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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi T A N Ma+IDaası - lstad.>ul 

İnönü nün 
Son Tarihi 

Nutku 
Cümlturiyet rejiminln a~
tığı yolda yürürken dai
ma halka dayanan reli· 
mimizi daha ziyade bal· 
lca maletmekfen baılca 

hlr §ey düıünmüyoruz. 
Ycuan: M. Zekeriya SERTEL 

C ümhurreisimiz ve C. H. 
P. Başkanı İsmet İnö

nü, Parti Kurultayında tarihi 
nutuklarından birini daha söy 
lediler. 

Bu nutuk, Cümhurreisi ol
duğu günden beri söylediği 
nutukların en mühimmidir. Bi 
ze Partinin mahiyetini, Bü -
yük Millet Meclisinin kuvve
tini, rejimin istinat ettiği ve 
etmek istediği kuvvetleri a
~ça anlatan bu nutuk, bir 
çok direktifler:, ve Türkiyede 
demokrasi mefhumunu kuv -
Yetlendiren lleeizelerle dolu -
dur. 

Bir çok memleketler, geçirdikle
ri buhranlar ve sarsıntılar netice
ai olarak istikrardan ve demokrasi
den uzaklaşırken, biz istikrara ve 
demokrasi-,ıe doğru gitmekte ol -
doğumuzu görmekle övünebiliriz. 
Biz ne başka memleketlerin rejim
lerini taklid~ tenezzül ediyoruz, 
ne de onların maruz bulundukları 
dahili ve harlcl tehlike ve sarsın -
tılarla muhat bulunuyoruz. Biz yal 
1U% Cümhuriyet rejiminin açtığı 

terakki ve inkişaf yolunda daha bü 

Birinci Ziraat Kalkınma 
Kongresi, Dün Başvekilin 
Bir Nutku ile Açıldı 

• • • • 
}ilk bir hızla yürümeğe azm:e:tm:f§J::.,..~..,.......,r"'r ... M~r"l1'1rf';;;;ll'..,..,..,,r-------~~:-:-:---::-"~....ı..,.:--~~-:-~~----r-1r;~~·~~ • • 
~~diıhaziya- Ceıaı Bayar Dedi ki: nonunun 
de halka mal etmekten başka bir ç ı D 1 1 
'1ı..dll~İn&rllntlnby a ışmıya Köylünün ve Çiftçinin e ege ere 
:~2~== Başla~ılar Gelir Seviyesini İltifatları 
tek lmdretli varlık Tür/ıqe Bii-

)'iik Millet Mecli.iJir. Onun Ziraat Vekili de y ••k Jt k L" d 
tedbirlerile, Te,küôtı Em.iye U se me azım Jr 
"kanrmlarile hepimU ihmne Bir Nutuk Söyledi 

Gece Ankarada Büyük 

Tezahürat Yaplldı 

Yeni Seçim 
Cumartesiye 
Yapılıyor 

--o-

Namzetlerin Bugün 
ilanı Muhtemel 

Ankara, 27 (Tan muhabirindenl
Son dakikada öğrendiğime gore. U 
münhal mebusluk için, önümüzdeki 
cumartesi günü seçim yapılacaktır 

Parti namzetlerinin yarın ilan edi1 
mesi kuvvetle muhtemeldir. DahiU. 
ye Vekaleti. alakadarlara seçim ha
zırlığı yapılmasını bildirmiştir. S& 
çim yapacak vilayetler şunlardır: 

Elazığ. Bolu, Çankırı , Kayseri 
Samsun, Bursa, Antalya. Burdur. lııo 
mir, Siirt. Muğla. Ankara. İstanbul 

Yeni namzetler 
Namzetlikleri söylenilenler arasın

da Londra sefirı Fethi Okyar. Emek· 
li General Kazım Karabekir. muhar
rir Hüseyin Cahit. r iyaseticlimhur 
umumi katibi Hasan Rıza. Deniz 
Müsteşarı Sadullah. Denizbanktan 
Sadettinden başka ordu mufettl şi Or· 
general Kazım. emekli Generaller
den Mersinli Cemal. Kocaeli vaUsi 
Hamit Oskay ve Kastamoni valisi 
Avni Doğanın 'isimleri de geçmekte
dir. 

Vali Hamit Oskayın saylavlığ:ı 

namzetliği konduğu takdirde de in
hiliH edecek Kocaeli valiliğine Kır
seh ir mebusu Ali Rıza Esenin tayin 
e<lilPCe~i bir ihtimal olarak ileri sü
rülüyor. 

Atatürk'ün 
Ankaraya AyaL 
R~ığı Gün 
Ankara, 27 (TAN muhabirinden) 

- Ebedi Şef Atatiırkun, bundan 11 
yıl önce Ankaraya ayak bastığı il 
Birincikanun gününün yıl:ionümt 

şehrimizde bugün kutlulandı. 

tıeoecciih eden mükellefiyetler Ankara, 27 (TAN Muhabirin
" oazileler Jiğer bütün vazi- den) - Birinci Köy ve Ziraat Kal
/ .. L_,1' _ı• I . . • - kınma Kongresi, bugün saat 11 de 

e o~ muRa crıyet enmı.zın ua- Büyük Millet Meclisinde ilk umumt 
tiinii oe nlizımulu.. "' toplantısını yaptı ve Başvekil Celü 

Büyük Davamız1n Tahakkuku için Meml~ket 

Kuvvetlerini Seferber Etmek Vazifemizdi:·. 
8 aş•ekil Celil Bayar, Birinci köy ve ziraat kalkınma 

Ebedi Şefin Ankara toprağım 

ayak bastığı Dikmen sırtl at ındu 
başlıyarak koşucular saat 15,30 da 
Ulus meydanında bulunmak üzen 
tertip ettikleri müjde koşusunu yap 
tılar. Ankara Halkevi tarafından ha
zırlanan bu koşudan sonra, 15,30 d~ 
bu büyük gün münasebetile ve Zir.-

Ankara, 27 (TAN muhabirindenJ at kongresi dolayısile Ulus meyda • 
- Büyük Ziraat kongresine ıştirak nında yüksek Ziraat Enstitüsü tale
etmek üzere şehrimizde bulun:ın bü- besi de hazır bulunduğu halde abide
tün kongre azası ve yüksek ziraat ye çelenk kondu. 

B tiyük Millet Mecllsbıhı kuv- Bayar bir nutukla kongre mesaisini 
vet aldığı kaynak, C. IL P. açtı. 

kongresini, mühim bir nutukla açtı. ve Kongrenin 
başaracağı büyük işleri, zirai kalkınma davamızın esasla
rını etrafile anlattı. Celil Bayar, bu nutkunda bilhassa de 
diki: 

Enstitüsü talebesi gece büyük bir fe- • Gece saat 21 de Halkevinde bir 
neralayı tertip ettiler. Alay, Ulus toplantı yapıldı. Atatürke ait menld· 

•meydanından başlıyarak evvela Cüm beler anlatılarak Kemalizm mevzuu 
huı;re:simiz İsmet İnönünün köşkle- üzerinde konferanslar verildi ve Ata
rine gitti. Tezahürcüler, yolda köşk- türke ait filmler gosterildi. • lerinden otomobille gelmekte olan 1-

il lrnrultaylan. Partinin kuvvet Bu toplantıda kongreye iştirak et 
aldığı kaynak da halktır. Parti hal mek üzere gelen bine yakın delege 
kın şikayet ve dileklerini toplayıp ile vekaletler erkanı, matbuat mü
teınsil eden ve Büyük Millet Mec- messilleri hazır bulundular. Dinle
batne iblağ eden teşekküldür. Ne- yicl localannı ve meclis korirlorlan 
~ m dolduran kalabalık bir halk küt-

Türk köylüsü, Türk çifçisf, büyük Türk tarihinin daima büyük 
kalmış adsız kahramanlarıdır. Onların tarihini, asaletıni biz hepimiz 
daha iyi, daha ykındn biliriz. 

nonü ile karşılaştılar. Otomobilin et- Muh•ıttin Ostu··ndag.,,,ın 
ralmı sararak coşkun tezahüratta bu-
lundular. Bu tezahürat dakikalarca 
devam etti. Milli şef gençlerin ve 
köylülerin bu tezahürlerine iltifatla 
mukabele ettiler. 

•Atatürk Kurtultq mOcadelesl • 
ld. siyasi ve askeri sahnelerde, ev
l'elA Kurultayda, sonra Büyük Mil 
let Meclisi içinde idare edebilmek 
'ihniyetini ve kudretini, bugün da 
lai çok memleketlerde göremiyo -
._. Atatürk Kurultaylan, yalnu 
bıiUet hayatının lüzumlu bir ma
lı:anizması olarak takdir etmekle 
~lınaz, onu samimi ve derin ıevgi 
~ de severdi.,, 

İsmet İnönünün büyük ehem.mf
)et verdiği Parti Kurultayı ve Par 
ti teşkilatı, Büyük Millet Meclisi
"bı ve Cümhuriyet hükfunetinin 
'-aliyetlerine başlıca temel teşkil 

' (Sonu Sa. 10: Sii.. 1 de) 

Turhan Ta11 
Rahatsız 

•-Ostat Turhan TanrJ>irkaç gün
~beri gripten yatmakta oldu
cl.., İçin yazılarını yazamamakta
~-• Bir iki güne kadar iyileterek 
~danna kendi sütununda d~ 
.... ~edecektir. 

.. 

lesi de kongrenin açılış merasimini 
takip etti. 

Saat tam 11 de Yüksek Ziraat 
Enstitüleri talebelerinin koro halin 
de söyledikleri İstiklal Marşım mü
teakıp Başvekil, sık sık sürekli alkış 
larla karşılanan nutkunu söyledi 

Köylünün Dileği 

• 
Türkiye, umumi bir köy ve zlrat kalkınma davasını muvaffaki

yetle hızlandırmak, plfı.nlaştırmak mecburiyetindedir ve on beşinci 
cümhuriyet yılını, sistemli kalkınmasına mebde yapmak, mücbbed 
Ondcrin bizlere bıraktığı büyük emirdir. Onun büyük muvaffakiyet 
arkadaşı, büyük dava şerait ve imkanlarının büyük başarıcısı cüm
hurreisimizin kumandasında, bütün memleket kuvvetlerini seferber 
etmek, bugün, şevkle, azimle karşllaştığım.ız en önemli vazifedir. 

• 
Köylü ve çifçinin gelir seviyesinin behemehal yükseltilmesini 

temin etmek içtimai, milli bir zaruret, bir vazife mahiyetindedr. 
Bundan sonra delegelerden Eski- • 

şehirin Şerefiye k~yünden Ahmet Cümhuriyet, köylü ve çifçi lehine tesis ettiği himaye ile yalnız 
Takıldayı ile Salihliden Mehmet E- milli ihtiyacının tamamını memleketten teminle kalmadı; Türkiyeyi 
ronat biribirini takiben söz alara'lt devamlı ihracat yapan memleket haline de getlrdL 
köylünün dileklerini ifade ettiler. • 

Ahmet Takıldayı, dedi ki: Türk çlfçisinde noksan olan şey kablllyeti değildir. Türk köylü 

Bundan sonra kongre delegeleri 
Başvekil Celal Bayann evine uğn

yarak sevgilerini izhar ettiler. Ve 
Başvekil gosterilen bu alfı.kAdan do
layı kendilerine teşekkür etti. 

Alay bundan sonra Ziraat Vekili 
Faile Kurdoğlunun da evine uğradı. 

Vekil, talebe mümessillerini ve mu

rahhaslan kabul ederek teşekkürle
rini bildirdi 

Ulus Meydanında 
"Başta İnönü, hepiniz var olun, ve çifçisinde noksan olan şey, bugünün tekniği, bugünün vasıtalarıdır. 
Bizim meselelerimizle kafa yor- • Ankara, 27 (TAN muhabirinden) 

mıya, bizim dertlerimize ça~ bul- Ziraat, toprağın verdiğini almaktan tamamen çıkmıştır. Piyasa- - Kongre delegeleri, bugün saat 
mıya toplarıdınız. Hepinize candan nın istediğini, istediği miktar ve prtlarla istihsal etmek lhımdır. Bu- 15,30 da Ulua meydanında Zafer anı-
yürekten sağ olun diyorum. günün çifçillği, ayni zamanda bir fen, bir sanat ve bilhassa bir tica- dı önünde toplanarak tezahüi-3tta bu-

Köyün kadrini bilmiyen, köylü- ret ipdir. lundular. Bu münasebetle soz alan 
nün derdine ortak çıkmıyan, koy- • hatipler. Atatürkün yüksek batıra-
lünün yüzünü güldürmiyen Sultan- Köy ve ziraat kalkınması daftlDlZ. biltiln mllU davalanmızm ana sun taziz ettiler ve milU ~f tnonüne 
lar başını yedi gittl Köyün kadrini temelidir. Bu kongrenb:ı, bu i.ıikamette büyük milli seferberlite mea- karp bağlılıklarını teyit ettiler. 
bilen,köy~ünün derdine ortak çıkan, net olması temennisindeyiz. Bu gece saat 21 de Ankara Hallte-
yüzü köylünün yüzü ile birlikte vinde Ziraat Kongresi azasına çlft-
güt""" Cümhuriyete bağlılığımız (Natkrın tam metni, altıncı My/ammaJır) çilije alt filimler gösterllmiı ve yük-

. Artık ayn gayri yok, dev llı'!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!i!!!!!i!!i!!!!!!!!!!!i!!!li!!!!ii!!!l!!l!m!!l!!!!!•B!!ii!!!!!i!!!i!!!!!i!!li!i!ii!!i!!!iii!&ii!!!!.ıl!i!ii!!!!IJ sek ziraat enstitüsü talebesi tarafın -
(Sonu. Sa. 10 Sü.. ZJ dan ziraat marp aöylemni§tir . 

Evreıkı Temyizde 
Ankara, 27 (Tan muhabirindenl -

Eski İstanbul valisi Muhittin U• 
tündağ ve arkadaşları hakkında o~ 
büs davasından dolayı verilmiş olan 
lüzumu muhakeme evrakı bugün 
Devlet Şurası umumi heyeti ı.arafm
dan Dahiliye Vekaleti yolile temyd 
dördüncü ceza dairesine gönderil • 
miştir. Suçlular beş gün içinde ce
vap vermeğe mecbur olduklarındaa 
cevap bugünlerde beklenilmektedir. 

Ankara 27 <Tan muhabirinden) -
Dolmabahçede on bir vatandaşın ölG 
mü ile neticelenen facia tahkikab 
son safhaya gelmiştir. Müfettişler 

fezlekeyi bugünlerde vekalete gö~ 
dereceklerdir. 

Giderayak 
• 

Giderayak 
• 

Giderayak 
Yakında ne,re bqlıyacafmm 

edebi romanın adıdır • 



z 

FIKRA: 

lstanbul 
Ve Radyo 
İki sanat ve tarih şehrt. İstanbul 

Te Boma! İkisinde de üçer şehir var: 
birinde eski Roma, hırlstiyan Koması 
w ,.eni Boma! Ötekinde Bizans, Os
manlı İstanbulu ve timdiki İstan -
bul! İstanbul, müze ve harabelerde 
Boma dan daha fazla fak.ine de bazı 
hususlarda Romaya üstündür. Bun -
dan başka İstanbulun Romada bu -
lunmıyan bir vasfı daha var: cihanın 

Mahlut Yağlar 
Meselesi Asılsız 

28 - 12 - 938 ===~:::: 

~,~ I~,~. ~Ş~!!!!!!h~~l~l~~~~· Hasanı Yüz Lira Köylünün 
v a ı, e ir ş erinde İçin Öldürmüşler Kazancı Nedir? 

Öne Sü;ın;;-lddialar Gördu··g""u·· J\Toksanları --0- S-Bizde köylünün vasati l Y ~ Kah1 Rifaf Henüz aenelik kazmu:ı nedir? 
T e ••t Et • ş b c - Köylü kansı ve çocuğu fl• 

eyyu mem•ştir l B ·ıd · d · v akaıanamad• birlikte günde ancak bir dönüın süt' 
Üç gündenberi bazı gazeteler, ts _ u e ere l ır l bilir. Hasat zamanı yine ancak giin-

tanbulda hiyleli ve mahlut bir yağ Evvelki gece Haydarda Sanatlar de bir dönümü oraklayabilir, bu ınalt 
işinden bahsederek, halkın "'ıhhatine Vali ve Belediye Reisi Lötfi Kırdar, uzun müddetten beri şehir da- mektebi talebesinden Huan Uzmanı sulü yine ancak bir gu·nde barınan r 

F~~···- iktidara geldı"gıV• denb · .. bilinde v. apmakta oldu~· tetkik ve teftişler neticesinde aördu"nı; ku- _ _, 
-s...,... n erı, tevcih edilen bu suı'kast karşısında ,,... ,., ,,_ bıçakla öldürenler hakkındaki tah - debilir. Bunun pazara go-turu--ıın~ 

Bo 
- t b' · d · - d . surlar hakkında bütün belediye teşkilatına yeni bir tamim gönder-

ma mus esna ır unar evrı gor i.ı. beledı·yenın' ve vı·ıa·yetı'n harekete . .,.. B l d. b d kikata dün de devam edilmı·sıır. anba- konması ve saire de ayrt· 1311 

en güzel ~ehri olmak! 

mı~.ır. e e ıye Reisi u tamim e, şehir dahilinde yaptıl{ı teftişler- .... 
Mii§killit aynı idi: yer üstündeki es- g t°ğ' • f ·ıı de tesbit ettiği suçların, devam etmemesini şubelere bildirdi~i halde Polis evvelki gün suçlulardan Ni- suretle köylü senede vasati 60 dönilıO 
ki Komayı korumak ve ver alhndaki eç ı mı, aı erinin hemen yakalan- b "" " mak üzere ld ğ k u suçlann hala ve hergün tekerrür etmekte olduğunu kaydettikten yazi, Hamza, ve İhsanı yakalamış, ekmek için kansı ve çoluk çocuğu il• 
P•-alannı rıkarmak1• Ycnı· unıran 1•• 

0 u unu aydediyorlar. sonra 'U l k d..... ckted· ._-:s :s a.b d 1 Halbuki dün akşama kadar nevi- il n an ay t::~m ır: Makbule ne yüzleştirme yapmış ve 250 gün çalışmağa mecburdur. Bun' 
Mı sanat ve tarih 11 i e erinin ahengı". 

1
• 1 - ŞehJrde pek çok dflencl var. Bflhassa akflll .. ftstlerl nıahaDAb ve halkı hr:.dıs· enın' hakik' ..... 1 .. 1· • ıl kat• uk bil _.a, ayete, ne de belediyeye, böyle bır' ..-- cı ı ~mı ve as ı- m a ı kazancı çok yerlerde seneu 

ni muhafaza etmek! Mazi kadar yaa h.l taciz eden ve bir polis gl5rilnce kendlslne il adamıym11 sOsnnQ veren ve bu su- ll tesbit et · t" n on l 11 .. a"' 
:r ı eli yagv meselesı' hakkında hı'ç bı·r mış ır. 7v-uv irayı, bazı yerlerde 150 ~ r 

- .. 1 d h kkı k' Öl retle hilvlyeUerlnl setre çalışan bu mOzıç tufeylllerl :yakalamak pek kolaydır, 
.,~ann a 8 nı verme · üyü ihbar yapılmış değildir. 2 - Pazar mnhııllerlnde maalesef beledl;re zabıta tallmatnnmesl ahkl\mma Katil bahriyeli Rifat lsm!nde bir ancak bulur. 
ve diriyi ikisinin de zararına, boğuş- ıh 1 b·,,_ l d R * tmmamak! Bununla beraber belediye teşkiill- ve 1 h mevzuata katlyen riayet olwunamaktadır. Buralarda satılan cıda :nad- sa LAa ı ır. ifat katil suçu ne on se-

deleri tamamen açık, toz ve plSUklere maruz bulunmaktadırlar. ne mahk\iın olmuş ve 934 yılında Gü S - Toprak mahsulleri ih "' 
Bizim :lstanbulda n cfiX.er .... azı ta- tı yapılan ne~yat Ozerine derhal a- 3 - Seyyar ıatıcılann çofu mua,.ene;re tAbl tutulmamaktadır. t " 6 ., miişsuyıı hapishanesinde tedavi edi - raeatımızın kaçta kaçını unJlu 

rih t hi 1 
· · d 1 l!kadar olm Emi - - b ledl 4 - ~aya kaldınmlan seyyar satıcılar taratındn IHal edllmJı oldutınıdan ve sana te r enmız e a tından U§, nonu e ye §U- mnrur ve aburun selAmeti temin olunmamaktadır. lirken kaçını§ ve bir daha yakalan • tar? En rok ihraç ettiğ• 

nasıl kalkabileceğimizi dilJüııdüğü • besinden böyle bir mesele olup ol - 5 - :Mahalle aralarında k15peklerden seçilmemektedir. mamıştır. Rüahn kız kardeşi maktul madde nedir? 
milz, ve k~fetmeğe çallftığunız ça • madığını tahkik etmiştir. Fakat, ve- e - Bıın mahallelerde sfırO halinde tavuklara rutıanmalrtndır. Hasan Uzmanla nişanh iken iki ay C - Türkiyenin mecmu nıraettt" 
reler Komada bulanmuştur; tatbik e- rilen cevap menfidir. Bunun uzerine T - Sehrln mutena mahDlleleri arasındaki bot sahalarda koyun n keçiler evvel ölmüştür. Hasan Uzmanı bu nın yüzde doksanını toprak mahsUl" 
dilınittir. kanun halindedirler. mevzuu bahis adreslere gidilerek a _ oUamaktadırlar. münasebetle tanıdı.ıh anla.,Imı..+.r. lerl teşkil etmektedir. En mühiın fil" 
İm 8 - Bakkallar kontrolsuzdur . .B1I bnm esnaftaa beklenen temlzUtt ctmne- 6

• 'S" ".. -

ar bürosunda ne Jibi mütehassıs ra§hrmalar y:ıpılmı§, böyle iddia e- dlm. Hasan Uzman, yanında Makbule ile raç maddemiz tütündiir. Kereste T"" 

lar bulunur? Bunlar:ın vazifesi bele. dildiği gıöi mahlut bir yağ da görül- ı - Kasaplarda ener açıkta atılmaktadır. ı:tıertn çotuna. clnalerlnl e&ıe- beraber Ferah sinemasına girmiJ ve balık bu yek:Una dahil değildir . 
.tiye vazifelerinden nasıl ayrılmak memlştir. Buna rağmen belediye me rlr etncet konulmamaktadır. ön sıralardan birisinde oturmuştur. * 
lhmı gelir? Sanat bölgelerine tesir murlan, her hafta ve her yağcı için ıo - Balıkçı dllkklnlan tok ptsttr. Bahriyeli adı ile meşhur Rifat da S - Türkiyede ne 'Jcallt" 
ed 

• ptıkl gib 11 - Manavlann çofunun 15nlerl ıebze •Pl ve yapraklarından yer 7f!r ~-
en ınpatta nasıl bir mimari disip- ya an i bu dükkAnlardan da lQk baıtnı almıştır. ayni sinemaya girmiş ve orada evvel hayvan vardır? 

lini tesis edilmek, ve her türlü sevk husus! şişlerle tenekelerden nümu - 22 - Mahalle aralanndald kahvehanelerde kahwıd Ye garsonların eitseri- ce hapishanede tanıştığı Niyaziyi g~ C - 1937 de yapılan ıstattstfkl.,,-
nerelerde ·.-e ne eibi kayıtlarla ıter _ neler alarak belediye kimyahanesine sinin tısUerl pek perlpn ·.e berbattır. Catlalt fıncak -.. bardaklara rasUamnalr.- rerek yanına oturmuştur. Niyazi gl5re TOrklyede mevcut koyun -ve ~ 
ı.est buaJa1mak dotnı olur? Ecnebi tahlile göndermişlerdir. adır. Hamza ne İhsanı da Rilata tanıtmıt- ç1 mıktan 29 mnyon, sığır 7 :rn{l~ 
memleketlerle turizm münasebetleri Diğer taraftan bizim yaptığımız Bütiln bu tş1ere aft tatbikata mitteaTitk ohnak ftzere her Salı ve tır. Filim seyredllirken Rilatın gö - deve 28 bin, at cinsi hayvanlar 2 tJP"' 
JUISJl kurul ., B Cuma günü Belediye Reisine bir rapor verilecektir. - I:r u ili d ur. ütün ba davalar, baı tahkikata nazaran bu yağ meselesi, zune ~asan zman ·şmı~. Bunu gö- yon ur. 

b memleketlerin de asırlık tecrübe- yağ ticaretiyle l§tigal eden ve birçok • rünce Niyaz:fye: J(.. 
1ednden istifade edilerek, en. inee te- __ , 

1 
- Şu genel glSrftyor musun. O be- S - idealist ne deme1dlr..~ 

~c:nuatına kadar halledilmiştir. Şu ., 6 nim kız karderunle nlşanh fdl Ya - - de · in umumi sun:u" ... ık .__ n::smı milesseselere •aı. Teren fkt s· y 1 k y ee ee d C İ alist __..,. Jr:U' 

Mdm Me§rita yalısı hiklyeıd yok partinin birblrlnl çekememesinden ır an iŞ 1 uzun en nındaki kadından da istifade edilir. lanılan manası. bir adamın fnaJlGlY 
ma, onun için ne yapacağumzı bile, doğmU§tur. Yüz 1ir,a da parası var. İsterseniz bal bir rıktr uğrunda phst her türlü ıof!O 
eter tereeme ettirirsek, Roma tehri- İddia edildiğfne göre son gftnlerde cı•nayet ç k d tayı anlım. Hem kadından n kız faati feda etmesi, hattA icabedert' 
Din usullerinden öğrenebiliriz. Bele - mOnakasaya konulan bazı mtlessese- 1 1 yor u kardeşinden hem de yüz papelden Is- hayatını bile fikri uğruna eda etti"' 
dlyedlerimlz her yere giderler de ts- lerln yağlan, mahltit yağ çıkardık _ tifade ederiz demiştir. sidir. 
tanbul ,artıanna ta .... _ -1 M K Bunlar da Rifatın tetu•-• '--bul Bu tfj imanlara ideallst denir. 

mamen oen~yen lan iddiası ile isimleri gazetelere ge- ••t " k ld Y J f .... ı..uuu &a ~• 
sanat ve tarllı §ehlrleri meselelerini U ecavız, ara O a an iŞ 191 eder gibi görünmO§lerdir. Sinema - İdealistin bir de felsefi :ınsı-
tetkı1t etmeği dil§ilnmezler. çen bir kaç yağcının üzerinde kalmış A 1 o·.ı·. Tutuldu dan çıkınca dört arkadaı kol kola g1- vardır. Bu manadaki idealistler.~ 

Bize bel d" 1 d tır. n aymca den Hasan Uzmanla Makbuleyi uzak lığın fikirden aonra mevcut oldur' 
e ıye er en ayn, Dahiliye Bunu çekemlyen diğer taraf da ıd1t' V. kalethıi k_. Evvelki gece saat 22 de Mevlane - tan takibe başlamışlardır. Rifat Ni - nu, fikrin her teYin başlangıc:ı 0 

L 

e n mer ~· bttrosunun mu· öteye beriye ba• vurarak böyle uy - .ıh- lddl.a d 1 Yani d- ~ 1'ııır-rak ıı pıda Ahmet ve Mehmet isminde 1- yaziye ve yeni tanıdığı arkadatlan - 6 ......... u J er er. unya it 
abesi alhnda, imar bflroları kur- durma bir Dıbar tddlasmı ipe etmiş- ki genç arasında kanlı bir boğuşma na: inat yaratılmazdan evvel mutlak b 

mlJIJ; ve..lt• -bürolal"ID bqma mütehas lerdir. Meselenin .... lı bundan ibaret- lm · ed h ~- -...ı -·
1
A. bu 1:'1-1-den dofdO. ..., o uş ve neüc e er ikisi de yara - - Haydi siz yanlanna 80'kuhm ~ "cuu, ., .. .uA ıııu.c 

.. ı e h l r e l getirmek ve Roma tir. !anmışlardır. ~ ' • ' ~yenin muhalifi bir b ırır tecriibelerbıden faydalanmak, yeni Hadisenin tafsilatı fUdur. paylaşalım. demiş, onlar kabul etme- göre varlık fiiirden mukadd~ 
Tilrldyenin tehlrcfllk lnldşah cihe • MOTEFERRIK : Lalelide Kurultay sokağında otu - misler ve iş Rifata kalmıştır. O ken- fikir, varlığı aksettiren iniltAJl~: 
linden ilk yapılacak iıleri Kibi &eli- ran Ahmet bundan bir kaç ay evveli- di başındaki fötr şapkayı Haınzaya KAinatm bu fikirden doğduğun~..tyr 

Adliye Sarayı ne kadar Makbule adlı bir kadınla b dla edenlere ide-11-+ :ikinci n.azıv· 
yor! - Fatay vermiş, Hamzanın kasketini aşma _ ....._....., dr 

metres hayatı yaşamaktadır. Son :za- y1 mudafaa edenlere mate~-M 1 1 manlarda Makbule Ahmedi terkede- geçl~iş, yakasını kaldırarak kendi - ntr. Fakat bizim her günkü :uss--, 
nşaa+ına Baş anıyor rek Mevlanekapıda Merkezefendl sini kekeme gıöl göstererek gençle - rastladığımız idallst tabiri, daha si 
Adliye Vekaleti Osküdarda yeni caddesinde 21 numaralı evde oturan rln ys.nlanna sokulmuş ve lif ata .. yede, bir ftktr utnmda bilyOk fed' 

Hasan isminde bir gençle beraber ya rak: klrlıklara baAlanan tnsmıdır. 
bir Adliye binası yaptırmağa karar & şamağa başlamıştır. - Bizi de beraber g~ttırlbıftz de - * _ 

Ankara, 27 (A.A.) -Haber aldı~ Termiş ve tahsisat ayırmıştı. Dün bi 'il a• Metresini çok seven Ahmet bir miştir. Böylece dördü birden Hayda- 'S - Organi.ztdlon ,_ 

Motorin Fiyatı 

15 Kuruı indiriliyor 

auza göre, İktisat Veklletı'nın· talebı" nanın münakasası yapılmış ve 45 bin k H · lm' gün alkıp asanın evıne ge ış ve ra kadar gençleri takip etml§lerdir. mektir? ..__.... tll 
üzerine meleketlmlzdeltl petrol şı~ _ liraya Ferruh Atave ihale edilmiş • Makbuleyi bı~asını söylemiştir. ı Ve en sonra cevap red alınca Rifat C - Organhaflon9mı ttıt~ ~ 
ketleri 1 İkinclklnun 939 daü'itiba _ tir. Bu fhale Adliye Vek!leti tarafın- Bunun üzerine Hasan da: 1 kamasını Hasan Uzmana saplayarak ldlAt demektir. Bir çok ~ .. ,-
ren motorinin çift tenekesinin her dan tasdik edilirse bir aya kadar in- - İşte metresin, giderse al götür kaçmıştır. allyetlerl, muayyen kadrolar tçtP' ~ 
tehir ve kasabadaki satış fiyatların- şaata başlanacaktır. Ankaradan ge • demiş, fakat Makbule Ahmetle git- Polis Ri!atın izi Qzerlndedlr. Diğer bp, fUtll'hı °" pllnlı bir ~ 
dan le h b l 

- 1st b ı Adli meğe raZl olmamı.,.,r. Bunun üzerine u·ç suçlu her ~yi fnkA- etmektedir - re etmek manasını ifade ecldo 
asgari 15 k~ tenzilat yapma- n a er ere gore an u ye ".. r ilr 

· d k' h · h b. Ahmetle Hasan arasında ufak bir ler. Rüat yakalanınca vaziyet a'Vldm- * ~--la karar vermlflerdir. sarayının yerın e ı apıs ane ına - ., .1 , 
_ sının yerinde bir an evvel yeni Adlıi- kavga geçmiş ve Ahmet evine dön -. !anacaktır. 'S - Reall8t ne fi' 

Yan Ankar Gitti ye sarayının kurulması için yeni Ad- müştür. cer<ci ı~erımer C - İsbatı müıriknn ~ ,_' 
aya liye vekili ehemmiyetle meşgul ol _ Bundan sonra Ahmet Hasanı öldiir ce adeta dili tuttulmuş ve bir hayli kirlere, hayallere da~ İs&! 

Vali ve Belediye Reisimiz LO.tri maktadır. Son zamanlarda İstanbul meğe karar vermiştir. haber verflmiş ve biraz sonra her iki zaman konuşamamıştır. klkatf hayatın içinde arayan,~ 
Kırdar, Ankarada açılan Ziraat Kon adliyesinde işler fazlalaştığı için es - Vaka günü Ahmet tam saat 22 de si de yakalanarak karakola götürül- Hadisede hiç bir dahll olmayan münil vermezden evvel be 
gresinin son celsesinde bulunmak habi mesalih rahatca işlerini göreme Basanın evine gitmiş ve usulca eve müşlerdir. bekçi Mehmet vücudunun muhtelif mtisbet bir .santimetre ne 61 r•~ ..J 
üzere dün akşamki trenle Anksıraya diği, izdihamdan ve havasızlıktan girerek Hasanın yattığı odaya dalmış Burada ışığa çıktıktan zaman mü- yerlerinden tırnak ve diş yaraların - sonra hakikate yaklaşmağa ~~ 
hareket etmi§tir. memurların sık sık rahatsızlandıkla- ve bıçağını çekerek uyku halinde i- tecaviz Ahmet karşısında rakibi yeri dan başka aynca boğazından ve ko - adamlara denir Realist bir ~ t", 

n için yeni binanın bir an evvel yap- ken boğazını kesmek istemiştir- 1 ne mahalle bekçisi Mehmedi görmüş lundan da bıçakla yaralanmıştır. isbatı mibnlrlhı olmayan ~ - -Arflt 
~-----------111.!. tmlmasına çalışılmaktadır. Mimar Fakat bıçağın boğazına tem8'iyle ve işin içinde feci bir yanlışlık oldu- Mehmet dün kendisi ile görüşen bir zn ile görmediği, eli1e ~ 

Müessif Bir irtihal Asım binanın projesini hazırlamış, beraber birden yerinden fırlayan ğu anlaşılmıştır. Bu yanlışlığa sebep muharrirmze: ye tııanmaz. Realist için b~_A. 

Jandarma milfettişllğinden 
mütekait Yarbay Ahmet Vefik 
Ağar dün akşam, tedavide bu
lunduğu Teşvikiye Sağlık evin
de kalp sektesinden vefat ey
lemi§tir. 

Merhum Umumt Harpte, He
cin süvar alayı kumandanlığın
da cesareti, vatanperverli~ı ve 
bfitün vazifesi hayatında doğ
ruluğu ile temayüz etmiş yük
sek bir askerdi. Zevcesi Rayan 
Nuriye ile büyuk oğlu, Deniz
bank teftiş heyeti müdürü İs
mail Vefik ve dığer evlAtlarına 
kaybettikleri kıymetli babaları 

ıçin derin taziyetlerimizi bil -
diririz. 

Cenazesi perşembe gOnü Teş
vikiye Sağlık evinden kaldırı
larak, Teşvikiye camiinde öğle 

namazı eda edildikten sonra Fe
riköy aile kabristanına defno -
lunacaktır. Mevli gariki rah -
met eyliye. 

Nafia ve Adliye Veklletleri de bunu Hasan mütecavizin kolunu kapmış de Hasanla Mehmedin ayni evde otur - VerilmiJ sadakam varmı§ hiç ede d.?ınt ve t~batı olan lıak'P~ 
tasdik etmiştir. ve bükmeğe başlamıştır. Bıçak yere malandır. kabahatim yok yere az kalsın öbür t./ A 

Adliye vektıleti hapishanenin yı - düşmüş ve iki rakip zifiri karanlıkta Ve bir kaç gOn evvelde odalarmı dünyayı boyluyordum. Biraz yara • T AKVIM ve HA~ 
kılma masrafı ile civannda yapılacak birbirile boğuşmağa başlamıştır, değiştirmişlerdir. Bunun farkında ol: landım ve biru. da hırpalandım ama 
istimlakler için yeniden 44 bin lira _ Nihayet, komşular gürültü ve is _ mayan Ahmet Hasan yerine bir baş- ne yapalım akacak kan damarda dur 
lık bir tahsisat göndermiştir. timdat avazeleri üzerine jandarmaya ka adamı öldürmek istediğini görün- maz demiştir. 

Dün alqam Yükaek Muallim Mektebinde Mehmet Alrilin 
ikinci ölüm yıldönümii münaebetile bir ihtilal yapıldı, büyülı 

• 

faİrİn ltayatı oe eserleri anıldı oe anlahldı. Bir~ok ha 
söylediler. Bu raimde, ihtilalden iki inhbaı görüyo 
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YUR1TA HAVA VAZ1"~ 
Y eşilköy han istUYonundll11 ~ 

yurduıı ~ malOmata göre, hava dO.n ~ ,1' 
bölgelerinde kapalı ve yer 1~11• 1' tılo 
geçmiştir. RQzgfırlar doğuda :d G r~ 
deniz lu:yılarlle, Orta Anado et•eJI 0 

c:llğer yerlerde Şimall tstııcarn ~ 
kuvvette emn.lftir. ıısJı lr' 

lstanbulda hava kapalı •e ':ıeıre ~dll 
mlş, 24 saat zarfındaki yağışın 9 lt ıol".
rabbaına bıraktıjı su miktarı ,_,' 
bulmuştur. nlYede f.' 

Rfizgtır Şimali Garb!den s h 111J tlıc' 
metre hıda esml17tlr. S at 14 te t eıı ~O' 

760,1 milimetre idi. sahun: .... 
te 10,2. gölgede 9,0 
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[BUGÜN 1 
Suriye Meselesi 
l' auın: ômer Rıza DOGRU l 

Suriye Başvekili Cemil Mardanı 
Bey Şama muvasalitı W:eri

~e, Pariste yaptığı teşebbüslerin. ne
•ccsi hakkında beyanatta bulunmuş, 
\e ''Biz istiklal istiyoruz. Zillete ve 
llıandaya razı olmayız. Geçirdigimi.z 
devre, buhranlıdır. Milletler ba~ın
dan geçen bu gibi devreler, en tehli
keli devrelerdir. Mesuliyet mevkiin
de bulunanlara, sonuna kadar ıncsu
li etini sıralatmak gerektir. Bu dev
re de beraberlik, birlik, fedakarlık 
\le feragat devresidir. Bir takını hod
b· 1nlcr, şahsi menfaatler kaydından 
~llttulamıyarak, bir de arkasında fı
tıldaklar çeviriyor, ve benim hak
~llnda; Pariste boyun eğdi, Şamda 
llldatmll yolunu tuttu, diyorlar. Bed
\in olm '\k istemediğim için önümiiz
deki devrenin kapkaranlık olduğunu 
liiyfonıek istemiyorum. Ben vazile
ltıi )'aptım, aradaki ihtilôflan telif 
~ttinı ve yakında meclise takdim e
•eteğinı bir ittüakı imzaladım.,. 
Cen:ıil Mardam Beyin bu beyanatı, 

'ıtt şeyden evvel Pariste beş ay ka
~ İkamet ettiği halde müsbet bir 
~ceye varmadığını göstermekte
~. Esasen Cemil Mardam beyin Pa

' ayrılır aynlmaz Suriye istik-
141 :muahedesini kökünden tanuna
~ icin Fransada neşriyat yapılmış 
~ nı~hedenin ne vakit tasdike ik
lit'ıı edeceği keyfiyetinin tamamile 
lıleçhut olduğu ileri sürülmüştü. Ce
IQtı Mardam beyin, Suriye istiklalini 
~armnk için, adeta yenideu mü
~eleye girişmek icap ettiği, Smiye
~n birlik, beraberlik ve fedakar
lıı: dairesinde hareket etmeleri lazım 
hldiği hakkındaki sözleri de ba va
~ti teyit etmekteöır. 
Oenın Mardam beyin sözler1nden 

llttıasılan diğ-er blr nokta Suriyede 
~lltlisine kaTŞJ. başhyan ve genişli • 
t~ll muhalefettir. Cemil Mardam 
~Y muhalefete hücum ederek lıun· 
'rın perde arkasm~ım hnldaklar 
~İrdikforini, ve hükilmete memle
~t nıenfaati namına değil, şah'!İ 
llıcnfnatler namına hilcum ettikleri-

Fransa 
Ba§vekilinin 
Seyahati 

Paris, 27 (A.A.) - Başvekil ve 
harbiye naZirı Daladier bugün alaka 
darlar arasında harbiye nezaretinde 
yeni bir toplantı daha yaparak Kor
sikaya ve şimali Afrikaya yapacağı 
seyhatin umumi programını tesbit 
eylemiştir. 

T unw Umumi V ali.i Pariate 
Paris, 27 (A.A.) - Hariciye nazı

n Bonnet Parise gelen Tunus umu
mi valisi Labon'ı bugün öğleden son 
ra kabul etmiştir. 

V reme'nin bir makalesi 
Roma, 27 (A.A.) - Belgraddan 

Stefani ajansına bildiriliyor: 
Yan resmi Vreme gazetesi, Tunus 

ve Korsikaya yapacağı seyahatle ba
zı nümayişlere yol açmak istiyen 
Daladier'nin bu sareketinin muva -
fık olmadığını, çünkü bu nümayişle
rin tam Chamberlain'ın Romayı ziya
reti tarihine tesadüf ettiğini yazmak 
tadır. 

Vreme gazetesi, ancak Fransanın 
İtalyaya vereceği imtiyazlarla Ak -
denizde sulhu temin etmenin imkanı 
bulunacağını ilave etmektedir, 

Kont Ciano 

Yugoslavyaya 

Ay Sonunda Gidiyor 
Roma 27 (A. A.) - Kont Ciano Yu 

goslavyada bir av partisine iştirak et 
meğe davet edilmişti Mumaileyhin 
bu seyahati ne zaman yapacağı he -
nü.z tayin edilmemiştir. Bununla be
raber :van resmi Roma mahfellerin -
de sö;lendiğine göre İtalya hariciye 
nazın kanunusaninin sonlarına doğ -
ru Yugoslavyaya gitmek tasavvurun 
dadır. 

i anlatmı,, hatta bunlann kendisi 

i iktidar mevkiinden atmak baha- A ı ... _.. 
111 

,._ • ft .. • • 
tıa mnndaya bile nn olacnld:p:111ı r 

"- sonra· aieyhinde hareket edenleri 
tcoııcler de, istemeseler de milli bay

talt altında toplanmağa mecbur ede-
'tğini anlatmış ve muhaliflerin bu 
"lldn "İyi idare istemelerinin sıracn 
1tıındığını da izah ederek,, bize hilr

llı~t etmek i~temivcn her otoriteye 
lıııı a\·cmete hazı;.z,, demi~tir. 

1939 Hazırlığı 
Berlin, 27 (A.A.) Scawarzes 

Korps gazetesi, 1939 senesinin hulu
lünü miğferinin çenealtı kayışını: 

"Çenealtı kayışını sıkınız,, diyerek 
sıkan bir Nazi milisinin resmini der
cetmek suretile haber vermektedir. ~ l itekim Cemrı Mardarn beyin 

it l '4 serefino yapılan nümayi'!ler 
la'tlırtnda bir gazete idarehanesine 

r 1111-uz edilmi~. muhaliflere hakaret 
>-·a - l·n · , trılm1ş, zabıtanın muha ı ert 

Bu gazete, 1938 senesinde yapılan 
işlerin yalnız icraat mahiyetind<? ol
mayıp yeni bir takım hareketler için 
esas teşkil edeceğini yazrnaktadu. 

r" ~dct)i kontrol altına alarak hususi 

.-' ~ltıni içtimalar yanmalanna irnl(fın 
Bundan başka bu gazete, yahudi 

meselesinin "Tamamile,, tasfiye edi
leceğini haber vermekte ve Klerikal 
rnahafili de ve bilhassa 17 nci asırda 
Paraguay'da ilk komünist devleti vü
cude getirmiş olmakla muaheze eyle
ğidi cizvitlere hücum etmektedir. 

lıı~emesi için sıkıfıkı emirler veril
~tir. 

~ ~ttliyenln istiklalini temin eden 
,; ~ıthedcnin tasdiki gecikmesi yfü'iin 
' tılt Snriye İçindo naho, hadir,;eler 

llcağı !l!Üphe götürmez. 

~ "-rııaşııan vazivettn tezebzrıhn. em- Milanodaki Sovyet 
~alist si:va!'letin el altından bir ta-

- "· fınldaktar revirmcsi, ikt1dsr 
~ ·~ltiini ele ge~i~ck istiycn bir ta. Konsoloshanesi 

Niçin Kapanmış ? ~ ~ J>olitikacılnrın ihtiraslan, ötede 
~ ~•de ha~ gösteren avnlık cereyan-
~ ~· Suriyeyi karmakarı~ık v~ bula-

~ hir muhit haline getirmektedir. 
~IYet bu sekildc devam eden;e, mu 

ltak ki. lm bulanıklık artacak. ve 
İ~c çok fena günler gecirecektir. 

lta.ldkatte ortada bir ciddiv~tsi71ik 

Moskova 27 (A. A.) - Milanodaki 

1 
• • 

İP.er Arap memleketlet'İ istik-
llltte edcle:rıiııi müzakere ctmi~

. tıı>Hrevc bnğlnnm1:o;lar, mtmhede
"i ln11;d"k ettirmişler \•e tatbike gi

;.,1l"rc'ir. 
~ ... . t.. . .. d 

•venın yım ıgı ıc:Te ne erıse ny-
~ ~İrld"vct P"Öze çarpmamaktadır. 
~<ı·,,~t "zliO-; ... h~n~i tuafta olduğu 

ıı rih değil. Fakat mnhakkak o-

Sovyet konsoloshanesinin kapanma -

sına dair dün verilen haberler hak 

kında Tass Ajansının selahiyettar 

kaynaktan öğrendiğine göre, bu ka -

panma Fransa aleyhinde yapılan bir 

nümayiş esnasında İtalyan Faşistle

ri tarafından bazı sokak adamlannın 

Sovyet konsoloshanesi önüne sevke -

dilerek gürültü çıkanlmasından ileri 
gelmiştir. Bunlar konsoloshanenin 

camlarını kırmışlar ve kapılarını ha

sara uğratmışlardır. Milano valisi bu 

hususta Sovyet konsolosuna teessü -
rünü bildirmişse de, İtalya hükumeti 

• hi .. "C'· ,·arı:a, hu ciddivetsizlik
'" S• rivcnin. Suriv,. meselt'•inin, 
~ .. ""n e·rvrl h•r ciddiyetsizlikten 

-. 1 tahkikat yapılarak suçluların ceza -\... !'.:f'~• P.'"'?'CJ•tir. 
·~ landmlması hakkında Sovyet büyük 

'i eni Adliye Tayinleri elçisi tarafından yapılan talebi he -
kara 27 (Tan muhabirinden) - nüz yerine getirmemiştir. Bunun ü
, Vekaleti yirmi beş kadar ha- zerine Sovyet hükumeti, Milanodaki 
\re müddeiumuminin yeniden ta konsolosluğun normal çalışması te -

"' nakilleri ve geçenlerde imti - min edilmediği için, bu konsolosha
I tı yapılan ve muvaffak olan sor neyi kapatmağa karar verdiğini İtal
h· kiınleri hakkındaki kararna - yan hükumetine bildirmiş ve buna 
rı hazırlamış ve yüksek tasdika mukabil Odesadaki İtalyan konso -

~tlilrnek üzere bugün göndermiş - loshanesinin kapatılmasını teklü et-
. ~miştir. 

!lflfK 
• 

Cümhuriyetçi lspanyollar 
D• o· ' ış, ış . 

Yazan: B. FELEK 
Diş sanmsak ölçüsüdür. Dir di; 

sanmsak tavsiye ettikleri zaman ne 
alacağını anlarsınız. Sı~an dişi bi:r 
çeşit ek oyasıdır, fil dişi taraklann 
ideal mertebesi olduğu gibi. Tarakta 
diş, desterede diş, çarkta diş, insan
da diş. Hep diştir ama, başka ba~ka 
şeylerdir. 

• 
Franko Emrindeki Italyan 
Fırkalarile Çarpışıyorlar Diş ıröstermek, hırlamak ml\nnsına 

gelir, diş bilemek kin tutmaya den
diği gibi. İşten artmaz disten adar 
diye tersine kullanılan bir darbıme
sel vardır. Halbuki dişten nrtınaz, 

işten artar. Çünkü dişten arttırmak 
demek aç kalmak demek olur. Gerçi 
iyi şeydir ama, Nasrettin hocanın e
şeği gibi tam rahat edeceği sırada 
muhakkak adamın ömrü vefa etmez. 
Onun için sakın dişten arttırnmya 
~atışmayınız. 

Londra 27 (Hususi) - İspanyadan 
gelen haberlere göre Frankistler i • 
lerilemeğe devam etmekte ve Lerida 
ile deniz arasındaki mühim bir yo • 
lun tehlikede olduğu bildirmektedir-
ler. 

Barselonadan bildirildiğine göre 

1) Frankist tayyare bu sabah iki ke

re liman mıntakasını bombardıman 

ederek 100 kadar bomba atmışlardır. 

Bombalann büyük bir kısmı rıhtıma 

düşmüştür. 

V B:lansiadan verilen bir habere gö-

re: 

Bir Frankist deniz tayyaresi, öğ • 

le zamanı İfach burnunda bulunan 
balıkçı kayıltlannı bombardıman et-

m.iştir. İki balıkçı ölmüş, beş tanesi 
yaralanmıştır. 

Barselona 27 {A. A.) - Bu sabah 
Franko tayyareleri tarafından liman 
atılan bombalardan limanda bulunan 
dört İngiliz vapuruna isabetler ol -
muş ve bu vapurlardan "Stanroft,, 
batmıştır. 

F ranko cephesindeki 
ltalyan lırkalan 

Roma 27 (A. A.) - İspanyol cep • 
besinde bulunan Telegrafs gazetesi 
muhabirinin bildirdiğine göre Kata • 
lonya taarruzuna iştirak eden !tal -
yan kuvvetleri dört fırkalı.k bir kolor 
dudan mürekkeptir. Bunlardan Lit -
torio fırkası diğerlerine faik seri ha
reket vasıtalanna maliktir. Hücum 

fırkası ismi verilen bu fırka, hakikat 
te hemen kamilen Malaga, Bilbao ve 
Santanderde çarpışan ''Siyah göm -
!ekliler,, den mürekkeptir. 

Havas AjanSl muhabirinden: 
Franko kıtatmm son 4 günlük ta· 

arruzlannın bilançosu şudur: 600 ki
lometre murabbaı toprak, 15 köy iş
gal edilmiş, düşmanın cenahlarından 
30 kilometre derinlikte ileri gidilmiş, 
30 düşman tayyaresi düşürülmü~ ve 
4 bin esir alınmıştır. 

Barselona 27 {A. A.) - Cepheden 

gelen haberlerde cümhuriyetçilerin 

dün akşam Leridanın cenubu garbi -
sinde başladıklan mukabil taarru -
zun muva!akıyetle devam ettiği bil
dirilmektedir. 

Ev kirası olduğu ı:ibi diş •kirası da 
vardır. Lakin kiraya verilen diş yine 
sahibi için çalışır. 

Diş sıkmak tahammfil etmek d~ 
mektir, fakat onmı da bir haddi var
drr. 

Nasrettin hocaya birisi gelip sor-
muş: 

- Hou gözüm ağnyor, ne yapa
yıın dersin'! Merhum göğsünü gere 
gere şu tavsiyede bulunmuş: 

• 
Amerika ve lngiliz 

• .. w ,., ~ ... "" ., .. 

Polonya 
Çekleri.~ 

Çıkarıyor 

- Geçende benim dişim ağrıdı, ?' 
karttım. Sen de öyle yap! Rahat e-. 
dersin. 

Diş çektirme sözil olunca arkada~ 
lardan birinin anlatbfı şu fıkrayı 
hatırladım: Elçileri Japonyayı Bir hayli eski Mr zamanda ya~lı 
bir mektebin doktoru revirde, ecza. 
hanede, şurada burada kendisine yar 
dun eden hademeye 1rec:e bir mühim 
hastalık olursa, kendisini uyandıl'
masını fakat, diş ağrısı falan gibi se-
beplerle rahatsız edilmemesini ten
bih etmiş. Hademe de güçlü kuvvet
li ve diş çekmeye meraklı bir herif 
imiş. Bir kaç defa doktorun başına 
bu yüzden İş açtığından, dok1or kö
künde ufunet olan dişe dokunmama
sını da sıkı emretmişmiş. 

Protesto Ettiler Roma, 27 (A.A.) - Varşovadan 

Stefani ajansına bildirildiğine göre 
V arşova ile Prag arasındaki gergin
lik artmaktadır. Polonya makamla
rı, Çekoslovakyadaki Polonyalıların 

hudut haricine sevkedilmeleri üzeri
ne Polonya Silezyasında oturan Çe
koslovak tebaasından 200 kişiyi hu
duda sevketmişlerdir. 

Tokyo 27 (A. A.) - Alınan Ajan -
smdan: Amerika ve İngiltere büyük 
elçileri dün B. Arita ile yaptıkları 

müliikatlannda, J aponyanın Çindeki 
İngiliz ve Amerikan hak ve menfaat 
!erinin himayesini temin için tedbir 
ler alınmasını tekrar istemişlerdir. 

Amerika büyük elçisi bundan baş
ka Çindeki Amerikan mülkiyetleri -
nin bombardımanını protesto etmiş-

tir.Japon 1iariclye nazın elçilere ver
diği cevabta, askeri harekat bütün 
şiddetiyle devam ettiği için şimdi hu
susi meselelerin halli pek zor oldu -
ğunu ve bu zorluğun bir taraftan Ci
ne müzaheret eden ve diğer taraftan 
da muallak meselelerin süratle hal -
lini istiyen İngiliz ve Amerikan poli
tikasındaki bu tenakuztan dolayı da
ha ziyade artmakta bulunduğunu bil 
dirmiştir. 

Hongkong 27 (A. A. ) - Central 
Daily News gazetesinin bildirdiğine 

Konyahlar 
Sevinç İçinde 

--0-

Beyşehirin ilk Kömürü 

Merasimle Nakledildi 
Konya 27 (Tan muhabirinden) -

Beyşehirde bulunan linyitten vila -
yetçe açtırılan on yedi metrelik bir 
kuyudan ilk kömür madeni çıkarıl -
mıştır. Kömürler 20 şer kiloluk blok
lar halindedir. Altı bine yakın kalo
rili ve en iyi kaliteden olan bu kö -
mürler, bayraklar ve yeşilliklerle 

süslü vagonlarla Konyaya getirilmiş 
tir. Kömürün bulunuşu Bey şehri 

olduğu kadar Konyayı da sevinç için 
de bırakmıştır. -----
Kudüste Bir Banka 

Direktörü Kaçırddı 
Kudüs, 27 (A.A.) - Kudüstcki 

Osmanlı bankası direktörü Noel yor 
tularını Şeriada geçirmekte iken da
ğa kaldırılmıştır. Banka direktörü -
nün otomobili Şeria - Kudüs yolu ü
zerinde bulunmuştur. Kendisinden 
hiçbir malumat yoktur. Gerek asker 
ler gerek tayyareler araştırmalar yap 
maktadır. Sanıldığına göre dn·ektör 
Arap nasyonalistlerinin eline geç -
miştir. 

Noel Kurbanları 
Nevyork-Noel yortusunun üçün 

cü günü akşamında Anr-rikada kaza 
neticesinde ölenlerin adedi, 508 ola
rak tesbit edilmiştir. Bunların 400 Ü 

otomobil kazalarının neticesinde ol
muştur. 

göre, Fransa T"e İngiltere müdafaa 
tertibah olarak halen Hindi Çinide 
ve Singapurd'I. yeni iki büyük tay -
yare karargclhı inşa etmektedirler. 
Ayni gazete balıkçılık meselesinden 
dolayı Sovyetlerle Japonya arasın -
da mevcut anlaşmazlık hakkında da 
şu mütaleaları yürütmektedir: 

Japonlar bu anlaşmazlığı izam et -

melerinde iki sebep vardır: 
ı - ... apon orau:ıuııuıı yınae 'te -

rakkiler kaydetmemesi Japonyada 

harp aleyhinde şiddetli hissiyat do
ğurmuş ve muhalefetin kuvvetini art 
tırmıştır. Bun un önüne geçmek için 
Japon militaristleri, halkın nazan 
dikkatini başka tarafa çekmek üzere 
yeni bir hadise yaratmak istiyorlar. 

2 - Japon militaristleri, Sovyet -
ler birliğinin Çine yardım ettiği şa -
yiasını çıkararak Sovyetler birliğine 
karşı Japon halkı arasında kin uyan
dırmak hedefini gütmektedirler. 

Tunca Nehri 
Yine Taştı 

--0-

27 Ev ve Birçok T arialar 

Su Altında Kaldı 
Ankara 27, (Tan muhabirinden) -

Şehrimize gelen haberlere göre, E -
dirnede Tunca ve Meriç nehirlerinin 
taşması üzerine ufak tefek arızalar 

vukubulmustur. Bu arada Gazi Mi -
hal mahallesinde 29 ev \'e bir çok tar 
lalar ~u altında bulunmaktadır. 

Çankırıda Zelzele Oldu 
Ankara 27 (Tan muhabirinden) -

Dün Çankında dört saniye süren bir 
zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

----o 
Merasim Nizamnamesi 

Hazırlanıyor 

* Prag. 27 (A.A.) - Dahiliye neza-
reti tarafından neşredilen son statis
uKıt!re gore Almanya, Polonya ve 
Macaristan tarafından işgal edilen 
mıntakalardan Bohemya, Moravya 
ve Silezyaya gelen mültecilerin ade
di 152.000 i bulmaktadır. Bunlann 
takriben 115.000 i Çek, 12.000 l Al -
man, 300 ü Polonyalıdır. 

11-
Budapeşte, 27 (A.A.) - Macar tel 

graf ajansının bir tebliğine göre, ge
çenlerde Çekoslovakyadan Macaris -
tana ilhak olunan Nagyusrany nahi
yesinin Slovak halkı tekrar Slovak -
yaya avdet için tehditkar nümayiş -
lerde bulunduklarından jandarma 
silah kullanmağa mecbur olmuştur . 
Nümayişçilcrden biri ölmüş, birkaçı 
yaralanmıştır. 

Bi rgecc bu miles!iesenin di!er ha
demelerinden birinin dişi tutmuş. 
koşmuş, doktorun hademesine. Bi
zimki dişe bakmış kökünde ufunet 
var. Ona el sürmemiş, fakat yanın
daki diğer sağlam dişe yapı~ca 
çekmiş. Adamcağız bir çeyrek kadar 
onun acısıyla ağrıyan dişin elemini 
duymamış. Fakat yavaş yavaş sökü
len dişin acısı geçmeye başlayınca, 

ağrı kendini göstermiş. Tekrar hıt

demeyc baş vurmuş. Bizimki dokto
run kendisine yaptığı tenbihten ka
tiyen aynlmamak üzere ağnyan dişe 
yine dokunmayıp ikinci bir snğlam 
diş daha çekmiş ve böylece sabaha 
kadar hitnre adamın tamam d\>rl sağ
lam di~ini söktükten sonra doktor 
gelmiş te hütiin dişleri sökülmekten 
kurtarmış. 

Bu fıkra bize, çok defa ~iki yet e

1 KISA HABERLER 
dilenin yerine bigi.inah birinin tedir-

1 
gin edildiğini hatırlatabilil'. 
Dikkat ettiniz mi'! Garp edebiyatını 

bilmem amam, bizim eski ve yeni e-
debiyatta gözden, ka~tnn, dudaktan, 

İzmir, 27 (TAN Muhabirinden) - is- yanaktan, saçtan, kakiildcn, perçim-
tanbuldan Mersine giden benzin yüklü l d. 

den, gerdandan bahis vardır < a ış· Hüdayaemanet motörü fırhn:uiı>n AJ.,,.Jl-

tıda karaya düşmüştür. ten voktur. Halbuki bir sıra inci gibi 
e dis ~e drkin çehreleri güzelleştirir. 

Ankara, 27 (TAN Muhabirinden) 
Nafıa Vekôleti tarife ve ticaret ;nJ~avfr
liği mUteh assıslıf:ma blnbasılıkta~ı müte
kait Necabettin CakıT 80 llrA mıuu:lıı t.:ı-
yin edilmiştir. 

• İzmir, 27 (TAN Muhabirinden) - İz-
mir - İstanbul hava oostalan Nisanda 
başlıyacaktır. 

• Kahire - Finans Nazın Ahmet Mahir 
Paşa Mısırın teslihat için 123 milyon Mı
sır lirası sarfedcceğini bildirmektedir. 

• 

Zatc~ hence giilmenin birinci şar
tı giize1 distir. Güzel dişi olmıyanın 
giilüşü, giilünç olur. 

* Oknyuculanmızdan Zonguldakta 
"Keçi,, ye: 

Mektubunuru aldım. İltifatınıu teş~lt
kQr edepm. Namtt9 ve akıl hakklndakf 
miltalAanıza iştirak etmemek kabil değil. 

.M. Zekeriya'ya gl5nderdlğlniz. yazı yalr..ın

da çıkacaktır. Sevgı1er. 

B. F . 

6582 abone numaralı okuyucumu-Faris - Fransa hük1'.imeti Hollanda ve 
İsviçre Bankalarından mürekkel) bir za: 

Gazetelerde "ikan yabancı keUmcler gruptan yüzde 4 faizli 30 senede itfa edil- " 
hakkındaki mütaltıa ve şlkAyet1niz yeAnkara, 27 (TAN Muhabirin- mek üzere 175 milyon !lorln istikraz ak-

detmiştir rinde ve haklıdır. Hemen Allah cilmle-
den) - Bayram vesair topluluklar- e mlzi ıslah etsin de Tilrkc;e ynzmıya bnş-
daki merasim ve teşrifat işlerı icin Brük:ı;el _ Bcldka soryallstllğlnll'l mQ- lıyalım. Saygılar. 
Dahiliye Vekaletinde bir kom!svon essisi ve lideri Van der Veld bir sinema- B. -:ı 

teşekkül etmistir. Bu komisyona Ad da bir film ı1eyrederken bavılmı:; ve bu 
1. v k·ı . 1 · 1 · b bah ölmüıitür. icra Dairelerinin ıye e o etme en ceza 1ş erı aşmu • 

avıni Bekir Kayral, Sıh ıye e 3 e Prag - Frerler tarafından idare edll-· h' v k·ı 1 lslahına Dair Rapor 
tinden muamelat miidürü Sal h Tez m<'kte olan hastanede havagazı muslu- Ankara 27 ( Tan muhabirindenl
can, Maarif Vekaletinden milli se- ğunun açık kalması y\izUnden evvelki İcra dairelerinin ıslahı hakkında fc: 
ferberlik müdürü Kadri Yamr.n fk- aksam birkaç hasta ölmüştür. viçrcli Profesch Lemanm raporıı A.d 

20 kadar hasta ile hastane erkltnınrlan tısat Vekaletinden teftiş ve müra
kabe heyeti reisi Recai Tuğrul, Zira 
at Vekaletinden zat işleri müdıırü 
Ekrem, Milli Müdafaa Ve!cilletin
den Yarbay Hüsnü Ekrem. GPnel 
Kurmay Başkanlığından Albay Ha· 
mit iştirak etmektedirler. 

iki kişi de ölUm tehlikesine maruz bu- liye vekaleti mütehassısları tarafın 
Iunmaktadır. dan tetkik edilmektedir. 
• Tetkikler ikmal edildikten sonra 

Kahire - Bu sııoan poııs ııe gr<'v ha- Vekalet tadilıne lüzum gördüğü hu
\!ndeki Elcz.hcr Üniversitesi talebt:'Si a-
rasında ~iddelli çnrpısmalar olmuştur. 

Polis sitılh istimal etmiştir. ÖlU ve yara
lıların miktarı henüz belli değildir, 

suslar hakkında bir kanun proJesı 

hazırlayarak Büyük Millet Meclisine 
verecektir. 
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Fenerlilerin Galibiyetiyle Biten Maç. Hakemin 

Dalgmlığ~- '(Qz9.t!d.en 2-2 Beraberlikle Kaldı 

•• ıa 

~ 

Fener ve kum.en takımian bir arac'ia 

Rumanya takmu ile Fenerbahçe Bu hatalara rağmen :Fenerbalıçe 
h1er dün Taksim stadyomunda kar- dünkü maçı kazanmıştı. Ve onlar ka
§llaştılar. :ıamlmlf bir maçı takım teşkilindeki 

Maçtan evvelki yazımızda iyi teş hatalarına, bir de hakemin fena ida
kil edilecek bir takım ve canlı bir resi inzimam edince beraberlikle bi
oyunla Fenerbahçelilerin maçı ka- tirdiler. İkinci gol olduğu zaman sa
zanmalan ihtimalinin uzak olmadı _ at geçmiş ve oyun bitmiştL Saniyen 
ğını kayıt, iyi bir takımın da ne şe- taç atışı Ic'enerbahçe lehine iken mi
kilde teşkil edilebileceğini tasrih et- safirler attılar ve bu da gol oldtL 
nıiştik. Herkesin gözle gördüğü bu hakika-

Niteklm Fenerbahçe takmu saha- tin yan hakem tarafından söylenme
da göründüğü zaman yalnız Nacinin mesi de hakemin vazüesini güçleştir 
y~rinde Şaban olarak yazdığımız şe- miş ve bu hataya düşmesine sebep 
kılde teşekkül etmiı olduğu görül • olmuştur. Fakat gol olduktan ve or
dü. - tayı gösterdikten sonra dönmesine de 

Fenerbahçeliler dün birinci dev
rede hakikaten güzel ve galibiyeti 
hakkeder bir oyun çıkardılar. 

Bu seneki maçlarda en zayıf olan 
hücfun hattına Vahap ve Basri alın
mıştı. Bu sayede Fenerliler birinci 
devrede çok güzel bir oyun oynadı -
lar ve kaçırdıktan bir penaltıya rağ
men devreyi 2-0 galibiyetle bitir
diler. Fikret bu devrede solaçılrta oy 
namakla hücum hattmm müesslriye
tini artırmıştL Vahap merkez miiha-

imkan yoktu. En iyi hakemlerimiz 
arasında bulunan Adnan Alan ikinci 
devrede her nedense ambale oldu. Bi 
rinci devreyi - kanaat meselesi di
yellın - bir penaltıyı vermemekle be 
raber güzel idare etti İkinci devre 
tamamen aksine olarak fena itli. Mi
safirler, hakemin bu hatasından isti
fade ede-rek ikinci gollerini yaptılar 
ve mağlubiyetten kurtulm~ oldu -
lar. 
Nanl oyntM/Jar? 

cimde bir parça ağır olmakla bera- Birinci devrede .ıten~rb311çe nrın-
• ber futbol bilgi ve güzel idaresi ile d. devrede Rumenler iyi oynadılar. 

bu mevkiin eın iyi oyuncusu olduğu- F bah takımınd h ·ı · d _ . ener çe a er un ev-
nu gosterdi. Basrl de Vahab ve Fik- ... ..ı • • H- ttind. . ~~e en ıyı oyuncu usame ı. 
retın ortasında aksamadı bilakis can H .... A • • ilti 
1 

. ' aı.wa onu yırmı oyuncunun en 
ı bır oyun çıkaf'dL iyisi olarak gösterebiliriz. 

Sarı Lacivertlilerin bütün hatla- Rumenler ikinci devrede ancak 
n birinci devrede iyi idiler. Muavin kendilerini gösterebildiler. Kale ö
hattı vazifesini tamamile yaptı. Müda nüne kadar kolay iniyorlar. Fakat 
faada Yaşar ve Lebip fena değildi. netice alamıyorlardı. Merkez mu.
Bilhassa Hüsamettinin çok güzel o- hacimleri ve merkez muavinleri iyi 
yununu kaydetmek icap eder. Bu tec tnrnnC'lllardı. M. Kemal 
rübeli oyuncu dün çok güzel klırta- ~J -
rışıarıa bu neticenin alınmasında baş Yarın Galatasaray 
Iıca amil olmuş ve birçok tahav\riil- Karşllaııyor 
lere marn olmuştur. Rumen muhtelitiyle yarın Tak-

Ikinci devrede San Lacivertliler sim Stadında Galatasaraylılar ka.r
büyük bir hataya düştüler. Vahap ve şılaşacaklardır. Bu maç hakkındaki 
Basri takımdan çıkarıldı. Esat hücum düşüncelerimizi yarın aynca yaza
hattına, Yaşar merkez mühaclme, Şa cağız. 
banın yerine Naci sağ içe, Salih mu- ======.========= 
avine, Necdet, Reşat da sola alındı. B U G O N 
Vahap ağır bir oyun oynamakla be- • '"' 
raber yerine getirilen Yaşar ondan M 1 L L 1 
daha çok ağırdı. Basriniııı çıkanlma- ve ALEMDAR 
sına, ve muavin hattının en iyi oyun-
cusu Esadm ileriye; atılınamıa bir Haftalardan beri etrafında 

dedikodu koparılan Şehir Tiyat
rosunun ve Türk Filmciliğinin 

Şaheseri 

AYNAROZ 
KADISI. 

türlü akıl erdiremedik. Nitekim bu 1 
hata daha ilk dakikadan kendini gös j 
terdi. Bu yetmiyormuş gibi bir par- ~ 
ça sonra da Fikret içe geçti Takım 1 
yapmak yan oyun kazanmaktır der
ler. Bu sözün doğruluğunu dün bir 
defa daha anlamış olduk. Birinci dev I 
redeki Fenerbahçe tak:ımıni; ildnd IDç bir tadile uğramadan gös-
devrede tanımak kabil değildi. Mua.1 terilecektir. 
vin hattında Esadın boşluğu, hticum 1 r-~la:""'v_e_: '=F:""e~vk=-a-=1:"":"a-::d-e"=R:'."'c-n~kli-.--. 
hattının işlemez bir hale gelişi, bi- ı Mikilcr 
rinci devrenin o üstün ve galip takı- ?::F:'!"iy_a_t~la_r_a_z_a-~-yap'-1'!!"1rn-ad"'"ı-.-
mını mesahadan sildi il••••••••••••• 

Süveyda Kınkoğlu uzun zamandan 
beri müptela olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak dün gece terki ha
yat etmiştir. Cenazesi yannki Çar
şamba günü hanesinden kaldırıla
rak namazı Ağacamiinde badeleda 
Feriköy kabristanında büyük val
desinin yanına defnedilecektir. 

iRTiHAL _.. 
Fuza1ayı mevaliden eski Kadılar

dan mülga Fetvahanei Ali Müsev
vidlerinden merhum Ahmet Şakir 
EI. zevcesi ve Evkaf Muhakemat 
Müdürlüğünden mütekait Avulcat 
Ahmet Lltif'in valdesi Bayan Şef
kat müptela olduğu hastalıktan re
hayap olamıyarak irtihali dancenan 
eylemiştir. 

Cenazesi 28/12/938 Çarşamba 

günü saat 11 de Fatih•te Fevzipaşa 

caddesinde Altay mahallesinde Na
hiye Müdüriyeti karşısındakı hane
sinden kaldırılarak Fatih camii şe

rirmde cenaze namazı kılındıktan 

sonra Edirnekapı'da med!eni mah· 
susuna defnedilecektir. 

Kendisi hakikaten muhadcJeratı 

İsl!miyeden, çok yüksek kalbH, hay 
n çok sever, kimseyi incitmemiş 

melek haslet bir kadın olmakla ebe
cll ziyaı badü teessürdür. Hazreti 
Allah garikı rahmet eyliye. 

TEPEBAŞI 

DRAM KISMI 
28 - 12 - 938 Çarşamba 

g(ln(l akşamı saat 20,30da 
ASMODE 

iSTİKLAL CADDESi KOMEDi KISMI 
28-12-938 Çarşamba g{lndüz saat 11 de 

ÇOCUK TiYATROSU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw 
T. A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A.P. 31,70 m 9465 Kes. 20 KQ. 

ANKARA 
12,30 Tnrk m(lziği (şarkılar - Pi) 13 

Saat, Ajans haberleri ve Meteor Ankara. 
13,10 M07.ı'lı: (gQzel sesler - Pl) 1 l ,30 14 
14 MOzft (Ne,el!. plAk). 

18,30 Müzik (dans saati) 18.45 Konuş
mil, 19 Türk mflziği - (Muhtelif §arkı

lar) 1 - Nev eser peşrevi - Yusuf Pa
şa) 2 - Şarkı - Gl5nül hasreti- (Dr. 
Şükr(l Osman) 3 - Gel g!lzellm Çamlıc~ 
ya - (Fab: K11.pllneı) 4 - Nev eser y!lril.k 
semai - (Abdullah Efendi) 5 - Niha
vent saz semai - Yusuf Paşa) 8 - Ya
kına gel yakına -Türkü- Okuyan: Sa
di Hoşı;es '1 - Tanbur tak!':lml. - (Refik 
Fersan) 8 - Şarkı -Nazlandı bQlbill
(Lemi) 9 - $arkı - Son akşamı; (Le

mi) 10 Dilşer ml p.nına (Rifat Bey) 11-
Şeddt araban nz semalsf - (Refik FeT'· 
san) Okuyan: Semahat Özdenses Çalan
la-r: Vecfue Fahire Fersan Refik Fersan, 
19,45 'saat, Ajans, Meteoroloji, -ye rlraat 
borsası haberleri, 20 TOrk mnztfl (İnce
ll87: - Hlcarl yedh faslı), 21 Konuşma 

(Mizah saati), 21,15 Saat. Esham, Tahvi
I!t ve Kambiyo - nukut borsası :tlatları, 
21,25 Müzik (Cümhur Başkan. Bandosu
$ef: İhsan Kilnçer), 1 - Poppies -ma" 
(Moret) 2 - Çigan aşkı -vals- (F. Le
har) 3 - Öryante -uverttı.r- (Veher) 
4 - Sihirbaz aşk - (Falla) 5 - Mona 
Vanna - fantezi- (H. Fevrlye), 22,10 
Sinema leSi 22,45 Milzlk (kQçfilt orkes
tra), l - A Te Sola ((V. Giullani} 2 -
Die Faı::chfngsfee (E. Kalman) 3 - Die 
Romantiker (.J. Lanner) 4 - Marş -
Potpuri - (G. Robreht) 5 - Loreley -
Parafraz - (.J. Ncsvabda} 8 - Maska
rade (C. Nlelsen) '1 - Vielllebchen (I.; 
Siede), 23,45 24 Son haberler ve yannkt 
program. 

* HAFiF KONSERLER: 
'f,10 Berlin kısa dalgası: Kanşı1ıc fntt

sfld (8,15: Devamı). 'f,35 Brattslava: ===,....,,.,.__,==-==-----=------ PlAk mus11dsl '1,45 Bükreş: Sabah n~
~NT-~rnl Bu akşam saat (9) da riyatı. '1,30 Varşoft: Noel musikisi. (7.50 

ve aksamı saat 20,30 da 
M U M S Ö N D 0 !I Tablo 

(RAHMET EFENDi) Pl!k). 11,15 Berlin kısa dalgası: BallAd 
bQyük operet ve Polonezler. (12 İtalyan - Macar mu-

~yük Macar balesJ.. siki). 13 Berlln klsa dalgnsı: Hafif mu-
Her Perşembe HALK siki (14,15: Devamı). 13.10 B\lkT~: Mot-

gecesi zot orkestram. (14.30: Devamı). 16,15 
Cmnartesi ve Pazar Prag: Halk musikisi konserL (1'1.tO: Ke
mattne saat (15) de za) 16,30 Berlln kısa dalgası: Yeni plik 

.-- a muslktst. 16,30 Varşova: Orkestra kon-!)e:n. .1. ı .uu , _. v .... .... _.,.__ .............. -., .. 

25 senedenberi bütün arama- Berlin kısa dalgnsı.: İş sonu kon.oıerl (18,50 
larına ve gazete ilMılarına rağ- Devamı). 18,20 Bilkreş: Pllk konseri. 111 
men kendisinin bulamadığı kar- Bükreş: Avcı musikJsL 19,20 Peşte Çigan 

deşini orkestrası. 19,20 Prag: Mandolin orkes
trası. 20 Varşova: Karışık konser. 20,15 
Bfikreş: Radyo orkestrası. 20,15 EQkTeş: AŞK 1 N 

I GÖZ YAŞLARI 
Büyük Türkçe sözlü ve arnp..-a 

şarkılı Filinin gösterildiği 

FERAH SİNEMASINA 
Girmek için sıra bekliyen 3000 
kişi arasında bulanlar bile var 

Bu ne uğurlu film imiş 
Hasılat Filmi: Musiki Fil.mi 
Kardeş kavuşturan Filmi 

Bugünden itibaren 1 ~-~! 

Radyo orkestrası.. 20,25 Peşte: Stüdyo 
orkestrası (Opera Ye operet .nusiki.<;i). 
20,25 Brllno: Asker! koruıer (Vals ve 
Mazurkalar) 21 Bratislava: Radyo orkes
trası. 21,30 Peşte: Opera orkestrası., 21,45 
Berlin kısa dalgası: Orkestra tenor, gital", 
şarkı, piyano. 21,45 Bratislava: Orkestra
sı, 22.,10 Prag: Radyo orkestrası. 22,45 
Varşova: PlAk musikisi. 23: Pe~te: P!Bk 
musikisi. 23,15 Bükreş: Lokantadan kon
ser nakli. 
ODA MUSiKiSi: 

21,10: Bükreş: Oda musikisi kon.<:erl. 
RESiTALLER: 

18 Bfikreş: Piyano konseri. 18,30 Peş-
te: Şarkılar (Macar - Alınan eserlerin-

i 
den). 22 Varşova: Chopin'in eserlerinden 
piyano konseri. 22,15 Bükreş: Schubert in 

. eserlerinden piyano konserL 

BU AKŞAM 

MELEK 
.Sinemasında 

TAKSİM • 
sıneması 

Bir halfa daha gösfermeğe liaror vermiıtır. 
••--- Siz de bu emsalsiz harikayı gönneğe gidiniz ___ ,.. 

MARKO POLO'nun 
BÜYÜK MACERALARI 

Bu akşam T U R A N TİYATRO S UNDA 

Ses kraliçesi HAMİYET YOCESES 

ve arkadaşlan sanatkar NAŞ!T 

ve arkadaşları Viyanada seyahat 

Komedi 3 perde tafsilat el 

ilanlarındadır. Tel 22127 
m 

1 Si~em~~ıhkta bir sür:ut rekora : • 
BUYUK PARTi Kurultayı'n1n Açılı Törerıı 
MiLLİ ŞEFİMiZ COMHURREISI 

.iSMET INöNO'nüll 
Başbakan CELAL BAYAR 'ın 
irad efflklerl nutuklar bütün tafsilatiyle 

filme seldlmiıtir. 

j :~!~dan MELEK ve iPEK Sinemalarıtıc!ı 

Yarın Akşam SARA y Sinemasında 
En büyük F ranftz Y ılJızlan 

Büyük bir Franaz ŞahatrrinJe 

PiERRE RiCHARD WiLLt.4 
ANNIE VERNAY - suzy PRiM • ROGER KAiL 

Gibi 3 stüdy~; b;den ~~ud; ~ti'riıen V~ ~~t\.lK ~ ~»J"I> 
fran,,<78 mal olan 

TARAKANOWA 
Filmi başlıyor. Biletler evvelden aldınlması rica olunur. 

- ~ 
DANS MUSiKiSi: rede, OdMa ft 149,I metred~~~· 

18,15: Berlln kısa dalgas. rad7o ~n De nep:ecu-.....>~ 

S t R d n Komeıin ı:ıroeramında. Sa97et ~ ovye a yosunu z.itörlerlnln aşalıdaki eserlerl_~t.dll , 

Türkiye Konseri Şastakoviç - Blrlnd ~ 
Moskova, 27 (A.A) - Yabancı menle- kısmı. / 

ketlerle kültür mnnasebetlerl id:ım.e u- ICovalenld - JOamslD _.. 
mum Sovyet cVokn Cemiyetiyle S. S. C. dan parçalar. ----t... ,,;, 
B. radyo komitesi, 29 Birincik!nun Per- Prokofiyev - Romeo n Jflı7 .... ,;..ı;: 
şembe günü, Türkiye için bir radyo kon- Bu eserleri, radyo komitestnJılf\',.t 
seri tertip etmiştir. Bu konser, Tllrkiye n!k orkestrası bQyIDt alcadeaıfk ~ 
saatiyle tam saat 21 de, 1744 metrede yatrosunun kuvarteti ft rad10 
Moskova, 1060 metrede Tlflls 309,9 met- Din sollstlerl çalacaktır • 

Senenin en GÜZEL - EN MUHTEŞEM "Ve en nefis mminln l!lt ~ 
mesi ~erefine büyük GALA gecesi 

IFransqca şü~ N o R 1 lA MACDO"~ 
Baı Rollerde: NE LS ON • D gf, {ve Oriiinal Şarkılı J & 

Bu akşamki Gala tçln localar tamamen satılmıştır. 
Numaralı koltuklar •sabahtan itibaren satılmaktadır. (T~l! 40868) 

DiKKAT: Bu filmin İngilizce Orijinal kopyası YARIN MATİNELERDEN itibaren 

i i!_E__K SINEMASINDA GÖSTERiLECEKTiR~ 
t?,. 

Bug(inden ltlbaren Drlnd Hafta - Tnrldye Slnemacılık ve FilnıcODr tarlhlnde mtsU ~rillmemiş bir hldlse - Bugünden itibaren 2 ncl Hafta !!l!!!!i!i!!ii!!!ii!iii!!!!iiii!!ii!!!!iiii!!i!i!i!!ii!!!!!iii!i!!!-iJii!j~.,... 

Beyoğlunda Tallslm sinemasında 4 liafta mütemadiyen 12o.ooo ktıl seyrettikten sonra 1 liaftadanberl slnemalarımızda 64.Soo 

Şehzadebaıı Gedikpaıa Ferah ve Azak: sinemalannm A ş K 1 N G o· . z YA ş L A R 1 
kapılan bir mahşeri andırıyor. İs-F E AH AZAK tanbul müşterilerinden maada ya-

Tclcjon: 21359 Telefon: 23542 
kın vilayetlerden de akın başladı. 
Bilhassa Tekirdağ. Çorlu ve civa
nndan bir sürü otomobillerle halk 

Türkçe eözlü Arapça prkıh mucizeler ve harikalar filmi, Türki
yenin değil Avrupa ve Ameı1kaıım bile hdiham, Muvaffakiyet ve 
hisıli.t rekorunu kırd.L -

kiti de gördü. _ .. ııı 
rııal~ 

Azak ve Ferah sine ~çU 
önü otomobil, otobü.s. ıı.aP 
fayt.on ve arabalarla ~~..tıetl ti' 

Tramvaylar bile aıu~ - ))81J'1 

İstabulun en iyi ve en seçme filmlerini gösteren 2 büyük sinemada birdeu 
AZAK'da Matineler 12.45 - 3 - 5.30 Suvare 8.20 de 

FERAH'da ,. 11 - 1.30 - 4 - 6.30 Suvare 9 da 

geliyor. 

1 HAFTA DAHA 

şımağa kifl gelmiyor. ıc•;:ıııı,. 
tarif için hiçbir kelirne b aJ A 

BU FILIMDEICI TORICÇE MOKAlEMELER HiÇ BiR J4pr 
TORKÇE FiLiMLE KABiLi KIY AS DEGll.DIR. 1 HAFTA D tl) 

Film Saatleri Tren ve Vapur Tarifelerine göre yapıldığından: Usküdar - Kadıköy - Erenköy - Boğaziçi - Bakırköy - Yeşilköy - Adalar ve lstanbulun civar semtlerinin Sayın halkının nazan dikk8tıni ce 
ederiz. (Bu ele geçmez sanat fırsatını kaçırmayınız.) 



28-12-938============================================== TAN 

TAN, 
Gündelik Gazete 

-o--
TAN'ı1t heden: H•ber· 
de, flklrde. herfeıde 

temiz, dDrDst. umlmT 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çalı~maktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 .. 6 Ay 1500 " 400 • 3 Ay 800 " 150 .. 1 Ay 300 " Mille11eraraS1 posta tttı"hadına dahil 

oımıyan memleketler tein abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16. 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir· 

Adres de~tirmek 25 lruruştur. 

Cevap tein mektuplar 10 lrurus
hık mıl il !\vP"i l!\-nmc'lır. 

• •O •• •• •• •• ee •• •• ee •• •• ' ! GONON MESELELERi f 
•••••••••••••••••••••••• 

Zirai Kalkınma 
Ne Demektir? 
Türk köylüsü nüfusumuzun dört -

te üçünü teşkil ediyor. 
Türk köylüsünün senelik vasati 

kazancı 70 lira ile 150 lira arasında 
değişiyor. 

İhraç ettiğimiz maddelerin yüzde 
dobanını o yetiştiriyor. 

18 milyon nüfusun gıda maddele
ıini o hazırlıyor. Fabrikalarımızın 

tıkardığl mallan o 'istihlak ediyor. 

Onun için köylü, bu memleketin 
iktisadi hayatında birinci rolü oynu
)'e,,r., ,,. 

Türktyenin kalkınması köylünün 
kalkınması ile mümkündür. 

Sanayiimizin inkişabnı mı isti -
Yoruz, köylünün kazanç ve istihlak 
kabiliyetini arttırmalıyız. 

İhracatımızı arttırmak ve m-2mlc
kete fazla . döviz sokmak mı istiyo -
tuz? Köylünün istihsal kabiliyetini 
arttırmalıyız. Memlekette niifusun 
artmasını mı istiyoruz? Köylüyü ö -
liimden korumayı ve ona çocuğunu 
Öldürmeden büyütmenin yolunu öğ
retmeliyiz. 

Maarifin Jl()rlemesini mi isüyo ~ 
'- .... ~r.·· 1 r.:. !'1 • ' • 

.tııilnsa Türkiyenin kalkınmasını 

tnı istiyoruz. köy1üyü kaldırmalıyız? 

* İşte bu defa Anlcarada toplanan 
Ziraat kongresinin hedefi budur: 
ltöyü kurtarmak, köylüyü kurtar -
tnak, memlekette bir zirai kalkınma 
hareketine başlamak. 

Bunun için hazırlanan program, 
düşünülen plan nedir? llükfunet zi
l'ai kalkınmayı nasıl tahakkuk ettire
tek? 

'Planm hfllAsası şudur: 

l - Memleketin bir kısmmda ge
lllş nukyasta büyük ziraat yapmak. 
llunu "Akbank,, adı altında bir dev
let müessesesi vasıtasiyle tatbik sa -
~asına koymak. Kombina denilen bü 
hiiyük müesseseler geniş sahada e -
~P biçecek, ucuza mal edecek, ucuza 
'-tacak. 

Z - Köylünftn yansı topraksız -
4tr. Gerek Partinin gerek hükUınetin 
'il büyük hedefi köylüyü toprak sa
htöi yapmaktır. Zirai kalkınma pro. 
ttanıının bir maddesi de köylüyü top 
t~ ıahibi yapmaktır. 

3 - Bükfuneti, köylnniln aya!J -
"'' götfinnek. Ziraat memurlan birer 
-.eına.r olmaktan çıkarak öğreten, 
>aptıran, hızlandıran bir unsur ola -
t-ıt. Bunun için bir yayım teşkilatı 
~uda getirilecek, yayım memurla
~ köye kadar giderfk, köylünün ve 

6 Yiin ekonomik ve sosyal bütün ih
tlraçlan ile meşgul olacaktır. 

Diğer tasavvurlar bu Oç ana mad 
Ce etrahnda toplanır. 

kombinalar 15 kadar fabrika •
~taktır. Ormanlan Jşletecektlr. 
~ınlekette ziraat sanayiini kura -
taktır. 

llükfunet bu maksatla b~ sene -
ll\ bir proır.ram hazırlamıştır . Kon . 
htyı mfitealdp bu planın tatbikine 
t\!~ilece-ktir 
~ . 

Müıavere Heyetinde 
Bir Tayin 

l Şehrin havayici zaruriye fiyatlari 
e tneşgul olmak üzere teşkil edilen 
~lediye ekonomi müşavere heyetine 
~~~ Odası umumi kAtibi Cevat Ni 
~ da ilave eclil.miştir. 

Mehmet Akif' • ın 
dili bam.başka bir dildi. En ölmez 
fi.irlerini halka ve halkın büyük 
kütlelerine hitaben yamllf olma
m. halk ile arasındaki karşıhth 
RVgin.tn eseri ve fihamı idi. 

• •• 
ikinci Olüm 

Fakat onun bütün ümidi genç 
likte idi. Çünkü bilgi ve fa

zilet ancak onda, dilediği kemalde 
toplanabillrd.L Onun için ideal 
genç, ahlaki saffetini, vicdan! ne
zahetini muhafaza ederek müs
bet ilme kendini veren, ve müs
'bet ilim yolunda muvaffak olan 
Türk genci idi. Kendisi bu ideali 
"Asım,, da ya§attı. Asımın nesil; 
fazileti çok derin ve çok kuvvetli 
olan, fakat fazileti, 90n üç asnn 
yürüyen ilmiyle birleştireml?mek 

yüzünden bünyevt kudreti felce 
uğramış gibi görünen Türk mille
tini fennin şevketiyle teçhiz ede
rek onun durgun faziletine hız 
verecek, bilgi ve faziletle yeni 
mesut yurdu yaratacaktı. 

Yıldönümünde 
F ani varlığı geçen iki YJ· 

im gündüzleri ile gece-
leri arkasında uzaklaşmış gi • 
bi görünen o eşsiz simanın, 

gün geçtikçe daha çok sevildi
ğini, kıymeti daha çok anlaşıl 
dığını, seciyesi daha çok takdir 
edilt.liğini, hülasa manevi v;ırlı 
ğile, manevi varlığının bütün 
otoritesi! gönüllerde yeniden 
doğduğunu ve hayatında ka • 
zandığı hürmet ve muhabbe -
tin milli bir itikat gibi bütün 
vatanı kapladığını görüyoruz. 

Sebebi gayet sarihtir. Türkün en 
samimi duygulannı hiçbir kımse 
onun kadar güzel anlatamamış. 

ve bu ruhun isteklerini, dilekleri
ni, özleyişlerini, ümitlerini, bu 
ruhun heyecanlannı, ve isyanlan
nı bu kadar erkek ve tok bir ses
le terennüm etnı,emiştir: 

Zulmü alkışlıyamam, zalimi asla 
sevemern: 

Gelenin keyfi için geçmişe knlltıp 
söveınem. 

Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta 
boğarım_ 

- Bo~amnsın ki .. 

- Hiç olmazsa yanımdan 
kovarım 

1Jç buçuk soysuzun ardında zal?ar · 
lık yapamam 

Hele Hak namına haksızlığa ölsem 
tapamam 

Doğduğumdanberidir aşıkım istik
iale. 

Bana hiç tasmalık etmiş değil alttn 
"tale 

:Yumu~ak )>@Ilı isem ... ~~ın"'"'~-'~m..,m~; 
Kesilir, belki, fakat çekmcğc gel

mez boyunum 
Kanayan bir yara gördiim mü ya

nar ta ciğerim .. 
Onu dindirmek için, kamçı yerim, 

çifte yerim 

Adam aldırma da geç git diyemem 
aldırınm 

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar 
kaldınnm 

Zalimin hasmıyım ama, severim 
mazlumu! 

Hakiki Türk ruhu, h:\k:ikt 
Türk hissi, Türk mertliği., 

Türk asaleti, Türk ahlakı bu mıs
ralarda en hakiki ve en kuvvetli 
ifadesini bulmaktadır. Ve kendisi 
hakikaten anlattığı gibi bfr a
damdı. 

Olduğu gibi görünmek görün
düğü gfüi olmak, onun bütün. ya
şayışında tam manasiyle gerçek
leşmiş bir düsturdu. İçi dışı bir, 
gecesi gündüzü bir, sözü, özü hi~ 
elhasıl hayat şartlaruıın zorladıJtt, 
menfaat kayıtlanrun cevaz ver
diği bütün riyalan çiğnemiş hir a
damdı. Kalbinde, yalnız samimi 
hisler; kafasında birer mücahede 
ve mücadele bahsına edindiği 

kanaatler yaşar, gelişir ve olgun
laşırdı. Hiçbir endişe onu kanaat
lerinden caydırm.az, saptırmaz, o
na en cüz'i fedakarlığı kabnl et
tirmezdi. Fakat kanaatlerine bu 
şekilde bağlanışı, kendi kanaa~ 
lerinin tam zıddı olan kanaatlere 
hürmet etmesine engel olmazdı. 

Kafasını ve kalbini seciyeıd ve 
vicdanı içinde yaşatan üstat, hem 
havas hem halk adamı idi. Havas 
onun kafa arkadaşları olabihyor
lardı. Fak.at halk onun can yolda
şı idi. Halk ile kolaylıkla anlaşır, 
kaynaşır ve sevişirdi. Halk ta onu 
sever. dinler ve ona güvenirdi 

Memleketin en güzide büyük
lerinden. en münevver elemanla
nndan büyük bir kütle onun ar
kadaşı idi ve hepsi de ona vefa
kar dost kaldılar, onu daima ara
yıp sordular, onun eksikliğini da
ima hissettiler. Çünkü o da tam 
manasiyle dost ve arkadaştı. Sö
züne güvenilir, seciyesine güve
nfl:ir, akh.~ine G"ven:llir. b6-

•••••••••••••••• Yazan • • • ••••••••••••••• 

Ömer Doğrul 
································ ..................... ..... Üstat söylüyor: 

MEHMET AKiF MERHUM 

Çünkü milletlerin ikbali için, evlA
dun. 

Marifet, bir de fazt,et ••. bd kudret 
ıa.zım. 

Marifet, ilkin ahaliye saadet vere
cek 

Bütün esbabı ta,ır, sonra fazilet 
:relerek 

O birikmi~ duran esbabı alır, mem
leketin 

Dayn Blasma tahsis ne sarfetrne-k 
için. 

Marifet kudreti olmazsa bir !lm
mette eğer, 

Tek faziletle teali edemez, sonra 
düşer 

İptidailiğe mahsus olan lvare si\
ktin 

Çöker Asabına artık, o da bundan 
memnun! 

Marifet farzedelim var da, f37:ilet 
mea-ut, 

Bir felaket ki, cemaatler için, na 
mahdut 

Beşerin ruhunu tesmTnı edecek 
karha budur, 

Ne musibettir, o, taunlara rn1ımet 
okutur. 

A kif için en büyük bahtıyB.l'
lık, memleketin, memlekP.t 

gençliğinin ilim ve fazileti ikiz bir 
varlık tanıyarak onu kucakladığı
nı, yolunda kati adımlarla yürü
düğünü, ve yüksek gayeye kavu.ş
uuy a namzet Olduğunu ölmeden 
görmesi idL 

tün varlığına güvenllirdL ne nasıl çekeceğini bflirdL 
Memleket bu hakikt vaziyet n 

sağlam bilgi timsali, mell"Jeket 
şairinin hatırasını tebcil etmekle 
hem güzide ve ölmez bir şahsiye
tin hakkını tanımı,, hem onun 
yüce gayesini benimsem.b oldu
ğunu gösteriyor. 

Fakat onun halk nazarındaki 

mevkii ve halkın ona hürmeti, 
bambaşka idi. Çünkü halk ile ko
nuşmayı bilir ve halk ile .konuş

tuğu zaman halkı kendi seviyesi-

Onun havas tabakasından oıan 
bütün dostları gibi halk tabaka
sından olan dostlarını da hep ta
nıdım. Ve asil halk ile konuşma
larına hayran oldum. O konuşma 

( 
\... 

MlYlvairfak: ODoınıanon 

İÇTİMAİ iNKiŞAF SEViYENiZi 

Sorrn ) 
ÖLÇÜNÜZ 

Ne dereceye kadar Garplılaştınız? Daha ne de
receye kadar şarklı kaldınız. Bunu ölçmek istiyor
sanız aşağıdaki cetvelde yazılan suallere cevap veri
niz. Her sual gurubu içinde (:a) ile işaret edilenler 

için (10), (b) ile işaret edilenler için (5), (c) ile lşaret 
edilenler için de (O) numara yazınız. Sonra yektinu 
toplayınız. 60 numara iyidir, 50 numara zayıftır. 75 
numara fevkalade. Şimdi imtihana geçelim: 

1 : 
1. 

a - Rand·evulannıza dakikası da
kikasına sadık mısınız? 

b - Bazan geç kalır nııSlnız? 
c - Yoksa daima bekletir misiniz? 

2. 
a - Vadinizi tutmakta titis misi -

b a 
5 10 

6. 
a. Çocuklan sever misiniz? 
b - Çocuklar sizi sever mi? Ken

dinizi onlara sevdirir misiniz? 
c - Yoksa çocuklardan rahatsız 

mı olursunuz? 
7. 

1 : 

niz? a - Umumi yerlerde temizliğe dik 
b - Yoksa ufak bir anlaşma ile kat eder misiniz? 

kurtulmağa çalışır mısınız? b - Sokağn öteberi atar mısınız? 
c - Vaadlerinizi tutmamayı adet c - Odada yere sigara atmak, git-

etmişmisinizdir? tiğiniz yeri dağıtmak gibi liubaliliği-
---------------;------ı niz var mıdır? 3. 

a - Satıcı kızlara, memurlara ve 
hizmetçilere k&rşı nazik misiniz? 

b - Yoksa onlara mevkilerini his
settirecek şekilde mi muamele eder
siniz? 

c - Yolcııa onlara karşı tamamen 
lakayt mısınız? 

a • Borçlannızı. vaktinde öder mi
siniz? 

b - Yolcııa hesabm toplanmasını 

mı beklersiniz? 
e - Gelen faturalan, fty& borç

lannızı ödemekten kaçar mıSUU%? 

5. 
a • Sevilir misiıilz? 
b - Tanıdıklarınız ve dostlannız 

içinde slzden daha çok sevilenl-er var 
mıdır? 

8. 
a - Tanıdıklarınızın şahsi fikir ve 

duygulanna hürmet eder misiniz? 
b - Yoksa onların düşüncelerine 

ehemmiyet vermez misiniz? 
c - Lakaydinizi onlara göstermek

ten hoşlanır mısınız? 

9. 
a - Bir para çantası bulsanız, sa • 

hibini arar mısınız? 
b - Sahibini bilirseniz götürüp 

verir misiniz? 
c - Yoksa rebinize mi atarsınız? 

10. 
a - Bir yardım cemiyetine mun -

tazam yardım.ımz dokunur mu? 
b - Yoksa arada sırada fırsat düş

tükçe mi verirsiniz? 
c • Yoba tamamen lakayt mısı -

nız? 

b a 
5 10 

e - Tanıdıklannız size karsı Ja
byt. hattı dtisman mıdırlar? Yazan : Pnkoloğ 
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M•!!$Ui1 
Dedikodu 
Dal9ası 1~- 41 . ' 38-

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Gün geçtikçe, kabaran dedikodu 
dalgasının yavaş yavaş selamet sa· 
hillere çarptığını duyuyoruz. Ka
dınlar yine çarşaf giyecekmiş, ev
lere kafesler takılacakmış, kadmlat 
tiyatro ve sinemalara erkeklerle be
raber girmiyecekmiş, kadınlar çalış
mıyacakınış ve ilah-

Atatürk inkılabının, bütün mede
ni milletler arasında yer almasının 
en büyük mesnedi ileriye doğru git
mesi, medeni hayatın akışlarına ken• 
dini uydurmasıdır. Milli ve iktısadi 
istiklalini düşmandan kurtaran Tür
kiyenin, bu istiklili sağlam teme!ler 
üzerine kurmak için aldığı en ~üs
mir, en kat'i tedbir, içtimai terak
kiye en son .hızı vermek, Osmanlı 

saltanatının asırlarca geride lnraktı
ğı Türkiyeyi, medeni milletlerin se
viyesine çıkarnıaktır. 

Kadının çarşaf ~ymesile, .şapka 

giymesi arasında, namus ve fazile
tinden eksilen bir şey yoktur. Na
mns ve fazilet ne peçenin ucuna, n& 

de çarşafın eteğine iğne ile ili§tiril
miş bir etiket değildir. Kadını 'tafe
sin arkasına sokmak istiyen taassup, 
bununla 'kadın ahlakı üzerinde bir 
tasfiye yapacağını zannediyorsa al
danıyor. Ahlak ve fazilet insanın şah
siyetine ve karakterine izafe eclilen 
kıymettir. İçi boş insana, istersen 
çarşaf, istersen sırmalı kaftan giy
dir, istersen şapka tak, o, şuursn:c 
varlığın ve çfirük iradesinin ~1ind61 
oyuncak olm.ağa mahk.Um.dur. ,,. ., 

Atatürk inkılabı, Türk kadmıns 
kültür sahasında, cemiyet sahasında, 
siyaset sahasında rol vermekln, hat· 
tiı vatanın tehlikeli zamanlarında 

hizmetinden istifade edilmek ilzeıe 

askerlik hizmetlerine hazırlamakla, 
memleketin randıman veren kuvve
tini iki misline çıkarını' demektir~ 
Atatürk'ün şu cümlesini hiç bir za
man unutmamalıyız: "Bir memle
kette yalmz bir cins faaliyet ~öste-ı 
:rı:ne, enııyetm yansı mefluç kalm111 
demektir.,, 

Dedikoducu, ortalığa fesat tohum'lll 
saçmak için, dilini inkılabın selame
te aldığı terakki sınırlarına uzatıyor. 
Atatürkün aramızdan çekilmesi, in
kılabın yan yolda kalması. geriye 
doğru hareketlere geçmesi demek 
değildir. Atatürkün miraslannı, in
kılabını korumak için biltüu bir 
Türk if'nçliği, kadın erkek ayni aş~ 
ayni imanla and içmiştir. Buglln it 
başında olan devlet idaresi, Atatilrk 
kadar terakki, insaniyet, ve medeni
yet yolunun mürşididir. İsmet lnönö 
bu yolda en büyük rehberi, en snr
sılnıaz koruyucusudur. ! 

Terakki, insaniyet, meden;yet yO: 
lunda yürüyen bir milletin ba~ını ge
riye ~evirmesine imkan yoktur. için
de kötü niyetler hesliyenler, bu kö-
pürtüp saçtıktan dedikodu dalgası
nın da sert bir kayaya çarpıp dağıl
dığını göreceklerdir. Çünkü bütiln 
bir Tiirk gençliği, bütün Tiirk C~ 
huriyetinin vatandaşlan. bu ileri me-= 
deniyet ve inııaniyet yolunun bek~ 
leri. inkılabı sapasağlam muhafan 
etmek için, fnönü'nün terakki ordu. 
sunda vazüe almış neferleridir. 

Mehmet Akif için 
Bugün Bir ihtifal 

Yapılıyor 

Şair Mehmet Akifin ölümünün yıl 
dönümü münasebetiyle dün saat 
20.30 da Yüksek muallim mektebin -
de bir toplantı yapılmıştır. Talebe • 
nin bir ağızdan söylediği İstiklal mar 
şmdan sonra., Peyami Safa, Mithat 
Cemal. Ahmet Hamdi Gürpınar şai
rin hayat, eserleri edebi sahsiyeti 
hakkında hitabelerde bulunmuşlar 

ve talebe tarafından şairin eserlerin
den bir çok parçalar okunmuştur. 

Bu sabah saat onda Akifin Edirne

kapıdaki mezan ziyaret edilerek vap 

tırılması takarrür eden mezarının ilk 

taşı atılacaktır. 

Akşam saat 8.30 da da Üniversite 

konferans salonunda ihtifal yapıla · 

cak Doçent Alı Nihat Tarlan tarafın· 

dan bir konferans verilecek şiirlerin· 
den muhtelif parçalar okunacaktır. 



6 
~ A.N 

illi Davalarımızın Temeli 
Ankara, 27 (A. A.)' - Baş • J· B k 

1 vekil Celfil Bayar bugün bi ~ı aşve • c l Al B o· k. 
~~~~!!~1v:ş!~ır=:~ ı~~!!!!i!!!!i ı e a ayar ıyor ı: _

11 

Yeni Teknik, 

le açmıştır: K 1 
:~i;..e:.:.:;;..z.:<!1:1.; öy ü ve Çiftçinin Gelir SeviyeSinin Behemehal 
mi~Ta::.~:.r:::ı;~f:1'1a~ Yükseltilmesini Temin Etmek Bizim İçin İçtimai, 

Yeni Vasıta 

Türk çiftçisinde noksan o ~ 
lan şey, kabiliyet değildir. 

dırmağa, planlaştırmağa de • M., ,A B 
;:~çın wpıanmış bulunu - ı ı ir Zaruret, Bir Vazife Mahiyetindedir._.! 

Büyük Davamız 

Türk köylü ve çiftçisinde 
noksan olan şey, bugünün tek 
niği, bugünün vasıtalarıd~~· 
Bugünkü çiftçilik yalnız usul 
bakımından değil madde ba· 
kımından da büsbütün değiş• 
mi$tir. 

Bu dava üzerinde yaşadığımız, bü
tün kudret, yaşama, dayanma imkan 
lannı kendisinden aldığımız toprak
larımızın canlandınlması, kıymetlen
dirilmesi davası, Türk köylü ve cift
çisinin seri, radikal kallonması, ~ ge
niş, d inamik bir refaha ulaştırılması 
davasıdır. 

Biz bu davayı, Osmanlı saltanatı
nın haksız hükümdarlığile alakamızı 
kesip halkın hükümdarlığını kurdu
ğumuz gün filen ortaya attık. 

"Anadolu ve Rumeli müdafaai hu
kuk cemiyeti,, adı altında; milli hü
lrumetin ilk nüvesi kurulduğu za
manlarda, milli urndelerimizin ve 
ıınisakımızın arasında ve içinde bu 
dava bu ana dava vardı. 

Büyük Türk milletinin, kurtarı~ı 
l\"e müşahhas ideali müebbed Önder 
Atatürk: 

man, davara bakan, tarlaları ekip 
biçen karısıdır. 

. İstiklal Harbinde olduğu gibi, ih
tıyaç hasıl olduğu zaman, cephede 
harbeden, ordunun cephane va Ie
vazırnile yüklü arabasını gec.~nin u
zun saatlerince dağ yollanndan sü 
ren, bu cephaneyi siperlere kadar ta
şıyan kadın, bu kadındır. 

Çiftçi kadın, daha genç yaşta iken 
çektiği zahmet, cefadan yıpranır, çö
ker; bununla beraber, fakirliğini, pa 
çavraların örtemediği hakiki büyi.'ık
lük ifade eden vasıflan vardır. 

Bunlar şimdikinden daha yüksek 
bir hayat seviyesine layıktırlar. 

Kendilerine emek ve ümit vermek 
' devlete düşen birinci büyük vazife-

dir. 

Zafer ümidini beslemiyen bfr or
du, daha cenk başlamadan yarı ma.i!
lUp demektir . ., 

Zaruri Şartlar "Türkiyenin hakiki sahibi e· 
fendisi hakiki müstahsil olan 'köy-
lüdür. O halde, herkesten daha V 

k f h atandaş1ar 
ço re a ve saadete müstehak ve .. . ' .. 
lavık olan d d T .. k. .. .. Yuksek hır ılım heyetinin kana at-. a o ur. ur ıye Bı"uk 1 ... f . . 
Millet Mecl" · h'·k~ . . .k · erını ı adc eden bu sözlen, size ve-

ısı u umetının ı tısa- · b ' .. v • • • v 

di sivas t' b • • . . nı ır şey ogretmış olmak ıçm nrık-
. e 1 u asıl gayeyı ıstıhsale l letmiyorum Türk köylüsü T '' ·I 'ft matuftur · • m t çı 

Diyordu 'v"e h T- k- b •
1 

çisi, b üyük Türk tarihinin, da imR 
er ur un u ası b .... k k 1 d 

dava kar d 1 . . uyu a rnış a sız kahramanları-
şısın a a ması gerekli yerı d 1 . . . . 

duyması ve yapması gerekli vazife~ hır .. o.n adnhn t~r.ıhlnı. asaletını b iz, 
yi en acık en kesk' k 1. 1 1 

epımız a a ıyı daha yakından bi-
• ' m e une er e 1. . 

gösteriyordu. ırız. 
Arkadaşı • Amerikalıların rapori1e birlikte 
!mpa:z:ato:;· kt d 

1 
, her birinize takdim edilmis o1a1'l ta-

u an evra ınan vazı- ihi t""d k '' 1.. if .1 . . . 
yeti hepi'iııı!z bilirsiniz: r e u . oy, u ve ç tsı crımızm u-

şuursu -z·ı bl ld zun asırlar boyunca oynad1khn ro-
z =ı , mecnun r are- 1- ğT d 1 . 

nin ak1a gelebilen bütün fenaiıklarJ- lu, ·ıu . a hık da:-1 haksızlıkları vesıkıı-
ah 1m 

arı e ıza e ıyor. 
illa s ne o uş bir memleket . ~ 

M"IU 
1 

' Amerıkalılar, bu satırları hukCıme-
1 o an her şeye düşman, bura- ti k d'l · · h ed"l · !it'k 

feler içinde bir hükumet n e~ ~ erın: ıza . . ı. mış po . a· 

H t
-..J- fah ' smdakı ısabetı teyıt ıçın yazmışlar-

Ayni maddelerin Türkiye halkı· 
nın iaşesi ihtiyaçlan baliımından 
haiz olduğu ehemmiyeti, 

Milli korunma, milli cihazlan
ma bakımından oynamakta oJduk· 
lan ve oynıyacaklan büyük rol, 

Muazzam bir halk tabakasını i
fade etmesi bakımından, bunların 

refah derecelerinde, iştira kudret
lerinde hasıl olacak tahavvüllerin 
milli faaliyetin heyeti umumtycsi 
üzerinde yapacağı kati tesirler. 

Gelir Seviyesi 

Doğrudan doğruya köylü ve çifçi 
hayatına taalllık eden hakikat ise ~u 
dur: 

Bilhassa bazı mıntakaiarda, köy
lü ve çifçinin gelir seviyesinin be
hemehal yükseltilmesini temin et
mek içtimai, milli bir zarur~t, bir 
vazife mahiyetindedir. Bu suretle 
mesele çeşitli bakımlardan birinci 
derecede ehemmiyeti haiz bir mahi
yet arzediyor. Türkiyenin crığrafi 

mevkii, ihtiva ettiği muhtelif iklim
ler dünya konjonktürünün almış ol
duğu istikamet, Türk çüçisinin önün 
de büyük, müstesna imkanlar aç
mıştır. 

Türkiye için bugün mevcut 
olan mesele, tevzi yani satış 
müşkülatı değil, talep nisbe
tinde mal yetiştirebilmek me
selesidir. Büyük devlet müba 
yaalarımız, milli cihazlan -
ma, sanayileşme hareketleri -
fillZ. DU l'<lblJ'CLl' Uaua. --·· 

Daha iyi, daha mukaviJll, 
daha uygun tohum, daha ku~~ 
vetli, dah:ı. verimli hayvan. ıl 
min müsbet dinamik muvaff1l 
kıyetleri arasındadır. 

Çifçiliğin girift, müşkül, olan ile· 
tisadi meseleleri, bugün ziraat rxıe
selelerine tamamen müvazi hatta bi· 
ki molarak yürütülüyor. Ziraat, toP' 
rağm verdiğini almaktan tamaınel' 
çıkmıştır. Piyasanın istediğini, iste" 
diği miktar ve şartlarla istihsal et· 
mek lazımdır. 

İşte bütün bu söylediklerimizd~ 
anlaşılıyor ki bugünün çifçiliği ayııl 
zamanda bir fen, bir sanat ve bilJıSS 
sa bir ticaret işidir. Yalnız, atalar -
dan kalma göreneğe saplanmış köJ
lü ve çifçinin, içinde yaşadığı mes
leğin bu üç katlı mahiyetini layık?}'· 
le kavrıyabilmesi tabii kolay bir ı:eJ 
değildir. Fakat zaruri olan bir şe··r 

dir. Çünkü, kazancı., refahı ancak bıJ 
anlayışındaki ilerleyiş nisbetınde ar· 
tabilecektir. Ve bunun içindir ki bll
gün medeniyetin bütün kudretli ~~ 
sıtaları onun hizmetinde bulunuyor· 
Daima yükselen, daima terakki ,,. 
den, daima yeni yetiştirme, kazan • 
ma yolları bulan bir çifçi variığın111 
bir millet için en kuvvetli temel, eıı 
güvenilecek bir hayat ve zafer nusı1~ 
ru olduğu, bugün her memlekette 
kabul edilmiş bir hakikattir. t. 

Aziz dostlarım, 
Bu sözlerimle, üstün ve örnel' 

millet olmak davamız bakımından aa 
2H •• i~n haiz olduğu ehemmiyeti •~1 

nınm. 

Büyük Davamız 
er unu re ve kalkınma vası- d 

talanndan tecrit edilmiş·, ciddi milli, ır. 
Bense, burada: Bu mevzuun o.rzet~ 

her hareketinin karşısına ya kendi 
.C::elal Bayar, Parti 1.7.uru:layınoa nutHunu okurken 

seneler şimdiden sigorta et -
miştir. Kemalist rejimin u • 
mumi buhran şeraiti ortasın
da Türk köylü ve çiftçisine 
temin ettiği büyük menfaat • 
lerden birisi de budur. 

Demek oluyor ki, köy ve :dra•; 
kalkınması davamız, bütün JlliJ 
davalanmızın ana temelidir. lJd 
kongrenin, bu istikamette biifİ~ 
milli bir seferberliğe mesnet oltttll" 

sı temennisindeyiz. 

h 
tiği ehemmiyeti bir kere daha bE>ra-

ükumeti ya kapitülasyonlar çıkan h ibir millet. berce hatırlamak. ve reiimin, bu is- vamlı ihracat yapan memleket ali-
tikamette ra~yonel bir ilerleyiş için, ne de getirdi. 

Mühim Hakikatlar 
B uvaziyetten milletimizin refahı 

bilhassa köylü ve çifçi halkımızın 

yükselmesi, kalkınması için azami is 

tifade etmek istiyoruz. 

Büyük Türk inkılabı, bundan do-!! daha evvel başarmayı zaruri gördü- Şeker sanayiimizin tesisi Türkiye 
ayıdır ki, yalnız Türk vatanını düş- v- b d v b- ""k · 1 i k d t çütçiligvine pancar gibi geniş, yeni 
manla.nndan temizlemekle kalmadı gu, aşar ıgı uyu ıs er ay e -

' mek ı"çı·n nakletmı·ş bulunuy"ı.,ım bir ziraat maddesi daha temin ::!tti. 
Türk mi11etinin tam ve mutlak istik- J . ~ 
1 

Evvelemirde maziden kalma idare Bu yüzden köylü kesesine giren pa-
alini de istirdat etti. Arsıulusal m~-'d 1 sistemini, dayandığı mevzuatı tasfi- ranın 6 milyon lirayı bulduğu yıl 

ıeyyı e ere bağlamak suretile ise ba~-ladı. " ye etmek, davaya elverişli bir hava oldu. Pamuk ve yün sanayiimiz, yer-

Türk Çiftçisi 
yaratmak. sonra bu davanın muvaf- li müstahsilin malını mütemad~yen 
fakıyeti için zaruri vasıtaları şartla- kıymetlendirdi. Harici t icaret politi
n temin etmek bir zaruretti. kamız, hariçten, değer fiyatlarla 

Kemalizm, büyük Türk mıllet inin Türk malı talebini fasılasız arttı,rdı. 
1933 yılında, Türkiye iktısaüiyah- Ko"ylu·· ve çiftçı· lehı'ne kolaylık ver-

ıru t tkik · · Aın ve rejiminin ana partisine "Cümhu-
e ıçm erikadan getirdiği- di tenzilatı , maliyemizin her imkan 

miz ilim heyeti, uzun tetkiklerden riyet Halk Partisi,, unvanını ver-

T 
mek, bu suretle halkJa beraber ve anında tatbik ettiği ana düşünce ol-

®nra ürk çiftçisi hakkında ~unu 
s()ylüyordu: halle için karakterini ta doğu~nda du. • 

"T .. k f tebarüz ettirmekle başladı ve ilk on Bu ve bu yüzlerden Cümhuriyetin 
ur çi tçisi nesillerce çiftçilik ilan tarihi olan 1923 tarihinden iti-

ıetmiş bir soydan gelmektedir. beş yılının çalışmalannı hep bu mak 
K d . sat istikametinde, bu maksat etrafın- haren zira1 ihracatımızın kıymeti ve 

en ısinde çiftçilik, sevki tabü 
IJıalindedir. da teksif etti. binnetice köylü ve çiftçimizin geliri 

B - - ı her sene muntazaman arttı: 
Tarihin başlangıcındanberi, Türk ugun ovünebi eceğimlz bir mu-

'ciftçisinin ceddi, harple meşgul ol- vaffakıyet , bir varlık halinde bulu- 1933 de, 1923 senesine nazaran % 
ı· dık . .. 27, 1937 senesinde yine ayni yıl ra-
ma ça, sürülerini beslemiş, kendi nan şımendufer politikamızı sanayi- 01_ 96 ··k 1d · ğ· · d d ' kamına nazaran 1o yu se. ını 
ıgı a ma <lelerini yetiştirmiş, koyun, leşme politikamızı, cehaletle, basta- gördük. 1938 senesinin elimizdeki 
keçisinden elde ettiği yünü, tarlala- lıkla, kuraklık ve bataklıklarla, yc.1- son 10 aylık yekunları da bir evvelki 
rından elde ettiği pamuğu eğirmiş, luk 

suz ve vasıtasızlıkla, mücadclele- yılın ayni devresine nazaran % 17 
giyimliğini elle dokumuş, umumiyet-
le çalışkan ve kendi ihtiyacına kifa- rimizi, memlekette tesis ettiğim\z bü tereffü kaydediyor. 

yet edecek bir hayat geçirmiştir. ~~. emni~et ve asayişi, tedvin etti- Sayın vatandaşlarım, 
Buna ilaveten çiftçi halle, asırlar- gımız yenı kanunlar, paramızda, büt •. .. • • 

ca hesapsız harplere lazım olan gıda çemizde tesis ettiğimiz sağJamtıJı, B~tun bunlar memnunıy~t! 
~addelerini hayvanatı, insan kuvve- harici ticaret politikam.mn, dünya mucıp olmakla beraber, hızı 
tini temin etmiştir. buhranı şeraiti içinde dahi milli is- tatmınden çok uzaktır. 

B~n1ar vergi tahsildarlannın gad- tihsali koruyan karakterini, harf in~ Türkiye umumi bir köy ve 
rine uğramış, yazıp okuma bilmedik- kılabını, sayılan artan mektepleri, ziraat kalkınma davasını mu· 
!erinden ekseriyetle murabahacıla- vergilerde ve vergi sistemimizdeki vaffakıyetle hızlandırmak, 
nn esiri olmuşlardır. ısa1hatı, bilhassa aşann ilgaSlnı. ni- planlaştırmak mecburiyetin • 

Ekinlerinin yağmursu 1 kt _ hayet bizzat ziraat sahasında vücude dedir ve on beşinci Cümhuri· 
!up mahvolmasına, hayv::ıa~~m ;_ getirilmiş büyük işleri bunlarm baş- yet yılını, sistemJi, planlı bir 
dasız1ıktan. barınacak yersizlikten lıcası olarak zikredebilirim. köy ve ziraat kalkınmasına 
örnp g itmelerine seyircı kalınmıst.tr. c·· h . D . mebde yapmak, müebbed ön-

Ifarpler , tekrar ve tekrar evleri- 1 Um Urtyet evrınde derin bizlere bıraktığı büyük 
nin tahrip edilmesine, aile fertler\- emirdir. 
,.. : ..., ,.l.,l't,lm <> •nnn sehf'n olmustur. Aziz arkadaşlarım, O'nun büyük muvaffakıyet 

"'··
1 rn ii , cefayı ve ölümü tammış- Buğday vatanı olan Türkiyenin arkadaşı bu büyük dava şera• 

l ::ı r..l ı r. hariçten muntazaman buğday, un it- it ve imkanlarının büyük ba-
Türk ciftris injn karısı da. kocası haline mecbur olduğu yılları hatırlı- şarıcısı Cümhurreisimizin ku 

kadar cnlı skandır. Sabahın ilk ısıitJn- yanlar, içinizde elbette çoktur. mandasında, bütün memleket 
dım, karanlık basıncaya kadar koca- Cümhuriyet, köylü ve çiftçi lehl-' kuvvetlerini bu cephede sefer 
sile yanyana tarfoda · ekin hkmekle ne tesis ettiği himaye ile, yalnız mil- ber etmek bugün şevkle, a • 
veva ekin döğmckle meşguldür. li ihtiyacının tamamını memleket- zimle karşılaştığımız en ö -

Kocası harp için uzakta olduğu za- ten teminle kalmadı; Türkiyeyi de- nemli vazifedir. 

Sayın azalar, 
1935 resmi sayımına göre, nüfu

sumuzun yüzde 72,5 u köylüdür. Fa 
al nüfusumuzun yüzde 81 ini ziraat 
le iştigal edenler teşkil ediyor. Bu 
rakam, dünyanın en yüksek nisbet
lerinden biridir. 

Gerek • istihsalat, gerek ıptidai 

madde sarfiyatı, gerek müessese a· 
dedi bakımından, ziraat sanayii, u
mum sanayi faaliyetimizin yüzde 50 
ila 60 ıdır. Elimizdeki en son milli 
gelir hesaplarına göre, ziraatın Tur 
kiye milli gelirindeki mevkii um.um 
milli gelirin yüzde 70 ini buluyor. 

Toprak ve hayvan mahsullerimi
zin milH ihracatım1z kıymetindeki 

hissesi 1933 de yüzde 89, 1937 ihra
catında yüzde 91 dir. İthalatımız iti
bariyle bu nisbet yüzde 10-12 :ıra
sındadır. 

Diğer taraftan orta Anado1uda 

63 yerde zirai işl etmenin 1935 - 3ô 

vaziyeti üzerinde yaptırdığımız bir 

tetkikin verdiği neticelerden bir kıs 

mı şunlardır: 

Ziraat alat ve makineleri çifçi ser 

vetinin ancak yüzde 7 sini buluyor. 

Hakiki zirai istihsal yarısını hububat: 

Dörtte birini diğer nebati mahsul
ler geriye kalanını hayvan mahsul
leri teşkil etmektedir. 

Gıda bakımından iş çağında erkek 
itibariyle vasat olarak senede takri
ben 28 lirayı bulan sarfiyatın yüz
de 50 sini hububat, yüzde 14 ünü 
sebzeler ve meyvalar, yüzde 14 ünü 
süt maulah ve yumurta yüzde Bni tü 
tün, yüzde 3 ünü şeker, yüzde 3 ü
oü de etler teşkil ediyor. Bu ra -
kamlar bizi, bütün çıp1aklığiyle baZ1 
hakikatlerle karşılaştırmaktad1r. Bu 
hakikatlerin bir kısmı şunlard.ır: 

Tiirkiyenin dış ödeme kabiliye
ti demek olan harici ticaretinde 
zirai, hayvani mahsullerin ehem
miyetli mevki işgal ve ifade ettiği, 

Sayın üyelere, "Türk köylüsünün 

önündeki imkanlar,, başlıklı bir ki
tap dağıtılmıştır. Bu kitaptaki rakam 
lar, yalnız bu imkanın hudutsuzlu -
ğunu değil, memleketimizde daha 
ne gibi yeni gelir mebaları yaratmak 
mümkün olduğunu da sarahatle gös 

termektedir. 
Bugün belli başlı istihsalatımız -

dsn hektar başına elde ettiğimiz mah 

suller, aşağı yukarı dünyanın en za

yıf rakamları halinde bulunmakta ~ 
dır: 

Buğday, biz, hektar başına 825 
kilo istihsal ediyoruz, Bulgaıistan 
1150, Yugoslavya 1100, Macaristan 
1350, İtalya 1400, Fransa 1500, Al
manya 2200, Belçika 2550 kilo islliı 

sal ediyor. 
Arpa, biz, hektar başına 950 kllo 

alıyoruz, Bulgaristan 1350, Yugoslav 
ya 1350, Macaristan 1350, Fransa 
1450, Almanya 2050, Belçikıı 2650. 

Pirinç, bizim hektar başına eU -
mize geçen 1860 kilo olmasına muka 
bil, İtalyanların eline 4950 k.ilo geç 
mektedir. 

Patates, bize bir hektar 3.000 kı1.o 
veriyor. Bulgaristanda 6100, Yugos -
lavya ve Yunanistanda 5700, ttalya-
6400, Fransada 11.000, Almanyada 
26000 kilo vermektedir. 

Misalleri taaddüt ettirerek vakti-
nizi almak istemiyorum. 

Meyva, sebze, hayvan müstahsa
latı itibarile vaziyetimiz de aşağı yu 
kan ayni haldedir. Memleketimizde 
pancar üzerine çalışmalar, teknik ça
lışmaların bizde de verebileceği neti 
celeri vazıhan göstermiş bulunuyor. 
h.k zamanlarda hektar başına yuvar
lak rakam 6000 diyebile<:eğim mah
sul miktarını 20.000 kiloya çıkardığı
mız zamanlar olmuştur. 

Partimizin milli hayat ve ıstıJı• 
sal ile temasta hükumet teşkilatı" 
na: Öğretici, yol gösterici, yardlıJ' 
edici, yapıcı, örnek olucu vazifelet 

tahmil ettiği malfununuzdur. t 

Biz, bunlardan birincisini, zir
811 

vekfiletimiz teşkilatını yukardan ı,et1 
izah etmekte olduğum maksatlıır' 
hizmet edebilecek şekillerde deği~' 

~t· 
rip bilhasssa yayım servisile kU . iP 
lendirmek, ikincisini de bu işle:_~.,: 
tesis edip kendisine bağlıyacagu•r 

bir teşekküle yaptırmak fikrinde 'pJ' 

lunuyoruz. , 

Karşılaşacağımız başlıca menıl~~ 
ket meseleleri, ayrı ayrı gurU~ 
halinde toplanarak mesai prog 

şeklinde size arzedilmektedir· dl' 
Bunlar haricinde vaki olacalc ., 

·ye• 
lek ve isteklerinizin de ehenıf1l1 gt6' 
le nazara alınacağı tabiidir. J{vl"l 

1 
, 

mizin vereceği kararlar istişari ~ı~eı 
. tfll 

caktır. BüyükMilJet Meclisinıız 1'~ 

hayrına olan en ufak işleri bile tı~11e 
yük hararet, muhabbetle hiınıil1e 
aldığını bilirsiniz. criP 

Devlet Reisimiz ve çok .. , ~\1 
Şefimiz İsmet İnönü'nün bU "•111ıl' 
gibi işlere verd!ği büyük eb~.~111~' 
yet ise bütün mi11etçe görl• do' 
yüksek bir hakikattir. Bund:ı~ıı1'" 
layıdır ki, biz de istişari k~!.ıı~c ,.-· 
imkan dahilinde göriildiiğU ~:ıtlı ~ 
ziyetc uydugu anda derhal. tefi er 
sahasına intikal cdcccklcrınl 
min bulunuruz. 
Muhterem kongre Azaları. 1'

1
fl!1111 

B• . . k" . t k.ııl gt 
ırıncı oy ve zıraa • 0ıı 

kongremizin açılmış bulunduğıJ 
zederim. ı ~e</' 

Gayretleriniz, çalışmalarını fl'lııtlıl 
gili milletimiz için faydalı, 
olsun. 



P-art • 1 Kurultayından lntıbalar 

lki celıre YaDaTak meıaiırini bitiren Dördüncü BüYiik Parti Kurultayından bir görünüı: Kurultay cizalan Cümhurreiıimiz ismet lnönünün nutkunu takip ediyorlar 

lnö'"'iiif, .... Kurultay toplantısına gelirken, Meclia binuı önünde -

Milli Sefimiz, Kurultayda mühim nutkunu okuyor 

l"'arfi Genel Serireferi, riomi'ıyon Z&za:arına rza:ıac vert:YOr Kurultayın Riyaset makamı ue yoklama yapılırken 

KUTUltay ô.zalan hatiplerin nutuklarım clinliyorlm Parti Genel Sekreteri, Kurultay kür.üıünde söz ı6l'lÜYOr 

Parti tüzüğünün Genel Ba.şkanlıia ait mtiJJeıim Cleiutinnek oe mruiddel fekli tabit etmek here 'Kurultay han tırasrrUlan aeçilen 'koml.yon ralr,ı.)llOZ ... 
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~i~BULB/\R Sı\UIK 
Vaıkon Tarnt=Dan En ~sraırDo ç~rnııreso: 

Sinsi B~kışlı Köylüyü Yakalattım 
Beni Tanıyınca, Çevik Bir Hareketle Sak osunun 

Bir Kağıdı Aqzına Attı Cebinden Çıkardığı 
. Razırladıklan paranın hiç 

~1.ınseye verilmemesi, Sandaneski
cl~n haber getirecek adamın bana 
gösterilmesi için kuvvetli söz ala
tak ayrıldım. 

ITT 

r ~ 

HU IK AV IE 
DOZGON 

Yazan: 
~~~~~~~~~~~~ 

kafatakis moda sergisi,, diye par
mağını ısırac2.ksın, başını sola dö
neceksin, ",•ay pabuçcu dükkanı,, 
diye parmağını ısıracaksın, değil 

nineni fakat hayretinden ısıra 

ısıra parmağını bile kanattı -
ğım unutacaksın. Frijiderde bir 
hafta donmu:;. pamuk gibi yuı.-yum 
şak bonjileleri gövdeye atıp da, 
koltuk sandalyasına kollan arası
na bir gömüldün müydü, senin şu 
vahşetinden eser kalmayacak. So
miy~lerin yumuşaklığı kaba et -
lerinden yukarı bir tütsü gibi yük 
selecek. Baiını helezonlariyle sa • 
rıp uyuşturacak. Mışıl mışıl uy -
kunda ninenin tasası mı kalır sa -
nıyorsun? Çaker aspirinin ilanla
n g~celerine şafaklar attıracak. 

Pataçon romatizma ilacının rekla
mı güneşini bile söndürür. Ben se 
nin için burada bir hafta daha bek 
leyemem. Hem gel aman yüzünü 
o haliyle görmeyeyim. Düzelteyim 
bari. 

• J kisi de iç odaya geçtiler. Ha-
nım Fatmanın dudaklarına 

ruj sürdü. Yanaklarına morumsu 
bir allık koydu. Hanım bu işin us
tasıydı Sanatlulrhğ1 aolay.isiyle 

heyecana kapıldı. Sürdü sürüştür
dü. Dominanın kaşlarını cımbızla 

yoldu, Faustdaki Mefistofelin kaş
lanna benzetti. ''Yukarıya doğru a
çılan kırlangıç kanadı kaşlar sana 
çok yakışacak!,, dedi. Kirpiklerine 
rimmel, kapaklarının etrafına da 
biraz vişne çürüğü renk koydu. 
Sinema yıldızı Mereta Garto ve 
Karlen Yırtık gibi Dominanın yü
züne bir femme enigmatique hali 
verdi. 
Tablosunu bitirmiş bir ressam gibi, 
gerileyip Fatmanın yüzüne baktı. 

Sonra marifetinden hoşlananlara 

has bir eda ıle "tamam!,. derken 
durdu. 

Bak Fatma mükemmel oldu, yal 
ruz suratın asık. Biraz gül baka -
yun! Yok canım öyle değil. Ayol 
insan gibi gülmesini bile bilmiyor 
sun! Dişlerini fazla gösteriyorsun. 
Dudaklarını biraz büz. Daha! Da
ha büz! Olmadı. Hem gül hem büz. 
Dudaklarının ucunda ufacıcık bir 
delicik olsun . Bak şöyle! Hah ol -
du! Aman hiç bozma da alış. Son
ra kaybedersen yazık olur. 

D omina "Hanımefendi madem 
ki annemi göremiyeceğim, 

hapishanede yatan efemi gidip bir 
göreyim bari,, diyerek izin alıp git 
ti. 

Yolda giderken yeni öğrendiği 

gülümsemeyi unutmamak için, bur 
nunun ucunda tüy taşıyan at cam
bazı palyaçosu gibi muvazeneli 
yürüyor, ve burnunu havaya kal
dırıyordu. v~ hakikaten daha yeni 
elde ettiği tebessümü düşürmeden, 

kırmadan hapishane parmaklı~a 
kadar taşıyabildi. 

Ağ.llbeylı:i p;ır,nıakhğa geldi. İlk 

önce Fatmayı tanıyamadı. Dikkat 
le baktıktan sonra gülerek "O ma
şallah! değişmişsin. O ne kaşlar! 
Ne gözler! Ama niye böyle sırıtıp 
dur uyorsun,, dedi. 

F atma "Sırıtmıyorum, gülümsü
yorum. Daha yeni öğrendim. Ha -
nımefendi öğTetti,, dedi. 

Adam ''desene artık hanım ol -
dun, ılerledin! Ben de senden geri 
mi kaldım sanıyorsun. Geberttiğim 
herifin başım. sopayla değil, tam 
otuz liralık otomatik mavzer ta • 
bancasıyla patlattım,, dedL 

ll}m ......................................... __ .. 

Karaciğer, b öbr ek, taş ve kumların
dan mütevellid sancıl:ırınız, damar 

ser tlikleri ve şişmanlık şikayetleri

nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudda toplanan asid ürik ve 

oksalat gibi madd eler i er itir, kanı 

temizler , lezzeti hoş, alınması ko

laydır. Yemeklerden sonra yarım 

bardak su içerisinde alınır. 

INGILJZ KANZUK 
ECZA NESi 

......................... B.EY .. O•G•Lnuı .... ts·T·A·NB .. UL .... lı 
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BAŞMAKALEDEN MABAA2' 

• •• •• •• lnonunun 
Son Tarihi 
Nutku 

Birinci Ziraat Kongresi 
Çalışmalarına Başladı 

(Baıı 1 incide) ~~~!!!!!!!~~~~~~~iiii!!!!!!!!!!! m1z, yüksek orman veterlner ve 'Zira-

(B~ 1 incide) Jetle kaynaştık, cümhuriyeti bağ-

eder. Bu temel de halkın şikayet nmıza bastık. 
ve dileklerine dayanır. İnanıyoruz ki: Dertlerimiz bite-

" ... Şikayet ve dilekle lıulli- cek, yüzümüz gülecek büyük, güzel 

l •11 • A günler göreceğiz. 
sa o anan mı etın uınumı ar- Atat- kl b' 1rı.4 büyü-k .. 1 ..... • kil"' b" • ur: e ır ~~e sava~ 
zu•u, hiçbır te, atta ızım kazanan bu millet İnönü ile birlikte 
Partimizin sinesinde olduğu büyük işler başaracaktır. Köyün j'tı
kadar1 esaa tutulmamııtır.,, zünü giildürenin yüzü gülecektir. 

11 Kongrenin 

Milli Şefe 
Tazimleri 

Sabık Adliye Vekili Mahmut Bugün burada bizim için kaynaşan 

Esat, Kurultayda söylediği baş şehrin havasında hükiımetimiz 

nutkunda Türk demokrasisinin bu ve ziraat vekiiletimizle başbaşayız. · ı 
birbirine dayanan teşekküllerini Bu büyük birlik ve beraberlik görü
ibr ehrama benzetiyordu. Ehramın nüşü ile göğsümüz kabarık, anlımız 

kaidesini halk, ortasını Parti teş • ak, Türk olmakla, köylü olmakla ö
kil eder, ve tepesinde Partinin baş vünüyoruz. 
kanı ve milletin lideri bir bayrak Büyük vazifesinin ilk günlerinde '' tir: 
gibi sallanır. bizim aramıza karışan, köylüyü din - il İNÖNO 

İşte Atatürkün kurduğu, İsmet liyen fnönünün adını anmakla şevk Cümhurreisi 
fnönünün ideal olarak gösterdiği buluyoruz. Kuvvet buluyoruz, yaşa- 11 ANKARA 
Türk demokrasisi budur ve bu de- sın Türkiye cümhurlyeti.,. I' Bug{in 27.1%.1938 salı günü, 

Büyük Millet .l\feclisi salonunda 
toplanan birinci Köy ve Ziraat 
kalkınma kongresinin ittifakla 
verdiği aşağıdaki karan, şahsi 
tazim ve bağhlıklanmla bir · 
likte arzetrnekle bahtiyarım: 

mokrasi de: Kongre bu samimi sözleri şiddet-
''Teşkilatı Esasiyenin tarif etti- le alkışlamıştır. 

ği vatandaslarda, bu vatanın da - Bundan sonra Tannverdi Gök~ay 
imi sahip ve sakinleri sıfatı ile, cm da yüksek tahsil gençleri adl!la bir 
niyet içinde yaşamak huzunı kal - şiir okudu. 
bi, Türkiye Büyük Millet Meclisi- Kongre, alkışlarla ka'bul edi1en 
nin ve Ciimhuriyet hük'ftmetinin bir takrir ile umumi reisliğe Baş- .. Birinci köy ve Ziraat kalkın 
samimi hedefidir." vekil Celal Bayan, umumi ::-eis ve- ma kongresi üyeleri, Türk köy-

MAARiFTE; 

tik Tedrisat 

killiğine Ziraat Vekili Faik Kur- lüsünün, Türk çiftçisinin yüzü-
doğlunu ve umumi katipliğe de Niğ nü güldürmeyi, ömrü boyunca 
de Mebusu Cavit Oral'ı seçtt kendine ülkü edinen miili şef, 
Sabık Ziraat vekillerinden Rahmi milli kahraman bü) ük İnönü'ye 

1 

Köken ve Muhlis Erkmen ile Büyük tüm bağlılık ve tükenmez şiik· 
1 Muallimlerinin Umumi Millet Meçlisi ziraat encümeni reisi ı ı ranlannı candan muhabbet ve : 

Faik Kaltakkıran, Kongre delegele -1 saygı ile arzeder ve büyük da • 
rinden Eskişehirin Şerefiye köyün -

11 
nnın da, eline aMığı her iş gi-Müvazeneye Devri 

den Ahmet Takıldayı da kongre re - hi, yakın muvaffnkıyetlere eriş· 
isliklerine ayrıldılar. tirileceğinden emin olarak se • 

Kongre ~ahrl reisliklerine de ve -
11 

vinçlerini yüksek katlanna su-
killer heyeti azalan seçildiler. narlar.,, 

at mektebi :talebemizle bir :kısım ar
ı kadaşlanıı müştereken söyliyeceği zi 

ı ı raat ve köylü marşiyle bitecektir. 
l ı 

15,30 da ınus meydanında toplana -
r~ 19 yıl evvel müebbed önderin 
Ankaraya geldikleri saatı kutlulaya
cağız. Öniimü7.deki iki gün, komis -
yon çalışmalarlyle geçecektir. Her -
gün kendi gazeteniz olan t:nak'da si
zi alakadar edecek tafsilatı bulacak
sınız. Aarada kalacak boş zamanlar
dan istifade ederek baş şehri ve civa
nnı gezmek, bazı müesseseleri gez
mek isteyenler veya buradaki işleri
ni takip etmelıc arzu edenler için de 
umumt katiplikte hususi bir servis 
bulunduğunu biliyorsunu~ Hepinizi 
yeniden tazim.re selamlanın.,. -

* .. 
Relsicümhur İsmet İnönthıe kon -

grenin sonsuz saygı ve bağlılığının 

arzı hususunda verilen bir takrir, al
kışlar arasında kabul edildikten son
ra kongre mesaisiyle mütenazır ola -

11 
rak teşekkül eden komisyonlara reis 
ve mazbata muharriri seçimi yapıldı 
ve yine Ziraat Enstitüleri talebeleri-

11 nin söyledikleri Ziraat marşı ile ilk 
1 umumi toplanbya nihayet ven1di. 

Sovyetlerin Bir Cemilesi 
Ziraat ve köy kalkınması kongre

si dolayısile Sovyet Sosyalist Cüm
huriyetleri Birliği tarafından Zıraat 
Vekaletimize, Lenin ismini taşıyan 
ziraat ilimleri Akademisinin neşriya-

11 tından olan bir kitap ko11eksiyonu 
11 verilıniştir. Bunların arasında köy ve 

ziraat işlerinin muhtelif şubelerine 

ait kitaplar bulunmaktadır. Bu arada 
akademi azasından ve en !';Öhretli 

»-12-938 ~ 

Oeylet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ıla n 1 -~' 
Muhammen bedellerile zmktar .,. vasıflan apğıda yazılı ııu.:,::: 

malum:>e ve eşya her gurup ayrı ayn ihale edilmek üzere ._MI 
yazılı tarihlerde H. paşada gar binası dahilindeki komisyon taraDP""" 
açık eksiltme usulü ile satın .1lmacaktzr. ~ 

Bu işe girmek Dteyenlerin her gurup hizasmda yazılı muv tt 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü sal 
ne kadar komisyona müracaattan lazımdır. 

Bu ~ ait prtnameler komisyondan parasız olarak d.e.ğıtılm~ 
1 - 50000 adet 25X25 C/m eb'adında trotuvar için çimento~ 

muhammen bedeli 4000 lira ve muvakkat teminatı 300 lira olup W" 

eksiltme 4.1.1939 çarşamba günü saat on buçukta yapılacaktır. .....ıt 
2 - 100 adet muşamba fırçası 2000 adet vagon yıkamağa ınaD"~ 

fırça muhammen bedeli 1380 lira ve muvalçkat teminatı 103 lira 50 ~ 
lup açık eksiltme 4.1.1939 çarşamba günü saat on buçukta yapılac~ 
~- ~ 

3 - 150 adet demir el arabası muhammen bedeli 1725 lira ve ~ 
vakkat teminatı 129 lira 38 kuruş olup açık eksiltme 9.1.939 pazaf\v 
günü saat on buçukta yapılacaktır. 

4 - 22000 adet muhtelü marka ve renkte dikiş ipliği muha~ 
bedeli 2371 lira 48 kııru§ ve muvakkat teminatı 177 lira 87 kuruş ol 
açık eksiltme 9.1.1939 pazartesi günü saat on buçukta yapılacaktır. 

(9223) 

* Muhammen bedel ve muvakkat teminat mıktarlan aşağıda ~ 
h Od liste muhteviyatı 314,636 ton Estekat demirile yedi adet açı)-' 
yedi adet kapalı hangar malzemesi 13.2.1939 pazartesi günü saat 15 
itıöaren liste sıra No. sile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idere b1ıl' 
sında satın aıın·acaktır. ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin listesinde yazılı muvakkat tıemtnıt 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 de )1' 

dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ~ 

Şartnameler 146 kuruşa Ankara ve Haydarpap veznelerinde IY 
maktadır. (9466) 

Liste Malzeme ismi 

No: 

1 
2 

Estakat demiri 
Hangar malzemesi 

Muhammen 
bedel 
Lira .K. 

29.261 15 
58.028 00 

teminat 

Lira K. .-/ 

2.194 59 
4.151 40 

lstanbul Belediyesi llônları 

Daire ad1 

Keşif veya 
tahmin bedell 

!şt n cinsi ve mahiyeti Lira K. 

minatı 

Lira K. 

tutarı___..., 

Lira~ 

İlk tedrisat mualimlerinin mava
zenei umumiyeye devredileceği ve 
badema münhal yer olmadıkça terfi 
edemiyecekleri hakkında verilen ha
ber muallimler arasında bir endişe 
uyandırmıştır. İlk tedrisat için alın -
makta olan ilk tedrisat vergisi, kanu 
nen hususi idareler tarafından t.op -
landığuıa göre ilk tedrisat müessese
lerinin de yine bu idarelere bağlı ol
ması Jtanunt ve mantıki bir zaruret 
.olarak telakki olunmaktadır. 

Ziraat Vekili Kürsüde Birinci Köy ve Ziraat Kalklnma 
Kongresi Umumi Reisi 

Celal BAYAR 

11 Sovyet alimlerinden Temiryaz~v, Vil
yams ve meşhur Seleksiyoner, Miçu
rin'in eserleri vardır. 

Yalova kaymakamlık konağının ııok- 583 42 
san ve kusurlu yerlerinin ikmal ve 

43 76 500 

Yine ayni zarurete binaendir ki 
bu müesseselerde çalışan muallimle
rin maaşlan da yine hususi idareler 
'tarafından verilmektedir. 

Binaenaleyh, bunların müvazenei 
umumiyeye devri katiyen doğru olnıı 
:yacaktır. 

Mu3llmlerln terfilerine gelince; 
muallimlerin tayin ve tenılerine ait 
kanunla barem kanunu muallimlerin 
ne suretle terfi edeceklerini tesbit et 
miş bulunmaktadırlar. Bu kanunlara 
g&re muayyen hizmet müddeti olan 
üç seneyi dolduran ve müfettiş ra -
porlan üzerine bu üç senelik hizmeti 
:ll'Klhalli maarif idareleri ve Maarif Ve 
kaleti tarafından takdir edilen her 
muallim bilak.aydü şart terfi eder. 
Bunlann terfileri yerlerin boşalma
.sına bağlı değildir. 

Mekteplerde Yllbaıı TaHU 
Yılbaşı münasebetile bütün mek -

tepler iiç gün devam etmek Uz.ere. cu 

martesi öğleden itibaren tadil yapa
caklardır. 

Fransa Sosyalistleri 
Blum'ün Tekrlfini 

Kabul Etta1er 

Bundan sonra, Ziraat Vekili Fai1< 
Kurdoğlu, alkışlar arasında kürsüye 
gelerek şu beyanatta bulundu: 

Arkadaşlar, 

* A. RENDA 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Bundan başka Sovyet topraklann
da yetiştirilmekte olan ve Tfükiye
de de ekilmesi mümkün olabilen muh 
telif zirai kültürlerden mürekkep 124 

Beni umumi reis vekilliğine seç -
mı, bulunmanızdan dolayı teşekkür

lerimi arzetmek, ilk borcumdur. Fa
kat ben bugün mesuliyetçe ifasını 

omuzlarıma yüklenmiş bulunduğum 

vazife dolayisiyle de, size borçlarımı 
lafta azamı nisbette hasis işte azami 
nisbette cömert olar.ak ödemek ve 
bu suretle teveccüh ve itimadınıza li 
yakatimi filen göstermek mecburiye
tindeyim. (Şiddetli ve sürekli alkış -
lar) bu düşünce ile ve işin eşiğinde 

bir arkadaşınız olarak lafı uzatma - I 
dan rnevzua geçeceğim. Bu sabah 
her birinize takdim edilmiş olan ruz 
namelere ilişik matbu kağıtları dol- 1 

durup, bu salondan çıkarken kapıda 
bekliyen umumi katiplik meınurla-

Yüksek miisaadeleriyle bu - l, 
gün Büyük Millet Meclisi .salo- \ 
nunda toplanan birinci Köy ve ı 

11 

Ziraat kalkınma kongresi üye -
i l • 

]erinin ittifakla verdikleri aşa-
ğıdaki kararı, saygılarımla ar • 1 

zed~rim: 

ıJ "Birinci Köy ve Ziraat kal -
kınına kongresi, memleketin her 
işi gibi, bu büyük meselesiyle 
de, her zaman yakından ilgili ve 
her .zaman -en ileri kanunlar 1 

yapmakla mütemayiz Biiyük 
Millet Meclisini, yüksek şahısla
rında saygı ile selamlar ve Türk 
köylü ve zirnatçileri adına son
suz şükran ve saygılarını su -

i nar.,, 

nfimuneyi havi bir kolleksiyon daha 
verilmiştir . 

Bu k itap ve zirat kültür koll~ksi
yonlanndan başka, Miçurin•e dair. 
tabiatın değiştiricisi, Sovyetl!'.'rde mey 
vecilik. tütün ayırma ve dikme ma
kinesinin çalışması ve bir de nebatn
tın neşvünemast mevzulan üzerinde 
dört tane de film gönderilmiştir. 

Seksen yaşına kadar tamamen bir 
pratisyen vaziyetinde çalışan Miçu
rin'e, tabiatın rteğiştfricisi ismi veril
miştir. Bu tatbikatçı. Ru!';vanın soğuk 
yerlerinde bile, muhtelif seleksiyon 
usullerile, tropikal ikl'm nehAllann
dan yetistirmei!e muvaffak olmustur 
Bu suretle muhtelif iki avn meyve
nin ntisak1 i1e bir üçüncü nevi mey
ve vetistirPhilmistir. 

Ziraat VekAletine verilen kit:m1ar nna vereceksiniz. Komisyonların ça- Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma 
lışma tarzı hakkında tafsilat, yine K g . Umumi Rcisi araS1nda TfırkivedP urun müıi~et ca-

1 
on resı * _ 

her birinize tevzi edilmiş bu unan Celal BAYAR , lı~p tetkiklerde l->ulnnan ProıPSrır 
matbu kongre talimatnamesinde .. ~~~~~~iiiiii!!~~· !!!!!!!'!'!'!'~~- .-!!!!i• ıRokavski'nin de Tilrkive hal<kıncla 
mevcuttur. Bu salonda bugünkü işi- yazılmış mühim bir kitabı vardır. 

BELEDiYEDE: 

Muhasebe lılerinin 
Tahkikatı ilerliyor 

Çekoslovakyaya 
iç Fındık Sattık 

Giresun, 27 (A.A.) - Teşkilapnı 

pek yakında ta:malamış olan Kara • 
deniz fındık satış kooperatifleri bir

Fatilı belediye muhasebecisi iken. liği bugün de ilk parti olarak lima
görülen liizum üzerine vazifesinden ııunızdan Çekoslovakyaya 5040 kilo 
azledilen Enver hakkındaki tahkikat fındık içi göndermiştir. Kooperatifin 
evrakı, memurin muhakemat kom.is-

Ölüme Sebebiyet 
Davası 

dış piyasalarda doğrudan doğruya 
Paris 27 (Husus!) - Sosyalist yonuna verilmiştir. Envere isnat olu yapmakta olduğu ticari temaslar gün 

kon~ Leon Bltımun takrlrini ka- nan suç, ihtilb iddia'sıdır. 

Asliye birinci ceza mahkemesinde 
dün Kasımpaşada bakkal Tabirin 
dük.kanının bodrumunda elektrik ce
reyanına kapılarak ölen Faiğın kan
sı Emine tarafından açılan ölüme 
sebebiyet davasına devam edildi. 
Mahkemede davacı Emine ile avukat 
ve suçlu Tahir bulundular. 

- · d ihfil:t..4 dı. F , ri Müfettişler, belediye merkez mu- den güne müsbet ve verimli inkişaf-
uzerın e w.. var or un - has bes' . 
bul etmiştir. Fırkada harici siyeset . e ı_ndeki teftişlerini henüz bi- lar kaydetmeğe başlamıştır. Birliğin 
yaseti altındaki grup, Münih siyase- tırme~lerdir. İddiaya göre, işten müstahsil köylünün malını bizzat 
tini tasvip ve sulhçu bir siyaset tavsi e~. ~ktinlen merkez muhasebe mü- dış piyasaya satmağa başlaması köy-

duru Kemal b" iht"l • hk" ye ediyordu. Blum ise silahlanma ~l- _ ' ır ı as ta matını lü ile dış piyasalar arasınd bulunn 
yasetini hızlandırmak Lstemektey - tekemmül etmek.ten alıkoymuş ve 

di. 
bu cihet tahkike muhtaç gönilmüş _ birçok mütvassıtların aradan kalk -
tür. Teftişlerin neticesi belediye re- ması demek olduğundan ortak köylü 
isliğine bir raporla bildirllecektir. ler kooperatifler birliğinden ümit et-

Mahkemede dinlenen üç müdafaa 
şahidi şunları söylediler; 

- Biz oradan geçiyorduk. Bak -
kal Tahir dükkanda yoktu. Karpoz 
sergisinin üstünde elektrik kordunu 
vardı. Faile bu kordonla elektrik 
Iiımbasını alıp dükkana girdi. Sonra 
işittik ki ölmüş. Biz bu kadar bi:i -
yoruz. 

ıslaln ııı 
Dairesi adı, keşif bedeli yukarda yanlı bulunan iş pazarııga saııde 

muştur. Eksiltme 12.1.939 perşembe günü saat 14 de Daimi Encüııı~ e 
yapılacaktır. Keşü evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde götii1. 
bilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka bu işe J>ell ~ 
7.er iş yaptığına dair eksiltmeden 8 gün evvel vllayetten alacakı.ı'l itil 
ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikalarlle 43 lira 76 kuruşl 
ilk teminat makbuz veya mektubu ile beraber yukarda yazılı günde 5' 
at 14.30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (9473) 

========================================~ 
Bir Tramvay Yoldan Çıktı Toplantılar, davetler: 
Dün sabah saat sekiz bucukta 

Sultanahmetten Beyanda doğru Bir SeNJİ Açdıyor . ~ 
gitmekte olan 134 numaralı bir Kur ı XAnunusanl günO Be:rollu Hıa~ 
tuluş - Beyazıt tramvay arabası de Parls Yilksek Dekorasyon ~ 
Park karşısındaki virajı dönerken mezunlarından Bayan Neriman .Er ;,t 

eserlerinden mürekkep bir serıi 
yoldan çıkmıştır. Arabanın yola a- cakhr. ,IJ. 
hnması yarm saat kadar sürmüş bu * Beyft!Ju Halkevlnlft tıertlP ~ 
yüzden birçok arabalar arka arka- İkind Kitap Sergisi 6nOmQzdeld ',,;' 
ya sıralanmıştır. günQ saat 18 de evin Tepebqmd.ıd 

kez binasında açılacaktır. .6' 
Yapılan tahkikatta kazanın vuku * Galata Gençler Birlfllnln ~ 

bulduğu kısımdaki rayların evvelki kongresi Peflembe g(lnQ saat 21 ~ 
llğln merkez binasında toplanacaltt"·_..

akşam tamir edildiği ve dikkatsizlik * Operatör Mim Jtemal ta~ 
gösterilerek iyi döşenmediği anlaşıl Per&embe gQnQ saat ıs de BeyOllU ' 
mıştır. kevlnde (Rasfzm) mevzuu azertnıl' 

Pannaltı Pazar Yeri konferans verilecektir. ~ 
-:ı * Beşiktaş Halkevl tn,m.ce 1 
l~in Proie açmııbr. Denı1ere bu akşam •-* ı~..J 

Kısmen asfalt, kısmen parke ola- başlanacak ve her Sah '" euma ,
rak inşa edilmesine karar verilen a,ynl saatte devam ed.ilecekttr. ,/ 

Pangaltı pazar mahalli için belediye 
fen heyeti bir proje hazırlamnğa baş 
lam ıştır. 

Bir Kulübe Yandı 
Evvelki gece Şehremininde Tevfik 

Fikret sokağında Mevllıde isimli bir 
kadına ait 21 numaralı kulü~e yan 
gın çıkmış kulübe ve eşyası tama -
men yanmıştır. 

Ateşin, mangaldan sıçrıyan kıvıl
cımlardan çıktığı anlaşılmıştır. Yan -
gın esnasında Mevlude evde bulun
muyordu. * Kasımpaşada Tersanede çalışan 
Muzaffer kazaen 3 numaralı havuza 
düşmüşse de kurtanlmıştır. 

BORSA 

Londra 
Nev:yor~ 

Parls 
MllAno 
Cenevre 

ÇEKLER 

AmsterdaP"" 
Berlin 
BrOkseJ 
AUna 
Sot:ya 
Praı 
Madrld 

Nihayet kongre Blumun nokW na
zarını kabul etmiştır. 

• 
Blum karar sureti, 4 200 rey ala-

rak kabul edilmiştir. Faul Faure ka
rar sureti 2 800 rey alınış, 1080 kişi 
d müst enk'f kalmıştır. 

Eminönü Meydanı Hakkında tikleri faydalan ve kazançlan şimdi 
y İ 9• p • den görerek birliğe karşı bağlılıkla-

en ır roıe rını bir kat daha arttırmışlardır. 
Eminönii meydanının genişletil -

Reis şahitlere hadise gününü, ve 
saatini sordu. Bunlar saat mesele -
sinde ihtilafa düştüler. Sonra bu üç 
şahit biribirlerlni de görmemi~ler -

VU'fOva 
Budapeş1ı 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
lloskoft 

s· . mfümhitler. ilk defa olat"Sk 
bir ekalliyetin, şimdıye ka

dar Fransız sosyalistlerinin şefi ol
duğu münakaşa gotunnez bir haki
ka t olan B. Leon Blum'un nüfuzun
dan yakasını sıyırmış bulunduğunu 

ve mumaileyhin bundan böyle hu e
kalliyetin arzuJannı hesaba katmak 
mecburiyetinde kalacağım beyan et 
m ektedirler. 

mesi dolayısile hazırlanan bir numa 
rah plb dahilh>de bulunan 

emlik istimlik edilerek bunların, 

dir. 
vermiştir. PWı vali tarafından tas- Mahkeme gelmlyen müdafaa phi 
vip ve Nafia Vekaleti tarafından da dinin çağırılması için başka bir gü
tasdik edildikten sonra derhal tat - ne bırakıldı. 

yüzde doksanı da yıktırılmış ve an- bikine geçilecektir. Bir Kitap Toplafflrtldı 
kaz kaldırılarak meydan temızlen - HımsSlha Mecllsl Polis evvelki gün yeni neşredilen 
miştir. Meydanın kısmı azamı açıl- Toplanıyor Yahudi adlı bir kitabı toplatmıştır. 
ımş bulunduğundan ~bir mütehassı- * Kaınmpaşada oturan Salihin oğ-
sı Prost Eminönünün alacağı şekil Vilayet Hıfzıssıhha meclisi yakın- lu bfr buçuk yapnda Fikret ikinci 
hakkında bir proje hazırlıyarak dün da toplaanrak şehrin umuml sıbht va kat penceresinden eobia dÜferek 
akşam belediye reisi Lfıtfi Kırdara ziyetınl tetkik edecektir. bapndan yaralanmıftlr. 

Her banyodan 80DI'& saçınız 

Bu Şekle Girerse 

BRiYANTiN PERTEV • 
on1an düzeltmeyi temin eder. 

ESHAM VE T~'f 
Ergani 19 

sıvu-Bnmumm ı~ 
Slvaı - Erzurum V ıı 

\. :;;ot * Nipnta§llada oturan 'l ~ 
nln merdivenlerinden tnerJtell ,,,f 
kayarak dftpnesl netıcesınde 
dan yaral~tır. 

1 

.. 



28-12-938=================================================== TAN 11 

1939 Yılbaşını Kutlulamağa Hazırlanıyor musunuz? 

inhisarlar idaresi Tarafından Satılan 

RANSIZ MENŞELİ ŞAMPANYA 
Fiatları (Müdafaa Vergisi Dahil J 

75 kuruşa indirilmiştir. 

"Zevcim, Gözlerine 
inanmak istemiyor .. 
lıte, FransaCla Sen Şehrinde Montreuil liasabasında 

Emil Zola sokağında 17 No. da Bayan Wagner, 
böyle diyor ve ilôve ediyor : 

"O, Bana; Sen 10 Y·aş Gençleşmişsin Diyerek 

Hayretini izhardan Kendini Alamıyor ... 

Bayan Wagner'in Biocelli 
yen i cild unsurunu kul

lanmazdan evvelki 
fotoğrab 

Bayan Wagner'l(Jl birkaç hafta 
zarfında kazandığı şayanı hay

ret güzellik tebeddülünU 
gösteren fotoğrafı 

TÜRKİYE 

SEKER FABRiKALARI 
1 

Anonim Şirketinden: 
Müeue.emize Üçüncü Parti olarak küp ve kristal ecnebi 

tekeri aatm almec.ktır. Şartnamesi Bahçekapı Ta.than 42 nu

ınaradmı isteyenlere verilir. 
12. Sonkiııun. 1939. P~be günü saat onbire liadar teklif 

ınektupları f&rinBme esulan:na göre kabul edilecektir. 

.................................... _.,, 
SUNGIPEK SATIŞI 

ı - FabrikamlZill Dk tecrfibe lşletme devresine alt standard tip

te olmıyan 120/36 ve 300/75 d~nyede 1 kiloluk konik bobin ve 

70 gramlık çile halindeki ınınğipelclerl dun bir f'"ıatla satılacaktu. 

z - Normal çalışma devremJ'Ze alt 120/36 denyede 1 kiloluk konik 

hobin ve 70 gramlık çiJe halinde muhtelif kalite sunğipek mamull-

tnms normal p.ıyasa l'ietlariyle satılacaktı:r. Taliplerin. Gemlik 

Suntipe.k Fabrikası Mildflrlilğüne mW:acaat etmeleri. 

r= MAKARNA MAKINALARI 
arna imali için her nevi makineler ve yedek aksamı, makarna 1 

kalıplan ve kurutma makineleri teslim edilir 

..,, Mose Çıttone, Galata P. it. 1113 Tel: 41513 - 4H89•--• 

Şimdiden tedarik ediniz. 

Haric:1 Askeri 

Kıtaat l ISnları 
Ankara levazım amirliğince 

Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu llanlan 
5300 ton buğday öğüttürülmesi ka 170 ton kok kömürü 29-12-938 
pah zarfla eksiltmeye konulm~ - perşembe günü saat 14.15 de To~ 

nin kapalı zarfla eksiltmesinde tek 
lif edilen fiyat vekaletçe pahalı gö 
rüldüğünden pazarlıkla eksiltmesi 
2-1-939 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul levazım amir
liği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
12052 lira 30 .kuruş ilk teminatı 
903 lira 92 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalarile bera
ber belli saatte komisyona gelJne.. 
leri. (454) (9402) 

tur. Tahkin edilen bedeli 79500 ll- hanede Amirlik SatınaJma K~ 
ra olup 11.k 1em.fnatı 5225 liradır.!- · d lıkl ek 'itmesi 

mısyonun a pazar a sı 

halesi 4.1.939 çarşamba günü saat yapılacaktır. !steklilerip kat'i te-
15 tedir. Şartnamesi 397 kuruşa minatlarile beraber belli saatte 
Ankarada levazım amirliği satına!- komisyona gelmeleri. (445) (9271) 
ma komisyonundan alınır. Eksilt-
meye gireceklerin 2490 sayılı ka- * 
nunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı 300 adet zincir yular sapı 29-12-
belgelerle teklif ve teminat mek - 938 perşembe günü saat 15 de 
tuplarını ihale saatinden en geç bir Tophanede İstanbul Levazım &
saat evvel Ankarada levazım &- mirliği satınalına komisyonunda 
mirliği satınalm.a komisyonuna ver pazarlıkla eksiltmesi yapılacak-

* Ordu hastaneleri lç:ln 20 adet 
meleri. (715) (9193) tır. Taliplerin komisyonda. mev-

Beher tanesine tahmin edı1en cut zincir yular sapı kuvvetinde 
üç ayaklı yemek ma~sının açık 

eksiltmesi 29-12-938 perşembe 
günü saat 14,30 da Tophanede Le
vazım Satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 400 
lira ilk teminatı 30 liradır. Nümu
nesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyona gel
meleri (430) (9102) 

fiyat 25 lira olan 750:1000 adet getirecekleri nümune üzerine pa-
tevhit semeri kapalı zarfla eksilt- zarlığı yapılmak üzere belli saatte 
meye konulmuştur. İhalesi 10-1- komkisyona gelmeleri. ••444" (9270) 

Kendine beyhude yere 

eziyet ediyor 
939 salı günü saat 11 dedir. İlkte- * 
minatı 1875 liradır. Evsaf ve şart- 1 No. Iu dikim evi için dört a-
namesi parasız An.karada komisyon det şakuli kesim makinesi ve te-

NEVROZIN 
dan alınır. Eksiltmeye girecekle - fernıatı 9-1-939 pazartesi günü sa-
rin 2490 sayılı kanunun 2-3 cü mad at 14 de Tophanede İstanbul leva-
delerinde gösterilen vesaikle temi- zım Amirliği satınalma kom.isy()-

Varlien rzfırap 
çekilir mi? 

nat e tekl mektuplarını 'ınllle sa- - - nanda açık ek3fltıne fle a!maeak - "k 
atinden en az bir saat evvel Anka- tır. Tahmin bedeli 1796 lira, ilk Ordu hastaneleri lçbı 300 adet 

etajerin açık eksiltmesi 29-12-
938 perşembe günü sa.at 14 de Top
hanede Amirlik satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 3900 lira ilk teminatı 292 bu
çuk liradır. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalarile be
raber belli saatte komisyona gel-

rada M.M.V. satmalma komisyo - teminatı 134 lira 70 kuruştur. Şart 

Baş, Diş Ağnları nuna vermeleri. (722) (9296) name ve resimleri komisyonda gö-
lf rfilür. İsteklilerin kanuni vesika -

ve üşütmekten mütevellid 
bütün ağrı, sızı, sancılnrla 

nezleye, romatizmaya karşı 

Beher tanesine tahmin edilen fj- larile beraber belli saatte kom.is -
yat 23 lira olan 726:1500 adet tev- yona gelmeleri. (448) (9366) 
hit semeri tamiri kapalı zarf usu- * 
lile münakasaya konulmuştur. 1- Levazım 8.mirliğine bağlı mües-

NEVROZIN halesi 9-1-939 pazartesi günü saat sesat için 25500 kilo çubuk ve 
11 dedir. İlk teminat 2587 lira 50 25500 kilo kesme makarna ve 6250 

kaşelerini alını.z. kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 175 kilo tel, 6250 kilo arpa şehrlyesı- melerL (429) (9101) 

İcabında günde 3 kaşe ahnabffir. 

İSMİNE DİKKAT 1 

Taklidlerinden Sakınmıs. 
ve N evrozin yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle 
reddediniz. 

. -

kuruşa Ankarada komisyondan a-
lınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2-3 cü maddeTerin
de yazılı vesaik.le teminat ve tek
lif mektuplarını ihııle saa~den 

bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. V. satınalma komisyonuna 
vermeleri (723) (9297) 

. inhisarlar . Umum .. ~üdürlüğü . ilanları 
. . . . 

l - Idaremizin Paşabahçe Müskürat Farbtikasındaki derin kuyuya 
mevzu Sterling tulumbası için şartname, resim ve nümunesine uygun 
olmak üzere satın alınacak "45,, adet paslanmaz çelik mil 45 adet pas
labma:z manşon ve "135,, adet bronz fosfor yataktan ibaret ceman 225 
parça yedek aksam pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli "2317 .50,, l1ra ve 
muvakkat teminatı "173.82,, liradır. 

m - Eksiltme 2.1.939 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16 
da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda, 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Müskürat Fabrikalar Şubesinden alınabileceği gibi nümuneler ayni şu
bede ve resimleri de Levazım ve Mübayaat şubesinde görülebilir. 

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

Cinsi 

Çamaşn- kurutma 
ve ütüleme makinesi 

Muhammen B. % 7,5 
beheri- tutan teminat 

Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. 
1 adet - - 200- 15 -

Eksiltmen.ih 
§ekli saati 

Pazarlık: 15 

LAstik hortum 180 metre T 50 1350- 101 25 Açık 16 
1 - İdaremizin Cibali Fabrikası için (1) adet Elektn1ı:le miiteharrik 

çamaşrr kurutma ve fitilleme makinası ile (180) metre lastik hortum 
şartnameleri mucibince hizalarında yazılı usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 

m - Eksiltme 30.xII.938 tarihine rastlayan cuma günü hizalann 
da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 

komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olara k her gün sözü geçen şubeden alı

nabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 

'I ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel.mele 
ri ilan olunur. (9130) 

Ambalaj !!?ı~ı ~!u!~~,~~!ı:: saat•9•dan-•12•ı 
ye kadar Yeni Postane caddesiAnanyadis han 21 numaraya müra

caatları. 

Nafıa Vekôleti 
lstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 

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

2 - Ekisltme 6.1.939 cuma günü saat 15 de Metro hanın 6 mcı ka
tında toplanacak oı ~ ,,_ arttırma eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin ~490 No. lu kanun mucibince icabeden vesikaları 
ve bu işe ait (240) r i yüz kırk lira muvakkat teminatlariyle eksiltme 
komisyonuna gelıneh.:i lazımdır. 

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

Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızhğından: 

Tophane eski Karabaş yeni Hacı Mimi mahallesi mektep çıkmazı 
yeni Mektep sokağında eski ve yeni 12 sayılı gayri menkutün Beyoğlu 
Vakıflar müdürlüğünce vakfı namına tescili istenilmiştir. Kaydı bulu
nulmayan bu yerin tasarrufu hakkında 1515 No. lu kanuna göre mahal
len tahkikat yapılmak üzere 1.1.939 tarihinde mahalline memur gönde 
rileceğinden işbu gayri menkule tasarruf iddiasında bulunanların ilan 
tarihinden itibaren on beş gün zarfında ellerindeki vesaik ile birlikte 
Beyoğlu Tapu sicil muhafızlığına yahut tahkikat günü mahallinde bulu 
nacak memura müracaatlan ilan olunur. (9461) 

r 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
6.1.939 Cuma günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde Ek

siltme komisyonu odasında (12873.19) lira keşif bedelli Nişantaşı Kız 

Orta Okulu ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu ştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, hususi ve fenni şart
nameleri, proje ke~ hulasa.sile buna müteferri diğer evrak dairesin
de görülecekti/. 

Muvakkat teminat (966) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplan en az (10000) lir:ılık bu işe benzer iş 

yaptığına dair idarelerinden alınış olduğu vesikalara istinaden İstan
bul Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış, ehliyet ve 
938 yılına ait icaret Odası vesikalarını havi kapah zarflan 6.1.939 Cu
ma günü saat 14 e kadar İstanbul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. (9123) 



u 
TAN 28-12-938~ 

Yllbaşı için en mükemmel hediye 

1 T 1 1 • 
Krem 

Briyantin 

Pudra 

Sabun 

Dantos 

Traş 
Bıçağı 

Traş 
Pudrası 

Traş 
Sabunu • 

Kolonya_ 

Losyon 

Lavanta 

Tırnak 
CilCisı 

Ruilar 

Alhklar 

Sürme 

Rimel 

KRiPTON sayesTndegbndOz ıtıOı gibi 
bembeyaz ve sonderece idareli b~ 

tenvirat elde editmi,tir. 

Türkiyenin ve bütün ıarkın en nefis markasıdır. 

fUNGSRAM'ın ampullarının için• koymaOa muvaf• 
raıc oldu(lu KRiPTON gazı, havada nadır teHdUf 
edilen ve pek gUç zeptedllen bir gazdır. KRiPTON 
gazının moteklJllerlnln ttususlyetlerl •ay e s I n de 
TUNGSRAM KRiPTON ampullarınıı, eydınlıOı tama• 
men beyazdır. Yani gUndUz ıtıOının temlzllOlnl ve 
t•ffaflı(lını haizdir. KRIPTON'un mevcudiyeti elek• 
trlk cerey•nını 1910a tattvll eden en birinci amildir. 
Aynı cereyan sarflle TUNGSRAM Kripton ampulları 
ket kat fazla ıtık temin ederler. Bu sayede ampul· 
ların kararması ve bozulmaaı asgari dereceye ın. 

mittir. Bundan dolayı • ı ek t r 1 k ampulu alırken 
TUNGSRAM KAIPTONLARI tercih et'"etıslnlz . 

Böbreklercien idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mikroplarını 

kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

BoorekJerfn r&Jıpnak kudretini arfınr, kadın, erkek idrar TOrluklannı, 
eski ve yeni belsofukluiunu, mesane iltihabını bel a&rısını, 41ık sık ıdrar 

bozmak, ve bozarken yan.mak hallerini aiderir. Bol idrar temin eder 
İdrarda kumun ve mesanede taşların teşekkülüne mani olur. Sıh· 

hat VeUletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT: RELMOBLÖ, fdrannızı temizliyerek mavileştirir. 

IZMIR iNCiR ve ÜZÜM TARIM 
SATIŞ KOOPERATiFLERi BIRLIGI 

ARi 
Mamulatı 

Bütün TarİJ malları en modern usullerle kat'iyen 
sıhhi ve temiz olarak hazırlanmııtır. Tesisatımız 
Türklyede biriciktir ve en müterakki garp anlam
larına uygundur. Tariı'ten baıka mahalde Fü· 
mige edilmit incir yoktur. 

Beyoijlu istiklal caddesi No. 64 
( Parmakkapı tramvay durağı ) 

Ar~tnrma ilanı 
-.··· .·"< ' :c •c "u. umu ls:anbul Vilô~·et Şubesinden: 

Kur ban bayramınoa teşkılatımız tar:ıtından top!fnacak deri ve 
br.rs .. klar pazarlık suretile ayrı ayrı artırmaya konmuştur. 

18 Kanunusani 939 çarşamba günü saat on birde artırması yapıla
cak ve fiyat değer görülı.irse ihale edilecektir. İsteklilerin belli gün ve 
saatte ve şartnameyi görmek içinde her glin Cağaloğlundaki şube mer
kezine müracaat etmeleri. 9355) 

l 

' -~ 6/t~~:;'.IJ BOURLA BiRADERLER 
İ 8 T A • N B U &.. 

KATAGR 

ANKAAA - İZMİA 

• 
1 p Nezle, Grip, Ağrllar için 

EN TESIRLISIDIR 

Bayan bir " M O V A D O 11 istiyor : Bay bir 
Altın ve metal kadın erkek T{OL ve CEP Saatleri. 

" M O Y A D O 11 istiyor : 
OSMAN 
Ş A K A R Galata. Bankalar Caddesi No. 47 Voyvoda Han Zemin kat 

Beyazıt. Üniversite Caddesi No 28. Kadıköy İskele Caddesi No 33/ 2 

6 AY 
VERESiYE 

~merikan ve Avrupa radyo cihazlarının bütün evsafını birleştiren yegane radyo 

GE E LEC 
( Birleşik Amerika Mamulatı ) 

' V E R E S 1 Y E S. A T 1 Ş 

Satış yeri: 
GENERAL ELECTRIC MÜESSESESi . 

Beyoğlu, istiklal Caddesi Noe 28 .de ve Acentelerimizde 
......... _._._·~·-·_•__!l_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_ .. __ .... _________________________________________ ~.-------------~--:::---

---------------ı---- . . ~ 
L A N I I KAYIP - Sellnikte Terakkı • Radyosu olanlara tebtır ~ 

Hali tasfiyede PATE TÜRKİYE 1 • ŞÇ ARANIYOR~ Mektebinden 1316 senesindE' llldı- YILBAŞINDA ÇIK~ 
LİMİTED Şirketine ait bulunan ! ğım şehadetnameyi kaybettim. Ye - O 

Tenekecilik, kazancılık, veya 1939 RADY 
tesviyecilik işlerinde, tecru ısu.u _ Gramofon plaklan gayet ucıız fi- ı "beli nisini çıkaraca~-;..dan hiikmü ~ 

1 at ile toptan veya perakende ola- işçi aranıyor. Tahta.kalede, Pre yoktur. AL A G 
rak satışa konulacaktır. Talip o- vuayans handa G. ve A. BAK.ER Fatn,a Mevhibe URAS M A N 
lanlann satış günleri olan 29 ve şirketinin 30 No. 1ı odasına mü - VI vt. 
30 K. Evvel. 938 tarihine müsa- racaat. KAYIP - SelAnikte Terakki Yazanlar: M. Ragıp ~ıJf 
d Mektebinden 1317 senesinde al· o h Salih if Perşembe ve Cuma gu""nu·· Sa"~ r an )"' rA .. _ Müracaat saatleri 8.00 - 10.00 ha yt .. • 
11 den 13 e kadar Aşir Efendi ~!!!!!!!!!!• ve 17.00 - 18.30 e===::._ d.ığım şe detname kayhettim. engln m Undericat, ıoo den faz 
Caddesi Küçük Ticaret Han 2 No. Yenhini çıkaracağımdan hükmü Fiatı Sfl Kuruc: 

ıu odaya niuracaat etmeleri nan :rokt~. KANAAT KIT ADE\ 
olunur. Ayşe URAS 

1 ~İiiiiiiöiii!ii~~~!iiiimiii!!!ii!~~i!i!i!! Şarap, alkol, zeytin, yal, banak, 1>9-

I~ 
0

::1!!~~~~.~s~!~u 1 ~i}:~~=~:~:~;~~=~=~-
ıngmz sefareti, tramvay durak terilerine bildirir. Tophane hurma 

sokak No 22 Fuçu Fabrikası 
!!!!!!!!!!!!!~• yeri No. 26 4 • ı im-........ ____ .. _. Ydbaıı S 

~ =--=====:::=. ==:=:::---. ttıı l 1 

ı Sahibi ve Neşriyat Mıııtiirü ~e 
· uıı 

LGtfil DÖRDÜNCÜ GR~etecı tJ' 

1 

er 1 
Neıriyab T. L. Ş. Basıldığı Y 

l\fatbaası ~ 


