağ başında 
insan soyan, fabrikada alın teri dö
ken, içinden İspanyol ruhunun kalı· 
ramanlığı fışkıran toprağı eşeliyeıı; 

sanat meydanında cirit atan, ilim 
cephesinde çadır kuran, hilrr1Yet ve 
istiklal sınırlarını at!J!e.'!..~r,. ~
la bckliyen bfitün bir millet, bütilıı 

Cümliuriyetçi İ5pnnya, 1939 senesi- · 
ni bir kan ve ateş sağnağı için.da 
karşıbyorlar. 

• 
Kar.nene nıh veren, taşı, topraf4 

sonsm: bir azadeliğin, hürri,-etin; 

kendine sahip olu~n aşk ve lmanilo 
yanan, insanlık tarihine bir kahra
manlık destanı hediye eden tsp~ 
ya... Amerikanın, fngilterenin ek
mek yetiştirmcğe çalıştığı aç İspa1l4' 
ya. lnsanlanna noel hediyesi diye 
tayyare bombası dağıtan cesur f.s
panya. Senelerdenberi,. taşını, topra

ğını, her yeri bir şaheser olan saııat 

idelerini, kültürünü, kendini, koru

mak için gösterdiğin bu mukavemet, 

bu dimdik duruş, a~hğın, silahsızlJ... 

ğın, imdatsızlığın bir Okyonnsu gibl 

kükreyen dalgaları arasında dahi ba 
şını biikmcden gösterdiğin bu fera 
gat, bu dayanış ta senin insanlığı 
peşkeş çektiğin yılbaşı hediyesi. 

dıır Hicrinin Miltıda ve MilAdinln Hie
r! mukablllerlnl gösterecek garpta "" 
şarkta birçok eserler ayzılmışsa da on
lar bu tarihleri günü gününe değil an
cak senesi senesine haber verirler. Hal
buki herhangi bir Mdisenin katı o
larak tesbiti için buna şiddetle ihti
yaç vardır. 

İşte bundan do1RY1dtr ki burada 
bahse mevzu olan 21 Zilkade 1254 ta
rihinin o zamanki Milfıd! senenin han
gi ay ve gününe rastladığının tayin ve 
tesbitlni eski devrin son milııecclı'n 

ve mu\·akkiti olan İnk1ltıp mfızesi mil
düril merhum Ahmet Ziya Akbuluttan 
rica etmiştl.m. Yazdıkları mOtaleayı ve 
bulduktan günil aynen şuraya kayde
diyorum: 

uı254 seneırl Hicrl Kamer1 Muharre
mi 1838 Mil!dt senenin martının on 
beşine düşer, 1254 senesi Muharre -

mlnden 21 Zilkadeye kadar geçen 314 
gündür. 1838 senesi 10 martına ka
dar geçen gOn sayısı ise 74 tür. 
ue+74-365=25. 

Şu halde 1254 senesi 21 Zllkadesi 
tün hesab!le 1839 senesJ ikinclkAnu
nunun 25 inci gününe tesadüf eder. 

25 İkinclkAnunun hangi güne rast
ladığının tayinine gelince: 

1254 senesi Muharreminin ilk gO
nü salıdır. Zilkadenin ilk günil ı~e 

Uluğ Beyin vasati hc~abına g6r<' pn
znr gilnil olduğundan Zilkadcnın 22 .,;; 
de pauırtesine dtişmek lfızımgclir. Sıt 

halde 21 Zilkade tabiidir ki bir gün ev
vele yani pazara rastgelir." 
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Dünkü Spor Hareketleri 
Galatasaray ile Beşiktaş 2 - 2 Berabere Kaldılar. Beyaz Siyahlılar 
Beklenen Oyu~larını Gösteremediler. G. Saray Epey Fırsatlar Kaçırdı 

· · Maçta iki tarafın hakimiyeti ı dakik asonra da Süleymaniyeliler i- · · • 
kinci gollerini yaptılar ve maç da 

B:rinci devrenin ekseri zamanla- 3-2 Beykozun lehine neticelendi. 
r ,nda Galatasarayın daha düzgün ve Takımlar : 
galibiyete daha hak etmiş olarak ça- Süleymaniye: Muvaffak • Ruhi, 
k-tığını gördük. ikinci devrenin baş- Burhan- İbrahim, Martyan, İbrahim
l:.H:.gıcı Beşiktaşa mü~~~ua;n, :;::)!lları Rauf, Servet, Vamık, Nizamettin, 
vıne Galatasarayın hakimiyeti altın- Raif. 
~a gEçtL Beykoz: Kandili- Halit, Bahadır -

f Sadettin, Kemal Mustafa - Cahit, 

1 1
- Gazanfer, Şehap, Mikrop, Kazım. 

_ Fener Stadında j Hakem' izzet Muhittindi 
Oyunu güzel idare etti. 

Beykoz Süleymaniyeye 

3 • 2 Galip 

Fenerbahçe Hilali 

6 • 1 Yendi 
Galatasaray kalesi bir tehlike anında Fenerbahçe stadında dün Beykoz

Süleymaniye ve Ve.fa Fenerbahçe 
karşılaştılar. 

Günün ikinci maçı Fenerbahçe -
Hilal arasında oldu. Bu maç tabii bir 
netice ile ve Fenerbahçelilerin 6 - 1 
galibiyetiyle neticelendi. 

Dün Taksim stadında, Galatasa -
ray - Beşiktaş maçı pek müsait bir 
havada oynandı. İkişer golle bera
bere kalan iki taraftan galibiyete da
ha layık şekilde oynıyaİı Galatasa
raydı. Ekseriyetin beyaz siyahlılar 

lehine biteceğini zannettiği dünkü 
müsabakanın cereyanı tahminlerin 
aksine idi. Müsabakadan evvel Ga
latasaray kadrosu hakkında yürütü
len ihtimallerde de aldanıldtğı sa -
haya takım dizildiği vakit farkedil
di. 

avantaj yakalayıp Salimi geriye ala
bilseydi dünkü Beşiktaşın o farkı çı
karabilmesi pek güçleşirdi. 

BeşiktQf nasıldı? 

İlk karşılaşma Beykoz - Süleyma
niye arasında oldu. Her iki takım da 
tam kadroları ile sahaya geldiler. 

Eskiden müdafaada oynıyan Sali -
min merkez muhacim mevkiine ko -
nacağı düşünülürken, Salimin sağ iç, 
Eşfakın da merkez muhacim olarak 
yer aldıkları görüldü. 

Berabere bitmiş bir mactan sonra 
şu veya bu oyuncunun yanlış mevki
lerde oynatıldığını ·iddia etmek bi
raz güçtür. Çünkü aksinin isbatı i
çin eldeki deliller hep nazaridir. Ma
amafih Eşfak gibi birinci takımda ilk 
görünüşte sağ iç, ondan sonra mua
vin, daha sorira biraz merkez muha
cim, tekrar muavin oynatılan bir o
yuncunun ortadan fazla içte daha se
mereli çalışması akıl hesaplarına da-

• ha u~un geliyordu. Salim gibi bir 
oyuncunun da merkezde bırakılması 
"müdafaadan ileri gidildiğine göre,, 
muvaffakıyet ihtimallerini her hal
de daha artırırdı. Çünkü Salim mü
dafaada oynadığı vakitlerde topa çı
kış ve giriş tarzı itibarile bir muavi.u 
ve iç üslubunda değildi. Müdahalesi
ni kısa bir anda yapm.ıya alışık bulu
na~ bir gencin topla fazla oynamak 
ve ıcabında muavin, fırsatlarda mu
hacim gibi çalışmak mecburiyetinde 
bulunulan bir yerde en yüksek ran
dımannını vermesi güçtür. Nitekim 
merk.ezde oynıyan Eşfak ekseriya 

• ken_dı başına çalışan bir iç gibi her 
v~zıyette ne yapılması lazım geldi -
ğine de hemen karar vermiş bir 0 _ 

~cu tarzında oynıyaınad1ğı ~bi Sa 
lım de içte bir iç gibi uğraşamadıAya 
ğ~na gelen topları şahsi gayretile ka
bıl olduğu karar sürmiye inhisar e
den şekilde çalıştı. İkinci golü çıka
r~=~k Galatasarayı berabere getir _ 
dıgı zamana kadar da rolünü hakkile 
kavramış görünemedi. Ondan sonra 
çalıştığı Uluğu merki!ze alan Salim 
~aha müessir ve daha verimli idi. 

Dünkü maçı gördükten sonra ~öy
le bir duşünceye varmamak kabil de-
ği:ldir: -

Beşiktaşlılara gelince en umulan 
oyuncularından Hakkının oyunda is
mi var cismi yok gibiydi. Takımın , 
diğer oyuncuları toplara gelişi güzel 
vurmakta, aralarmda yarışa çıkmı~ 
gibiydiler. 
Müdafaanın ağırlığı Galatasaraya 

epey sayı bahşetti. Muhacimlerin her 
zamanki beraberliği yarı yarıya in

mişti. 
Müsabakadan evvel galibiyetlerini 

umduğumuz Beşiktaşlılar dün ı;ıka -
rabildikleri oyundan sonra beraber
liğe şükretmelidirler. 

Maçın cereyanı 

Yukarda takımların tahlilinde iki 
tarafın nasıl oynadığım yazmış bu
lunduk. Maçın cereyanına ait bu kı
sım yukardaki izahtan sonra uzun o
lamaz. 

Yalnız gollerin yap1l1ş şekillerini 

yazmakla iktifa edeceğiz. 

Birinci gol 

İlk golü, maçın ilk dakikalnrında 
Galatasaray müdafaası önünde topu 
ayağına geçiren Beşi~ l ~h Şet'cf yap
tı. İki Galatasaray müdafii ıle ken
di arasına düşen topu rakiplerini at
latacak şekilde kullanan Beşiktaş sol 
içi birinci sayıyı yaptL 

ikinci gol 

Galatasaraylı Bülent, beraberlik 

golünü, çok güç ve kapatılmış zavi

yeden sokarak attı. Ne gariptir ki, o 
kadar güç bir sayı yapan . ayni o

yuncu daha açık ve daha kolay iki 

fırsatı başaramadı. 

O~üncü gol 

Oyunun üçüncü golüne birinci dev 
renin bitmesine yaklaşıldığı bir sıra
da yine Beşiktaşlılar muvaffak oldu
lar. Bu suretle Beşiktaş 2-1 galip va
z:yette ilk devreyi bitirmiş oldu. 

Dördünri.i gol 

İlk cakikalar, her iki takımın bir
birini denemesiyle geçti. Nihayet ilk 
fırsatı Beykoz yakaladı. Ve dördün -
cü dakikada Şahap Beykoza ilk go
lü kazandırdı. Bu gol oyuna hız ver
di. Httcmnlar karşılıklı oluyordu. 
Seri bir oyun oynanıyordu. 18 inci 
dakikada Süleymaniyenin merkez 
muhacimi Daniş beraberliği temin e
den golü Beykoz ağlarına taktı. 

Bu beraberlik golü Süleymaniye -
lileri daha ziyade canlnadırdı. Oyun 
da Süleymanıye lehine bir hakimi -
yet gözükmeğe başladı. Beykoz mü -
dafaası Süleymaniye hücumlarını de 
fetmekte mü§külat çekiyordu. Bu a
rada da Süleymaniye iki üç gol fır -
satı kaçırdı Talide Süleymaniyeye 
yar olmuyordu. 

Devre de Süleymaniyenin birbiri -
ni takip eden hücumları arasında 1-1 
beraberlikle neticelendi. 

İkinci devre Beykozun canlı oyu
nu ile başladı. Ve bu canlılık tesiri
ni göstermekte de gecikmedi. Bir kor 
ner atışını Kemal gole çevirdi ve 
Beykozu 2 -1 galip vaziyete getirdi. 
Oyun bundan sonra mütevazin bir şe 
kil aldı. Arada sırada da Beykozun 
müessir hücumlarını görmeğe başla
dık. 

Devrenin 39 uncu dakikasında sol
dan açılan Beykoz hücumunda top 
ortaya· geldi ve Mikrop üçüncü Bey
koz golünü de yaptı. Bu gol oyunda 
sertlik istidadını göstermeğe başla

dı. Kasti hareketlerinden dolayı ha
kem Süleymaniyedcn Raufu Beykoz
dan Gazenferi oyundan çıkardı. İki 

San lacivertliler üçüncü dakikada 
Fikretin ayağı ile ilk gollerini ka -
zandılar. On üçüncü dakikada yine 
Fikret ikinci Fener golünü yaph. 
Ve devre de 2· O Fener lehine bitti. 

İkinci devre yeni enerin hızlı oyu
nu ile başladı İkinci dakikada Fik -
retin güzel bir ortasını Şaban kafa i
le gole çevirdi. 

22 inci daltikada Fikret uzaktan 
ve sıkı bir şütle dördüncü golü de 
kaydetti. Bir dakika sonra da Yaşar 
beşinci golü yapıverdi. 

Bu gol Fenerbahçelileri bir parça 
gevşetir gibi cldu. Sağdan bir Hilal 
hücumunda Hilalliler yegane golle
rini yaptılar. Ve devrenin neticesine 
bir dakika kala da Yaşar altıncı Fe
ner golünü yaptı. Ve maç ta 6-1 so
na erdi. 

Takımlar: 

Fenerbahçe: Hüsamettin - Yaşar, 

Lebip- Reşat, Aytan, Esat - Fikret, 
Naci, Yaşar, Fikret, Şaban. 

Hilal: Murat • Akif, Selçuk - Til
ki, Zeynel , Cevdet - İlhan. Salim, 
Nalın, Hakkı, Rauf. 

Hakem: Şazi Tezcan. 

- 't--·™-----!'·~ref Stadında 1 
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Vefa • lstanbulspor 

1 - 1 Berabere Kaldı 
Bu sene lik maçlarında aldıkları 

iyi dereceleri:: dördüncülüğü sigorta
lı bir vaziyete sokan Vefalılann genç 
İstanbulsporlularla olan karşılaşması 

Beşiktaş kalecisinin bir kurtarl§ı ..... 

Ankarada Rumenler, Muhtelit 
Mağlup Ettiler Takımı 2 • 1 

Bükreşten buraya gelen Rumen ta
kımı dün ilk maçını An.karada yaptı. 
Hava oyunun bidayetinde yağışlı idi. 
Maçın ortalarına doğru yağmur ke· 
sildi. Rumen takımı ahenkli uynadı. 
Ankara takımı da canlı ve güzeldi. 
Müsabakayı seyreden binlerce ki

şi arasında vekillerimiz de bulunu-

yordu. Birinci devrenin on dokuııııı· 
cu dakikasında Ankara muhteliti ve' 
naltıdan bir gol yaptı. 

Misafirler 41 inci dakikalarda ı,e
raberliği temin ettiler. 

İkinci devrede de bir gol yapnt1~°' 
muvaffak olan Rumenler müsabııi'8' 
yı 2-1 bitirdiler. 

Galatasaray akıncıları Beşiktaş kalesi ö11ü11de 

heyecanlı ve güzel bir ceryan takip 1 
ederek 1-1 b~rabere neticelendi. 

Dünkü Kır Koşusu 
Dün Halkevi tarafından tertiP e

. tiC' 
dilen kır koşusu Şişli - Hürr~ye Vefalılar yalnız Muhteşemden 

mahr•.ım olarak sahaya çıktılar. Ve 
şu şekildeydiler. 

Muvahhit- Vahit, Orhan - Süley -
man, Lutfi, Abduş -Adnan, Hüseyin, 
Sulhi, Şükrü, Zühtü. 

Genç İstanbulsporlular da şu kad
ro ile çıktılar. 

Saim • Faruk, Hayri - Tarık, Sey
fi, Kazım - İsmet, Kadir, Orhan, En
ver, Bahri. 

İlk dakikalar İstanbulspor canlı, 
ve Vefalılar tazyik altına girdiler. İs
tansulspor sol tarafı güzel işliyordu. 

hediye tepesi arasında yapıldı 

3.000 metre üzerinde yapılntı 19
' 

nşta birinci Beyoğluspordan tısl'~ 
ik. · ··çiiilcil 

ıncı, Kurtuluştan Süren u 

de Beyoğlu Halkevinden ıwseYi" 
oldu. . 1 

5.000 metrelik yarışta da biritJC 
. f' 

Beşiktaştan Artin, ikinci neınirSP° , 
dan Hüseyin, üçüncü de Galats58 
rawian İbrahim geldi. -

Birinci Küme 
Puvan Cetveli 

Bu hücumlardan birinde Kadir İstan 
bulspora bir gol kazandırdı. Bu gol 
Vefalıları canlandırdı. Ve Hüseyin 
beraberlik golünü kaydetti. İkinci ... d "' ~ ()1 

.. .. ~ 
CJ o. ·~ ~ devre çok canlı geçti, fakat her iki ] p.. 

tarafta galibiy~ti temin edecek gol ~ 

kaydedemediler ve bu maç da 1-1 be- E-< 
7 3 

_ 39 ıs ~ 
b k 

Beşikta' 10 -;v 
ra erli le kapandı. Fener 10 7 2 1 31 7 ~ 

İzmirdeki Mar.lar G. s. ıo 7 2 ı sı 12 ı' 
'3 Vefa 10 5 3 2 19 1

7 21 
İzmir 25 (A. A.) - Bugün yapılan Beykoz 10 4 3 3 26 

17 
18 

1. Ü İ Spor 10 2 2 6 14 23 1-ıg maçlarında çok Demirsporu 9-3 · ı Topkapı 10 3 7 10 3 ıs 

"' ı:ı. .o 
~ ;::.:: <::! ..... 

"' ...... - ~ ~ .... •tıll < cı CJ "' l:Q ~ 

Eğer Galatasaray takımı maçın her 
hangi bir dakikasında bir gollük bir 

Oyunun dördüncü golü ki, Gala
l~s~rayın ikinci beraberlik golüdür. 
Salim merkezden kaptığı topu şahsi 
bir sürüşle atlata atlata götürdü ve 
b~~aberlik golünü yapm1ya muvaffak 
o•ııu. 

ve Alsancak Yamanları son dakika- Süleymaniye 10 1 3 6 g 21 1, 

~--~----------~----~;---=~;-~~~~~--:::-~-:--~--~~~-B~e!şı~·k~t~a~ş~k~al~e~sı~·~ö~n~ü~n~d~e~li~ıe~y~e~c~a~n~l~ı~b~ir~a~n~~--~--~~d~a~a~t~tı=~~ik~i~g~o~ll~e~3~-~l~y~e~nm::iş~t~ir~.--~H~il~~~ı~~~ı~o--~ı ~ 

Anl<aradal<i Spor Harel< ilerinden intıbalar 

Grup şa_mpiyonu olan Eskişehir takımı ile Samiun 
takımının biraraJa alınmtf re.simleri 

BQfVekil Celal Bayar, Orgeneral Fahrettin Altay ve Beden 
Terbiyesi. Genel Direktörü maçları seyrediyorlar 

Beden T erbiyeıi Genel Direktörü galip takımlara 
kupalarını veriyor 
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Kurultay 
Yarın 
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Kongreden 
Yeni Istanbul Bölgesi Yurdumuza 

Istanbulun Beklediği iş 

Geniş ölçüde Döviz Getirtebilir 
• 
I stanbul ve Trakya mıntaka-

sı yeni ziraat bölgesi taksi-
ırıatına göre birinci bölgeye ithal 
edilmiştir. 

Bu bölgede, Balıkesir, Bursa, 
Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Te
kirdağ, Kocaeli vilayetleri dahi bu 
1unmaktadır. Bu taksimat yapılır
ken coğrafi vaziyetler, iklim ta
havvüliı.t ve benzeyişleri nazarı 
dikkate alınmıştır. Bölgelerin hu
dutları tesbit edilirken bu iki esas
tan istüade edilmek pek yerinde 
bir düşünüştür. 

İstanbul gibi nüfusu kesif, bü
tün Avrupa merkezlerine muhte
lif nakliye vasıtalarile bağlı bu
lunan hem müstehlik, hem de ih
tacat merkezi olan bir şehir için 
bölge hudutları içine bütün civar 
\'ilayetlerin ithal edilmesi de çok 
isabetli olmuştur. 

Mesela Balıkesirin, bütfın iktı
Sadi münasebetleri doğrudan doğ
l'uya ve Bandırma yolile İs+anbu
la bağlıdır. Mahsullerinden ınısı-
1'1., arpası, üzümü, zeytini, z~ytin
}'ağı, kuru ve yaş baklası, merci
tneği, nohudu, karpuzu, kavunu 
hasılı her mahsulü hep İstanbuld~ 
Satılır. Kanaatimizce bir böh~enin 
istihsal şartlarını iyileştirmek, at't 
tırmak ne kadar faydalı ise o mah-
8Ullerin kıymetlendirilmesinin ve 
8atıslannın piyasaların nonnal te
sirlerinin haricine çıkarılmaması 

da o nisbette lüzumludur. 
Halbuki iki bölge arasında istih 

•al ve satış vaziyetlerinin ayn ay 
lı idare edilmesi nazariyatta uıüm 
ltün görünürse de tatbika-:.ta ô.ıi.
bla menfi neticeler vermekt<>dir. 
l:3u vaziyetin bir çok misallerini 
iki senedenberi Trakya, Bursa, 
l(ocaeli mıntakalarından Tstan
hu1 piyasalarına getirilen mahsul
lerin satışında vukua gelen nisbct
Sizlik1erde gördük. 1füsta hsile ö 
?ıernle idrakini beklediği b;r çok 
tnah-:ullerin satıştan sonra hesap 
blb:anını yaparken elinde hiç bir 
Şey kalmadığım defalarca g"rmüş 
tur. Bu vaziyet İstanbul piyMala
t':ına taze mahsul göndermek işin
de tedrici bir reaksiyon yaprn .. l~a 
ha.,Jamıştır. Ağacında çürüsün, 
torıra~a karıssın bari gübre olur! 
dlvenler artmaktadır. 
1\ .il' er kezi Avrupa piyasalarına 
1VI İstanbul ve Trakya kadar 

hktn hi~ bh' ekonomik mahTeç 

yoktur. Bulgarlar bile Umumi 
Harpten evvel İstanbul piyasala
rından sebze ve meyve gibi taze 
mahsulleri ithal ediyorlardı. Umu 
mi Harpten sonra Bulgaristan, İ
talya dahi dahil olduğu hald::ı 

merkezi Avrupa memleketlerine 
ve hatta İngiltereye yaş mahsul
ler ihraç ederek milyonlarr.a dö
viz ithal etmektedirler. Halbuki 
Marmara havzası arazisi ve ildi
mi Bulgaristan arazi ve iklim'.ı~rin
den çok mutedil ve mahsuldardır. 
Trakyanın, İstanbulun, Bnnn ve 
Kocaelinin, Bandırma . mınt::ıkası
nın Akdeniz havzamız olan birin
ci derecede turfanda mıntakqs•n

dan sonra, ikinci turfanda mınta
kamız olduğu gözönüne alınırsa 
bu ikinci mıntakadan A vrup-ı için · 
her nevi yaş mahsullerimizi temin 
ve ihraç etmek imkanları geni~ öl
çüde mevcuttur. 

İstanbulun yaş mahsul istill tı'd
nin nisbetini tetkik edecek olur
sak A vrupaya ihracat yapmasak 
bile bölgenin bütün bu gibi mah
sullerinin İstanbu lda sarfo·l ılece
ğini ve hatta ihtiyaca kafi eelemi
yeceğini bile kolaylıkla anlarr>ış o
ltU'llz. İstanbul tamamen hususiye 
ti haiz bir mıntakadır. 

Nitekim bu sene Bursad:ı taze 
mahsul yetiştirenler İstan

bul piyasasından azami istifadeler 
temin etmişlerdir. İstanbulun gı
da maddeleri bakımından et, ,c::üt, 
yumurta, peynir, sebze, meyve, 
yağ gibi zaruri olan ihtiyaçlarını 

nakliye masraflarına boi{madan, 
müteaddit vasıtaların kazançlan
na alet etmeden bol ve ucuza mal 

etmek için Trakyada, Bursa. Ko
caeli ve Marmara havzası sahil
lerinde zirai faaliyeti arttırmak 
lazımdır. Bu mıntakalarda kurula
cak müesseseler ve bu mıntakala

·ra dökülecek milli sermaye lıer 
mıntakadan daha evvel randlman
Jı olacak ve semeresi derhal alına
caktır. Bu bölgenin ziraat kalkın
ma bütcesinin en çabuk irat ge
tirimi olacağını kolaylıkla ar. 1 \~v

biliriz. Bulgarlar domatesten, e-

rikten, üzümden, taze sebzeden 
milyonlar kazanıyorlar. Bulgaris
tanda taze meyve ve sebze ihra
cından başka konserve imal ve 
Şimal memleketlerine ihr:ıç eden 
tamam elli tane konserve fabrika
sı çalışıyor. Halka bol sebze ve 

meyve yedirmek için her türlü 
teşebbüsler yapılmıştır. Bu suret
le ekmek ve dolayısile buğdayın 

yerli sarfiyatı azaltılmış ve buğ
dayın fazlası her sene ihracata Lah 

sis kılınmıştır. Zirai birinci bö-1 
gemizdeki hususiyet işte bu ba

kımdan önemlidir. Mesafenin kı
salığı her mahsulün daha taze ve 
daha elverişli fiyatlarla Avrupaya 

ihraç edilmesine imkan verecek
tir. Her halde İzmirin taze üzii-
mu.. karpuz ve kavunu, sebzeleri 

' 

tstanbuldan ve Trakyadan çok ev 
vel ve daha ucuz fiyatla Avrupa
ya ihraç edilemez. 

Tamamen istihsal şartlarının 

şeklini tesbit ve ilmi tetkik
lere tevakkuf eden bu iş hakkın
da fikir rnüdavelesine amadeyiz. 
Öyle sanıyoruz ki, birinci bi:>l~e
ye giren mıntakalanmız her bi-

rinde Marmara havzasının tabii 
şartlarından istifade edilerek ku
rulacak yeni kalkınma projesinin 

tatbiki sayesinde yurdumuzun bu 
geniş kapıları Avrupa piyasalat'ı
nın taleplerile tıklım tıklım dola
caktır. 

En iyi döviz celbi çarelerinden 

biri de işte budur. Her millet nef

sini her türlü mahrumiyetlere 

sevkedebilir, ekmek bile aramıya

bilir, fakat hiç bir Avrupalı p~

tes, meyve ve sebzeden mahrumi· 

yete katlanamaz. Medeni alem vi-

taminsiz yaşanamıyacağına 

dir. 

kail-
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<><>C"<><><>C<>CCD<~t>C::><><)4D<;~CC:><>~;:><)~~ 

Hayvan Hastahklarına Çare lst~riz 
Zarada çütçi Abdullah Halis, 

matbaamıza kadar gelerek dert 
yanmıştır. Bu zat ile ziraat mev
zuları etrafında uzun uzadıya ko
nuştuk. Kongreden çok büyük ü
mitler beslediğini söyledikten son
ra dedi ki: 

"- Bizim taraflarda her sene 

şarbon hastalığı oluyor. Yurdu

muzda istihsal edilen seromlar ka
fi gelmiyor. Hariçten de getirtmek 

yasaktır. 934, 935, 938 senelerin- -

de hayvanlarımızı aşıladık. 937 se
nesinde bizim çiftlik hastalık cet
velinden çıkarılmış.. O sene şar
bon seromu yapmadılar. Yalvar -
dım, yakardım, viUyet teşebbüsat
ta bulundu. Cevap alamadık ve ma 
alesef 25 baş sığırım öldü. 938 se
nesinde yine hastalık başladı. Yine 
seram yok.. Hayvanlarımız tehli
ke içindedir. Bu hastalık komşula
rımızdan geliyor. Bizi cetvelden çı
karmışlar ama hastalıkla hemhu-

dut bulunuyoruz. Kongreden bu iş 
lere dair pratik çareler istiyoruz. 

Bolvadinin Karapınar köyünden 

Mustafa Çelik yazıyor: 

l - Koyunlaruruzın kı§ ağılla

rında görülen bizce kene dediği -
nıiz kuru kahve büyüklüğünde bir 
mahliık var ki, koyunun sırtına 

bir çüt çıkarsa bir haf tada yüz 
bin tane olarak hayvanının kanını 
emerek öldürür. 

2 - İlkbahar mevsiminde koyun 
ların karnı yeşil ota doyarken kan 
devranı mı yoksa zehirlenmek mi 
ne ise bilemediğimiz bu hastalık
tan da ani olarak mühim zayiat 
veriyoruz. 

3 - Tarlalanm1zın mühim kıs
nunda hububat sulıyacak su bu
lunamadığı gibi kendimizin ve hay 
vanlanmızın içecek sularımızı en 
az iki ~aat mesafeden fıçılarla te
darik ederiz.,., 

lstanbul 

Bah~elerinin 

Kenesi 

Topkapıda balı~· 

vna Saffetin bah· 
s:nde patlıcanlar 

iizerine ıinz olan 
bir hınzır otu 

Otu İle Nasıl 

Etmeli? 
Bahçıvanllk 

Üzerine 

Enstitüsü, 

Bu Usulü 

Neşriyatımız 

Öğretiyor 

Değerli gazetenizin 22.12. 
938 tarihli sayısında 

Topkapılı bahçıvan Bay Meh
medin son senelerde İstan -
bul sebze bahçelerinde pek zi
yade türeyen ve İstanbul sebzeci
liğine büyük zarar ve ziyanlar ya
pan Hınzır otu ile mücadeleden 
aciz kaldıklarına dair olan yazısı
nı okudum. Geçen 1937 senesı ya
zında İstanbul vilayeti sebzeciliği~ 
ni tetkik ettiğim esnada, Yediku
leden itibaren Edirnekapıya kadar 
uzanan bostanları gezerken ben 
bu tufeyli nebata sak sık tesadüf 
etmiş ve bostan sahiplerine bun
lara karşı ne suretle savaşta bu -
lul'labileceklerini ağızdan izah et
miştim. 

Bugün İstanbul bahçıvanları -
nın en büyük düşmanı addettiğim 
bu parazit nebata karşı gelebil -
mek için yapılması lazım gelen 
mücadele tarzını bu defa da yazı 
ile anlatarak ameli meslektaşları
mın dertlerine bir çare bulınağı 

bir vazife borcu bildim. Mücade -
lesine girişmeden önce, bu parazit 
nebatın kendisini ve yaşayışını tet 
kik edelim: 

Fenni adı (Orobanche Ramosa) 
olan bu tufeyli nebat yur -

dumuzun her yerinde muhtelif i
simler alır: Mesela: Canavar o-

tu, Taun otu, Hınzır otu, Bostan gö 
çüren, Yumurcak, Cehennem çi -
çeği, saire gibi. Orobanş nebatı
mn birçok kültür nebatlanna hız 
olan takriben (100) kadar nevi var 
dır. Bunlann en ziyade sevdikle
ri nebatlar tütün, yonca, kenevir, 
bakla, mısır, domates, patlıcan -
dır. Ayni zamanda asmalara da a
nz olurlar. Bu nebatların kökle
ri üzerinde yaşıyan orobanşlar,. 

bunların musglarını emerek para
zit bir hayat yaşarlar. Bundan do
layı ana nebat tabiatile zayıflar, 
solar ve bitkin bir hal alır. Manisa 
ve Balıkesir vilayetlerimizde geniş 
mikyasta yapılan bakla ziraati sırf 
bu orobanşın çoğalması yüzünden 
bugün oldukça küçülmüştür. Tü -
tün tarlalanmızda dahi l)azı ku -
rak senelerde bu parazit büyük za 
rarlar yapar. 

B u tufeyU nebatın fohum!arı 
gayet küçük olup tütün to

humuna benzerler. Tohumlar ol -

[Arkası Sa: 8. Sü 2 ele] 
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Sabah, öğle ve akşam her 
Türk 
Mimarlarının 
Entlişeleri 

Bursada Bir Tevkif 
Kararı Verildi 

Hınzır O 1 ·ıu ile 
Nasıl Mücadele 

Etmeli 
(Başı 7 ncide) 

PUDRALAR 
Modasında 

Büyük Bir Tebeddül 
--0-

MübaM!}ab "Makiyaj" kalmadı 
--0---

yemekten sonra dişleri 

RADYOLI (Ba§1 5 inctde) 

mimannın aksettirmesi çok. muhte • 
meldir. Fakat buna sırf bir milli mi -
marlık gözü ile bakıp, anıdı mutla • 
ka Türk mimarlanna yaptırmak ar • 
ZUIU bilmem ki ne dereceye kadar 
doğru olur. 

Bursa, (TAN) - Ulus otelinde mi
safereten ikamet eden Yargı oğlu 

Ahmet Rami Yargı adında şık bir 
genç, otel karşısındaki halle eczane
si sahibi Kazım Yazganla münasebet 
tesis etmiş ve kendisinden, maaşını 
aldığında iade etmek üzere 15 lira 
ödünç istemiştir. Ankara müddeiu
mumi muavinlerinden olduğunu söy 
liyen Ahmet F\ minin bu talebi, Ka
zım Yazgan tarafından kabul edil -
miş ve istediği para kendisine veril
miştir. Bir müddet sonra Ankaraya 
giden Rami, Kazım Yazgana gönder
diği mektubunda: "80 lira maaşla 
hukuk ilmini yayma kurumu tetkik 
hakimliğine tayin edildiğini Ye bor
cumr ille ay başında iade edeceğini,, 
bildirmiştir. Fakat bu adrese yazdı
ğı mektuplar, (Kurumda bu isimde 
kimse olmadığı kaydı ile) iade edi
lince dolandırıldığını anlıyan eczacı, 
mücfdeiumumiliğe nrliracaat etmiş ve 
Rami hakkında takibata taşlanarak 
hakkında gıyabi tevkif müzekkeresi 
kesilmi~tir. 

gunlaşınca kapsüller açılır, için -
deki tohumlar rüzgarlarla etrafa 
yayılırlar. Toprağa düşen tohum-· 
lar (8-10) sene burada çimlenmek 
kuvvetini muhafaza ederler. Bu 
parazitin tohumlan yaşıyacağı 

nebatın kökleri üzerinde çimlene
rek bilahare kök hüceyratile gü -
zelce birleşir ve az zaman sonra 
kökler üzerinde kabarcıklar hu -
sule getirir. Bunlardan saklar te
şekkül ederek toprağın üstüne çı
karlar. Saklannın boylan 10-25 
santim kadar büyük olur. Renkle
ri sarımtırak mavi ve tüylüdür. 
Yaprakcıklan da pullardan (har
şeflerden) ibarettir. Çiçekleri ma
vi renkte ve adeta sünbüle ben • · 
zer. Buna karşı yapılacak müca
dele tarzları şunlardır.. 

CİLDE SÜRÜLECEK GAYET İN
CE ~İR PUDRA, TABİİ BİR Gtl'. 
ZELLİK VERİR. 

ile Fırçalamak LCizımdır? 

Çünkü . unutmaymız ki: Türk mimarlarını müteessir ·eden 
diğer bir nokta da ecnebi mimarlar 
meselesidir. Diyorlar ki: "Mimar iş
lerine ait kanunda ecnebiler hak • 
kında bir kayıt olmamasından is
tifade ederek, Türkiyede bir çok 
yabancılar diplomalan olmadığı 
halde mimarlık ettiklerini Bir • 
liğimh tesbit etmiştir. Maalesef 
bu ecnebi mimarlar yüksek ücretler
le ekseriya devlet bürolarmda vazife 
almaktadırlar. Halbuki altı ay evvel 
ne~redikn yüksek mühendislik ve 
mimarlık kanunu ile gerek mühen -
dislerin, gerek mimarların vaziyeti 
tesbit edilmiştir. Ayni kanunun ec
nebilere de tatbiki ve bunlan seçer -
ken mesleki vaziyetlerinin iyice · tet -
kik edilmesi pyanı temennidir. 

Mbnarlann qaret ettikleri bu mah 

mrun, altı ay evvel neşredilen ka -

nanla izale edileceği çok muhtemel

dir. Şhndiye kadar kanunda mevcut 

olmayan bir maddeden istifade eden 
ecnebi mimarlann bilhassa diploma
lan olmadığı halde çalışmalanna 
şüphesizdir ki yeni kanun müsaade 

Bursada Hallievi Binasının 
inşasına Başlanıyor 

Bursa, (TAN) - Şehrimzide ya
pılacak olan Halkevi binası 70 bin 
liraya müteahhide ihale edilmiştir. 
Yakında inşaata başlanacak ve bina 
ağustos nihayetinde bitirilmiş ola • 
caktır. 70 bin liranın 20 bin lirası 
Bursalılar tarafından teberrü 
tile temin edilmiştir. 

sure-

ebniyecektir. Türkiye, yeni imar dev =============== 
rine girmş blı memlekettir. Bu imar siz nazarı dikkate alınacak mesele -
işinde Türk mimarlarına inkişaf sa- Ierden biridir. Öğrendiğimize göre 

hasmın verilmesi, daha ziyade -bir 
milli kültür işi olan imar faaliyetinin 
Türk mimarların eline verilmesi çok 
temenniye değer bir iştir. 

Mimarlar Birliği iki sene evvel mi • 
mar odaları kanunu projesini hazır • 
lamış Maarif Vekaletine vennişti. 

Önümüzdeki mart ayı zarfında top -
!anacak mimarlar kongresinde bu ka 

Kanun ve teşkilat nun da mevzuu bahis edilecek mese-
Türk mimarlannın diğer bir endi- lelerin başında gelmektedir. 

şesi de mimarJann kanunlar vasıta- Türk mimarlarının, Türk mimari -
siyle himayesidir. Türk nıimarlan • sinde birinci rolü oynamak arzuları 
nm da Etıbba Odalan veya Avukat- çok haklı ve )'erinde bir arzudur. Hü 
lar kanunu gibi bir kanuna tiddetlc kumetin Türk mimarlannı himaye e
ihtiyaçlan vardır. Bugün mimar olan deceğind·en d~ şiiphe edilemez. Yal -
bir sanatkar, sonra bir serbest mes- nız Atatlirkün anıdı gibi mühim eser 
lek mensubudur. Memuriyet mimar • leri, kötü dahi olsa, Türk mimarlan
lar için sonra gelen bir vazifedir. na yaptırmak arzusu pek kabule şa-

Bu itibarla serbest meslek erbabın yan değildir. Eğer Türk rniman açı
dan olan mimarlann, avukatlar gibi, Jacak imtihanda üstün gelirse, hatta 
doktorlar gı"bi bir takım mevzuat ve ecnebi nıimare yaklaşırsa, tercih hak 
kanunlarla himaye edıimeleri lbım kı onundur, fakat asırlara hediye bı· 
gelmektedir. rakacağımız Atatiirk anıdına biraz 

Mimarların bu talepleri de ıftphe • geniş düşünmek lazım. 

Bütün Ağrıları 

100/100 geçirir. 
BAŞ • DIŞ • NEZLE • GRİP 

Kadınların ay sancılarına karşı 

1 - Orobanşlann tek tek ve
ya küme halinde veyahut patlı
can, domates ve sair nebatların di
binde gözüktükleri vakit çiçek a
çıp tohum bağlamadan evvel kök 
len1e beraber soKülüp yakılmalı
dır. Nerede görülürse asla ihmal 
etmeyip Hınzır otlan derhal sö
külmelidir. Bu esnada heder ola
cak patlıcan ve domates nebatla
rına da hiç acımamak lazımdır. 

Hınzır otuna karşı birçok memle
ketlerde yapılan en mühim mü
cadele usulü işte bu tavsiye etti
ğimiz usuldür. Bu işle başa çıkıl
maz demeyip sabır ve gıı.yret ile 
çalışılırsa pekala bahçeyi bundan 
temizlemek kabil olur. 

2 - Orobanşın sevdiği bakla, 
patlıcan, domates gibi nebatları 
ayni tarlaya arka arkaya diltme
mcli, muntazam bir münavebe pla 
nı tertip ederek ona göre hareket 
etmelidir. ~ayet yukarda bahsetti
ğim sebzeler ayni yere mütemadi
yen dikilecek olurlarsa orobanşın 
mazarratından kurtulmak kabil de
ğildir. Bu mühim meseleye, bil -
hassa İstanbul bahçıvanlarının 
çok dikkat etmelerini tavsiye e
derim. 

3 - Bahçe toprağını iyi ve va
kitli işlemek; bol gübrelemekle 
kuvvetleştirmek, bilhassa potaslı 

ve fosforlu gübreler kullanmak 
lffrımdır. Son söz olarak, İstan
bul bahçıvanlanna Hınzır otuna 
karşı gösterilen mücadelede yıl
madan gayretle çalışmalarım, İs
tanbul bahçıvanlığının çok eski 
ve büyük olan şöhretini muhafaza 
için bahçelerine gayet iyi bakma
larını, ciıvardaki task€l:i kışlalar

dan bol hayvan gübresi tedarik 
edebileceklerini ve kimyevi gübre 
meselesinin yakın bir zamanda 
devlet tarafından halledileceğini 

tekrar ederim. 
Dr. Sah Ekinci 

Bahçıvanlık Enstitüsü Başasistam 

Uluburluda Parti Reisliği 
._t.nuburlu (TAN) - C. H. Partisi 

reisliğine eski belediye reisi Hiisnü 
Damgacı seçilmiştir. * Binlerce besili koyun yetiştiren 
kasabamızda bu yıl da ihracata baş
lanılmıştır. On hinden fazla koyun 
ihraç olunacaktır. 

·v · E ' Z .i ·D. f N,_ K -1Z1 
REFiK HALltt 

dınlarda hoş duyudan mahrum etti. Art1k ~ehirfo!'!n 
ne taze kızlarında, ne de yeni gelinlerinde pek raı:.t
lananuyan kızarış. Köylerden de yavaş yavaş çekil
mektedir. Bir çiçek, mesela bir manolya, bir sarı lale 
farzediniz ki, gözlerinizin önünde, bir işaretiniz, bir 
sözünüz veya bir nefesinizle rengini değiştirsin, pen-

. 1" ' ' 
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metlisi, hiç şüphesiz dildir; ticaret malının en kar
lısı ve en çok dayananı, iz bırakıp öze işliyenl! 

Zeliha ile aramızdaki tek uzaklığı yapan bu dil 
:meselesi değil mi? 

Parisin şık ve kibar kadınlan, ye
ni bir moda meydana atmışlardır. 

Onlar, bütün giin zarfında hiç par • 
laklık izi vermeksizin şeftali çiçeği 
bir ten temin eden y&ni bir pudra 
keşfetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile 
en ince bir pudrayı ipekli elekten üç 
defa geçirilmiş ve hakikaten krem 
köpüğü ile kanştınlmış pudradır. 
Fransız kimyagerleri tarafından u
zun araştırmalar neticesinde elde et
tikleri bu en son usul -Tokalon mü
essesesi tarafından imtiyazı alınmış-

tır. Tokalon pudrası, parlak bir bu • 
runa ve yağl. manzaralı bir cilde ni
hayet verecek ve size nefis ve 8 sa
at zarfında "Mat., bir ten temin ede
cektir. "Fini Mat,, Tokalon pudrasını 
kullandığınızda ne ıüzgar, ne yağ -
mur, ne de ter cildınizin güzelliğini 

bozmaz. Sehhar güzelliğinizi artıran 
bir tazelik ve bir cazibe verir. 8 ca
zip ve yeni rer .. gt olan Tokalon pud
rasını isteyiniz ve ~ullanınız. 

ISTANBUL 
HAVAGAZI VE ELEKTRiK 
VE TEŞEBBÜSATI SINAIYE 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Mühim llan 
!stanbulda Havagazı ve Elektrik 

ve teşebbiisatı Sınaiye Türk Ano
nim Şirketi, memurlarının 1938 
senesine ait "Kırmızı,, renkli hü
viyet kartlarının 1 İkincikanun 
1939 dan itibaren iptal edilerek 
1939 senesi için muteber olmak 
üzere "Yeşil,, renkte kartlarla de
ğiştirileceğini sayın müşterilerine 
arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında şir
ketin ünvam olan "İstanbul'da 
Havagazı ve Elektrik ve Teşebbü
satı Sınaiye Türk Anonim Şirketi,, 
yazılıdır. 
Yukarda gösterilen evsafa uygun 
olmıyan kartlar sahte addedilmeli 
ve hamilleri polise haber verilme
lidir. 

Şirket müşterilerinin bu ilana 
riayet etmemelerinden çıkabilecek 
neticelerin mesuliyetini kabul et
miyeceğini şimdiden beyan evler. 

DİREKTÖRLÜK 

Kültürel Filmler 
Sıtma, frengi, güneş kudreti, fareler ve 

bunlara müessir mücadele usulleri hak
kında Türkçe izahatlı kültür filmlerini 

Bakımsızlıktan ~üyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloen. 
za ve hatta zatürreeye yol açtıkları, 
iltihap yapan diş etlerile köklerinin 
mide humması, apandisit, nev· 
rasteni, sıtma ve romatizma yaptığı 

fennen anlaşılmıştır. Temiz ağız ve 
sağlam dişler umumi vücut sağlığı· 

nın en birinci şartı olmuştur. Bina • 
enaleyh dişlerinizi her gün 'kabil ol· 
duğu kadar fazla - Iaakal 3 defa · 
(Radyolin) diş macunile fırçalayara1ı 
sıhhatinizi garanti edebilirsiniz ve 
etmelisiniz. Bu suretle mikropları 

imha ederek dişlerinizi korumuş <> 
lursunuz. 

• • •. • .1 . . •' . . . ~ . . . 

RADYOLlN ·• 
- ." ·. . ' 

ile sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra di§lerinizi fırçalayınız 

. ' . ·~···h:-" : - . ,_ 
Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları ile 

vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara karşı 

KUVVET ŞURUBU 

VITALI._. 
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet ıurubudur. Ço

cuklarınıza Vitalin kuvvet turuhu vermekle onları 

sağlam, gürbüz ve net' eli yetİftirirsiniz. 

ViTALIN KUVVET SURU BU 
Mektep çağındaki gençleııle emzikli kadın veya ihtiyarlarJll 

hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • tSTANBUL-1---~ 

:~:~;: is~::nı~
11

geı:;~vınde göste- Bac, Diş, Nezle, Grip, Romatizld~r·;; * Ortaköy Ftkaraperver Cemiyetinin S k 5• 
yıllık kongresi önilmüzdeld Pazar günil Nevralii, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal~ 
10,30 da Parti Ortaköy ocağı binasında · d •• d 3 k 1 b"l"r 

-
icabın a nun e aıe a ına ı ı • ~ toplanacaktır. 2 ~ 

--- -- de-
vişmekte de, biolojik ve psikolojik diycbilecef,im me ve bir vehimdir; bir çocuk yadırgamasınUl 1'ııl-
böyle bir adaptasyon şarttır. Dil ve din birliğ'ni::.. ıld vamıdır. Bu günkü muhit~mde ? bkaiat kok~~:;ılıır-
lns.an arasında bir kolayca "aşı tutma, ,kabiliyet! yap- mamışiır; tenler demet, dıller çıle ·o uyor, 0 ıeı· 

d ~ b" ı k da koktellerin ısıtıcı sog-uğuna saklanmış :uru_nç 1.1ı tığına kanüm. Nasıl bir şahsa iger ır şa ısm anı fl'1 
nakledildiği zaman, hazan, "anti corps,, ve bır rtak- zeti, parmaklarda tırnak cilalarından sınmış e vil-
siyon yapmadan muvaffakıyetli neticeler verıyorsa, tadı var. Fakat yabancılık kokusunun en se_ç~ dıı:Y-
dil ve din benzeyişleri de böyle bir uyuşuvcrmeyi cutta bile ruha sığınmamış yad havasını yın 
temin ediyor. maktayım: 

Asıl sevgi, parçalara taksim edilemez, sevdiği- Gülerek şunları da düşünüyorum: ~ aıı1· 
mizin sevilmiyen yeri yoktur. Sade cisim kus;ırla- Kadındaki dil farkının bir keyfi olduguııu, 1P" 
rını, vücut makinesine ait tabii çirkinlikleri cleğıl, gulan kamçıladığını, hırsları artırdığını bilirırn·}tuş· 
ruh bozukluklarını da severiz. Hatta bunlardan i_.E_ü- ti'nin bezgin bünyesine Rarc:ıhü'yle Aziade'nııı cıcll 
nülecek meziyetler de çıkarabiliriz. Hepsi cıoğru' Fa- dili, Dezanşante'lerin frenkleşip "Ah!,, . şeklı~ıı'ill 

• beleşsin, üzerinden, içine işliyerek bir erguvani bugu 
bir sıcak şuğle geçsin!Işte mahrum kaldığımız küçük 
ve zarif feeri budur. 

Viskiyi içerken kendi kendime diyorum ki: 
İngilterenin İraka soktuğu ilk reform bu vis

kiden başlamış olacak. Suriyedeki köy ağalarının ev
lerinde de şampanyalara, Bordo şaraplarına tesadiıf 
etmiştim. Hükumetteki prüzlü işlerini kolayca gör
dürebilmek, hoşa gitmek için köylüler arasıra tef
tişe çıkıp evlerine uğrıyan manda memurlarına mt?m 
foketlerinin içkilerini sunmak., bu suretle ıhlaslarını 
bildirmek isterler. 

Yabancılya sevişenlerden biri kendi dilinden ve 
dininden uzaklaşarak öbürüne adapte oluncıya ka-
~:ır bu muhabbet ancak ihtiras devresini yaşıyabi
hr; tam kaynayış olamaz. Dil ve din birliğinin iki ta
rafa vcr~iği bir kolayca anlayış, bir içten gelme sı
caklık, hır ana bağrı rahatı vardır ki, yabancıla't' a- • 

• rasındaki aşklarda hasretini,, eksi\kiğini iuymamak 
mümkün değildir. Böyle bir çiftin gündelik yaşayışla 
rında bir takım ufak tefek başkalıklar olur ki, bun
lar, ne kadar dinlememek isterseniz yine Llcide bir
de size: "O senden değildir! Sen ondan değilsin!,, 
diye söylenip dururlar. 

kat bu, benim bahsettiğim ayrılık, gerek {ızik, gerek "O!,, ya çevrilmiş iniltileri, Madam Krıza~:c)e}Y 
moral, ııe güzellik, ne çirkinlik, ne meziyet, ne ku- bahsratlı dilbazlığı, şüphesiz bir uyandmcıh.ö-1' 1111s-
sur hiçbir tasnife giremiyen ve aşkla bile duygula- mıştı. Anlaşılan bunu bir ilaç ol:ıtrak kullanaca atı1Jl. 
rımızı uyuşturamıyan bir halettir. Yabancı bir ses, talardan değilim. Ben asıl zevki kendi dilinde~ Jl

1
U· 

k Ve her Şeyden evvel kendı. dı·ıı·ne tutkun olan bır bir koku, bir renk ve bir şekildir ki, kendi aç1 hava-

Neşeli olduğum için tuhaf şeyler de düşiinüy~ 
:-um: ''Acaba, diyorum, yarın bir yere bir Ti.irk man
dası konulsa, bize ne ikram ederlerdi? İzmir i.ıı:ü111ü 
ve Samsun tütünü mü?,, Milli matalann en 1..ıy-

Vatan başkalığını da ekleyiniz, aranızda geniş
leyip daralan bir ırmağın çırpındığını daima görür, 
E'ndışeye düşersiniz. 

Biolojide adapte olmak nedir? Değişen hayata 
göre ·veni adetler almak, alışmak. değil mi? Bunları 
anla~amak, yani alısamamak ölmek demektir. Se-

nızdan ve benliğinizden arasıra o muhite <lüştuğü- taassıp, bir nasyonalist sevdalıyım! 
nüz zaman beş duygunuzdan hiç olmazsa biri incınir. Fakat Zeliha bana o derece uzak mı? urı· 

Belki az adama mahsus olan böyle bir yadırga- O kadar yakınız, biribirimizin gözünd~- g~~:0ıılC 
mayı umumlaştırmam doğru değil. Ne yapayım ki, de, içindeyiz ki, bütün düşüncelerimi yer43ız IJ ·ıgıfll 
ben cismini ve ruhunu çarçabuk ecnebi kalıbına so- istiyorum ;nurile aydınlanıp sıcaklığında tıar~0 .. eği· 

y• t•Y• ı gorev kamıyan bir yaratılıştayun. Beş duygum da tiryaki- tek hayat kaynağım için, yarın degış ıgın 
dir: Alıştığıma, istediğime uymıyan her dil farkı be- miz nazariyeleri düşünmek doğru mu? 
ni küçiık bir isyana, titizliğe sürükler. Ayrı dil ve 
dinde hoşlanmadığım ayrı bir koku duyarım. 

Bu: kah bir günlük, kah Marsilya sabunu koku
ıruna benzer. Belki de pek gençliğimde ecnebi kızca-
iızlarla düsüo kalktığım zamandan kalma bir tiksin-

a,,n1li 
Üzerine kızarmış hindi budlan dizilmiş brı!JI< ıı-

bir pilav esas yemeğimizdir. Bunun etrafıpa ıııer di* 
fak c;ahanlarda çeşit çeşit, mezeyi andıran şeY 

01
) 

mişler: ı Devamı v 
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Hü IK AV lE 

BE TUHAF 1 Vakon TarfthDn En ~sraıruo Çelhresn: 411 

T aliim Bir Kere Daha Gülmüştü 
Bu Sefer de Hasmı 

Cenapları İle 
Canım Olan Sandaneski 
Boyölçüı ecektim 

- Yirmi gün. 
A.ngelofu daha razıa yorma

dırn. O sırada geçen bir a
tabaya bindirdim, yanına kattığım 
tıeferle- Sereze gönderdim. Ben de 
itli Butuş dağının yolunu tuttum. 

A.ngelofun dedikleri tasınladı
ğırn gibi doğru çıkmıştı. Mağara
lardan birinde ve dağın Kuzey yö
tı.ündeki kovuklarda, gerçekten 
ŞeYtanm bile akıl erdiremiyeceği 
bir kurnazlıkla, saklanılan şeyler 
0lduğu gibi elime geçmişti. Buldu
ğurn beş yüz el bombası, 250 kilo 
dinamit, 370 tüfek, 300 sandık fi
§ek ile Sandaneskinin girişmek is
teQiği bu yeni ve kanlı işin acıklı
lığı, beni bile titretmişti. (Ange
lof) la karşılaştırmak suretile şan
~ gösterdiği cömertliğe borç-

olduğum bu muvaffakıyeti he
lnen (N"evrekop) kayrnakaınlığınP 
bUdirdiın, Sereze döndüm. 

Ne yazık ki, daha büyük hiz
metlerini umduğum zavallı 

luıgelofu Serezde, ölüm yatağında 
çll'J:>ınırken buldum. Süzük, f~rsiz 
gözlerini artık ölümlü dünyaya ka 
l>arnak, son nefesini almak üzerey-
di. 
~ Yanına sokuldum, kirli taş gibi 
atı. bir yastığa dayanan başını 

0k:Şadım. Yaklaşan ecelin büsbü
t&ll soldurduğu, soğuttuğu yanak
lııtını göz yaşlarımla nemlen Ji re
l'eit öptüm ve: 

. - Angelof, dedim. Nevrekopta
lti silah ve cephaneleri buldum, 
~ekkür etmeğe geldim sana. Scyı 

bir arzun var mı? -

Z avallı adam silkinir gı'bi ya
vaşça kımıldandı, öHiroün 

:ğırıaştırdığı göz kapaklarını zor
lıkıa kaldırarak yüzüme baktı. 
~ansız dudaklarını kıpırdattı, in
~gibi: 

L - Oh .. İyi oldu, unutma bent 
"-aptan. 

11 
bedi, gülümseye gülümseye ea-

1tıı sahibine verdi. Duramadım 
~ttık orada. Ağlıya ağlıya muta
~l'lıf Reşit Paşaya gittim. Ange
~t~ macerasını, verdiği hao~r . 
~ "Ali Butuş,, dağında buldu
d silah ve bombalan, sonunda 
a biraz evvel şahidi olduğum a
~lı ölümünü söyledim. Paşa da 
t acıdL Gösterdiği pişmanhğın 
~ği son hizmetin mükafatı ola 

cenazesinin belediye taraf1n
~ kaldırılmasını, Kırkkilise Ye
'ı'L ~inde bulunduğunu bildiğim 
~~ıne bir miktar p~ra göndcril
·~i emrettL 
h·~~ hareketle insanlığını, değerli 
l.l' ıdareci olduğunu gösterdi. 
~eşit Paşa, (Menlik) in bası

ha lıp yakılacağı hakk>.ndaki 
~ ~r üzerinde ehemmiyetle dur
~~u. Ben, Angelofun verdiği bu 
~t ~rin doğruluğunda hiç şüphe 
ili ?tııyordum. Çünkü Sandancşki· 
~ bu gibi marüetleri, göz kım
~an yapacak kadar kara ruhın 
~ ı pençeli bir canavar oldttğu-

hilınez değildim. 
~,\'"apar mı? .. Yapar, kasabpyı yn
~~· lllı? .. Yakardı. Sandaneakinin 
t<ıı~ alçaklıklarını, kanlı vahşetle
~~ 1 benim kadar iyi bilen Re~it 
llııŞa, .. Pek haklı olarak, derin de
f~ duşünüyor, haberin dehşeti, 
~q ~ati karşısında bayağı titriyor-
!~· ~ir aralık elindeki uzun tes
~ 1tıi titiz bir hareketle masantn 
lq.~tlne fırlattı. Ayağa kalktı, el
~ 1le omuzlarıma dayanarak, ı ·-

l'arı gözlerini yüzüme dikti ve: 
.'Sadık, dedi. Sen hemen Men 

' ,{I tr' ı;11 c.ıdip bu işe el koymahsın, bu 
~tıa, ateşe susamış canavan ora
a ~elmeden önlemelisin. ;an.ı 
~ t'~l"lii vard1mlann yapılması 

h;ı §ırnai Nevrekop kaym!lkamı
lı\ıı- lllay kumandanına telgrafla e
~iltı "ereceğim ve verdirec~ğiın. 
ıtq darnıa yüzbaşısı Salih 'itğanın 
~ St!rıinle birlikte çabşması iay
l~\~ltır. Nasıl bu işi de başarabi-

~ ........... .,. 
•••lSlD,. 

Önüme bakarak cevap verdim: 
- Çalışırım Paşam. 

- Çalışacağını biliyorum. Be-
.a.im isted1ğim bu tüyleri ürp\?rte
cck kanlı, acıklı teşebbüsün ön
lenmesile beraber Sandaneskınin 

ya eli ayağı bağlı, yahut kellesi 
bir sınğa takılı olarak buraya ge
tirilmesidir. Söyle bana, bunu ya 
pabilecek kadar kendine gıivene

biliyor musun? 

Mutasarrıf Paşa sözlerini asık 
yüzle, o güne kadar işitmediğim 

çok katı bir sesle söylüyordu. fri 
gözlerinin ateşli bakışlan ile be· 
ni yaka yaka süzüyordu. Sabıtsı:r.
lığmı sinirli yutkunmaları ile gös 
teriyor, benden cevap bekliyordu. 

Şimdi düşünmek sırası hana 
gelmişti. Öyle ya, Paşanın 

istediği, söylenildiği gibi kolayca 
yapılabilir bir şey değildi ki. Ar
zudan daha ziyade mukaddernta 

bağlı bir işti bu. Haydi, Sandanes 
kinin maiyetine yaptıracağı hücu 
mu, baskını önlemek için icap e
derse göğüslerimizi de siper ede
lim. Bu bizim yapabileceğimlz bir 
şey. Fakat atacağımız kurşu11lara 
karşı kurtulması mukadder olan 
eceli gelmemiş bir adamı mutla
ka vurup kafasını koparmak, ya
hut kaçması mukadder olan '!lir a
damı mutlaka tutup getirmek va
adedilir şey miydi hiç? .. Hem San 

daneskinin çok zeki, kurnaz. ne 
olursa olsun, girişeceği her hangi 
bir işin, çarpışmanın bütün ihti
malli neticelerini evvelden, .ince
den inceye düşünmeden, bütün 
çare ve tedbirlerini bulup hazır
lamadan yola çıkmaz, hele kader 
denilen oynak kahbeye hiç bel
bağlamaz bir adam olduğunu çok 
iyi bildiğim halde nasıl üstüme a
labilirdim bu işi? .. 

(Devamı vaT) 
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L O k M A N 1~1~~~ı~ı~ı~~~~~~~~~ı~ı~~~ıj~~~ı~~ıj~~jj~~~~Ijfil 
~~tim~lililM EK İMİN. 
Ö "C:~ .(!!J T L E R i lliı~~fılfüfıfıf~~~]~ı~ltlltt~fül~~~ı · -Portakaldan Zarar Gelir mi ? 

Balıkesirden adı tatlı bir oku
yucumuz, günde üç portakal za
rar verir mi, diye soruyor. Üç 
tanesinin zarar verdiğini bilmiyo
nım ama, günde on iki tanesinin 
zarat verdiğine dair tarihte kaydi 
vardır. Bakınız nasıl: 

Vaktile Fransada Ninon adında 
bir güzel kadın seksen yaşına gel
diği halde yirmi yaşındaki deli -
kanhllll' ona aş1k olurlarmış. o 
yaşta güzel['ğini kaybetmemesi -
nin sebebini kendisinden sormuş
lar: 

- Günde on iki porta-kal ye
rim de ondan ilıtiyarlamam ... 

Diye cevap vermiş... Her şey 
Taktinde gere'k olduğundan sek
sen yaşında güzelliğin~ kaybet -
miyerek gene genç kalmak da bir 
zanr sayılabilir. Sayın okuyucu
muz erkek olmakla beraber, por
takal erkeklerin de gençliğini mu 
hafara ettiTeceğinden, seksen ya
şına geldiği vakit genç kalm3~ 
istemezse günde on ilki portakala 
kadar çıkmaması iyi olur. Fakat 
günde üç portakal yemekle kal
dığı halde bundan zarar görebile
ceği hatıra gelemez ... 

Bir portakal, kabukları soyul
duğu vakit, aşağı yukarı yüz gram 
gelir. Bunun yiizde doksanı su -
dan ibarettir. Geri kala1n kısmı
nın yüzde beıı buçuktan biraz faz 
lası şeker yahut şeker olacak mad 
delerdir. Bunların üç misli de ol
sa sağlam adama zarar veremez. 
Zaten bir portakalın iıçindeki se· 
ker maddeleri on gram ekmeğe 
muadil olduğundan günde iiç por
takalı şekerli bir hasta bile ye. 
·se otuz gram ekmek yemi'$ de
mektir. 

Halbuki portakal güzel koku
sile insana ferahlık verdikten bas 
ka, biiyük bir hassası da bolca vi: 
tamin getirmektir. Bir portakal
da vasati <>larak A vitamininden 
90 ölcii bulmuşlardır. B vitamini 
pek ehemmiyetsiz olsa da C vita· 
mini:nden 1000 ölçü bulurlar. 

Portakalı kabuğu ile yemt>k l
det değilse de, doğrusu, kabukla
rını atmak yazık olur. Cünkü. no:r-

talkalın kabuğundaki vitaminlel' 
suyundakilerden pek çok ziyade
dir. Kabuğundaki vitaminler, nor· 
takalı daha yesilken, suyundakin
den dörtte bir fazla olur, hele por 
takal b'.nz olgun hale gelince su
yundaki vitaminler azoodığı hal
de kabuğundakiler artar, sudaki 
vitaminlerin iki mislinden fazla 
olur, portakal daha o1gun, pek ytt 
musak olunca suvundaki vitamin
ler}~ kabuğundak'ler de azalmak
la beraber kabuktakiler yine icin
dekilerin dört misline yakındır. 

Onun icin çocuklar biraz a<:J?;Öz
Hilük edip de portakalın kabuğun· 
dan da az yerlerse göz yummanız
da mahzur yoktur. 

Zaten portakalın kahuğ-unu eski 
zamanlarda so1uran di.isiirmı:-k i
çin i1aç diye lrnllanırlatdt: $imdi 
onu bu tftrlii ilaç olarak kullanan 
hekim yoko;a da. nortakal kabuğu 
yiyen çocukta solucan bulunması 
da mümkün olduğundan partaka
lın kabuğunu yemesinden zarar 
da ~elemez. 

Partakalda bolca bulunan vi
taminlerin favda!'l'l1lt da hatırlata
yım: A vit~ini cocuklann bü
yiimPsine hizmet eder. çocuklarla 
cocuk olmıyanlan mikroplara kar 
şı müdafaa ettirir. C vitaminine 
~elince o da herkesi aihz hastah
ihna karşı muhafaza ettijH J,!ihi gı
dalarla gelen çeliır.n vücutta yer
leşmesine yaradıkJndan kan yap
ma~a da faydası vardll'. 

Rümatizmaya karşı ilaç olmak 
hususunda limonun söhreti van:a 
da, günde bir taneden haslıyara·k 
on taneye, yirmi taneye kadar ek
şi limon yemek her rümatizmalı
nm harcı olmadığından portakalı 
isterseniz o niyete de yiyebilirsi
niz. Zaten rümatizma hastalığı -
nın o kadar çok türlüsü vardır ki 
limonun da, portakalın da hanl?'i 
türliisiine ivi geldi_ğini avırdetmek 
nek de kolay bir, iş değ-:1Jdir. 

İ. S. K. imzalı okuyucumuzun 
söylediği hal, şüphesiz okuyucula
rımızın daha birçoklarında bu -
lunınakla beraber bu~un gaze

tede anlatılmasına tmkan yokttır. 

C osmo amcamla Silas amcam 
iki kardeştiler, fakat ayn ay 

n alemlerin insanı idiler. Ancak ilı: 
si de çeşitlerinin alası idiler. 

Cosmo amcam ufak tefek, tık -
naz, giyim kuşama dikkat eder, 
üst başından, adetten öte fırla -
yan haşarı bir renk veyahut bir bi 
çime müsaade etmez, hiç seyahat 
etmez, yerinden oynamaz, munta 
zam ve tertipli bir adamdı. Silas 
amcamsa inadına onun aksiydi. Fa 
kat ikisi de kendi yollarında 'bir -
biriyle omuz öpüşebilirlerdi 

S ilas amca hiç İngilterede dur 
maz dense gerekti. Monto -

neden portakal ağaçlan resimleri 
gönderir. Napolide kumsal üzerin
de Venediktc gondola içinde, Ati
nada Akropolun taşlan yanıbaşın
da, alınmış tümen tümen resimle
rini gönderirdi. İngiltereye dönün
ce başına gelen binbir sergüzeşti 

anlatırdı. Pasifik okyanus adalann 
da fışkıran kaynar sulardan, bini 
bir paraya satılan muz salkımla -
nndan, Kahirede bir Almanla yap 
tığı düellodan. dem vurur. Dinle -
yenleri hayretten hayrete sokar. 
Yalnız Cosmo amcam hiç de şaş
mazdı. Dudaklarına damgalanmış 

gibi duran o alaylı gülümsemesi
le ancak dinlerdi. İşte Silas amca 
bundan dolayı kızar kızışır, bire 
iki kattığı yerde, alabildiğine gi -
der ve bire bin katardı. 

C osmo amcayı bir gün Silasla 
başbaşa buldum. "Silas sa

na öyle şeyler anlatabilirim ki be 
tini benizini bir saniye içinde kı -
zıldan kül rengine, ve kül rengin
den de sapsarıya dört defa götürür 
ve getirir. 

- E anlat bakalım. 
- Babilde hiç insanın ayak bas-

madığı bir çöl vardır. 
- Sen oraya vardın mı? 
- Hayır ... Ama. 
- Tıpkı düşündüğüm gibi. Bun-

lan işittin, ama hiç ömründe bir 
şey yapmış değilsin, mesela senin 
Nicedeki sevgilini ele alalım. 

- Nicede bir sevgilim yoktur! 
- Hah şimdi doğrusunu söyle -

din. 

- Sevgilim Monte Karloda ya
şıyor 

- Bunda şaşılacak ne var? 

- Sen anlamıyorsun be! Mento-
nede bir tanesi, Marsilyada bir ta
nesi daha. Vrnedikte iki tane, Ati
nada bir Rum kızı, ve Portsaitte i
ki karabiber Suriyeli kızı. Şang -
hayda bir Fransız kızı. Hong Kong 
da da, arkasının derisine barutla -
ma bir kaplumbağa resmi yaptır -
rnış olan .... 

-Bunda şaşılacak ne var? Oturdu 
ğumuz bu evden iki sokak aşın 
Svan barında çalışan, bar kızı Mar 
garit daha tuhaf yerinde bir bül -
bül... 

- Evet biliyorum. Bülbülü 
yaptırmasını ben tavsiye et -
miştim. Hatta ondan dolayı İn -
gilterenin he:- yerinden evvel, bül
bül Svan barında görünür ve öter 
derlerdi. Ben sana Arlesteki bir .şa 
toda bir düşesle geçirdiğim iki ay
dan bahsettim miydi hiç? 

- Hayır! Ben sana Stoke şato
sund aLady Susanna ile geçirdi -
ğim dört aydan bahsettim miydi? 

-Hayır! 

- Dinle öyleyse. O kadın kur -
bağa gibi soğukkanlı imiş kimse -
nin suratına dönüp te bakmazmış. 
Yalnız şatonun büyük penceresi -
nin yanında otururmuş, ve tablo 
boyarmış. Ben gece kalkıp, şato -
nun önündeki. ırmaktan - bilirsina 
ırmak da şatonun malıdır, ve ora -
da avlanmak yasaktır - hırsızla -
masına yılan balıkları avladmı. Şa 

fak sökerken otuz kadar yılan ba -
lığı sepetimde olarak sıvışayım de
dim. Pencereden beni Milady gör
müş. Çağırttırdı. Karşısına dikti. 
Bana ne dese beğenirsin. "Bu kıya 
fet ve halinle, ve sepetin elinde o -
larak bir resim için poze edersen, 
seni kaçak olarak yaptığın avdan 

1 

i 

1 

affederim,, Bittabi hemen durdum. 
O resmi yapmağa koyuldu. Resim 
bitmedi. Ertesi günü yine gel de
di. Yine gittim. Yine bitmedi. Ü -
çüncü günü şatoya varmakta ge
cikmişim. M1lady'nin odasına va
rınca bir de ne göreyim? Kendisi 
elbiselerinin pek de az buçuğunu 
üstünde bırakarak, bir aynanın 

karşısına geçmiş ve kendi Nu res
mini yapıyor. Ben odada bulundu
ğum halde hiç te istifini bozmadan 
resme devam ediyor. "Sen gecik -
tin, gelmiyeceksin sandım. Canım 
sıkıldı onun ıçin kendi resmimi ya 
payım bari,, dedim. Bittabi ben de 
"hay hay!,, dedim. Sonra tablo 
hakkında fikrimi sordu. Konuştuk. 
İşte böylece aylar geçti. Bir gün 
yine şatoya Milady'ye modellik et 
meğ~ gitmiştim. Kadın oturduğu 
yerde bir akrep tarafından sokul
muş gibi yerinden fırladı. ''Aman 
ama..'l kocam geldi kaç,, diye bağır 

• 

dı. Ben de olanca aceleyle kapağı 

dışanya attım. O gün bu~ün birbi
mizi göremedik. 

• J ki erkek te bir saat kadar hiç 
ses çıkarmadan düşünceye 

daldılar. İlkönce sükfrtu bozan Si -
las amcam oldu. "Milady'nin ko -
cam dediği adamın kim olduğunu 
ben sana söyliyeyim mi?,, dedi. 

- Kimdi o? 
-Ben! 

- A yavrum. Şatoyu da Milady 
yi de ben uydurdum. Hakikat hal
de ne şato ne de Milady vardır, 

ne de vardılar. Hem de 1893 sene
si kışı esnasında senin kendinin ne 
rede bulunduğunu hatırlamıyor 
musun? 
-Hayı~ 
- Sen bana dün anlatmadın mı? 

Haniya 1893 kışı Barbadosta, Bar
bados papazının kızı ile aşıkdaş -
lık ediyordun? Tuhaf be! 

ı 10 Kuruşa Bir Kitap 

Senede 
100 Kitap 

ÜÇÜNCÜSÜ 

Ç 1 K T 1. 

Kabuğuna Çekilmiş Adam 
• 

Yazan : :A. Çek ol 

Atatürkün Hayatı, ikinci defa basılmıştır. Rip Van 

Winkle, Yüz Sene Uyuyan A~am tükenmek üzere

dir. Müvezzi ve kitapçılardan arayınız. 

Cep kitapları memlekette her Türkün evinde bir 
küçük, fakat zengin kütüphane bulundurmak mak
sadı:yle tesis edilmittir. Senede 100 kitap çıkarıla

caktır. Her kitap 64 - 96 sayfadır, ve 10 kunışa 
verilmektedir. 

Yok baha.ama bir kütüphane sahibi olmak isterseniz 
bu Cep Kitapları serisini takip ediniz. 
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Ziraat Kongresi M. Meclisi 
Salonlarında Toplanıyor 

~siler Ailelerine Yarchm 
Muhtaç asker ailelerine yapılacak 

yardım hakkındaki kanunun tatbik 

YENi NEŞRiYAT ı 

GENÇLiK Gazetesi - Gene Profesllr 

(Başı l incide) 

%im işinde oyruyacağı rollerden bi

şeklini gösterir bir talimatname ha- ve Doçentlerin ilini ve sanat makalele-
3 - Y. Z. E. talebeleri tarafmdan n, i. Qrbon'un (Kemallmıde iki temel 

zır. aat marcoı. zırlarunıştır. Talimatnameye göre, 
"' kuvvet Sef - Gençlik) :makalesi. Y. 

yardım talepleri en yüksek mülkiye Kalantay'ın Türk Sporlan hakkındaki risi de topraksız köylüyü toprala 
kavuşturmakltır. Akbank bu daft.yı a _ ~ 
ucuz iskonto şartlarU. açacağı kre- 4 _ Umumt reis 
dilerle halledecektir. Diğer taraftan Bir umumi re.is vekili 
toprağı dağınık olan köylünün top- ı 

memuruna yapılacak ve her ay sureti çok eateresan etildleri, bir çok ;yazılar, 
mahsusada içtima edecek belediye 

meclisleri yardım miktannı tesbit e
decektir. 

bir numaralı gençlik anketi &ibi dolgun 

bir muhteva ile 13 üncü sa;yısı intişar 

etıniıUr. rağını bir istihsal vahidi haline koy Uç reis 
mak vazifesi de Akhanka verildiği Fahri reisler. ---O-:-. 
gibi köy bankalan kurmak, mahsul B-11 komisyon için rel.s-ve maz- Toplantılar, davetlerr •iŞÇi ARANIYOR, mukabili krediler açmak ziral sigor- bata muharrirleri intihabı. 
ta ile uğraşmak da Akbankın işti- Üyelerin toplantı salonunda bulu-
gal mevzuları arasında olacaktır. nacak umumi katiplik bürosuna mü- Karikatür Sergisi 

Ziraat Vekaleti kongreye yaptı- racaatla diledikleri komisyon ve tali ltanbtürlst Necmi Rıza, Zahir Gcı
ğı teklifler arasında devletin yaptı- komisyonlara aynlmalan ve her ko- vemll ile müştereken Saray sineması sa

rıcı ve hızlandıncı rolünü köyde ü- misyon ve tali komi6yonun nerelerde lonlannda bir karikatür sergisi açacak

zerine alacak brr teşkilatı, yayım ve hangi numaralı salonda toplana- lardır. Sergi Yılba§Indan itibaren yi.rml 

servisini ileri sünnektedlı:. cağını, bu ıbüroda bulundurulacak gün ildd u t 13 23 d k 

Tenekecilik, kazancılık, veya il 
tesviyecilik işlerinde, tecrübeli 
işçi aranıyor. Tahtakalede, Pre 
vuayans handa G. ve A. BAKER 
şirketinin 30 No. 1ı odasına mü -
racaat. 

.. m e e saa - arasın a açı 
Kemalizmin ilk gündenberi he- karatahta uzerindeki yazıdan not et- bul ktır 

Müracaat saatleri 8,00 - 10.00 
--•ve 17.00-18.30 

. unaca • 
definin köye girmek ve köy kal- melen. ..,1 iti'* ============================ 
kındınnak olduğu düşünülürse bu Saat 21 de 
servise verilecek rol de daha ·iyi te- Halkevi konferans salonunda zirai 
lbarüz eder. filmler ve yüksek ziraat enstitüsü ta-

Köyün üzerindeki ezici yükle- lebesi tarafından ziraat marşL 
rin atılması, köylünün hayatını, sağ 5 - Bundan başka, yarınk1 salı 
lığını kemiren dertlerle mücadele e- gününün Atatürkün Ankarayı teşrü 
dilmesi her sahada tutulan yollann etetikleri uğurlu günün yıldönümü
köye çıkması demektir. ne ratlamakta olmasını da nazara a-

larak yüksek ziraat fakülteleri tale-
32 bin köy kendisinin muhtaç besi Atatürkün Ankaraya girdikleri 

olduğu bilgiıl.erle müceblıez gene ana tesadüf eden tam saat 15 30 da 
kendisinden kendisi kadar toprak Ulus meydanındaki abideleri önünde 
üzerinde ve çah altında yorulmadan tezahürat yapacaklar ve nıüteakıben 
didinen rehperi bekliyor. "O'ç yaşına şehrimizdeki bütün abidelerine kon
ıgiren eğitmenlik cümhuriyetin k().. gre, vekaelt, ve fakülte adına çelenk 
ye vadettiği bu rehperlerin ilkleri- koyacaklardır. 
dir. 

Köyü uyandırıp hızlandıracak, 
!köy zekasının mektepten sonra kö
yün mharumiyet içinde geçen zaval
lılığını giderecek İzm.irde, Eski§e • 
birde .iki yıldanberi çalışan ve sayıla 
rının çoğalacağı muhakkak olan bu 
rehper yurtlarıdır. Eğitmen Maarü 
Vekaletinin bir buluşu idi, §imdi Zi
raat Vekaleti de bu varlığın yanın
da köyün kalkınmamu temin ede
cek bir teşekkül yaratmak kararm
dadır. Bu karar filiyata dökülünce 
artık ziraat memuru m\sa başında 
oturan bir muamele memurhığun
dan çıkacaktır. 

Yayın servisi için flk olarü ar
ia Anadolu mmtaka.sı ele almmış
tır. Nüfusum.uzun yüzde 33 ii ôu 
nuntakadaki 13 vilayette yaşamak· 
tadır. 

H6lha olarak kaydetmek Jizım 
gelirse: Ziraat kongresi için hazırla 
nan raporlar ve vsikalann mütale
ı.smdan ~laşılıyor ki devletin bu 
beş senelik kalkınma programı yer
li ve yabancı birçok mütehassıs a
lim.in ve heyetlerin Türkiye ekono
misi ve %iraati üzerinde yaptıkları 
tetkik veteklınerin milli ihtiyaca gö 
re ciddl bir teşhis haddesinden ge-
çirildikten sonra çf.zilmiliir. -

* \ 
Ankara, 25 (A.A.) - Birinci köy 

ve ziraat kalkınma kongresi umumt 
katipliğinden resmen tebliğ olunmuş 
tur; 

1 - Birinci kay ve ziraat kalkmma 
ltongresi yann (27 birlncikAnun) sa
lı günü saat 11 de, halkevi salonla
rmın müracaatlara nazaran dar ıe
leceğl anlaşıldığından, Büyük Millet 
Meclisi Reisliğinin yfibek müsaade
lerlle Büyük Millet Meclisi salonun
da toplanacaktır. 

2 - Başbakan Celal Bayar tarafın
dan söylenecek olan açılış nutku ayni 
zamanda radyo ile memleketin her 
tarafına da yayılacağından idare a
mirlerinin ve alakalı teşekküllerin bu 

nutkun her ~afta dinlenebilmesini 
teshil etmeleri rica olunur. 

3 - Vaktin darlığı dolayısHe ayrı 
ayrı davetiye gönderilmemiş ve bu 
davet Anadolu Ajansı ile yapılmış ol
duğundan, resmi azalarla vekaletler, 
müesseseler ve ali mektepler mü -
messillerinin ve kendi arzularile iş
tirak edeceklerini 26 birincikanun 
akşamına kadar umumi katipliğe bil
dirmiş olanların doğrdudan doğruya 

Meclisi teşrifleri rica olunur. Kon
gre vesaikini ve madalya ve işaret
lerini alrnaml§ olanlar süratle umu
mi katipliğe müracaat etmehdirler. 

4 - Kongrenin birinci güne ait 
ruznamesi §Udur: 

Açı§ günü 

1 
Saat tam 11 de 

Büyük Millet Meclisinde 

1 - Yüksek ziraat enstitüleri ta
lebesi tarafından istiklal marşı. 

2 - Açı§ nutku. 

Salı gecesi, talebe tarafından fener 
alayı yapılacaktır. 

6 - Slı sabahmdan itibaren Zira
at V ek8.leti tarafından bundan sonra 
aylık olarak ve "Ulak,, yani köylü 
postası adıyla neşredilecek olan ga
zete de kongre gazetesi olarak inti
şara başlıyacak ve kongre müzake
relerini ve kongre azasını alakadar 
eden bilumum tafsilatı Uıtiva edecek
tir. 

7 - Köylü aza için yüksek ziraat 
fakültelerinde 100 yataklı bir yer ha 
zırlanmıştır. İswyonda kongre aza
larına ihtiyaçlan olacak malfunatı 

verecek kongre filamalı bir memur 
bulunmakta ve enstitü otobüsü, is
tuyonda taşralı azayı fakültelerde 
mahallerine nakil içµı emirlerine tah 
sis edilmiş bulunmaktadır. 

8 - Kongre azalan için gösteri
lecek f"ılmler, Ankara ve civarı köy
leri ve muhtelif hizmetlere ait taf
silat yann Ç'lkacak olan "Ulak,, da 
gösterilmiştir. 

9 - Açılış merasimi ve ınus mey
danındaki tezahürat filme alınacak
tır. 

Ankara, 25 (A.A.) - Öğrendiği
mize göre, masarifi kendilerine ait 
olmak üıere köy ziraat ve kalkınma 
kongresine iştirak etmek istedikle
rini oildiren köylülerin sayısı üç yüz
den fazladır. Yersizlik ve maddi im
kanaızlık yüzünden bu taleblerin 
hepsini karşılamıya maalesef hnkan 
bulunamatnı§ ve ancak iki yüz kişi
nbı kabul olunabileceği bildir:J.miş
tir. 

Köylülerden bir kısmının açıkta 
yatmak pahasına dahi kongreye işti
rak etmek için ısrarda bulundukları 
haber alınmıştır. 

Kongreye J stanbuldan giden 
heyetler 

Büyük ziraat kongresine üniversi
te de davet olunmuş ve İkt~t fakül
tesi doçentlerinden Refi Şükrü Suv
lanın kongrede üniversiteyi temsilen 
bulunması kararlaştırılmıştır. Do
çent bugün Ankaraya gidecektir. * Kongreye İstanbul ziraat odası 
namına iftirak edecek olan heyet de 
dün akşam Ankaraya hareket etmiş
tir. Heyette oda ikinci reisi Lutfi A
rif ile Çiçekciler cemiyeti reisi Meh
met Sadık ve nebat hastalıkları ilaç
ları müe!sesesi mümessili Halil Hak
kı dahil bulunmaktadır. 

Kongreye inhisarlar idaresinden 
de bir heyet iştirak edecektir. Heyet, 
Adnan Halet, mübayaat şubesi mü_ 
dürü Avni ve tütün ıslah müt~hassı
sı Zekiden mürekkeptir. Bu heyet, 
tütüncülük mevzuu üzerinde bir de 
rapor bazlrlamıftır. Heyet dün ak
p.m Ankaraya gitmiştir. 

Sinemalarda zirai f Ulmler 
oösterile«k 

Ankara, 25 (Tan muhabtrinden)
Zlraat VekAleti, bütün sinemalarda 
gösterilmek üzere muhtelif ziraat 
mevzularına ait dört bin kadar film 
getirtti. Bunların 450 tanesi sinema
lara dağıtıldı. Sinemalar pı;ogramla
n arasında bunlah da gösterecekler
dir. 

f zmlr incir ve 
Ozüm Tarımı 

Sattı Kooperatifleri 
Birliği 

TARiŞ 
Mamulatı 

Üzüm, Şarap 1 n c i r, 
Üzüm B a l ı ve S i r k e 

Satış.a Çıkarılmıştır. 
Beyoijlu istiklal caddesi No. 64 

( Parmakkapı tramvay durağı ) 

Tornacı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede istihdam edilmek üzere tornacı alınacaktır. Fabrikala
nmıza girmek isteyenlerden İstanbuldakilerin Zeytinburnu Fabrikası
na, İzmirdekilerin İzmir silah fabrikasına vesair yerdekilerin de Umum 
Müdürlüğe müracaatları. (9354) 

Deylet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanlar ı 
Muhammen bedeli 16000 lira olan 400 metre mikabı kayın kereste 

4.1.939 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada i
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1200 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden, Eskişehir ve İzmirde idare 
mağazalarından dağıtılacaktır. (9200) 

- --- ~ 

HiLESİZ TAHiN HELVASI 
HACI BEKiR Ticarethanelerinde bulunur. 

AL 1 MUHiDDiN 
HAC 1 B EK 1 R 

ı Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy . ----- ---. 
Hava Okulları Komutanhğından : 
Eskişehir hava okullarına ingilizce lisanına hakkile vakıf ayni za.. 

manda tercüme işlerinde kullanılmak üzere 165-210 lira ücretle iki ter
cüman ve yine ingilizce Fransızca ve almanca lisanlarına aşina ve keza 
tercüme işlerinde kullanılmak üzere 98-165 lira ücretle üç dil öğretme 
ni alınacaktır. Aşağıda yazılı evsafı haiz olan isteklilerin vesaikleri ile 
birlikte Eskişehir ve hava okulları K. na müracaatlarL 

1 - Türk olmak, 
2 - Hüsnühal sahı'bi olmak, _ 

3 - Askeri ıpükelle1iyetini bitirmiş olmak; 
4 - Sıhhi durumu müsait bulunmak, 
5 - Lisana hakkiyle vakıf ve tercümeye muktedir bulunmak, 
6 - Yapılacak müsabaka imtihanında kazanmak imtihanlar zu

hur edecek isteklilerin bulundukları yerlere nazaran Ankarada hava 
Müsteşarlığında İstanbulda hava akademisinde İzmirde tayyare alayın 
da Eskişehirde hava okullannda yapılacaktır. (9365) 

KUL TUR VE MESLEK 
(Bap l incide) • · 

resme bali anla.. •. Bize karga ile tilki masalını. Anibal ile Si~;: 
on,un kavgalarını belletiyorlarsa günah değildir? Çöplük!::_: 
bizim kaf alanınız .... Bu saçıiıalar yerine peynir nasıl yaı:ı~ 
mal gönderdiğimiz adam ile para kav~ası (ıkarsa ne edılil'• 
onları öğretseler daha iyi olmaz mı? 

- Peki söyle bunları. 
- Olmaz diye kafa tutup başına iş açacaksın? N uına~ 

defteri, izinsiz def teri, sopa. Hasılı hep kuvvet onlarda ... ı~s 
mi "Ha; hi; oldu; oluyor, dersin.... işine geleni bellersi11" 
Gelmeyeni geçer gidersin._ 

Gogoşyan dediğini hakikaten de yapardı. .. 
Onu söylemeyi unuttum ki arkadaşım İzmirin en büyu1' 

manifatura ticarethanesinin çocuğuydu. Coğrafya dersinde 
yalnız babasının iş yaptığı memleketlerin coğrafyasını öğre
nir, biz Çin veya Avusturalya dağlarını bellerken aptallığı~• 
za gülümserdi. Usul defteri vazifelerini çiçek gibi hazırla~ıgJ 
halde diğerlerini kopya ile falan geçiştirirdi. Tahrir dersınde 
yalnız iş mektuplarına ehemmiyet verirdi. 

Fizik yalnız terazilerden, kimya leke ve küfe mani ola· 
cak pratik tedbirlerden bahsettiği müddetçe enteresandı. 

Fakat hepsinin en güzeli şimdi anlatacağımdır. 
Riyaziyede mesela üç yüz top kumaşın üçer, dörder, be' 

şer metrelik parçalara ayrılarak muhtelif fiyatlarla satıidt 
ğı halde kaç kuruş kar bırakacağını sorduğunuz zaman ~ 
goşyan cesur bir neşe ile kaleme sanlır ve bütün zekasını P" 

!ede!:ek bunu size bir santim !ar~.ız hesaplard!. Fakat sd~ 
uç yuz top kumaş olmayıp da uç ym.ı teneke yaga aitse usd 
cacık kalemi elinden bırakır ve söylenirdi: · 

- Bunu bakkal çocuklarına öğretsinler... Biz manifato' 
racıyız .... Yağ satışı ile ne alış verişimiz var ki?. 

JI.. 
Artık ntan masalına dönen kültür ve meslek halisi ne ,,. 

man açılsa, ne zaman karşımdakinin: "Bize kültürün ne ~ 
zumu var? Çocuklara, gençlere mesleki bilgi kafi deiil Jdl ·"' 
dediğini işitsem içimden gayri ihtiyari: 

- Hoş geldin Gogoşyan efendi, derim. ....,/ 
--------&.;.;..;.;.;;,;.;;~.:;:..-ı~~~~:.:::.:::.:.::.. __________ ct• 

SUNGiPEK SATISI 
1 :::: Fabrikamızın ilk tecrübe işletme devresine ait standard •tir 
te olmıyan 120/36 ve 300/75 dt:nyede 1 kiloluk konik bobill ff 

70 gramlık çile halindeki sunğipekleri dun bir fiatla satılacakfıf• 

2 - Normal çalı'1Jla devremize ait 120/36 denyede ı kiloluk koıJ* 
bobin ve 70 gramlık çille halinde muhtelli kalite ıunğipek :nıallloll
tımız normal piıyasa fiatlariyle satılacaktır. Taliplerin oeıoJi* 
Sunğipek Fabrikası Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

ı,.ı 
.lrnııanın~ ,ıe-

KOLI Nos zeti hOŞ, dl ,ar 
rf inci gt~ 
latan goJI ın!1-andlefrik 

Dil MACUNU dünyada ~ 
yonıarea ~ 
vat tl#f"/8 'fil 
kullanırlat· 

ed"" pün muhteviyatı teksif edilmJş oldufundan uzun milddetle ihtiyacınızı temin 
Büyük tüpü 40, küçük tüpü 22ı kuru~tur. 

foeniz Levazım Saf.ınalma Komisyonu jfGnJcııtl 
Marmara üssü bahri komutanlığı satınalma komisyonundan: tJ 

Cinsi Kilosu Tahmin fiatı · Tutan İlk tenııı;, 
Kuruş Sa. Lira ~ 

Ekmek 530.000 9 86 52258 3862 90 ır 
1 - Komutanlık emrindeki kara erlerinin yıllık ihtiyaçıarınd:;.ır 

lan yukarda miktarı yazılı ekmek, bir şartnamede ve kapalı zarf 
le eksiltmeye konulmuştur. • . _ ~Hll 

2 - Eksiltmesi 6 ikinciklnun 939 cuma günü saat 16 da llf.P".-
Tersane kapısıntlaki komisyon binasında yapılacaktır. p 

3 - Şartnamesi Ankarada Dz. Levazım şubesinden, IstanbUl ~ 
sırnpaşada Dz. satınalma komisyonundan ve komisyonumuzdan 262 
ruş mukabilinde alınabilir. i" 

4 - Eksiltmeye iştirak. edecek isteklilerin 2490 sayılı k~UJl~ 
tediıJi vesikalarla birlikte yukarda miktarı gösterilen ilk tenıınat t et' 
buzlarmı havi teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir sa• 
veline kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (9210) · ,,. . 

Marmara füuıii bahri komutanlığı satınahna komisyonund~ ırJıl'tJ 
Cinsi Kilosu Tahmini f iatı Tutarı tık te tr9 

Kuruş Sa. Lira ~ 
2958 

Ekmek 400.000 9 86 39440 a ~ 
l - Komutanlık Deniz erlerinin yıllık Uıtiyaçlarından ~~~ -.ır 

tan yazılı ekmek bir şartnamede ve kapalı zarf usulile eksil~.,,/ 
nulmu~ur. ısııJ~ 

2 - Eksiltmesi 6 Ikincikanun 939 cuma günü saat 14.30 da 
Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. l>oJd' 

3 -- Şartnamesi, Ankllada Deniz Levazım Şubesinden, Jst•ı;,.oııır 
Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyonundan ve konıi 
muzdan l!)IJ kuruş mukabiEnde alınabilir. tJ%l tst" 

4 -- Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanun ve'!' 
diği vesikalarla birlikte yukarda gösterilen ilk teminat ı:na~bUS 1"dl' 
banlta mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evveuııe 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. (9211) ~ 

--
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Harict Askeri ı 
Kıtaat llcinları ..... __ _ 

Beher metresine tahmin edilen 
fiatı 575 kuruş olan 15500 metre 
kurşuni kaputluk kumaş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. İ
halesi 12/1/939 Perşembe günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 5706 
lira 25 kurll§tur. Evsaf ve şartna
nıesi 450 kuruşa Ankarada Komis
Yondan alınır. Eksiltmeye girecek
ler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
llladdelerinde yazılı vesaikle te
minat ve teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel Anka
tada M. M. Vekaleti Satınalma 

Romisyonuna gelmeleri. 
"696,, "8955,, 

* Beher metresine tahmin edilen 
fiatı 380 kuruş olan 8500 metre 
lacivert kumaş kapalı zarf usuli1e 
ll"ıünakasaya konulmuştur. İhalesi 
5İkincikanun 939 Perşembe günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 2422 
lira 50 kuru~tur. Evsaf ve şartna-
mesi 162 kuruş mukabilinde M. 

M. Vekaleti Satınalma komisyo
nunda verilir. İsteklilerin kanu
nun 2, 3 üncü maddelennde yazılı 
\>es'kalarla teminat ve teklü mek
tuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. "698,, "8957 ,, 

* Beher çiftine tahmm edilen fiat 
445 kuruş olan 32000 çift okur 
kundurası kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. hıalesi 4-
1-939 çarşamba günü saat 11 de
dir. İlk teminatı 8370 liradır. Ev
saf ve şartnamesi 712 kuruşa An
karnda Komisyondan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 2'190 sayılı 
kanunun 2, 3 cü mı:ıddelerinde ya
zılı VC'saikle beraber teminat ve 
t"'kl'f mektııplarını ihale santin -
den hir saat evvel Ankarada M. 
M Ve ·aleti SntıMlmn Kornisyo -
tıuna vermeleri. (699) (8958) 

* Beher metresine tahmin edilen 
f 'at 575 kuruş olan 13200 metre 
elbisel'k Gabardin kumaş kapalı 
Zarf usulile münakasaya konul
ll'ıuştur. İhalesi '1/ 11939 Cumarte
si g-ünii saat 11 dedir. İJit• teminatı 
5045 liradır. E\'Saf ve sartnamesi 
~ -
v8Q kuruş mukabilinde Ankarada 
~Ornic:vondan a Jınır. Eksiltm~ve 
ffüeceklerin 2490 sayılı kanun~n 
2, 3 cii maddelerinde gösterilen 
~esa'klP teminat ve teklif mektup 
arını ihale saatinden bir saat ev-

"eI Ankarada M. M. Vekaleti Sa
tııı:ıaıma Komisyonuna vermeleri. 

"700,, "8959,, 

* Beher kilosuna tahmin edilen fi-
at 249 kuruş olan 70000 kilo San 
sabunlu kösele kapalı zarf usulile 
~Unakac;aya konulmuştur. İhalesi 
;11;939 Salı günü saat 11 dedir. 
lk teminatı 9g55 liradır. Evsaf ve 
~ttnamesi 872 kuruş mukabilin
ıle Ankarada komisyondan alınır. 
~ksiltmeye girecekler 2490 sayılı 
anunun 2, 3 cü maddelerinde gös 

tl'rilen vesaikle teminat ve teklif 
lııektuplannı ihale saatinden bir 
~a~t evvel Ankarada M. M. Veka
etı Satınalma Komisyonuna ver-
lııeleri "701 "8960 

• u " 

* T:1eher kilosuna tahmin edilen fi 
:ntı 92 kuruş olan yüz bin kilo sa
~ eyağı kapa1ı zarf usuliyle müna
lı~s~ya konulmustur. İhalesi 29 
rıncikanun fl38 Perşembe günü 

~at 11 dedir. İlk teminatı 5850 
~tadır. Evsaf ve şartname!li 460 
tılltuş mukabilinde M. M. Vekale-

Satınalma Komisyonundan ah-
1\ır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
~~Yılı kanunun 2, 3 üncü maddele
~1tıde gösterilen vesaikle teminat 
de teklü mektuplarını ihale saatin 
~:nen az bir saat evvel Ankarada 
~ · M. Vekaleti Satmalma Komis-
0nuna vermeleri.. (703) (8962) 

* 30,000 metre kanat bezi kapalı 
~&.rfla eksilt::neye konulmuştur. Mu 
~~nıen bedt!li 22000 lira olup ille 
~ ll'ıınatı 1650 liradır. Eksiltmesi 
da 12.938 çarşamba günii saat 15 
de Vekalet satınalma komisyonun 
~ Yapılacaktır. Şartnamesi her -
ltı n .komisyonda görülebilir. İstek 
~ l'tın ihale !laatinden bir saat ev
~line kadar kanunun 2, 3 üncü 
b·addelerind~ yazılı vesikalarla 
~tlikte teminat ve teklif mektupla 
llt Ankarada M. M. Vek!leti Sa-

TAN IJ 

GRiPsiz NEZLEs.iz ÖKSURUKsüz bir kış VA L DA Pastilleri sayesinde kabildir. 
eczanede bulunur. HAKİKİ YALDA ismi üzerinde ısrar ediniz. Her mühim 

~ 

· İ.nhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

I - Idaremizin Paşababçe fabrikası için prtnamesi mucibince sa
tın alınacak 1 adet devvar ve seyyar bir buçuk tonluk elektrikli iskele 
vinci kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif Is tanbul 13000 lira ve muvakkat te
minatı 975 liradır. 

III - Eksiltme 17.1.939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
na bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların mufassal fennt 
tekliflerile beraber kataloklarını kaldırma indirme ve fren tertibatı
nı açık olarak gösteren resimlerini kataloklarını birjnci sınıf bir fir -
ma olduklarını gösterir evrakı ihale tarihinden en az 7 gün evveline 
kadar Inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar şubesine ver 
meleri ve tekliflerini kabulünü mu tazammın vesika almaları lazımdır. 
Aksi takdirde eksiltmeye iştirak edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile 5 ei maddede 
yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve %7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ek
siltme günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen Alım komisyonu 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi 18.zımdır. "8810., 

* Muhammen Bedeli % 7,5 Eksiltme 
Cinsi Miktarı Beheri Tutan teminatı saatı 

Li. Kr. Li. Kr. Lira Kr. 

Dosya dolabı 3 Adet 150.- 450.- 33 75 15. 
Boya levazımı 22 Kalem -.- 400.- 30 - 15.30 

1 - ldaremizjn Yavşan tuzlası için şartnamesi mucibince yaptırıla· 
cak üç adet dosya ciolabı ile 'l'ekirdağ şarap fabrikası için satın alınacağı 
ve 20-10-938 tarlhınde ihale edileceği ila nedilen 22 kalem boya levazı
mının müfredat listesi tavzih edilerek yeniden açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

il - Muhammen bedelierile muvakkat teminatları hizalarında 
gö;:ıterilmiştir. 

III - Eksiltme 6-1-939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında 

ynılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım. ko
misyonunda yapılacaktır. 
. rv - Şrtname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 

alınabilir . 

V -Isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 
7 ,5 güvenmt> paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. <9304) 

Belediye Sular idaresinden: 

Sayın Abonelerimize 
Kış geldi, su sayaçları dondan patlar. Tamir masrafı olarak bir 

hayli para ödemenize mahal kalmamak üzere sayaçları soğuğa karşı 
muhafaza için tedbir almanızı rica ederiz. (9371) 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme llCinı 
Çifteler Aygır Deposu Müdürlüğünden: 

Mahmudiye merkezinde mevcut Tay ahınnın 16501,09 lira keşif be
delli tamiratı 20/ 12/ 938 tarihinden 5/1/939 tarihine müsadif perşem
be günü saat 15 şe kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme Eskişehir Nafıa müdürlüğünde toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır. Muvakkat teminat 1237 lira 58 kuruştur. 

• Bu işe ait proje, tafsilat ve hulasa keşifleri, fenni şartname, eksilt
me şartnamesi mukavele projesi her zaman Nafıa müdürlüğünde gö
rülebilir. İsteklilerin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Eskişehir 
vilayetine müracaatla alaca.klan ehliyetname ve senesi için muteber 
Ticaret odası vesikalarını 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile teklif 
mektuplarına eklemeleri lazımdır. Mektuplar 5/1/939 tarihine müsa
dif perşembe günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde komisyon re
isliğine tevdi edilmiş olacak ve posta ile gönderilecek mektuplar ia
deli teahhütlü ve mühür mumu ile mühürlü olacaktır. Postada ola-
cak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. (9215) 

tınalma komisyonuna vermeleri. 
(709) (9061) 

)#. 

Çanak'kalede Müstahkem Mevki 
için yapılacak bir iskele kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 9-1-939 pazartesi gü
nü saat 11 de Çanakkalede Müs-

tahkem Mevki Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Yaptırıla-

cak iskelenin keşif bedeli 40620 
lira 19 kuruştur. İlk teminatı 3046 
lira 65 kuruşutr. Bu inşaata aid hu 

sust fenni şartname yapılacak is
kelenin fiat tahlili beton bölüklü 
iskele etüdü ilk keşif cetveli ve 
planlar, İstanbul Ankara Levazım 

amirliği sahnalma komisyonunda 
ve Çanakkale Mst. Mevki Satın
alma Komisyonunda görülür. İs
teklilerin 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesikalarla bu mikdar iskele 
işini müteahhidin veya mühendi
sinin muvaffakiyetle yapmış ol-
.duklanna dair vesika ve Nafıa 
Vekaletinin ehliyet ve müteahhit
lik vesikalarlle teminatı muvak
kate makbuzlarile veya banka 
mektuplarını ve teklif mektupla
nnı havi kapalı ve mühür
lü olan zarflar ihale günü olan 
9-1-939 Pazartesi günü saat 10 a 
kadar Çanakkalede Müstahkem 
Mevki Satınalma Komisyonuna 
makbuz mukabilinde teslim edil-

melidir. Postada gecikme kabul 
edilmez. "716" "9238" 

* Beher tanesine tahmin edilen fi-
yat 7 kuruş olan 1,000,000 adet ma
kara ipliği kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. tlıalesi 6-2-939 
pazartesi günü saat 11 dedir. İlk 
teminatı 4750 liradır. Evsaf ve şart 
namesi 350 kuruşa Ankarada Ko
da nalınır. Eksiltmeye girecekll! -
rin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü 
maddelerinde gösterilen vesaikle 
teminat ve teklif mektuplannı iha
le saatinden bir saat evvel Anka
rada M. M. V. satınalma komisyo
nuna vermeleri. (697) (8956) 

• 
Beher tanesine tah]nin edilen 

fiyatı yedi kuruş olan 582487 tane 
makine makarasile 103115 tane el 
işi makarası kapalı zarfla müna -
kaseya konulmuştur. İhalesi 9 şu
bat 939 perşembe günü saat 11 de
dir. İlk teminatı 3599 lira 45 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesi 240 
kuruş mukabilinde M. M. V. :ııatın
alına komisyonundan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 - 3 üncü maddelerin
de gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatin -
den en az bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. V. satınalma ko
misyonuna vermeleri. (704) (8963) 

CHd güzellili .Sfimi Profesör Doktor E. WINTER faraflndan formülü yapılan 

VENOS VENOS/VENOS 
KREMi 

Terkibindeki husus! mad
de! hayatiye dolıiyısiyle cildi 
besler, teravetini arttırır. 

Yeni bir ten yaratır. Ven üs 
Kremi asri kadın ~elli.21-

nin bir tıJ.c:;ımıdır. 

VENOS 
RUJU 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyaların kullan
dıltlan yegane rujdur. 

VENOS 
BRİYANTiNi 
Baştaki kepekleri izale 

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

PUDRASI 
Terkibi altm kremli 

24 saat havalandınlınıf 

fevka!Ade ince ve hafif Ve
nüs pudrasiyle tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

VENOS 
LiMON ÇIÇEGI 

KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 dere

cedir. O kadar ki en büyük 
zevk ehlini ve müşkülpesent 

olınakla tanınmış kimseleri 
bile hayran bırakmaktadır. 

ALLIGI 
Her cildin rengine göre 

çeşitleri mevcuttur. Yüze 
sürüldüğünde cilde fevkalA. 

de tabil bir renk verir, teni 

bozmaz; güzelleştirir. 

VENOS 
KiRPiK ... 

SÜRMESi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürm.e
sile tuvalet gören Jdrpilder 
büyfir ve güzelleşerek kaJ.b.: 
lere ok gibi saplanır.. 1 

VENOS 
Ç~M 

.KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri 

bozuk olanlann kalbhıe fe
rahlık verir. Ve gönlünü 
açar. Ada çamlarının 18tif 
ve sıhhl kokulan VENÜS 
çam kolonyasında mevcuttur. 

Deposu : Nureddin Evliya Zade Müessesesi lstanbul 

11000 kilo zeytin yağı müteah
hit nam ve hesabına 5-1-939 per· 
şembe günü saat 14 de Tophanede 
İstanbul levazım amirliği satın al
ma KO. Da açık eksiltme ile alına
caktır. Tahmin bedeli 6050 lira 
ilk temnietı 453 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi KO. da görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalarla bera
ber belli saatte KO. na gelmele-
ri. (9272) 

* ax 16 ebadında yaptırılacak on 
bir adet Branda eşya örtüsünün 
pazarlıkla eksiltmesi 27-12-938 sa
lı günü saat 14 de '.föphanede Le
vazını amirliği satınalma koml.ı

yonunda yapılacaktır. Tahmin be· 
deli 1232 lira teminatı 184 lira 80 
kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(441) (9267) 

* Harp Akademisi içhı 75 ton kok 

kömürünün pazarlıkla eksiltmesi 

· 27-12-938 salı günü saat 15 te Top 

hanede İstanbul levazım Amirliği 

satınalına komisyonunda yapılacak 

tır. Defaten teslim şartile alınacak 

olan kok kömürü için isteklilerin 

kati tenıinatlarile beraber belli sa

atte komisyona gelmeleri. 

(447) (9327) 

f._Dr. Besim Ruşen°'' 

1 Cerrahpaşa Hastanesi Dahili- ı 
ye Mütehassısı Çarşıkapı Tram-

-• vay durak. Ahun Ap. ---

•• 
Oksü.rük 

için · 

en müessi~ilaç 
Pektorin 
Kompri m eteri 

Kutusu 35 Kuru~ 

Beşir Kemal - Mahmud Cevad 
ECZANESİ 

Sirkeci - İstanbul 

kazanmış olan mamulatımız 
KABOT BEZLERlNlN 

İstihlak vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattınlmı§ olan yem ..tış 

4 No. 
4 ,. 
5 lf 

5 ,, 

8 • 
8 • 
9 .. 
9 • 

l l " 

fiyatlan aşağıda gösterilmiştir. '2 ı. 

Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelllt. 855 Er. 
• " 75 • • ,. • ts95 " 
,. Değirmenli 90 ,. ,. ,. ;: '159 ,, 

" " 85 .. • • ~ J26 ,, 
,. Geyikli 85 ,. ,. • ,; 1 731 ,, 
,. " 75 • ,,: ,. ;: 865 ,, 
,. Tayyarell 85 ,. ,. • ; 875 ~ 

" ,, "15 • • • ; 615 " 
,. Köpekli 85 ,, ,. .. ; 653 ,, 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşfndlr. ~ ~ Yuka
rıdaki satış fiyatlarımız asgarl bir balya içindir. Amballj masarifi 
müşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 

suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4- fs.. 
tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 nam.ara-, ______ _ 

dadır. ------•' 
TÜRKiYE 

SEKER · FABRiKAlARI 
' 

Anonim Şirlietlnden ~ 

Müeaesemize Oçüncü Parti olarak küp Te linıt.a.l ecnebi 
tekeri satın almr c1lktır. Şartnameei Barçekapı Tafhan 42 nu
maradan isteyer:l ~ıe verilir. 

12. Sonki.nun. ı:;39 Pertem.be giinü saat onbire kadar teklif 
mektuplan f&rlname esaslarma göre kabul edilecektir. 

Nafıa Vekaleti 
lstanbul Elektrik lıleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdaremiz ihtiyacı için muhammen bedeli (3200) üç bin iki yüz 
lira olan 4000 M3 oksijen açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eklsltme 6.1.939 cuma günü saat 15 de Metro hanın 6 ıncı ka
tında toplanacak olan arttırma eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 2490 No. lu kanun mucibince icabeden vesika1an 
ve bu işe ait (240) iki yüz kırk lira muvakkat teminatlariyle eksiltme 
komisyonuna gelmeleri lazımdır. 

4 - Bu işe ait şartname ve mukavelename projeleri idaremiz le -
vazım servisinden parasız olarak tedarik edilebilir. (9264) 

Gümrük Muhafaza Genel Ko. lstanbul Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Gümrük muhafaza eratı için 1500 çift kunduranın 6.1.939 cu
ma günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 6900 lira ve ilk teminatı 518 liradır. 
3 - Şartname evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

I 

4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükmüne göre hazırlayacakları tek 
lif mektuplarını Galata eski ithalat gümrüğündeki komisyona' verme -
leri 119261 .. 
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HAVALARA GÜVENMEYİNİZ! 
Hafif bir üşütme, mühim hastahklara kapı açabilir 

• 

Halbuki alacağınız bir . tek kaşe 

Vücudü bütün bu tehlikelerden 
sıyanetle Gripi tedavi ve 

ağrıları izale eder 
. ----------------~ 

GRiPiN 

Tesiri Cinidir. 
Terkibindeki 
hususiyet do· 
layısile kalbe, 
böbreklere, 

mideye hiç za· 
rar vermez. Lü-

Gripin, soğuk algınlığı ve nezlenin, bütün zumunda gün· 
. I k ,,. d d de 3 kaşe 

ağrı ve sızı arın atı evası ır. ahnabilir. 

Her yerde ısrarla GRİPİN isteyiniz ve GRiPiN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz . 

1939 ~· 

• 

RADVOLARI . 1 

BEYO&LUNDA 

~~ 
3lf NUMARALI MAAAZADA 
~ ' . . 

BÜTÜN OÜNYAYİ s ABA 
RADYOLARiLE ~~~,,~ / 

~7- I 

~~ 

Teşhir ve satış s~lonu: Beyoğlu lstiklCil caddesi No. 34 
E D 1 S O N Müessesesi 

, -------------------1 K A T A G R I• p Nezle, G .. ip, Ağrılar iç_in 
EN TESIRLISIDIR 

• 

Ve BAÔI sayesinde bir çocu k gibi k orkusu zca ko şar, ata; ve bisiklete biner, klirck çeker, tenis oyt'~ı 
danseder, güneş ban yosunu alır velhasıl biitün spor ha reke tlerinize rahat ve neşe ile devam edehili.rıdJJl 

FEMIL ve BAGI Artık kadınlara ayın üzüntülı.i günlerini tamamen unutturmuştur. 

FEMIL ve BAGI o kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve mayolar altında bile sezi}Jıleı 
kullanan kadın mevcudiyetini katiyen anlayamaz. tJl1 

' fikrop yuvası olan eski usul be;:; * pamuk tamponların Bayanla .. 
FEMIL ve BAGI bütün hayatıarına ma1 olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarının önu· 

ne geçmiştir. . ıe 
Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti; Bayanların (Ayhk temizliklerinde yalnız FEMİL ve BAGINI takd~ . 
kabul etmiştir. FEMİL ve BAGI her eczahanede ve büyük ticarethanelerde dalına bayanlarımızın nıı 

metine hazır bulunur. _.,,, 

LA KT ... 
En Güzel 

YILBAŞI 

Hediyesidir .. 
6 LCimbah Süper 

Fiah : Bakalit kutulu 

T. L. 13 3. • 
Ceviz kutulu 

T. L. 140. • 
Teşhir ve Satış Salonu 

Galata Karaköypalas No. 16 

Sahibi ve Nefrİyat Müdürü: Halil Lutfi Dördüncü, Gazetecilik 
ve Netriyat T. L. Ş. basıldığı yer: TAN Matbaası .d 
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