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Parti, Y eıii Meb'us 
Naınzetlerini24 

Martta llitn Edecek 
Seçim, Martın 26 sında 
Yapılacak ve Bir Günde 
Bitirilmiş Olacaktır 

lntihabatta 23 Fazla Yeni 

Çıkacağı ve 

422 Meb'us 

Meb'us 

62 intihap Dairesinden 

Anlaşılıyor Sec;ileceği 

Cümhuriyet Halk Partisi mebus namzedlerini martın 24 
üncü günü i\3.n edecektir. Yurdun her tarafında seçim 26 ıncı 
pazar günü yapılacak ve bir günde tamamlanacaktır. 

Fuih kararı veren Meclüin 
Reisi A. RENDA 

Memleketin her tarafından mebus intihabına ait faaliye
te devam edilmektedir. Vilayetlerden Dahiliye Vekaletine ge
len malfunata göre asılan defterler ve tesbit edilen nüfusla şiın 
dilik 23 mebusluk fazla vardır. Y alruz Erzincan vilayetinin 
bir kazasından henüz malfunat gelmemiştir. 

-ı Fazla mebua ~ıkaracak 

ık K • • B 1 Vilayetler han11ilm? 

Ba an Onseyının U Tesbit edilen nüf~a göre, .mebus 
sayısında fazlalık gosteren vilayetler 

' 

• 1 l"'"'I .... ··1 1 
,,~·-'"'·-""""' • ..:.--··9•• --- ,.. 

Meseleler T esbit Edildi 
Bu Arada, Bulgaristan ve Macaristanla 

Olan Münasebetler ve Pakt Müddeth~:n 

şunlardır: 

.ıs '.:;'-ç:rnakıutıır•r; y,&fil"i') l~lk 
1, Hakkari 1, İçel 1, İzmir 1, Kars 1, 
Kırklareli 2, Kocaeli 1, Malatya 1, 
Manisa l, Onlu 1, Rize 6, Seyhan l, 
Sıvas 1, Tokat l, Trabzon 1, Tunceli 
3, Yozgat 1. 

Bu vaziyete göre 33 mebuslıık faz
la görünüyorsa da şu vilayetlerde de 
mebus sayısı azalmıştır: 

Yeniden UzatdmaSI Meseleleri de Var Antalya ı. Çoruh 4' Denizli 1' Er-
zurum 1, Muş 2, Urfa 1. 

Bükreş, 13 (Tan muharibinden) - Bükreş, önümüz
d k' "nlerde, Balkan Antantı konseyinin iç~İ:ffiaı dolayısıy-

e ~~siyasi fa~yetlere.~ne olacaktır. Oğrcndiğime gö
le Başvekilı ve Hancıye Nazın Metaksas çarşamba 
~.' ?:"u;n roı Atinadan, perşembe akşamı da Selanikten hare
gunu şak e Belgradda bir gün kalacaktır. 
ket edece v 

Belgratta ıöriİf'"eler r-. 
. . Vekili Şükrü 

Türkiye aarıcı:feıgrada geleceği 
Saracoğlunun da r.ı:etaksas, Şükrü 
anlaşılmaktadır. os}avya Hariciye 
Saracoğlu ve :u~u suretle, toı·· •n
Nazın MarkovıÇ. unJtiınını bulmuş 
tıdan evvel, temas Jet adamı birlik-

·· ç deV 
olacaklar ve u JtJerdir. Konsey 
te Bükreşe geJece JJariciye Nazırı 
toplantısı, RumanY~ır 
tarafından açılacak · 

Konupılactl 
k rneaeleler 
) _ Balkan An-

Bükreş, 13 (A.A· .. ,,..,üzdeki top-
. . onı.u·· 

tantı konseyının batta yapıla· 

lan tısı Bükreşte 20 :Rş:manya Hari:i
cnktır. ToplantıY8 , aset edecektır. 

nJ<O rıY ye Nazın Gafe ikan Antantına 
İçtimaın hedefi :sa 

1 
rin hareketle

d Jete 
dahil bulunan e'I/ bU memleketl~r 
rini telif etmek ve.. ı..uvvetlendır

" dU ,. 
arasındaki tesanU 

mektir. da şu meseleler 
İçtima prograın"' 

vardır.: paktı müd-

Gelecek halta Bükrefe hareket 
edecek olan Hariciye Vekilim~ 

Şükrü SARACOCLU AntantI 
1 - Bankan 6 . • · t· ı hin-

ıınası. - Sılahsızlanma sıyase ı e 
dl'tinin arttırı t devletlerinin de A 'k . . .. Rooseve't 

tan ı . rnerı a Reaıcumhuru 
2 - Balkan ~)hassa :Macarıstan- nezdinde teııebbüslerde bulunulma-

k 1 ·ı.e ve bı 
omşu arı.. sebetıeri· sı yolunda Norveç hariciye nazırı 

la olan muna . :sulgarlstanda tarafından lan t klife karşı müt-
berı yapı e 

3 - Münibten .. propagandasının terek bir hattı hareket tayini. 
hed 1 . tadıli rt ya çıkan 7 · d 

Bu noksanlar daha çok mesleki teş 
kiliittaki değişikl.klerden ileri gel • 

mi5tir. 
Yukarda bildirdiğim rakamlar bu 

gün elde mevcut rakamlara göredir. 
Kati ve kanuni netice ancak defter
ler üzerinde vaki olacak itirazlardan 
sonra belli olacaktır. 

Büyük Millet Mecfüinin beşinci 
devresinde 57 intihap dairesinden 
399 mebus seçilmiş, fak.at. bu sefer 
intihap dairesi sayısı 62 olmuştur. 

Herhangi bir suretle değişmediği tak 
dirde bu 62 intihap dairesinden 23 
fazla ile 422 mebus seçilecektir. 

Parti Genel Sekreterliğinin tebli
ğinde de izah edildiği gibi bu mebus 
seçiminde de. mebus intihap kanunu
nun hükümleri dairesinde vilayetle
rin çıkaracakları mebus adedi nisbe
tinde Cümhuriyet Halk Partisince 
namzet gö•terilecek, ancak bir kaç 
vilayette müstakil mebusluklar için 
hoş yer bırakılacaktır. 

Gelen haberlere göre, bütün vi
li'ıyetlerde, seçim listeleri mahalleri
ne asılmıştır. İtirazların tetkiki için 
konulan müddet 25 Şubatta bitecek
tir. Listede ismini görmiyen ve ka
nuni şartlan haiz olan vatandaşlar 
vilayetlerdeki teftiş heyetlerine mü -
racaat ederek itirazlannı bildirecek
ler ve isimleri bu listelere ilive edi
lecektir. 

Fizik Kitapları 

Yeniden Yazılacak 
Ankara, 13 (Tan Muhablrlnden)

Maarif Vekileti, mekteplerde oku -
nan fizik kitapları üzerinde tetkik
ler ya pmıya başlamıştır. 

HALK GAZETESi 

Okul Kitapları Müsabakası 
İlkokul Tarih, Yurt Bilgisi, Okuma kitap\annı 

M.arif Vekilliği müaabakaya koymuttur• ilanları 
oku,.unuz. 423 - 834 

Amerikada 
Muazzam 
Bir Deniz 

j Ekrem Köni9 ~landad;·ı 
·---···-·-·--·· 

Manevrası 

140 Harp Gemisi ve 

600 Deniz Tayyaresi 

iştirak Ediyor 
Vaşington, 13 (A.A.) - Amerika 

donanmasının Panama kanalını mü
dafaa için yapılacak manevralara a
it hazırlıklan Kı'.ıba'da Guantamano 
üssübahrisinde dün tam bir m:ılıre

miyet içinde bitirilmiştir. Amiral 
Kalbfus'un kumandası altında bulu
nan ve taarruzu ifa edecek olan bu 
"Beyaz" filo bu sabah denize açıl

mıştır. Amiral Andrews'in kAnaiı 
müdafaa ile mükellef olan "Siyah,. 
donanması da harekete geçmiştir. Bu 
donanma beyaz tarafın Amerik.ı top 
raklarında bir üssübahrl tesis ~tme
sine mani olacaktır. Her iki ta=nfın 
kumanda heyeti diğerinin bütün 
tedbirlerini ve projelerini katiyen 
bilmiyor. Her iki taraf ta ayn ayrı 
şifreler kullanacak ve bu şifreleri 

ancak hakem vazifesini gören Ami
ral Bloch açabilecektir. Manevrala
nn bir kısmında bulunmak istiyen 
Reisicümhur Roosevelt ihtimal p<ör
şembe günü Houston kruvazörüne 
binecektir. 

Uç hafta sürecek olan bu manev
ralara 140 harp gemisi ile 600 deniz 
harp tayyaresi iştirak etmektedır. 

Vaşington, 13 (A.A.) - HaıYlye 
Nazın Hull, bir nutuk söyliyerek, 
muslihane anlasmalarla halledilemi-
1 '-'-""it.: uc.J'.Ue.uı.ıil~ Ul\.l ':aE"ıCll 111'! t.U\ 

olmadığına kani bulunduğunu kay
detmiş ve demiştir ki: 

"Fakat sulh içinde yaşamak iste
yen milletleri diğer milletlerin hare
ketleri neticesinde harbe sürükliy·:>
cek ahval zuhur edebileceğini de b;-
llyoruz." 

- -

Mefkurenin aon alınan resimlerinden biri .• 

Ekrem König'in Paristen Holandaya geçtiği ve halen o
rada bulunduğu teeyyüt etmiş, iadesi istenmiştir. König'le be
rııhı>.r s~vahaLeden Mefkfırenin hıtlen talı ildi" h11lnn~11i!:n d:ı 
teyid edilmiştir. Bizim istihbaratımıza göre, Mefkure, Pari
se gidişinde akrabası bulunan König'Je beraber "Otel döjübi· 
le,, ye inmiş, bir sene orada kalmıştır. Londraya gidişlerinde 
de "Dtel Karlton,, da kalmışlardır. Sonra tekrar Parise gel
dikleri ve Mefkurenin tahsilini tamamlamak üzere König' den 
ayrıldığı aıılaşılıyor. Ekrem König, işte bundan sonradır ki, 
Holandaya geçmiştir. 

Chamberlain ''ispanya rv eni Bütçe 

işinde Vaziyete Göre : , Hazırlıkları 
1 

Karar Vereceğiz,, Dedillı .!~'.!~~~.~ .. 
~ 1 den) - BaşvekAlet, Vek!Uetlere 

Frankistler Madridi Bombaladılar, Fransaya 1 yaptıtı bır tAmımde bu ayın 20 
· sine doğru bütçelerini ikmal ederek ı 

Sıg" ınan Muhacirlerin Kati Sayısı 250 Bindir . BaşvekAıeıe göndennelerını ıstemış. ' 

Londra, 13 (Hususi) - Chamberlain bugün Avam Ka
marasında bir suale cevap olarak vukubulan beyanatında İs
panyada Franko hükumetini tanımak için İngiltere hükumeti
nin henüz bir karar vermediğini anlatmıştır. 

Amele mebuslardan Henderson, 
İngilterenin Faranko hükumetini 
meşru bir hükumet olarak tanımama 
sı lazım geldiğini söylemiş, İngiltere 
hükumetinin bu yolda teminat ver -
mesini istemiştir. Chamberlain buna 
karşı vaziyet son derece süratle de
ğiştiği için hükı1met bu yolda temi
nat vermeğe ha= değildir, demiş, bu 
nun üzerine Henderson, hükumetin 
Avam Kamarasına vaziyeti anlatma
dan, muvafakat karan olmadan Fran 
ko hükumetini tanımamasını istemiş, 
Cbamberlain buna karşı "hükumet 
mesuliyeti üzerine almağa hazırdır., 
demiştir. 

Henderson, başvekilin bu beyana
tından ademi memnuniyeti anlatan 
bir takrir takdim etmişse de takrir 
Meclis reisi tarafından hıfzolunmuş
tur. 

Mi.norkanın İfflali İfİ 

tir. Bütçe hazırlık)arına başlanmış-
tır. 1 

Ankara, ıs (~AN) - Veknıer 1 

Heyeti, bugün BaşvekAiet binasında 1 

l · Başvekil Refik Saydamın riyasetin- ! 
1 de saat 15,30 da toplanmıştır. Too

lanb, geç vakte kadar ·~ı:_n~~I 

Sıhhiye Vekaleti 
içtimai Yardımı 
Genişletecek 

Ankara, 13 (Tan Muhabirinden)
Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekile
ti, önümüzdeki yıllar için hazırladığı 
programın tatbikine yakında başlı • 
yacaktır. İçtimai yardım faaliyeti Ü· 

zerinde vekaletten edindiğim malıl· 
mat şudur: 

mua e erın.. . e o a - Franko İspanyası meselesın e 
1 uzer!ll .. 

can anması ınuşterek bir vaziyet alınması. 
meseleler. on.al vaziyetin tet- 8 _ Lah na Ne-

4 - En ternasY ge leskon öste-
kiki. ırıııtealllk mevzii rilmesi. 

5 - Ba!l<anla,. ~Jeler. mulıte 

Bu maksatla İstanbul üniversitesi 
doçentlerinden bazılannı buraya da
vet etmiştir. Fizik kitapları talebe
nin daha çok istifade edebilecekleri 

1 
bir hale konulacaktır. Chamberlain 

Chamberlaln daha sonra Minor -
kanm işgaline ait suallere cevap ver
miş. İngiliz =hlısı Devonshire'in yal
nız irtibat ve muhabereyi temin et -
tiğini, Majorkanın merkezi olan Pal
manın buna talip olduğunu, oradan 

(Sonu: Sa. 10, Sü. 1) 

"Sıhhat ve İçtimat Muavenet Ve
kaletinin son dört senelik mesaisi a
rasında münhasıran içtimai muave
net işlerine tahsis ettiği para miktan 
bu sahadaki faaliyetin bugünkü va
ziyetini bize vazih bir şekilde bildir
mektedir. Vekalet, çocuk bakımı, 
çok çocuklu ailelere yardım. hastala
ra yardım, veremli!ere, delilere. sa
ğır, dilsiz ve körlere yardım mas -
rafları, sıhhi personel yetiştirme maı 
rafları, hasta memurların tedavi ma! 
rafları ve içtimr.i yardım mües,..,se
lerinin inşaat masrafları olarak 1935 

(Sonu: Sa. 10, Sıl 2> 
lıirçok iktıısadi m 
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' TAN 

ClfK 
Aman Dikkat! 

Konferansının 
ilk Safhası aponya Cevabını Bildirdi: Yazan: B. FELEK 

T ürkçetniz olgunlaştı; buram 

1 ku 
hlll'aın klasikler, romantik· 

er tü h P anelerimizden taştı. 
- Muharr· ı Ya:ı:an: Omer Rıza DOGRUL ır. 

L ondrada toplanan ve Filistin 
meselesiyle meşgul olan çifte 

konferans, çalışmalarının ilk safha51· 
nı tamamlamıştır. Bu safhada yapdaıı 
iş, Arapların ve yahudilerin ayrı ayrı, 
noktai nazarlannı anlatmaları, tnıll· 
terenin de bunlara dah mülahazaları 
nı bildirmesidir. Şimdi araplar da, 
Yahudiler de bu mülahazaları tetkik 
ederek cevaplarını bildirecekler ve 
İngiltere hükumeti de bunları nazarı 
dikkate alarak bir tesviye şekli tavsl· 
Ye edecektir. 

''H • I . aınan11 ın şgali 1 ı··························ı 
t PETROL KRALI İ Yahudiler 

Filistinden 
Vazgeçmiyor 

- Müellif! 
- Edip! 
- Romancı! 

Konleransın ilk saflıasmda g&ıe 
çarpan mühim bir hadise, Araptarın 
nıühim bir imtihanı muvaffakıyetle 
atlatmalarıdır. Fillstın Arapları, bü
tün Arap dünyasının müzaheretinl 
kazandıkları ve davaları biltiin Ar•P 
alemince benimsencllği halde, kendi· 
leri bir murahhas heyet vücuda getire 
ınemişlerdl Bugün Fllistini kurtar -
nıak için canlarını feda ederek, ve en 
ağır cezalan göze alarak hürriyet ve 
lstlktillerini kurtarmak için dövüşen 
araplar baş müftünün partisi sayılı· 
yorlar. 

Bu parft ise, kendini Fillstln hal· 

lmıın hakild emellerini temsil eden bi 

riclk teşekkül tanımakta ve öyle ta· 
nınmak istemektedir Halbuki Filistin 

de mutedil tanınan, Ye kendine "Fl
llstinl müdafaa partisi,, ismini veren 

diğer bir fırka varki Fillstiniıı hukU· 

kunu, sözle müdafaa etmeyi ve ta • 
hakkuk ettirmeyi umar. Bu parti, 
Müftünün partisini tanımak ve onun 

la teşriki mesai etmek istemiyordu. 

Şimdilik BilGmüddet 
Devam Edecektir 
işgal, Askeri lhtiyac;lar Dolayısiyle yapılmış 

. To~?' 13 ( A. J:·) - Fransa sefiri Henry'nin ziyaretine 
daı_r .harıc~ye ~ez~retı _tarafından neşredilen bir beyannamede 
sefırın ~amanın ışgalı hakkında izahat talep ettiği bildiril
mektedır. Beyannameye göre Airi'ta f' . ı· skenA ı"htı· . b . . ... . ' , se ıre ışga ın a -
yaçlar ıca ettır~gı ~üddetçe devam edeceğini bildirmiş ve 
J aponyanın Haman da arazi emelleri beslemediğini ilave et -
miştir. 

~!!!!!~~!!!l!!~!!!!!i!!!iii~~~~~iiiii 1 Aclanrn ,ur.aline taarruz 
~---ı \ Tokyo, 13 (A.A·) - Neşredilen 

Çinliler Bir resmi bir tebliğde, Japon harp se-l mileri Japon kıtalarının ileri hare-

Kıs 1 m Ar azı·y, 1 ketini kolaylaştırmak üzere, sic;li 
bir havada Hainan adasının şimal 

Stl•rd f Eff •ı kısmına taarruz etmiştir. 
Q l et Kuantung yarımadasına bazı bah-

Hongkong, 13 (A.A.) _ Çin ajan-
sı bildiriyor: l riye müfrezeleri çıkarılmış ve bun

lar Leiçauya doğru gösteriş yürüyü
şü yapmışlar ve bazı stratejik nokta
lara hücum eylemiş oldukları bildi
rilmektedir. ihraç müfrezeleri, Çin 
kıtalarmın geri kalan kısımlarını 

tardettikten sonra yine gemilere 
dönmüştür. 

Halbuki İngiltere, bütün Filistin 

Araplarının da temsil edilmiş olma

larını istiyordu. Fakat bu Ud partiyi 

banştırmak kolay değildi. Çünkü Fi

mezarı olmaktan kurtarmak için mil- ' 
cadeleden başka bir çare bulunmadı
ğına, diğeri ise armut piş, ağzıma 

düş, siyasetine inanıyor. 

Adanın ıakinleri kaçtdaT 

Hong - Kong, 13 (A.A.) - Hllinan 
adasının 80 kasabasında yaş1yan 

Japon tayyarelerinin geçen hafta 
zarfmda büyük mikyasta bombardı- j 
manlar yaparak müdafaasız bin lıza • ı 
dar sivilin ölmesine sebep olmala
rına mukabele olmak üzere Çin 
tayyareleri Yung-Tchen sehrlndeld 1 
tayyare karargAhını bombardıman 
ederek 40 kadar tayyareyi tahri9 
e~ _ve s~limen kalkış noktalarına 1 

donmuşlerdır. Hopei ve Şantung vi- 1 

lAyetleri arasında Çao-Çang, Şin -
Hsien ve Bo-Hsien'de çok şiddetli 

muharebeler vuku bulmuştur. Düş
manın zayiatı mühimdir. 1 

Çinlilerin büyük bir kısmı kaçarak 
adanın merkezindeki ormanlara sak1 

Rıı c:Rh::ıh Ranıthav yakınında Sun
başlamıs ve düşman şanghaydan üç 
alay takviye istemeğe mecbur :tal- 1 

mıştır. 

Hankeu'nun şimal batısına doğru 1 
tevcih edilen bir hücum neticesin
de Çin kıtaab Yun-Mung ve An1u 
arasında bazı mühim noktaları is
tirdada muva!fak olmuşlardır. 

ponlar, şehirleri' ve kasabaları terke· 
decek olanları idam edeceklerini bil
dirmişlerdir. Bu ihtara rağmen bir
çok Çinliler kayıklarla kaçmıya te
şt-bbüs etmişlerse de Japon harp g~ 
mileri toplarile ateş ederek kayık
tan batırmışlardır. 

Bazı mahaflller tarafından teşvik 

gördükleri göze çarpan bu mutedil -

ler, biri araplara, diğeri yahudllere 

ait çifte konferansı ilçe bölecek, 

konleransm bİl' toplantısı müf rlt 

araplara, biri miltedil araplara, biri 

de yahudilere ait olacak, Filistin A • 

l m:ı ... aheret için davet olu -rap arına "" 
nan Arap devletleri murahhaslan da 

Filistinli Arapların hangi tarafına 
~ ah t decekleriııl anlamayarak muz ere e 

,aşıracaklardı. 
Filtstin .AraplarJDJD MUftil taraf • 

1 d t dilleri de aralannda 
tar an a, mu e 
aıılaşarak ve bir tek Dlurahhas he -

yet teşkil elerek bu gilçliliü ortadan 
.. akerelere tek bir 

kaldırdılar ve ınuz 
millet olarak iştirak ettiler. 

Ar 1 
ı--tdikleri şeyler ga;et 

ap ann crc: kil b' Filis • 
·· Usta u vazıhtır: Bur ve m kalllyet-

tin. Filistin içinde yaşayan ;ukaddes 
lerin hukukunu taııımak, . iD te 

1 . h"" • t'-' herkes ıç -yer erın urnye uu 

min etmek. FJ.Ustlne Yahudi 
Yahudiler de; uhacir nis 

muhaceretlnin devamını, Dl Fi 
istiyor ve -

betinin arttıntmasını .. t olduklarını 
listine son derece Dlüfl 

söyllyorlar. d fnglltere 

Mabu-Ha ve Min-Kuang civarı 
Çin kıtaatı tarafından işgal edllml5 
ve Tı<lpu demiryolu münakaHib lce
sllmlştlr. 

Bir Amerikan Nazırı 

Almanyaya Karşı 
ithamda Bulundu 

Nevyork, 13 (A. A.) - Amerika 
~aat nazırı Wallac~, burada söyledi 
ği bir nutukta Almanyanın ırkçılık 
nazariyelerine şiddetle hücum ederek 
bu nazariyelerin ilmi bir sahtekar _ 
lık olduğunu söylemiş ve Almanyayı 
gençliğe ilim maskesi arkasında ya . 
lan propagandalar yapmakla ve dola
yısile milletin entellektüel seviyesi
ni düşürmekle itham eylemiştir. 

* Lonclra, 13 (A. A.) - Taymis ga-
zetesine göre Almanya. 150-200 bin 
yahudinin serbestçe Almanyadan ay
nlınasını teklif etmiştir. 

Mallan için bir tröst vücude ge -
tirilecek, diğer memleketlerdeki is -
kan masrafian buradan verilecek -
tir. 

Roma vaziyetten memnun 

Roma, 13 CA.A.) - İtalya, Ha;
nan adasının Japonlar tarafından iş 
galini meserretle karşılamıştır. Çi.ın

ki.i bu harekette büyük demokrasile
rin nüfuz ve haysiyetine indirilmis 
bir darbe görmektedir. 

Bunu yazan "Corriere Della Ser
ra" şunu ilave ediyor: 

Büyük demokrasiler liıyik olduk
larını buldular. Almanyanın meşrıı 

menfaatlerini ve tarihi haklanrı • 

görmek istemiyen kör siyasetleri U 
z&k Şarkta cezaSinı bulmuştur. Bv· 
nı;n bize daha yakın yerlerde Avru
pa kıtasında ve Akdenizde de akis
lerini hissettireceği zaman uzak de
ğildir. 

Dahiliye Vekôletl 
Müsteıar Muavinliği 

Ankara 13 (Tan muhabirinden) -
Dahiliye Vekaleti müsteşar muavin
liğine İstanbul vilayeti idare heyeti 
azasından Sabrinin tayini hakkında
lci kararname yüksek tasdike iktiran 
etmiştir. Sabri bugünlerde gelerek 
yeni vazifesine başlayacaktır. 

- Tiyatro muharriri! 
Diye bağırdımz nıı, yüzlerce ki i 

(Abh ... v ~ 
ca a angım.ı:ıı çagırıyor?) diye 

Filistini Muhacerete 

size bakıyor. Edebiyat terkos suyu 
gibi metre murabbaile ölçülecek ha
le geldi. Beş edibe çarpmadan, on 
muharririn ayağına basmadan tram
vaya binemez olduk. 

Kapamanın imkansız 

Olduğunu Anlattılar 
Londra, 13 (Hususi) - ~listin 

konferansının bir kısmını teşkil eden 
yahudiler, yahudilerin yurtsuz olduk
larını ve her yerde ekalliyet teşkil et
tiklerini, ancak Filistine karşı bağlı
lıklarını muhafaza ederek varlıkla -
rm1 koruduklarını ve hep oralara dön 
mek ümidiyle yaşadıklarını anlatmışS ir Henıi Deterdlng, dünyanın petrol 

krallanndan biri olarak tanınmıs- lar ve hiç bir vakit Filistinden vazgeç 
tır. Yakın vakte kadar Felemenk petrol mediklerini ilave etmişlerdir. Yahu -
kumpany::ısı dlrektörlOğiinü yapmıştır. dilere göre, Balfur beyannamesi bü -

1861 de doğmuş, banka kı\tipllğl ile ha- tün bu hakikatleri muhtevidir. Filis
yata girmiş, daha sonra adım adım yük- tini, yahudi muhaceretine kapamak 
~elmiştlr. 

================ doğru veya mümkün değildir. 

Romada 33 
Kardinal 
Toplandı 

,.. 
--o-

Cenaze Merasimi 
Bugün Yapılacak 

Araplar da bugün toplandılar ve 
İngilizlerin Arap metalibine karşı 

müla.hazalarıru tetkik ettiler, Arap -
lar, Makdonald, hariciye müsteşarı 

Butler tarabndan kabul edildiler. 
Filistincle Muhaceret 

Kudüs, 13 (A. A.) - Tedhişçiler, 
faaliyetlerine devam etmektedirler. 
Son 24 saat zarfında yahudilerden üç 
kişi öldürülmüş, dört kişi yaralanmış
tır. İngiliz kıtalan Safad'da bir yahu
di polisini öldürmüş olan bir çeteye 
zayiat verdirmişlerdir. 

Hayfa askeri mahkemesi yedi a-
• 1' . , .. ıTT --· ..:' n"-"-- ""'"'· r;ıhı inı:ın"'' ,.,. hi ....... ,ıht il!ı mliı>hhc.t 

dını zıyaret edenlerin sayısı 500 bini küreğe mahkum etmiştir. 
geçmiştir. İtalyanın her tarafından 
zairler gelmiştir. Cenaze merasımı 

yarın yapılacak ve 11 inci Piyos, 10 
uncu Piyosun yanına gömülecektir 
Kardinal Pacelli dünyanın her tara
fından taziyetler almıştır. Halihazır . 
da Romada 33 kardinal bulunuyor. 
Bir marta kadar dünyanın her tara
fındaki kardinallerin muvasalatı ve 
yeni seçim muamelesinin başlaması 
beklenmektedir. Kardinaller yalnız 
yarısı İtalyan oldukları için yeni pa
panın seçiminde yabancı kardinalle
rin reyi büyük bir ehemmiyeti haiz
dir. Çünkü yeni papanın sülüsan ek
seriyeti temin etmesi lazımdır. İta! . 
yan gazeteleri, kimlerin papalığa 

namzet oldukları hakkında yaZJlar 
yazmakta ve yeni papanın mutlaka 
İtalyan olması lazım geldiğini anlat -
maktadır. 

Hindistanda Yeniden 
Kanii Hadlseler Oldu 

Bombay, 13 (A. A.) - Mecusiler
le müslümanlar arasında Kavnpur
da çıkan kanlı hadiselerin imdiye ka
dar tesbit edilen bilançosu 50 ölü, 
ve 200 yaralıdır. Binden fazla aile 
polis himayesinde şehirden çıkmış -
tır. Mağazaların büyük bir kısmı ka
palıdır. Karışıklıklar devam et~ek -
tedir. Polis ve asker kıtaatı takviye 
edilmiştir. 

Bükreşte 25 
8ombah Demir 
~uhaf ız Tutuldu 
Bükreş. 13 (A.A.) - Üzerlennde 

el bombalan bulunan 25 kişi tevkif 
erlilmiştir. Makamat. nazır vekili B 
Galincscuya karşı bir suikast mev
zuubahs olduğu hakkındaki şayiaları 
ne teyit, ne de tekzip etmemektedir. 
ler. Suçlular "Demir muhafız" teşki
liıtına mensup olduklarını bildirmiş.. 
!erdir. 

Bir Fran••z gazetuine göre 
Paris. 13 CA.A.) - Epoque gazete

sı Rumanya vaziyeti hakkında ~un
brı yazıyor: 

"Bu anda Rumanyada, Krallık iti
madına dayanan hükumetle emirle
rini Berlinden alan gayri meşru bir 
teşekkül arasında amansız bir rnü
c&dcle yapılmaktadır. Bu mücgdele 
katidir. Bunun içindir ki Demir mu
hafızların çılgınca hareketlerde bu
lunduklarını ve hükumetin de en 
büyük azim ile mukaıbele ettiğini 

görüyoruz. Demir muhafız har~keti
nin memleket içinde derin tahribat 
yaptığı inkar olunamaz. Fakat hü
kumetin bu hareketi tenkil yolunda 
gösterdiği azim ve karar sayesindl.' 
Demir muhafızların hakkından geli-
neceği ümit edilebilir. 

E, bu kadar izdihamı edebi olunca 
bunlan bir nizam altına almak icin 
çare düşünmek icap etti. Düşündük 
ve bir akademi kurmayı münasip 
gördük. Her düşüncemiz gibi tabii 
bu da piyasaya düştü. Şimdi edip, 
muharrir, müellif hülasa bütün ka
lem ahalisi akademiye işmar etmiye 
başladı. Bu işmarlan gazetelerimizin 
bazılarında görmekteyiz. Akademi 
lafı ortaya çıkınca herkesin gönlün
de yatan arslanlar, kaplanlar, pars
lar, pelenkler, çakallar, sırtlanlar, 
kurtlar, zağarlar ve kediler uyandı
lar. Her biri akademiye diş bileyor

lar· 
Bani biraz yoklasanız benim bile 

iştiham var gibi. Boru mu bu?! Ar
kamdan: 

- Kim bu herif? diye sorduktan 
zaman: 

- Akademi üyesi! diyecekler. Ah 

canını! Ne de güzel yakışıyor. [Aka

demi üyesi] yedi heceli bir san (un· 

van). Tabii şimdi bu işin talipleri 

kendi dil ve dinlerince akademi Sza-
lığını niyaz etmektedirler. Aman 

dikkat etsinler ve dualanna sarahat 

vt-rslnler. Zira, geçenlerde başka bir 

mtlnasebetle yazmıştım: 

Eyüpsultanda hacet penceııesinde 

geçen bir Bektaşi dervişinin: 

- Aman azizim! Ne reislifi iste
diğini söyle! Müphem bırakırsan u
cuza dayanamaz, tulumbacı reisi ya. 
par. Ömrün oldukça ko maktan anan 
ağlar •. dediği gibi işıklan ve duacı
ları eğer "Akademi" 18Iıru mücerret 
olarak söylerlerse, ucuza da ·ana
maz, bu sözü güzel sanatlar alemin
de mecazen kullanılan (çıplak vft
cut) manasına alır ve orada rastgele 
bir azalık verirse ömürleri oldnkca 
titremekten imanları gevrer alimal
lah! 

Pariste 
Alman 

Tevkif Edilen 
Muhabirleri 

Berlin, 13 (A.A.) - D. N. B. A· 
jansı bildiriyor: 

Bazı gazeteler ve bilhassa muha • 
birleri tevkif edilerek evlerinde ~ 
tırma yapılanlar, Paristeki Alınan 

büyük elçisinin şiddetli protestoda 
bulunduğunu yazıyorlar. Tevkif edi • 
len muhabirlerden biri tahliye edil _ 
mişse de diğeri henüz mevkuftur ve 
mevkufiyetinin sebebi de kendisine 
tebliğ edilmemiştir. Gazetelerin ha
ber aldığına göre, Fransız hükumeti 
bu hususta izahat vermeyi vadetmiş
tir. 

* Paris, 13 (A. A.) - Journal gaze-

Müzakereler neticesi; ;eDl arap • 
hem kendi menfaatlerin pıkün m.erte
ları, hem yahudilerl ıni\ tte olmak 
be tatmin edecek 111~ yel teklif e • 
iizere hazırlayacağı proıeby Jiinü iste-

FRANKISTLERE GEÇEN MINORKA ADASININ UM UMl GÖRÜNÜŞÜ: 

tesinin öğrendiğine göre, hariciye ne
zaretine gelen bir haberde İtalya hü
ktimetinin J our ve Debats gazeteleri 
nin Roma muhabiri Guillaume'u hu
dud haricine çıkarmağa karar verdi
ği bildirilmektedir. 

d 
. nln ka u 

ecek ve bu proıe t raflar ra-
Yecek ve bunu, alakadar da tatbik 
zı olsalar da, olmasalar a 

rnevkiine koyacaktır· uıakerelere 
Yani bugün serbest ın unda, tah· 

f ns son 
sahne olan kon era ' pihayet bu· 
ınin edilen bir netice Ue 

lncaktır. tice Filistin 
ı dilen ne ' 

Bu tahm n e devletlerini tem-
Arnplnrmı \'e Arap . nıenınun O· 
. hh starı )8 

sıl eden mura a but hepsini de 
larak geri çevirecek.!~ hissi taşıya • 
İnglltcreyc karşı fnfıa 
rak döndürecek~· bu nıerkeıdedir. 

Şimdiki vazıyetha kehanette bu • 
berisi hakkında d• 

1 
ri bekleınek her 

lunmaktansa hadise e 
halde daha doğrU olUl'· 

CUmhuriyetçi ispanyaya ait olan Minorka adası, birka~ gün önce f nKflterenln tavassutu ile Frankistler tarafından işial edildi. 
adanın mnmnl manzarasını ıörüyoruz 

Bu reshude 

i ............................. l 
t KISA HABERLER 
to·-4• •• "* • • •• •• •• • 

Belçikada, bir ecnebi devlet hesabına 
casusluk etmek suçundan bes kişi tevkil 
edilmiştir. 

e Romada bir asker! tayyare yere dü
şerek parçalanmışı üç kisi ölmüştür. 

• Yugoslavya Hariciye Nazırı Marko
vlç Berlinden dönmüş, beyanat verme
miştir. 

• Rumanyanın Yugoslavya nı>zdln:fok.i 
ilk bily{lk elçisi Belgrada varmıstır. 

• Parlste Alman sefareti kfttibinl tildu
ren Lehli Yahudinln akıl ve şuuruna ma
lik olduğu anlaŞllmıştır. Muhakemesi ma
yısta yapılacaktır. 

e Rumanyanın Baya kasabasında Sl.a
tina manastırında bir yangın çıkmış, mu· 
him hasarata sebebiyet vermiştir. 

on 
ta 

lor. 
.n 
n? 

pir 
lst 
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~ahkeirielercle 

Dün Bir Şantajcıya, 
Cürmü Meşhut Y dı 

Mile! .... _...... Şantaf 

Sure+.1e lstemlı 

iplikçi Hanı 
Cinayetinin 
Muhakemesi 
Dün ağır ceza mahkemesinde 9 ka

nunuevvel 1938 tarihinde gece, Çar
Jıkapıda İplikçi hanında eniştesi Ah
medi öldürdi.ijil için tevkif edilen 

- Bu muazzam iftir. Öyle 
250 11

._ Ali ile suç ortajı hemşiresi Fatma 
.ut on il k _ .... 1~-- ve karw J!mlDenin durapnalU'ın• 

ra • •ı-wu••Z. Beş bin lı.ra is- baflandL KararnameJ• atin bldise 
Wretlle Oroz- ter. Fakat ben beş bin lira almayı 

lllDl:.O 2500 lira para pek vicdani bulmuyorum. 2500 lira IÖJle olmuftur. 
meşhut halinde ya- isterim. Yarımıı peşin verfrsinb. Ya- Suçlunun ~uı Fatma. Alım.tin 

eski maliye memurlarından nsını da sonra alırız. d . kanadır ve aeçlmliallk )'tlaQndm bo 
muameleci Zileli Lutfinin duruşma- zartesi gunü gelmek 0::!~ şanmıtlanbr. IUdı. ,nna Allmet. 
sını yaptı ve tevkif etti. den ayrı} Aliye kardefl O. kanamua randevu 

Vergi karakç1Jıın isnat etmek su- da n-· . .Dllftır. Dün sabah saat on- evinde oldutunu l&Jlemlf ve Ali 
~ 0 .. uı.ıncı şube başkomiseri Saffet derhal yerinden fırlamıt. evi.ne lit-

reti~e tehdit ile p8":11~.=: ~ Ka:ııbulut, ikinci komiler Alişan, rnlftlr. Evde kanaa ne Mmtl._lni 
nunı vasfını taflyaD polıs Nec-mettin müesseseye g\tmiş - uykuda buJmut ve onlara blc bir teY 
sllatı tudur: ler ve göıiinmlyecek yerlere otur - söylmıeden: 

Qalatacla AppJ8ll hanında l ve muşlardır. Lütfi gelmiş ve muhase - - Haydi elbllelminlsl 8'11nhm ve 
2 nwnaralal'd• Jl'Uamelecilik yaptığı beci Nikolanm bürosuna uğnyarak benimle beraber aeJbda. clemlftir. 
Dl 16Jllyen ve ı.t&nbut maliyesinde 2500 ltırayı almış ve kapıdan çıkar- Fatma O. SmJne All De beraber lp
muhtellf vergi memurluJdarında bu- ken yalralanmıştır. 'Ostünden numa- likçl hnma plmlf19r. AU onlan o
lunduktan sonra istifa eden Ultfi, ralan tesbfıt edilen paralar alınarak pmm 6ntlncle 1ma1amf ve -.ki eniş
çarpnıba günü Orozdibak mileae- kendisi müddeiumumiliğe verilmiş- tetlnln yanma slrw*: 
HSM inin ikinci direktörü lsvlçreli M. tir. - Haydi gidelim. Fatma ne &mine 

ayere müracaat ederek i--4-4 .. de ı ..,............ Mahkemede n1ilessesenfn mOdürO hangi randevu evinde 19eler bana ya 
fW1 ann yazılı olduğu bir kAlıt ver- M. Mayer Ue' avukatı Sabri fnhanla kalatınız. demi..+ir. Ahmet buna ce-
miftir: w" 

beraber bulundu. Suçlu kendisini mil vap vermeyince Ali mtüne atılmlf, 
(Orozdibak müeaewl çifte def - dafaa ederken: ı ve bıçağile Ahmedi böğründen yara. 

ter tutmak suretile vergi kaçakçılı- - Bu iddialann hepsi doğru. Mah- tarken Fatma Uf' Emine de üstüne S. 
lı yapmaktadır. thbar ediyorum.) 1 kemedekl ihbarname benimdir. Bun- kemle atmışlardır. 

Müessesenin direktörü bu kiğıdı ların vergi kaçakçılığı yaptıklannı Dün Ali ve suç ortaktan her şeyi 
muhasebeci Nikolaya da okutDUlf ve haber aldım. İhbarnamem için mü- inklr ettiler ve: 
Llitfi §11 teklifi yapml.flır: eyyideler e!de etm ., e karar verdim. - Ahmette teker hastalığı vardı. 

- Müessesenfzin ka~akçılık yap- Kendilerine müracaat ettim ve Ma- Onun için ölmilftilr, dediler. 
tlğuıı biliyorum. thbamamemi ve - yere defterlerini kimin tuttujunu Mahkeme. Guraba ve Cerrahpap 
rlnem muazzam bir para ödemiye sordum. O, 938 yılında M. Mullerln hastanelerinden raporlar ptirtmiş. -
mecbur olacakmuz. Muhatabı bu teklift b"fllarken• tuttutunu söyledi. Diler seneler hak tir. Bu raporlarda Alide ıinlr hasta-

- Bir gQn miluade edinl& de dil- kmda hiçbir ma16mat vermedi. Ben lıjı bulunduğu bfldirtlfyordu. Suçlu: 
~ demlf ve peqembe pnil kendilerinden para tatemedtm. On- - O, on senedenberi İbrah\m Et
..at ı.a da Latnye randevu ...... 1ar bana teklif ettiler. Ben de 1MIN- hem ~ ldnrtDda ..
llllftir. Mayer, LAtft gittikten aonra 71 aldım. lhbarnamemle beraber def- ker butalılt M'l)Wda. Oradan rapor 
muhuebeclsfnf defterdarlığa gönder- terdarlıla gMOrtlp verecektim. Bu tstevlntz, ~ 

hususta kusur etmişim. Ben onlara Reis: 
mi§ ve vaziyeti bildlmrlştir. Defter- yapacağımı onlar daha kurnaz dav- - Sen İbrahim Eth@mden rapor 
darlık, müfettişlerinden Şakfri mü- ranarak bana yaptılar, dedl al, getir, dedi. 
esseseye göndererek tetkikat yaptı- Reis: Muhakeme eahitlerin çağınlması 
nrken emniyet ikinci şube müdürlu-gune aenaber vererek~ "CUrmfl meş--- ..,..... .. ..... .,.,_H___ - • • için tehir edildi. 

but tertibatı hazırlanuya başlamış ve 
Mayere de işi bir kaç gün sallama
suıı bfldirmlştlr. 

L1ltfl perşembe g{lnft gelmt~ mtl
eaeseden 2500 lira istemiştir. O gfin 
para hazır olmadığı 86ylenmlş ve 
cumartesi gimil gelmesi blldirllml'9 
tir, Emniyet lldncl fUbe mOdürlillft 
250 Ura para hazırlamış ve numa • 
ralannı alarak müeseesentn muha
aebe kasasına koymuı ve Oç sivil me 
m1D' da göndererek cllrmu meşhut 
yapılmasına karar vermtsttr. LQtfl, 
t"\llDllrlesl gunü saat 2,5 da muhaae
beclnln yanına gelinlf ve muhasebe
el kendisine 250 lira nrmiftl. LUtft. 

L•ıımMla lnflWlk 
Eden Gemiye 
Alt Tahkikat 

MtlddelummnllD.'\ gıeçen1erde z_ 
minönünde blr lnf .Uk nettcestncıe 
batan n blr ldflnln &lftmG ve altı 
kifinin yaralanmuile neticelenen 
Deli Yorgt motaıil hak1andald tah • 
lrikatı bitirdi Motlh' çıkanldıktan 
llODra müddeiumumilik ehli vukufa 
tetkikat yaptırmıştı. Motöre hava til· 
pil yerine obljen tOpO verfldJlf an
laplmıştır. Motör bu tüpü Galatada 
haduı mOesseHslnden almıştır. Mü 
e11e1e sahibi ile adamı Ohann motör 
aabiblne hava tOpft Jerlne obijen 
ttıpQ verdilderl tesblt edilmiş ve dOI 
ya d&rdilncil IOrgu hlldmllllne ,,.. 
rllmlftlr. .. 

Enlncanın Kurtuluıu 
Erzincan ıa (A. A.) - Erdncanm 

turtulUfUDUD yirmi birinci yıl dönü
mil bugün binlerce hallan iştirakiyle 
parlak bir tüilde teait edilmipir. 

( •-rlık ..... ) 
P. T. T. UmuMI Mlcllrliil ... ı 
24/1/939 tarihinde ebiltmem 1apılacall Ula olanan '71 ton p.mı 

talip çıJunadıiJndan 18 fUbat 831 mt 11 da Ananda pOlta teı,raı U· 
mum Md. Hlğil blnuındald latınalma ....,_unda J81P'eoelr puu
blda mubayaa olunacaktır. Mubnımen w.ı l'llO Un mwakbt tımas. 
nat 731 lira 25 kuruştur. İsteklUerln mwl mtl dehUfnde b8r IGn ma
kdr komisyona ve lstanbulda AJni1at ...... mlncaada ....... 
n görmeleri ve pazarlık için JUkarda yazılı sem ve saatte adı pçen k~ 
mlsJonda hazır bulemm•'•n ilin olunur. (820) 

• 

TAN 

Hal Tasfiyede Şark Demlryol • ı 
Ttirk Anonim lfrketl 

DAVETNAME 
Istanbulda halt Tasfiyede Sark Demiryollan Türk Anonim Şirketi 

hissedarları Sirkeolcle Şirketin merkezi idaresinde 1838 ...U Martı
nm 8 ıncı günü saat ıo da alel8cfe olarak içtima.-. oı.. ı.Yetl 
umwnl)'eJe davet olunurı.r. 

Ruznamei Müzakerat 
1 - 1938 senesine alt liktdatörlerln raporu, 
2 - Murakıp raporu, 
1 - 31 KAnunuevvel 1138 tarihinde kelilen biUııçomm tudild ve 

liktdatarler zfJnıDetlerinlıı tebrlye.t. 
4 - 1939 senesi için lllürakıp tayini ve bunlara verilecek tahsisa

tnı tesblti. 
.._ mubvelenamenhı 41 uncu maddesi .ımtmma tnffbn b.,.U 

WDumiJe gerek asaleten Ve terek veklleten asgari 20 hisseye malik 
olan hissedarlardan mürekkeptir. 

Heyeti UJnnumiyenin beher azam asaleten ,ereae vekileteıı uprl 
her 20 hllle için bit reye~ bulunmaktadır. Mumafih 10 reJClen 
fazla reyi nefsine cemedemez. 

Reye hakkı olan Jıiaedarlardaıı lfbu alelide içtlmaa iştirak etme
sini arzu eclen kimselerin, esas lllukavelenamellin 54 üncü maddesine 
tevfikan nihayet gelecek 27 Şubat tarihine kadar hlslelerlni aplıda 
gösterilen yerlere tevdi etmeleri llzundır: 
TURKIYEDE: latanbulda, Sirkecide, Şirketin Idarel merkeziye.t. 
AVUSTUBYADA: Viyanada. Oesterreiachicbe Kreditanstalt Wiener 

Bankverein 
BELÇIKADA: BrObeJde, Namur IOkağmda, 48 Numarada .,. 

FRANSADA: 
c~ Generale de Beleique,, Bankasında. 
Partat., 9 Boulevanl Malmberb9s'de R. de LU

BERSAC müessesesinde. Pariste, Bulvar Desltalyen, 
16 NUJDarada Milli Ticaret ve Sanayi Bankası. 

BOLANDADA: Amsterdana'da, MM. TEtnlRA DE MATI'OS mll

ISV1ÇR EDE: 

essesesinde. 
Bal'de, MM. SPBISER, GUTZWILLER n Ş& 

Bal'de, Bank Koa.ersiyal dö Bal 
Zuricb, Bal, ~ ve St. Gall, Kredl Satı mOel-
ıeHıinde. 
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l~AD'Y"C> 

ANKARA RADYOSU 
T8rld7e Radyodlftlzyoa P•talan 
Türkiye Radyosu Ankara RadyosD 

Dalp Onntata 
1831 m. 183 Kca. 120 ltw. 

T. A. Q. ll.7f m. 11111 Ka 20 ltw. 
T_ A. P. 11.70 m. 1498 ita 20 ttw. 

Salt, 14. 2. 1939 

12,30 Protram. 12,U Türk halk mnzl· 
il: Osman pehlivanın Tanburacı ve Ba
'1111 frtan. ıs Memleket saat ayan, aj:ıns, 
lllfteoıolojl haberleri. 18,10. 14 MDzlk (kil 

cl1k ork..va - 8ef: Necip Afkm), l -
Valuaer Dameden kuklalar (fokı-trot), 
2 - NQtzlader Bana bir dans daha çal
lana (Viyana melodlst) lt - Johann 
8trau. Bizde (vals) 4 - Llndner Şaka 
(fantezi). 1 - Pacherneg Lydl Hamlltorı 
Ol>ereUnden potpuri. 18 80 Pracarm. ıa,u 
llQzlk CCJon, .erenadlar ve aalre - Pl) 
19 kon\lfJna (TOrktye poetası) 19,15 Till'lc 
mtızttt (tnce 1az tuh - karışık- fasıl). 20 
AJana, meteoroloji haberleri, ziraat hor
... (fb'at). I0,16 'l'Ork mOzlli: Çalanlar: 
Veclhe, ftetat Erer, Cevdet Kozan, Ruten 
Kam, Me.ut Cem1L Okuyanlar: Muzaf
fer fllrar, Melek Tok16z. 1 - Ali Ata 
lehnaa ""'"1. ı - tbrahfm Ata Hlca 
.-nal (OGJJ.r lasanr lllftlllle), 1 - İb
rahim Ala Hk:u prka (Severim her 111-
ıeli Mnd• eeerdir) 4 - Yusuf Efendi 
Htcaz Sarb (Sevdayı ruhun aşk eline) 
s - Rttat &7 Btcu sam (Slstendt ha
va tılrfl çe11Mn.) 1 - Dede Efendi Rteas 
tarkı Clu laırpJd dalda bir 78111> 'I -
Sebna& ... -.w. 8 - Artak1 JCQrdOI 
lbcukAr 1&rkı (Artık ne lfyah pıerintD 
dlıHf) 1 - ArtaJd kflrdfU Hlcarltlr 
fa.ntn ıt'bt ruhun da ~el) 10 - ftu· 
ten l'erit Kam Kemençe takalmL 11 -
Onlk Efendi Hlcazklr IU'la (Mestim ba 
lece). 21 Memleket saat ayan. 21 Kon111-
ma <llukulr tıml Ya)'lfta Kunımu) 21,11 

HaU Tuftyede Eıllıam, tabvlll\, kamblJO - nukut ~ 
Şark Demiryollcı 11 C.tlnt) 21,JO Milzlk (Radyo orkestruı 

LikidMörleri Şet. Paetortwı)., 1 - P. Merıdelshon -

------------------------- Bartoldr. IWırtdJer anrtara. 1 - L; ftD 

Vazifeye Davet 
lıtanbul Yaluflar laımiicllrl8ğlnde11: 
Yıllardanberi tevliyet vazilesine aWta ıösterml7911 ve adresi ida

remizce belli olmıyan <Şehzade Sultan Seliın L&1ası Hüaam BeJ> Vak· 
fuun miltevellisi Mehmet Selim'ln idaremize müracaatla Vakfına alt 
m~ tülp ve bayır tutlanm ifa etmem için iJanen vaki tebli
gata icabet etmedilinden kendisine ilin tarihinden iUbaren on bet 
gün daha mehil verlhniftr. 

Bu müddet zarfında gelmediği takdirde bakkmda kanuni muamele 
yapılacağı ihtar ve tebliğ olunur. (942) 

Beetboven: 8 hKıl 8ellfonl ta aıaj6r. Al-
Jeıro vfvace e con brlo. Allegretto 9Cher
mndo. Tanpo dl mlnuetto. AD.,,., \fi• 
vace, S - Fr. Smetana - Ultava, MDfo
nJk ıflr. 22,30 MQzlk (operet kuplelarl -
Pl). 12,45 MOztk <Cazbant - Ctıan> J.a,
fıot •a.truı. 11,41. 14 Son ajana baber
lerl ve 7arınki program. 

• 
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~ ~ N [Hac1ıseıeriı: ı içi• ıde 1 
Gundelak Gazete - • 

Mezarhklara 
Dokunulabilir mi. ~•fi= Haber· Hı•t. Jerı·n • • de, fikirde, herıeyde 

temiz, dDrDat, .. mımt 
•imale, luırlln ıueteal 
olmıya oaltımaktır. 

Yazan: Sabi.ha Zekeriya Sert 
8 eledlye Meclisinin Beşiktaşta 

Abbaaağa nıezarlığının yarısı 
park yaprna)c üzere verdiği kar 
dünkü yazımda te-Lıt t . t' l;;:;N:~:ED:;;·;. Nutkundan 

400 ., 3 Ay 800 ., 

150 " 1 Ay 300 ,, s 
MilleUerarası posta ittihadına dahil on ra 
olmıyan memleketler tçin abOIJe 
bedeli müddet sıraslyle 30. 16 t. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 

Adres değiştirmek 25 &uru1tur· 
Cevap için mektuplar 10 kurul- A 
lıık pul lllıvesl lAzımdır. vrup.a 
....................... 1· 
f GONON MESELELERi _ 
••••••••••• il •••••••• 

Büyük Bir ihtilal 
Arifesindeyiz 

ı-· ..... _ Yazan: 
l Winston Churchill 
ı __ o_N_c_ıı_r_E_RE-~.-~_N_E_s_K_ı_H_A_R_sı_Y_E_NA_z._ı_R_,, __ • 

G arp medeniyetinde en ltftyiik 
lbtllü buhann muharrik kuv• 

vet olarak kullanılmuı ile bafla • 
nıııtır. Makine medenlyed ita keşfin 
ınah.sulildilr. Ve bilyilk Fransız ihti
lali sanayi lnJalabmın bir aedc.wr· H er Hitlerin nutkundan memleket, muharip halkile ve 

Bqün insanlık bundan daha bil· sonra ortalığı saran nik- nisbeten gerice olan teçhizatı ile 
yük ve tevlit edeceii neticeleri Jtiba- binlik dalgacıklarının h. t iki komşu diktatörün harekctleri
riyle çok daha mühim yenf bir kefil yerinde l d ıc e ni derin bir dikkatle takip ediyor. 

o ma ığı çok geçme - · · d .. 
arifesindedir. Bu ;yeni ketlf atomun d Stoyadinoviç hükümetının uş -
parçalanmasıdır. en anlaşıldı. Her yerden, mesi kolay kolay ölçülemiyecek 

Atom blllnen berhanıl bir mad· Prag, Viyana ve Münihten Al- kuvvetlerin eseridir. 
denin en küçük ctlddilr. Atom, ka- manlann yaptıkları silah ve F a k a t b u n 1 a r ı n kö-

b mühimmat naklı'yatına daı"r künde müdafaa meselesi ile karşı-buiu l"lne hantı0lmUf batlı aşma 
:s .-- haberler ı· D ll taşıyoruz. Hırvatların memnuni -

it. v tlatıp l .. in ge ıyor. emir yo a-ır Alemdir. Bu kabucıı pa r-· yetsizlikleri yüzünden bunların ül-
deki enerji çıkanfabillne, Adem of- nnın mutad yolcu seferleri kesinden asker toplamıya imkan 
Iunun şimdiye kadar hayal bile etme- tahdit olunmuş ve bu nakliya· yok gibi idi. Halbuki, Hırvatlar, 
diğl muazzam bir kuvvet elde edile- ta azami genişlik verilmiştir. yurtl.ırını korumak için canla baş
cektir. Bu silAhlar nereye gidiyor la döğüşecek kımselerdir. 1''akat 

Atom puçalanına, oau tqkll ve Ve ne için gönderiliyor? Hırvatlar memnun edilmeden si. 
lihlanacak olurlarsa slllhlannı 

terkip edea enerjileri USU e4Uen fe- Alman ordusu lıtlyaçtan çok memleketi müdafaadalt '-••k• bir 
ti 1 he h fazla bü...l•1r+ür. ..,.... kilde terkip etmek mn 1 • r •n- ,, _.. işe kullannıalan çok mııhtemeldir. 

d M.__ bir dd Şuphe götürmez bir nokta Sln-ıl bir _.. e1f ....... ma eye fe- Bu yüzden Yu~os1avya milli it-
. u__ yor Mussolıninin, Fransaya karşı e 

.tnnü; ve ba enerjiyi uıze faydab tihadı kuvvetlendirmek istemiştiıı. 
dıl. vıid,,.h'ıma.ııyti-mi11o.'u~tretı mr - -

~ olacaktır. rikete geçirmek istemem.it olduğu la müşter~k dava .;hlbi olmalan-
0 nldt ••elA Mr ..q.. ato • halele Her Bitler müzahetet vaa • na balbdır ve a zaman memleb-

m•dakt eawtl ile lataüma ...._. dinde bulunmQftur. Almanya dilr· tin kuneti. enmlyetl, ,,. bfH8nlfl-
bafa telam .._.., Mltfla Midi ft _ tatörünün, İtalyan yolda§mm su- jO elDD'1et altına per. 
sıta)anlll tüftk etmek mlbaldla o- kutuna razı olmıyacagı muhakkak- Doktor StoyadinoW;. J'ransanm 

ar. ~mda Çü09lovaqa11 mGdalaa 
tMalrtıf, V• •••il Mı Vl'Mbma a • B etmlyecelfne emfn o dujq için. Al-
.___.... ......... Km•& - .... • ugfln herkesin bildili bir ,,.y, 
- .. nazilerin Ukranya maelealnl, ta- man lPhtan bir styaset takip edl· 
den o• ta toahlk 18 ftl*ta 18rti- ll bll:. mahlrette aayc:bklandır. Ma- yordu. Onun istifası. Yugoa!avv 
mek imlda dahD'- ......._ ~. nazilifhı kabzasına gtr • nm karşılqt!IJ ·tç te dıt nMılıle1e-

Jf. ~. Bu 7Qaden Maearlstan ne lerfn, mllll korattm. lşfnt •nala 
IBm'leıfa Jbı~a ~dakf ihtiliflar, Ru· aetfreD bir mahiyet o1dujuma P. 

itte l»IJlk La-L ~ ~- ~Q'a brp bir talnm talepler terlr. 
daD ~ _,_ -.- - ileıt ~ t1e üaai llerlaf 1ıaklruıda kehanetlerde 

mn ~ l&)'e m t- bulunınak son derece güçtür Şq-
dur. __. • alır -- os1a tar 

... ,........,.., ....... llfml• •• ... ,.........,...,. edfa-9 nu diyebiliriz ld, Yug v ne u--·- --- .. - derece birleflk ve kuvvatll olur -
~~;;,..- peısala•alrl• -. • lana BaJkn ve Tuna boynmm 

pldiirler. .._....__,_ Y:~ ld1uettnı an- sulhu düa emin olur ,,. bu onmi-
...._ _. •• m...wmı • yabaneıt.r için btraz yet daba büyük davalara~.,. 

Baa9 ..-.....- volt bne - güçtilr. Bu aenlf, INvvew ve dld der. 

varlarda Jt1s ........_ •ıth*,.. . ---:-:-~~~---:-~-~---
dilde aerJI ,_--atom .-saJa7aa 
mqlanbr. ·-- ... veıllmtttlr. 
7ahat smı. • 'ı;... mermilerle 
Atoma ilk ..,. .... .. .... Nohel 
.......... -· Ar"'k•h Ona 
mWfatllll 1•+;.... pcllp ka-
1'.mlko F~i ; ...... ola
dar atom• pllF • 

IBND'zUr• ..,,-.. .. • l'abt...... ....... 
......... &el ,,,,. --·---........ ~ 
..... Vnnl198 .t' F' ......_ • 
la ....... .av... ... ,.. mil. 
tedlr. Pupl ; ~;ıdaH Wr .. 
~....... .. .......... . 
wji~ ........... .. 
..... .,...,,_ - ...... parça. 
•Walm ...... --•• .,. ............ 
......... .... .. Wrll. 

...... ~,.... llltiee
Mntanrtla .... ._. ........ ........ ..,.. .........._ 
ilk ......... 7 , .. ,-:::,,. _....... 

pla)'lp, ._. ... ..., •• , ...... ..... _._...,.. .,,,. ........ . 
laamak••-f-'•, •• .W. 

~-·il' Ba M'-8 - ..,.... .. 7S ,... 
edlhUlda -- ........ ,.... ....... ~- ... 
tar.onldt~ ..... ....,_, 
laatb ... ~-- ., ..... ................. 
dtikale11'W• .-r* ........ 

uaa e mış ım. 
tenkitten maksat eter Be 'k ' ıı taşta 
kın temiz hava alnıa51 için b 

u mez 
bktan başka yer yoksa, ölWertn 
tırı için dirileri feda etmenin dojru 
madığtnı söylemekti. Mezarların ta 
hi kıymetlerine halel vermemek 
tiyle, ölülerin kerniklerlyle berab 
başka bir yere naklinde büyük 
mahzur olmadığını iddia ettim. 

Bapn hcrra6eye dönen lapanycula, Franko, lıaua ue deniz üJmni 
kullanmak İmtiyazını kendine yardım eden iki memlekete verecek 

Bu yazı bazı sanatkar dostlar ü 
rinde fena tesir yapnuş. Bu sabah ç 
sevdiğim, çok hürmet ettiğim kad 
bir artist telefonla, bu iddia da h 
olduğumu, mezarlıklara ne pahas 
olursa olsun dokunmanın dotru o 
cbğmı aöyledL Bu kabirlerin t 
kıymetlerine halel vermeden d 
başka bir yere naklinin muvafık 
macbjmı, bu eserler güzel görünü 
yorsa ancak burada olduktan i 
güzel olduklarını iddia etti. 

Yine çok hilrmet ettijim diğer 
dost da bir mektup gönderdi. Dl 

midir? Bugünün düfündüren meselelerinden biri de budur. ki: 
''Bakın şu yaslı toprağa kapa 
kadını gördünüz mü? İşte o 
sizin gibi annedir. Yaratıp büy· 
tüğii lepiska saçlı, siyah pırl 
gözlü gelinlik kızını buraya gö 
diller. Göğsündeki hm, bağrmd 
alev azdıkça buraya gelir. Kiı.h 

Franaa taaniidii Sinyor Mussolininin İspanyadan 

Daha müstacel bir mesele 
Fransanın, Akdenizdeki İtal

yan taleplerine karşı vaziyetidir. 
Fransanın bu taleplere karşı iki 
sesle cevap vermesinden korkulu
yordu. Fakat Daladier ile kabıne
si, İtalya ile bu talepler iizerin
de katiyen konuşmıyacak'arını 

söylediler. İtalyada ise gazeteler, 
Fransaya karşı en şiddetli lisam 
kullanmakta ve Tunusla, Korsika 
ve Nisi istemiye devam etmektedir. 

Bonnet'nin bu mesele dolayıai
le verdiji ce~, daha b:afka bir 
intıba bıraktı ve Fransa handa• 
deki kimseler, onun kuvvetini han
gi sırh elemanlardan aldığını ko-
' 11 • 11 1 l C' .... t . ... "V\1\1'\ 

geçen salı Frans12 meclisinde söy-
~ Jfzter ~ 
birJefOr oldujaiiU ~ ... 

Miner Cbamberlatn in geçen pa
arteıd gilnü, :Fransa herhangi ta -
.raftan teoaYClze maruz kalına ha.; 
lilteNJi 78DIMf'Dda goncegıne 
.,,_ mühim be)tanaa ile, iki garp 
demokrufainın beraber hareket et
ımye umettilderini gösteriyor. 

Demek ki, ö.nilmüZdetJ aylar zar
fında lld tarafın kıtYVetleri ınO
hhn imtih•n'ar ıeçinicıektir. 

H• HiUerin aun bir ata deV· 
nei beldedillnt ~ ~ 
ve ima bir buhnndU 10nra her
kes, her~ ~l~ Jıot. 
nut eclecek tUrette ballolunması -
nm beklendllfnl 4aJmfb. Bunun 
böyle olup o~ 1dmse kes 
ttıwna. 

arazi koparmak fikrinde olmadığı
na dair verdiği teminat, ortadaki 
askeri meseleyi halledecek mahi
yette değildir. Çlınkü general Fran
konun zaferi kazanmasından sonra, 
İspanya hakimıyetini ihlll etmi -
yen, fakat İspanyanın deniz ve 
hava üslerini kullanmak imtiyazını 
kendisine yardım eden iki memle
kete tahsis eden tedbirler alınabi
lir. Bu tedbirler ise, İspanya ara
zisini ilhak derecesinde, İngiliz, 
Frans12 menfaatlerini ilıW eder. 

çöker kuran okur. Kih bir · 
diker, açan çiçekte ondan bir 
ze bulur. Zavallının dünyası, ki 
si... Zevki, tesellisi hep bud 
Elbette ılz Haccacı zalim deği 
siniz. Maksadmızı biliyorum. 
vasızlıktan yüzü balmumula 
karm flpnlf zedelenmif fU 
yavrucata bir yudum temiz ha 
Btr damla sıhhat aramak.. Ne 
hutl bir ,.ıkat yarabbi.. l'Uat 
na yer mi yok? itte biltGn Do 
bahçe aaraymm arkası. itte 

Vaziyetin yilnız karanlık tara • 

ima balmıaJaa d~ dejlldir. . 
.a...... llD6meUnln ve h.na. 

nm milzaheretine dayanan Mister 

Roosevelt'in sözleri son derece mü 
lillild\. Ariıeriıka bu suretıe aarp ~-&..-.. .... '""ı..-... t!fo. ... h~'" 

a~ 
.... ...h .. 'll'J. .. --ierı . 7*m. park ;yapın. J'abt 

CÜ. bunc:laıa bqka bunlar ıuma-
za Qradı1dan takdirde liWı ve 
mühimmat ta verecektir. Bu uzak 
gorhşlü ve cesur liyuet, Avrupa
da sulbü korumıya yardım eder. 

Şarki ve cenubu prld Avrupa. 
da nazilip mukavemet ruhu. he
DÖZ 16nmenıitt4". MOnlb konfenn
amclan evvel, bndfterinl Fnmla ve 

......... ,. iltifat mevJdlnde - -
Na deivı.tlw, alll teblikenln bn-
clJ hayatlarını tehdit ettllini p -
milf)er ve •nlamıf)ııdır. 

ı,.a,.,..,.,. ,,_,,.,, 

1 ngflterede ile ml1D hfrlfk 
bir kere düa takviye edll

mlfth'. İngiltere hükUftıetinin va
ziyeti eertlepılftlr. Bir takım lı
tlWlarsa, mui içinde IOlup by • 
bolmattadır. İnliltere. her f8Yden 
fazla, kuvvet toplamakla meşgul
clür İpgiltwe doıuuuDl!mnm vazı. 
yeti, ve kuvveti, epbdir. Mem
leket muhtaç oldulu bü&ün ~ 
re ve mühimmatı yığın yığın ya • 
pıyor. Her sabada hfhmet olunan 
mesat. bt kat artmqıtır w fngtl
tere halla, hava tebltblerlndm ko 
ıımmak için her ..,ı yaplDlfbr. 

İstikbale dair kehanetlerde bu
hmmak müneccimlerin ve muaJ. 
tacirlerinin lfkHr. Fakat 11tnnecie
rtz ki, bir gün gelecek ve barıp • 
wr, kanuna itaat eder, tnpıtz mil
leti, matl6p •ttill veya yardim et
tlll mamleketlerln ctiktat6rlei ta
rafından eöylenen nutuklan bek
lemlye lOzmn &önwlen 7ol•mda 
~tir. 

hu bu tflrabı mev'uda CIOılı:umıD.tl 
JDL Bir gün llzbı de 
tfte)JAnqı alırlar.,, 

Dolta •u mektüuada ut 
dJilm bir aokta var. Eler •• • 
.. tatmba -- ....... .,. 
mak mtlmktlale, tullal --... .......................... 
•-.7..-..ü...a.e« 'zE'ıt;z .. .............. Pld?•• ._..,an .... ._.. ... ~ .............. ... 
•n..rı~....., .. ....... ....,.. ................... ..... 
........... ~ ... P,llllabll9 ..................... 
......,. el drllmemalne 'bea 
l'UI ........ 

l'abt, telE ltlr JV olarak 1t 
nlllll aldeıtiıt ..... uman çocuk 
lana meurlıklartla opamauna 
ohnam. Mnulıldan teJırln haricin• 
pbrmütaki maüat, sıhhi bakım . 
üa aruh olduklara ..,., .-m ., 
tasındaki .. mearlana ~ 
ralal llaletlut ........ ,.... ... 
talrlerl faledlr. ................. ..,.. 
..... ...... aalu ve bflnnet ... . 
rba. hat ................ ,.. 
re .-U ile, • •••m, ...... _. 
nndaa -.1rıafhlnn, lrmnı w.ı..,. 
Uy .. ttlilnl ~ ...... 
ltlr MmboldtR ................. 
nımma lür Mlllbol&. Toprak, 7uttu1w 
vtieadfl eritmekte, Bacew uhd• 
daha fn11fm41r, ilk .............. 
de allarkea, altDMla ptQla raht te. 
...... olıhta. -- ........... 
&inden, ralt .... .,...,.,. .. 

dejil, ........... ,. ... --- - • 
dapng ~.,...._O, uta .... 
J'Oktiar ................... ltlr ,.. 

l•lr Puan iti• nüll lüalerlmW nDcWe eder. ,.,.. 
Mhaba•a J'Ok. Manevi lallleıla....,. " ..... 

la J'Oldm. l'üat btl .. uraret .. 
Bu l9De BÇJ1acak İzmir fuan için ................ feda etmek lca...._ 

bir afif müsabakası açılımftır Birin- il IOndana, ._ llmlloll ........ 
cWjı k•nunlara yiıs, WıacDere eW feda7a ~ 
lira mfildfat vwilecettir. Afifler Bier ıauJa lletlktapa ıa-...ı 
martın birinci &ününe kadar gbe1 • Wr 1erlnde 1apmü mtlmktlme, 
natlar abdemı.tne ~- ve ıstırap ~ --. • • .= * Suaayl Birlltl ldare heyeti tara- ti de badime ....,_ •lllrla. l'aW 
fmdım tadJ1 tclilmekte olan nfzamna- IDIArllklara ............ tD7-. 
me bucflnlerde Umaa1 edilecek ve mQ. wı ve •e11 .... lıb .....,_ ~ 
teekJbeın mmıml bir toplantı J9.pıJa.. •a-.... KMa.ua ~ 

......... ,,... .......... 
... ~ .... ':)...,..tir llf"W Dolfor, - 4W.drn, .,.. lt,in&l..,,.,, ,..q. .,,,,.. ..,,.,. ~ ,.,_,_... ---· "-' 
• a ........ .,aı•- ..... Jıir. aıı• ıd· blllrd- nmz"m • ••· '4 oa; ı ..._.._... ... . oakar. • ............. ,_ 
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TARiH y ADIGARLARIMIZ: 1 H A D 1 s E L E R \ N 
Amca Zade Hüseyin Paşa 

RE Si M LERI} 

Sebilinin ve Mektebinin 
Bili Yürekler Acısıdır 

1 kinci Mustafa ikinci Viyana 
muhasara ve mağl!ibiyetin

den sonra Osmanlı imparatorlu
ğunun en çok çökme ve dağılma 

manzarası gösterdiği bir zamanda 
hükümdar oldu. Dördüncü Meh
medin oğlu yurdun felaketleri i
çinde büyüdüğü, bin bir milli acı· 
yı tattığı için bütün kötülükleri 
kökünden temizlemeğe azmetmiş 
bulunuyordu. Cülusunun üçüncü 
günü sadrazam Ali paşaya siyasl 
ve içtimai hastalıkları iyi göreıı ,, 
ve gösteren bir "Hattı hümayun 
gönderdL Devletin dahili ve hari
ci siyaset manivelesini bizzat eli
ne almak istiyordu. Diyordu ki: 

c . .Llkin padlşahlarnı her kanıtsl 
nevkusafa, hAburahata düpnOI ile ol 
padişahların eli altında olan ibadullah 
cemi zamanda huzur ve rahat •8rdilk· 
leri :volttur. Bundan 1011ra zev}ndat• ff 
rahatı kendimize haram eylenıiflZdl~ 
BinaenallzAllk avnl rabbani ile ""· 
farı düz.ah karardan ahzO. intlkalll ı,,.n 
kendim binefsihl gitmek Q:ııere •aza ve 
cihada 1rillll niyet eyledim. JtlerhUftl 
Sultan Süleyman Hazretleri ltlrk •· 
kJz sene padişah olup zamanı bllAfetlD
~ kilffarl hAkinr fuıerine yalnJS Tesi
rin göndermeyip birmefıı kendileri :; 
zaya azimet eylemişleree bi emrlll 
teAlA lrllttardan ahzü inUkaJD mO~ 
olmuştur. Ben dahi .ıtınete n.IY•t e,rle
dim (1) , 

Y eni padişah savaşa amıetml' 
e işe de ba§lamlftı· Padişa

hın kumanda ve idare ettiği or
du Lipveyi zaptediyor, Loğoş Ö
nünda Avusturya generali Vete
rane'yi tepeliyor, orduyu zafer
den zafere ulaştırmak suretile ya
kın mazinin intikamını alıyordu. 
Bir taraftan da amca zade HüKe
yin paşa Sakızı kurtarıyor, düf" 

den alıyor, şarkta Büyük Petroya 
karşı muvaffakiyetler 'kazanılı

yordu. il Mustafanm üçüncü se
fer için hazırlığı daha mükem
meldL Amca zade Hüaeyin paşa 
sevkülcen noktasından pek mü
hiın bir merkez olan Belgrat mu
habzlığına tayin edilmiştL Padl
p.h Belgrada geldiği zaman Me
zemorta Hüseyin papnuı Bor.caa
da muzafferi yeti askerin kuvvet 
mlneviyesini destekliyord': Tam
para erzak ve cephane gonderi
Iiyord Bu sırada padişahın hu
zurun:~ istişare meclisleri kurul
du., düşmanı tınha için nasıl hare
ket edileceği konuşuluyordu 12). 
Sadri EJnı•\ Mehmet pqa 

zam kim kendi suiisti-
kll Devlet er sad-

-lft'\mıyan caza-
maDerlne göz 1--·lar T- k 

'stiyor ve ur 
mm sukutunu ı mıası irin ne 
ord ağltiP 0 ·y 

usunun m yapıyorlar-
yapınak lazım g:!:ıar ordunun 
dı. Bu dejenere . . frin açıla-
inhizam nd kendılerı Y 

ı a dalavere kapılan 
cak menfaat ve ahlak iğrenl
anyorlardı. umurnl ..+ Devletin 
!ecek kadar boztılmUd~.ututanlann 
id işl rln. ellerin e 

are e ı için en teh-
koyu cehaletleri yurt ··ze aldın-
likeli ihanetleri bile go • 

Saraçhanebaflndaki •ebilin bugünkü mamarcuı.. ........ ~ ........... . 
Yazan: 

l brahim Hakkı 
Konyalı 

Yordu. Onlar yurt için hizmetle 
kazanılacak şan ve şerefi hiçe sa
yıyorlardı. Her kanş toprağı sıcak 
Türk kanile sulanarak kazanılan 
yurt parçalannın düşman ayak
lan altında çiğnenmesi onlan hiç 
müteessir etmiyordu. İki asırdan
beri Türk sınırlan içinde bulunan 
topraklar yavaş yavaş sahiplerini 
değiftiriyordu. Osmanlı devlet a
damlannın belli başlı gayeleri or
dımun mağlubiyetini hazırlamak, 

~~~1vgüaWHi1~t f&Rı7Jılr-t1rt 
cek yeni b,ir veziriazamın maiye
tinde zavallı milletin sırtına yav
au gibi yapışarak kanını emmek
ti. El birlijile Türk ordusunun 
Zantada mağlubiyetini hazırlayan 
bu devlet adamlan içinde yalnız 
bir tek adam celAdet ve fazilet 
gösteriyordu: Amca zade Hüse
yin paşa.. 

B iiyük Köprülü ailesinin te-
miz muhiti içinde, onlann 

seciyelerile yoğrularak yetişen bu 
Tfuık çocuğu yurdu kurtarmak is
tiyordu. Zanta mağlubiyeti ikinci 
Viyana hezimetile ba'lıyan facia 
zincirinin aon lokmasını teşkil e
diyordu. il Mustafa kalbi mağlu
biyet acılarile kanayarak Edirne
ye döndü. Feliketlerden kafi de
recede ders almıştı. Cephede ölen 
Elmas paşa yerine sadaret mührü
nü Amca zade Hüseyin paşaya 

vermiftl. Rami efendi de Reis-ül
küttap "hariciye nazırı" tayin e
dilmişti. Yeni tayinler yurtta em
niyet ve huzurun başlangıcına bir 
emare gibi kabul edildi. Köprülü 
Mehmet paşanın küçük kardeşi 
Amca Hasan ağanın oğlu olan 
Hüseyin paşa Köprülü zade Fazıl 

Ahmet paşanın amca zadesi oldu
ğu için "Amca zade" likabileı 
şöhret bulmuştu. Hüseyin . paşa 
öyle bir zamanda sadarete gelmif
ti ki bulunduğu şerait içinde Os
manlı iınparatorluğunun bekası
na imkan yoktu. Memleketi dü
zeltmek, yaralan sarmak için u 
zun bir sulh devresine, esaslı tef
kilAta ihtiyaç vardı. Sad~m 

kuvvetli bir ordunun sulh için en 
kuvvetli bir amil olduğuna inanı
yordu. On altı ienedenberi halkı 
savaşa çağıran tuğlar saray mey
danından eksile olmamıştı. Ordu 
yine Belgratta toplanmıştı. Ku
mandanlığını bizzat Amca zade 
alınıştı. Bu orduyu sulh için kul
lanıyordu. Uzun muhaberelerden 
sonra Karlofçada bir sulh konfe
ransı toplandı. Osmanlı hükılmett

ll; "Rpm1 ""ffıııi\n1n d " iy aiPtir-iP.kl 
neyeı temsı edıyor u. ~u gunlük 
müzakere ve münakaşalardan 

sonra Osmanlı murahhaslan A
vusturyalılarla 20, Lehlilerle 11, 
Venediklilerle 16 maddelik bir 
sulh muahedesi imzaladılar, Mü
zakere esnasında İngiliz ve Fele
menk murahhaslan mutavaasıtlılı: 
rolü oynadılar. Rus murahhasmın 
elinde sallhiyetnamesl olmadığı 
için Rusya ile de üç senelik bir 
mütareke iınzalandı. Bu muahede
ler rübu asır için muteber ola
caktı. Amca zade ilk hedefine var
mış ve sulhu temin etmifti. Şimdi 
kokmuş muhiti temizlemek, ipti

dai tahsili bütün halk arasına yay
mak, devletin maliyesini ve ordu
sunu düzeltmek, donanmayı ten
sik etmek bütün vatandaşlar na
sında unsur farkı gözetmeksizin 
müsavat kurmak ve bunlardan 
sonra da nafıa işlerine önem ver
mek istiyordu.. Her şeyden evvel 
müthiş bir suiistimalci ve bozgun
cu olan şeyhülisllm Feyzullah e
fendinin kurduğu şebekeyi boz
mak lazımdı. iptidai tahsilin tlmi
mi için yurdun dört köşesine bil
ginler gönderdi. Vergileri indirdi. 

(Sonu: Sa. 3, ati. ıJ 

Nasrettin Hocaya Sorarsanız : 

r 
11 ı ı [HALK KUTUPHANESi 

İspanyol kadını hudut yolunda yar~ım görüy~r Soğuk ve kar altında Fransaya do!ta. 

Hava taarruzıanndan korunm111c için lngllt«-rede yeraltmda yapılaHk sıtınaklar bu şeklldecllr. Buraya ....._ 
!ardan baıka bütün vasıtalar da iltica edebilecektir. 

Almanlar, yeni ta'ıtelbahtrler inşa ediyorlar. Yukarda, bunlardan hır kaçım seyir sırasında görlıyonaz. 

I llctıbaı Halclcı Mahfuzdur I 
Yapan: 8ALIH 

isin BaY Boca.. Ba eski 
_ Kolay ıe -'-•n• 

pac..- • 
kitaplan ne ya 'f Vekiletimizla kllltür 

Maarı . t bb 

• • • bunlan yeni )harfierle tabettirip 
yeni açılacak kiltiipbanelere hediye et
meyi düşünüyorum ... Oyle kıymetli ki
taplar var ki, çoğumus kiltilphaneleri
mizde saklatız, halbuki bunlara fayda
landırmak Jhınıdır-

• • • HDl'll .paeak bu kltllphaneler 
blr ~klanmm, alqamlara kadar kah
velenle (Diibara) atmaktan kurtanp_ 

••• bir çok ciddi ve mllhlm eserleri 
okumata teıvik ve sevkedecek. .. 

• • • faydanın en mühimmi, iyi eser
leri okumanın zevkini aldıktan sonra 
evlerimizde bile vaktimizi tath tath 
okunıata hasredeceiiz. Hoca - ikadar eden yenı eşe ü-

hayatınııın al ldınl da ktlttlphanemdeki 
ıünil haber a ıstifade etmek için ... 
kitaplardan d• 



===s 
Amca Zade Hüse --ıı 
Paşa Sebilinin l-la İ 

(Bap 7 lncldeJ .W. kl9dle~. sak~tlanan bu mü-

Yollar, kaleler yaptırdı. Feyzullala ...... son ~unler~i ya~akta-
efendinin eşkiya çetelerlnl ı..-- d~ •.. Bu camıayı; mımarimızin bir 
lettdl. Amca zade parlak .- cc:v· donum noktasını yaşattığı için iyi 
val zeklalle böylece bel 1ene ıki saklamıya mecburuz. Bugün yere 
ay sadarette kaldı· '"f"~u: 16 se- serilme tehlikesi gösteren mekte-
nedenberl nıütebassır yaşadığı bile kütüphanesi devrindeki mi-
sulh havd!DS kavuşturdu. Sadra- marinin en mütekimil ve eşcJiz 
zam J*llşahın itim~dı gibi halk örneklerinden sayılabilirler. Hele 
tabakalarının sevgilerini de ka- mescidi nev'i şahsile biten bir 
zanmıştı. Fakat kuduz tezvir ve mimari şiheseridir. Kubbesinin 
suiistimal dalgalan bu büyük a- beş, altı yerinde çatlak vardır. Alt 
damı da yıpratmıştı. Seddülbahir aırasmdakl 14 ve üst kısmındaki 
muhafızlığında, İstanbul kayına- 16 pencereden ışık akan mescidin 
kamlıjıncla, derya kaptanlığında, alçı çerçeveleri de çok güzeldir. 
Karaman beylerbeyiliğinde de Mabedi, üç tarafından tam ve nı-
memlekete sayısız hizmetler ya- sıf kubbeleri omuzlayan narin 
pan Amca zade; şeyhülislam F~- başlıklar, mermer sütunlu bir ra
zullah efendinin tezvirile 1114 H. vak sarmaktadır. Kapı üstündeki 
yılında sadaretten azledildi. Biraz arapça kitabeden 1112 H. yılında 
sonra Buçu.ktepedekl köşkünden tamamlandığını öğrerıiyonız. 14 
Silivrideki çütliğine gitti ve ora- odalı medresesinden dört odası -
da kahnndan öldü. Bu tok gözlü nın ravak kubbeleri ve mermer 
ve faziletli adam ölüm yatağında sütunları tamamen yıkılmış ve 
azil haberini aldığı zaman bütün yok olmuştur. Koca Türkün ve a-
mücevheratını ve kıyınetli eşya- ilesinin mezan bugün yüzleri kı-
sını hayvanlara yükleterek padi- zartacak bir haldedir. 
şaha göndermek suretile istiğna· Sebilin solundaki mezarlığın 
sım da gösterdi yekpare dökme şebekeleri mimar 

e Sinan devrinde bile yapılamıyan 

Amca zade Avrupanın ve sa-
·up ordularının şiddetli hü

cumlanna karşı ancak ilme büyük 
ölçüde yer veren bir Türkiyenin 
duarbileceğine inanıyordu. Bu i
manını da Saraçhanebaşında mek
tep, medrese, kütüphane, sebil ve 
mescitten müteşekkil irfan man
zumesini yaptırmakla izhar et
mişti. Köprülü oğlu; irfani, siyasi 
ve harbi kabiliyeti gibi ince z~vk 
sahibi oluşile de seçilen kamil bir 
insandı. Külliyyesi gibi Anadolu
hisannda hala ayakta duran yalı
s: da selim zevkinin kıymetli yadi· 
gar landır. 

Saraçhanedeki manzume Türk 
mimarisinde bir merhale, başlı ba
şına bir mekteptir. 1894 zelzele-

eşsiz eserlerdir. Türkün san'at de
hası bu şebekelerde hendesenin a
kıllara durgunluk veren en kan
şık ve fakat en cazip şekillerini iş
lemiştir. Müessesenin bugünkü 
vaziyeti bizden ziyade saltanat 
devrinin yüzünü kızartması la
zımdır. 

'Osküdardaki Şemsi paşa camia
sını kurtarmak suretile değerli ta
rih yadigarlarına kat"Şl derin ali
ka gösteren yiiksek Tarih Kurı 
mumuzla, Maarü VekAletinin, be
lediyenin, müzeler idaresinin ve 
mimarlar birliğinin bu eser üzeri
ne de seri ve acil alakalanm çe
keriz. 

(l ) Ra~it tarihi. Cilt 2, sayfa 299. 
(2) l 109 H. yılında 

Deviet eY;'T~~~ü~anm lf.~~~~r·n~ 
idaremiz kadrosunda açık bulunan "200,, lira aylık ücretli tercü

manlığa çok iyi almanca bilen tayyareciliğe ait fenni tercümeler ya
pabilecek bir tercüman alınacaktır. 

ı. - Mektep şahadetnamesi, 2 - Zabıta ve adliyeden alınmış hüsnü
hal mazbatası, 3 - Sıbbat raporu. 4 - Askerlik vesikası, 5 - Şimdi
ye kadar bulunduklan yerlerden aldıktan bonservisler ile birlikte 
2'/2/939 tarihine kac:lar idaremize müracaatlan illn olunur. (460) (918) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlliı lıtanbul 
Sahnalma Komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza teşkilitı için 40 tane altlı üstlü demir kar-
yolanın 2/3/939 perşembe günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin tutan 800 lira ve ilk teminatı 60 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galata eski ithalit gümrüğü binasındaki komis-
yona gelmeleri. (903) 

AKA GUNDUZ 

TAN 

ali Tasfiyede Şark Demiryollan işletici 
Kumpanyası Türk Anonim Şirketi 

TEVZİAT ILANI 
Şirketin vaktından evvel tasfiyesine karar vermiş olan 15 Ikinci 

Kanun 1935 te fevkalide olarak içtima eden hissedarlar heyeti umu
miyesi tarafından kendilerine verilen sallhiyete binae~ likidatörl 
koleji dördüncü defa olarak hisse başına 8 lsviçre frangı tevzi ve ~~ 
yesine karar vermiştir. ı 

İşbu tevziat aksyonlann &7 numaralı .kuponuna mukabil 15 Şubat 
1939 dan itibaren yapılacaktır. Bu tevzıat Isviçrede 8 Isviçre fr 
olarak ve diğer memleketlerde tediye mahallinin ve tediye gün=~ı 
o günkü kambiyo kurlanna göre 8 lsviçre frangı mukabili olan un 
ile tediye edilecektir. para 

TURKlYEDE 

lt1LanbÜİ'da, Sirkecide, Şirketin dairel mahsusasıncıa 
FRANSADA 

Paris'te, Bulvar Dezitalyen, 16 Numarada Milli Ticaret ve Sana · 
Bankası şube ve acentalannda. yı 

AVUSTURYADA 

Viyanada, Oes~l8chlche Kreditanataıt Wiener Bankvereln. 
BELÇlKADA 

Brükselde, Namur sokajında, 48 Numarada Societ.e Generale de 
Belgique Bankası. 

HOLANDADA 

Amsterdamda MM. TElXEmA de MA'lTOS. 
İSVİÇREDE 

Balde, Bank Komersyal dö BaJ 
Zurich'te, Kredi Siils. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
Cmsı 

40 lık çivi 
15/50 m/m. 
Kadranlı otomatik 

Miktan 

2000 kilo 

baskül 1 adet 
Kilot pantalon 12 Takım ) 

Muham
men B. 

LiraKr. 

375-

700 _:; 

Kasket 12 ., ) 
K M6-aput 12 ,, ) 

Çizme k<Ssele 12 ,. ) 

Muvak
kat T. 
Lira Kr. 

28 12 

62 50 

41 95 

Eksiltme 

14 

15 

15,30 

I - Yukarda cins ve miktan yazılı (3) kalem malzeme şartname ve 
mevcut nümuneleri mucibince ayn ayrı eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös

terilmiştir. 

nı - Eksiltme 3/3/939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalannda 
yazılı saatlerde Kabataşta kain levazım ve mubayaat şubesiiıdeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen §Ubeden parasız olarak alına
bileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

İsteklilerin eksiltme için tayin edilen Bi!Jı ve saatte % 7,5 güvenme .. ..~-- ---.... --- - - . • Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7,5 
Beheri Tutan Teminatı Saati 
Li. Kr. Li. Kr. LL Kr. 

Kereste 1209 M' - - 51987.- 3899 03 
Beyaz çul 115000 Adet - 70 33033.- 2477 48 
"Bap bağlı,, "Kilosu,, "Takriben., 
Düz beyaz kanaviçe 250000 Metre - 16,5 38750.- 2906 25 

15, 
15,15 

16, 
1 - Şartnamleri ve nümuuelerl mucibince yukarda yazılı malzeme 

ayrı ayn kapalı marf usulile ıatın almaeaktır. 
D - Muhammen bedellerile muvıakkat teminattan hlzalarmda g~ · 

terilmiftlr. 
m - Eksiltme 27-2-9it9 tarihme rastlıyan pazartesi günü h~zala

rmda yazılı saatlerde Kab'ltaşta levazım ve mubayaat şubesindeki alını 
lromisyoaunda yapılacaktır. ,.. 

iV - Kereste şartnamesi 260 kuruş beyaz çul şartnamesi 165 ku
ruş kanaviçe şartnamesi de 194 kuruş bedel mukabilinde her gün sözü 
geçen şubeden ve İzmir başmüdürlii ğünden alınabilir. 

H- Z- 939 

... nunnzım nunnzım ilHIJJJR naıır. Milll 

Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, kırıkhk, ve bütün ağrrlarınızi derhal 
!!...• icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 

t.taarif Vekilliğinden: 

keser. --. EZ 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk
okulların 4 üncü ve 5 incı sınıfları için iki ciltten müteşekkil hır Yurt
bilgisi kitabı yazılıriası müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 15/2/1939 dan başlamak ve 15/6/ 1939 Per
§embe günü akşamı bitmek üzere dört aydır. 

3 - Müsabaka~a ~irake karar v~renler 15/3/1939 Çarşamba günü 
akşamına kadar bır dılekçe ile Maarif Vekilliğine müracaat ederek bu 
müsabakaya girecekler defterine adlannı yazdırarak bir numara ala
caklardır. 

4 - Müsabakada birincllilf kazanan kitap serisi ilç yıl süre ne okul
larda okutulacak ve müellifine her yıl için bin lira telif hakkı verile
cektir. İkinci çtkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak üze
re birincinin müellifine verilenin bir Yıllığı. Üçüncü, dördüncü ve be
finci çıkanlara da birer defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mü
kAfat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini ilçer nüsha olmak üzere ma
kine ile ve kağıtlann yalnız birer yüzüne Yazılnııı olarak Maarif ve
killiği Ya~ Direktörlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya gön
dermeleri lizımdır. Kitaba konUlacak resim vesairenin asıllarının yal
nız bu nüshalardan birinde ve yerlerine konulmuş olarak bulunması 
kafidir. Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nüsha
sını verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte eserleri ka
bul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve 
her türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif vekilliğine üç yıllık bi: 
devre için terkettiklerinl ve kitabın o devre içindeki her basılışının son 
tashihlerinin kendileri veya kendi mesuliyetleri altında tayin edecekler 
diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir 
taahüt senedi vermeleri de lizımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lizım gelen pedagojik ve teknik vasıf. 

lan gösteren prtname ile noterliğe tasdik ettirileoek taahhüt senedi
nin formülü Maarü Vekilliği Yayın Direktörlüğünden alınabilir. Mek
tupla istiyenlerin bir kuruşluk bir posta pulunu da birlikte gönderme
leri J.Azımdır. "714., 

-lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
20-2- 939 Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde 

eksiltme komisyonu odasnida (119999.22) lira keşif bedelli İstanbul 
Yüksek Mühendis Mektebi kalorifer tesisatı ve Kazan dairesi inşaatı ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İşleri genel, husus! ve fenni şartna
meleri, proje, keşif hullsHile buna müteferrl diğer evrak (6) lira mu. 
kabilinde dairesinde verilecektir. 

~ı:fi Emttıf :fill~~cu u .wu, .u'hrııg 
bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almıt olduğu vesika

lara istinaden İstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden (8) gün evveJ 
alınmış, ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı 
zarflannı 20-2- 939 Pazartesi günü saat 14 e kadar İstanbul Nafıa Mü-
dürlüğiine vermeleri. (565) 

rin otomatikman yapılmıyacak nu? Seninle ba• )rleW 
y ilince ıztırap verlll• ... --"a k başa bulunursam adın sanın şerefsizlenmiyo d _...ı_ bu MIA~ onu 

bul d ır.. ...... h ld b .. l b" r a. - Rica ec1~....... _ft senı· llna. l11itenler zan. ayn un u6~ a e oy e ır rivayet k t rıce u-a ay 7 

çıkınca neden kızıyorsun da şan ve şerf:!fin ınşahn ısı nedecekler ki, ö Asla! Ortada ~tını, sonra sokak-
kalkıyor? a ta bırakıp kaçtııı1-ldinl- Yle bir §eY yok. 

- Beraber olursak, seni bütün ayk i 
1 

- Sana be~ ~ vaziyethıd 
ayınrım; bir takım meçhul adamlarla ın ş erden - Ama uıucriJll aııuyacaiınu e b~nt gösteriyorsun. 
re girmene engel olurum. Yalnız b . m

1
eçhul işle- - Sensiz yaflfut çekmek bır daha söylemek 

· · enırn e yaşamak ve nazan c:fikkat lklecbUri t' d · çerçevesı içınde kalırsın. O zaman d . . tıara mensu . yem eyım. 
Di sömürmekten çıkar. a mahiyetın be- - Güzel sa;8azarı dikkat p bır adam, sevdiğini 

- Beni yanında nasıl gezdire bil. tehdit e~ez. Galata çapkını lnıi Ç~kemezsen ne ola-Tefrika No. 39 

-= Ama bunca zaman oldu beni aramadın, ken
dini aramama da izin vermedin. 

- Yeni bir hareket nokta ırsin? Ben ki... cak? Beni bir • iibı bıçaklıyacak mı-
s sından başl nl ' ana şunlan söyliyecektim: Meli! Ben seni dünya- bir hayat olacağı için buna kimse b. ıy~n ye sın· ıerden Ylhnad 
nın en kuvvetli hislerile seviyorum. Geçmiş sene- Bu yeni hayatın mehengi . ır şey dıyemez. - Oyle şe1 baZl kar 1lıııı biliyorum. 

- Yumuşak sesli küçük dost! Ne Adaya, ne se
nin evine. Haydi başka yere gidelim. Otedeki va
pura binelim, Yenimahalleye kadar bir deniz ge
zintisi yapalım. 

- Geç kalırsak beni evime bırakır mısın? 
- Postahaneye götürürüm, alnına bir taahhütlü 

pul yapıştırırım, müvezzi ister istemez götürür, bir 
de imza alır. 

- Bu kadar neşelisindir de, neye yalnız kaldığın 
zamanlar dünyanın en hirçm veya en melinkolik 
adamı oluyorsun? 

lerini bilmiyorum, öğrenmek te istemiyorum. Yal- - Senin kazancın yaı~!e~:ın~rektetlerin bolu:. - Ba18~ zevk alıyo::; taraflannı yüzüme 
nız şimdiki yaşayışını ve düşünüşünü iyi bulmu- servetim ikimize yetmez. Ben .. ..Ye. ~e.z, enım vurmaku:ıe 0 şekilde kon 
yorum.Şu Levinski'leri, Sermet'leri, terlikçileri ve işi ile mübadele ettim. gonül ışını, kazanç - SeJ1 haylaz şoförleUfnıanın daha pratik ol-
karışık işleri bırak. Ne mi yapacaksın? Bana geL - Benim yerimde bir bakası duğunU :;:° iJliD bekar odas rden işittim. Benim 
Beraber yaşıyalım. Ben seni onlar gibi yaşa tamam, nl sempatize eden bir b şk ş olsaydı, mesela se- evim ter j senin de bir ll'ıdan daha fena mı? 
fakat ikimiz en temiz, eksiksiz bir orta hal hayatı yecektin? , a ası, yine böyle mi söyli- - ~ ıııeydana çıkıy takım iç taraflann var-
süreriz. içerideki aynaya yan yana durup bakalım, - Evet. Levinski mi? mış, rıası ..,rıden bir cevor. Pata olacağız galiba. 
artık neyimiz kaldı? Ben kendimi biliyorum, fakat yaptım. Sermet olsun, Au Onlarla sadece iş birliği - sen sen buraya ıtp b~kliyorum. 
sen kendini tartamıyorsun. iş yapıp kHanmanm müsavidir. Sana gelin olsun, Veli olsun bence - pe)d.t vazifemi yapt1!lll'etın. i iade için geldim. 

1 b d wildir · ce, sana d · tl ·· O eze1te ... , B yo u u eg • terdımBe, hemen köpürdün. a aynı şar an gos- rı 
8 

JSlllarladığa da geM·ı~ ır vazifem daha var: 
- Otede beride bana yıprak kadın dediğini işit- - n o fekli beoerem Wab rııereYe gidiyorsun? -.ıı. 

tim. Ses çıkarmadım. Bari yüzüme karşı olslııı söy- - Hem sen o kadar em. - sası işlerimiz içfıı it 
leme. Sevgi tahkir hakkı vermez ki nız dıfardakiler değ"} ~ş bir adamsın, yal- .::ı ile beraber. De1111.e \'rupaya gidiyoruz. Le-

Hiç beklemediği, ummadığı, hayalinden bile ge- - Hakikatleri olduğu gibi söylemek tahkir mı. pnç, güzel bir yol~~ Şlnıd.i. ŞU anda evinin içinde ~ dÜfÜJlÜyorsuıı? ~akıp durma, yoksa bir 
çirmediği bir misafir: Melike! Yazı odasında kar- dlr? işte bunu soracaktım: Bu teklifimi kabul ed1- bir bayat kadıtıdan ~ \'ar, O tazeler dururken 18~-ak gibi bir şey. ~:ndermemek çarelerinı 
şılaştığı zaman şaşkınlığını saklıyamadı: yor musun? göre tanıdıklarının ne ıstiyorsun üstat!? işittiğime ~ şey. t dövizine engel olmak 

_ Sen benim evime gelir misin Meli? - Pörsük bir kadının büyük aşk macerası geçir- miyorum, Benim d sayısı. belli değilmiş. • Alay et- gib sundan fUDU an~ 
_ Niçin gelmiyeceğim? Beni o kadar kaba san- mele takati ve kabiliyeti yoktur. Kinaye değil, ben var. O kadar gen e ken~e göre bir nefsi izzetim red'decfiyorstın. 0l'Uıxı. beni kat'i surette 

ma. Sen beni evime kadar gelir, arar, sorarsın da de hakikat söylüyorum. Bu teklifi reddedi~in ae- hepsinin üzerinde \~e güzel kadınlann içinde ki tstersen ahbaphhnıı. 
karşılık vermem ml sanırsın? . beplerini bir kaç defa söyledim sanınm. n,lm gibi bir esk' . ~er sempati uyandırmışsın, be- ~· Derisi benirn içlJı . devamlı halde tuta-

- Ben senin hatırını sormak içm gelmemiştim - Öyledir de benim adımı neye istismar ediyor- nia Yerinde ba \ ıınış~ seçişine hayret ediyorum. Se- _ Niçin bu kadar l8rtr lnüınkün değil. 
ki. • sun. Bırak sözümü bitireyim! Benim hiç bir teklifi- Wdd ederdiın §ka birisi olsaydı bunu hakaret te- _ Allaha ısmarladık 6a ediyorsun? 

_ Hakkımda beslediğin samimi hisleri söyle- mi kabul etmiyorsun ama dünyaya da benimle be- kaprise kapıld~n Se~ beni sevmiyorsun, ancak bir _ Ben Allaha ıanıar~ tat, 
meğe mi gelmiştin? raber olduğunu, işlerinde ortaklığımı propaganda mak niyetind . · Kımbllir, belki yeni bir eser ya..,. rOf11ıiiZ diyeceğim. YlJıe ~ demiyeceğim. Yine gö-

- Bayır, yalnız son defa bir şey sormak iste- ediyorsun. sin. esın de beni o eserine alet edinecek- celiZ· Bu aynlıjın ~Oliişürüz ve yine gorüşe-
tştını. Senin için mühim bir şey değil, fakat be- - Bir defa bu, yalan. Bunun mantığını ~ - Ne IÖyJe yıııe görüştüğümüz ~ 0 kadar saklıyacağım ki 

111 • • • cele~e~tm~e~._s_ö....__li..._yec_e"""'~-·m_. __ d_ın_m_ı_?_B_e_n_se;.;;.n"""in;..;;..1"""e_be.;..;;.;;.r.;;...ab.;;;..e;;.;;r_v-'-a=s;..;.;a.;..;sa;;...m.;.;..'-b_u_s_ö_vl_ed_ik_-__ ih_m_1_a_n_l...ı.:ı~~o:a.u.ı:n.l'Sen-.u_so_ .. _Y_le_, _b~e_n_se_n_siz_y::....a.....:şı:...:y:....a_m_ı..:.y_a_ca-__ ~ka::.:v.:....be_tm_ediğini gö~~" dereces~den bir zerre 
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Uğrayacak Dost Evi Kalmamıştı Yazan: PETER FABRIZIUS 
~!!!!!!!!!!!i!!!!!i~!!!i!!!!!~~!!!!!!!!!l!!!!• 

ortalık Ağarmadan Bir Kovuğa Girmek istiyordum 
Birden Yüzükoyun Bir Su Kanalına Yuvarlanmııtım 

D oktor Thompson hastaların 

her renk ve çeşidine rast • 
lamış bir adamdı. Likin bir arka • 
daşiyle beraber muayenehanesine 
uğrayan bu hasta gibisine işte sif. 
tah rastlıyordu. Hastanın adı Tivi
diydi. Hastanın derdini hastanın 

kendisi değil fakat onu getiren ar
kadaşı anlatıyordu. 

Ertesi geceyi Baylar köyünde kalın bir dala bindim. ~enıen ce-
eskiden tanıdığım Hacı İsmail A- ketimi, çanıaşırla~ımı bırer birer 
ganın evınde geçirdim. Anamı, ba- çıkardım.. guvvetım ye~tiği ka-
baını hele dedern İnce kaptanı pek dar sıktıın ve. tekrar gıyindirn. 
yakından tanıyan bu eski dost be- Kopardığım bır dal parçası ile 
ni e\·inde üç gün saklamak kayık pantaionurnun paçalarındaki ça-
gez 'ntis inden yırtılan elbi~lerimJ murları sıyu:nakla meşguldüm. 
onarmak suretne bana ve soyuma O sırada da gune~ do~rnuştu. Isın-
karşı. beslediği sevgiyi cidden gös • mak· k~unma~ ~:u11 hasıl ol • 
terrnı~ ti. duğU Jçın sevınnuştırn. Gune le 

··ze gelmek i · ş 
Bu köyden ayrıldıktan sonra üç yiiJ yu çın ağacın tepe-

.. d ıne doğru tırmanrn gun ağlarda yatarak, geceleri yü- s . 
1 

ak ıya başladım. 
r üyerek Emberlar köyüne geldim. 'l'abü: :n sarsılan ve sallanan 
Burada Süleyman Ağa adında eskı yilkSe a arın tepesinde bir sak-
bir baba dostuna yanaştım. Böyle- sağan yuvası va~ış rneğer. Be-
ce uzaktan yakından dede baba. a• nim yu.ko.rlıya" dogru çıktığımı gö-

' ren yavru ar urktn ·· na dostu bulunan köylere ugrıya. uş olacaklar ki, 
ğ Ş ---+ ansızın acı acı b · f u rıys umnuya yaklaştım.. ~· . ır eryat kopar-

evlerine girdiğim halde baba evi- dılar. On. ~ak.ıika geçmedi ve ağa-
ne korkudan sokulaımadun. Heın • cm tepesını bır karga ve 'ialtsağnn 
şehrim olan Şwnnu Bulgarların • bulutu kapladı. Telaşlı telaşlı ka-
dan çekindim doğrusu. O geceYi de, nat çırparak uçuşuyor, bağınşı-
bir vakitler zabit olarak bulun • yorlardı. Kendi dilleri ile, ağaç-
duğum İlçu bayırındaki Yıldız ta- ta ya~ancı bir mahluk bulunduğu:. 
biyenin altında bulun&D bağlarda nu, bıraz uzaklarda çalışan kadın-
gcçirdmtl. lara haber veriyorlar, onlardan 

yardım istiyorlardı sanki.. Bereket 
versin ki, onlann bu telaşlarına, 
feryatlarına kulak asıp gelen ol • 
mamıştı. Ben kuşların telaşlnrını, 
yatıştırmak için hiç kımıldanını • 
yor, olduğum yerde btizülüyor
dwn. Fakat benim bu hareketim ba 
zı babacan kargaların cesaretlerini 
arttırmış olacaktı ki, yanıma kadar 
sokulmıya, omuzlanmı didiklemi
ye, hatta başımı gagalamıya bile 

E rtesl günü eski İstanbul 
şosesi üzerinden dağı aş

tıın. Gerbova ovasına indim. Bu 
ovayı ancak iki gecede geçebildim. 
Artık uğnyacak dost evi, çökecek 
dost sofrası kalmamıştı. Bu ovada 
da ot çiğnemek ile midemi oyala
dım. Koca Balkan ile Kamabat 
ovasında geçen günlerimi tabiatin 
misafir severliğine borçluyum sa
yın okuyucularım. Bana yiyecek 
vermek şöyle dursun, gördükleri 
yerde ve o anda beni yiyecek birçolr 
,:ı f'\C'f l'fl'\IC!''f"'V',.1 f-n1" .. ; ....._ ~ .. 1 ,.-..ı •• ~ •• L. , ,. 

ralardan da dört ayaklı mahluk • 
lar gibi ancak otlıyarak v3 ara sı
ra da kimsesiz bulduğum köy ve 
çiftlik evlerinden ekmek ve buğ
day aşırarak geçtim ve ııeçi.ndlnı. 

Kamabat ova.mu geceleyin ge
çerken savuşturduğum '1fak bir ka
za ile başıma gelen çok gülünç bir 
vakayı anlatmadan yola devam e
demiyeceğiın sayın okuyuculanm: 

Zif iır gibi karanlık bir gece idi. 
Yorulmamak için tarla kenarlann
dald otluk yerlerden yürüyor, ara 
sıra duruyor, etrafı dinliyerek i
l li ordUJn.. Aç karnına daha doJ-
er y be.ekse. tl 

rusu on üç günden .. n rıye e 
otla beslenen vücudüme bu zikzak 
yürüyüş Çok ağır geliyord~. Pek 
çabuk yoruluyor, sık sık çökmek, 
dinlenmek mecbUrlyetinde kah -
yordum. Gece~ IOnr& yi
ne bir yerde oturUP dinlendiğim sı
rada birdenbire doğuveren çoban 

ba}ıııl yaklaştıltnı, 

::-~geldiğini müj
delemişti. Ortalık ağarmadan bir 
kuytuluk veya kovuk b~up .. sohkul-

" "yüşumu ız -
mak için biraZ yürUoıdu bilmem, 
landırmıştun.. Nasıl paklanclım 
birden yüzü koyun ~ ille yuvar: 
geniş bir su kanatınıD ıçytvleri dik 
landım. Kanalın ten# in bir türlü 
ve yumuşak olduiU ~tundujum 
tutunup çıkamadlJD. ah Tek· 

.,_.ıe k yor. 
toprak kopup eıııuu rdUJD. Böy-
rar suyun içine JtaY11° lı yukarı 
lece, kanalın içinde ~ndım kal
yarım saatten fazla çırP ak değil, 
d .,.. bil atnız ıstanrn 

un. .a. a Y bulandım.. 
sa.~arı bir çamura da i1d yüz met.
Bulunduğum yerdell narında gö • 
re uzakta, kanalın ke asılıP kur • 
züıne ilişen bir ağae& a doğru 
tulmak düşüncesile 0~!,ıı bulan· 
yürüdüm, yürüdükçe 

0i~dım. EI
dırdını, büsbütün çaınur ıarırna ka· 
biseme, hatta iç caın•F lhrla-n vü-
d rnurla &5• r-

ar geçen, su, ça ak zorlukla yu· 
cudümü, ağaca asılar rtuldum. 
karı çekebildim t}e kU 

müddet yü· 

B u halimle uıun bulup giz-
rümek. bir ~er edihl"" i· 

1 .mk. ını gorem a•·"· 
enmek ı an ,_Adar vakı-
. · i metre- • 

çın hemen yi.rl!l b .. yük bir to;> me-
nımda bulunan u Görünmemf!k i
şe ağacına çıktı.~· ldiJn. Ağırlığı· 
çin de biraZ ~-'"-ı"' ettilim 
mı çekebileceiinl ıaıua--

cüret etmiflerdL 

Y urtlannı, yuvalarını müda-

ları tıakrı"'lıüfd°'ıi~ "'iÇi~n'blr~cfaf 
daha •talı indim. Fakat benim bu 
ricatlmi gören kargalar işi azıttı
lar, hücumu sıklattılar. Gagaları
nın darbelerini iKleta başımı delecek 
kadar kuvvetlendirdiler. Elimde 
bulunan kısa bir dalı sallıyor, ha
fif bir sesle kışkışlıyordum.. Fakat 
ben dal salladıkça onlar daha zi
yade kızıyor, hücum büsbütün şid
detleniyordu. Sağdan. soldan. ön
den, arkadan, tepeden biribiri ar
dınca üzerime çullanıyorlardı. Aç 
lıktan zaten dermansız olan kolla
runın kuvveti azalmıştı artık. Tam 
bu esnada da musibetlerden biri 
kulağımı öyle bir gagalamış ve sars 
m1fb ki .. Acısı ciğerime çökmüştü. 
Biraz daha ağaçta kalsam bu habis
ler beni elbirliği ile yiyeceklerdi 
muhakkak. Kulağımdan gerdanıma 
dotnı akan kan beni ağaçtan in • 
mek mecburiyetinde bıraktı. A
çıkçası kargalar korkuttu ve ürküt
tü beni. Etrafta çalışanların be
ni görmeleri, köy pazvandma ha -
ber vermeleri gibi korkulu ihti -
melleri batınına bile getiremedim. 
Hemen sıyrılarak indim. İnerken 
de ellerime bir kaç şiddetli darbe 
yedim. Tarlaların içinden hızla ko
şuyordum. Ne dersiniz. hırslı kar
galar beni yarım saat tepemde 
uçuşarak, ara sıra dinlenip hızla 
inip gaga vurarak, takq:, ettiler. 

Kendim.i bir kaya dibine zorluk

la atmış, bu canlı hava tehlikesini 
ancak bir kovup sokulmakla at

Iatmı,ıım. Bu uğursuz hayvanlar 
beni gerçekten çok yormuş ve ter
letmişlerdi de o gün. Saklandığım 
kovukta bu ibretli hale hem gül • 
müı, hem de dinlenmiş ve kurun
muştum.. 

Geceleri yürüye yüniye. gün • 
düzleri otlıya otlıya nihayet bir 
gün Edirne hududumuza dört saat 
mesafede bulunan Oereköyü sırt
larına geldim. 'Oç gündenberi il~ 
zımdan ekmek lokması geçmediği 
için dermanım kesilmişti. Artık e
mekliye emekliye ilerliyordum Kö
yün değirmenini çeviren suyun ba 
fllla kadar sokulmuştum. Hani, iki 
su bir ekmek yerini tutar. derler 
ya, salc:ın inanmayın sayın okuyu
culanm.. Yalandır o söz. Su arkınc 
eğildim.. İki delil. belki kırk Yll· 
dum ictlm. 

S uyu içmek bana tokluk ver
medi. Fakat görmek aklıma 

bir şeytanlık getirdi. Hemen arkın 
kenarvu açtım. Suyu kestim ve do 
laşık bir yoldan değirmene doğru 
inmıye başladım. Ben değirmene 
yaklaştığım sırada değirmenci de 
çapaşını omuzlaınıı, suyu kesen 
ellerin sahibine küfürler saçarak 
yukarı doğru gidiyordu. Sevincim
den güldüm. Benim de dileğim de
ğirmencinin değirmenden ayrılma
sı idi. Biraz daha uzaklaşınca aç
lıktan gözleri parlıyan bir kedi 

- "Kendi mesleki bir maraza 
müpteladır.,, diyordu. kendisi mü
zede memurdu. Vazifesi kapıda du 
rup müzeye giren ziyaretcileri 
saymaktı. Fakat oranın memur • 
lannı tasfiyeye uğrattılar ... 

- Evet? 
"- Yirmi senedenberi girenleri 

saymağa alışmıştı, şimdi hızını al
mış artık duramıyor. Boyuna sa -

sıçrayışı ile değirmene atıldım. O- yıyor.,, 
cağın küllüğünde gömülü duran - Aman deme! 

"- Öyle ya. Mesela ona bir raiki büyük somunu bir koltuğuma, 
kamı söylediniz miydi, artık ora -

içinde peynir, soğan ve tuz gibi karodan tutturuyor. Elinde değil 
çoktanberi mahrum olduğum ka- duramıyor, pasa sayıyor. Maluma 
tıklarla dolu olan tahta kavanozu . . • 

yırmı sene.. G ,_ k i 
diğer koltuıın·-a soktum ve hudu- yirmi • mnm. ençAen eman ve p yano 

5 ... m Hasta, yı duyar duymaz 
dun Yolunu tuttum. İki koltuğum çalardım. ''yirmi bir! Yirmi iki! Yirmi üç! 
dakl. kıymetli yu"kün verdi~ kuv- -Ala! Şimdi yine piyanoya bq 5

& Yirmi dört!,, diye kurma makine i-
vetle bir saat kadar yürüdüm. Kü- laym. Çalarken yüksek sesle Do -

miş gı'bi saymağa koyuldu. 
Çük bir su kenarında, salcın gül • dan tutunuz ''Sol,, a kadar sayınız. 

- Doktor "çok tuhaf, dedi, bu 
meyiniz sayın okuyucularım, ild Herhalde musikiye büyük bir me-

sayı budalalığından başka onda biç k ı 
somun ile tam yedi baş soğanı ya- ra ıftız vardır. şte Sol'u saydınız 

anormal bir şeye rast gelindi mi? . . 
n m awr tuzla yiyı·verdim. mrydı, ıçınzde bir mücadele baş • 

7 Meseli nabzı? Derecei harareti fil-! 
Bu değerli ziyafet ve id saat SÜ lan? !ayacak. Musiki merakı dolayısıy-

ren istirasat aklımı baınnuı getir- le sayıyı kesip yeni baştan başla • 
-s- - Hayır efendim bu sayı ipti-

miş, vücudüme biraz kuvvet ver- mak arzusu uyanacak .. 
lismdan başka her şeysi yerli ye- s· .d . . 

m•.,,.i. Bulunduğum sırttan, Der • ız eve gı er gıtmez pıyano -
&<J• rindedir, hiç anormal bir şeyi b · · D bak 

bent mevkiindeki hudut kulemiz nun aşına geçınız. urun a • 
görünüyordu. Gezinen Mehmetçik- yok. yım! Acaba hangi gün gelseniz? 

ler bile seçiliyordu. Bu manzara Doktor "Ha anlaşıldı. Şimdı Çarşamba diyelim. 
da beni çok duygulandırmış. Ma- hastayı bu saymak huyun _ - Tividi hemen "perşembe, cu 
nevi kuvvetimi arttırmıştL Yavat. dan vazgeçireceğiz. Amma nuıl?" ma, cumartesi, pazar, pazartest •• ,, 
fakat devamlı bir yürüyüşle ak - Dedi bapm kapdı. Aklına bir lildr diye nydı. 
şam karanlığı basarken sınırımıza geldi. Hastaya "Musiki hoşunuza - Doktor, "dur be! Şimdi ben 
yaklaşmıştım. 'l gider mi?" diye sordu. -le aklımı kaçıracağım,, dedL 

_ , , , . ,,,_ - Tivirli h::ıvır savı savmtvn • 
nım, günleri sayıyorum, ben .-J çarpmba ile puartmi ar•crnd•Jd L Ok M AN---~~~.~ = ::!:d:-==.·~~ 

~:::::m,~ .. · ., . M E K ı M ı N• mı, pazardan evvel tedavi edemez-~·.-., .. «· ····· ·-. .... ~ .. ·~ ;:~ ............. •.;.:,':-_·· • • ... ;.· • • s-. misiniz. 
•ot::::::::;~:=~~==~=~:=:~::---=.;~ •• .. ...... ,.-: .... -:-:-»e'~.-..~·=~ 

ö G l!!J TL ER i ~*~i~*l1~~~ft ................................................ 
KARIN DERiSiNiN GÖRÜNÜŞÜ 

Kann derisi manzarasına röre den eok koyu, esmer renkte olur· 
insana türlü türlü hisler ve fikir- lar. Böbreklerin flzerindekl pd· 
le rilham eder... delerin 'bozuklutuna delalet eder-

Meseli, bir kae ~ok do- ler. • Lekelerin bazdan aksine 
ğurmoş bir annenin kann derisln· bembeyaz olur. Kann üzerinde 
de • ilk zamanlarda pembe, son- cotrafya haritU1 gibi beyaz beyaz 
ralan beyaz renkte • çizgiler say· parealar göriilflr. - Lekeler mavi 
p hissi verirler. renkte olursa bitlerden ıelmiş de. 

Böyle çizgiler erkeklerin .,,azı- meldir. 
lannda da bulunur. O zaman eiz· Çok terleyenlerin derisi &zerin· 
cilerin sebebi, ıüphesiz, pbeliie de beyu beyaz lril(ftk kabanklar 
atfolunamaz. Kann zannın ara· peyda olur. Bu kahanklara sebep 
sında • belki eokça alkol kuUan· terin çıktılı delilin kapanmasın· 
mak neticesinde • siroz hastalı- dan dolayı ter borusunun genişle-

B urada Tividinin arkadaşı sö-
ze karıştı. "Kendisi utan -

gaçtır da onun için söylemekten 
çekiniyor. Pazartesi günü nişanla
nacak. Alacağı kız o kadar genç 
değildir. 

Yaşım söyleıniyeceğim, çünkü 
arkadafDD hemen saymağa başlar. 
İlte bundan dolayı tedavisini o ka
dar uzatmıya gelmez. Hatti ne ya· 
pıp yapıp onu bugün o huyundan 
vaz geçiremez misiniz? 

Doktor bir kaç saniye düfilndü: 

"- Vallahi ne diyeceğimi bil -
miyorum. Bu pek basit bir hasta -

lık değildir. Durun bir tecrübe e -ğından su toplanmıştır da, kann mesidir. 
derisi ondan çatlamıştır. Deri mikroplardan kirlenlne, delim,, dedi. Ve Tividiye doğru dö-

Çoculdann kann derisine bala· kirlenen kmm kırmızı, parlak o-
lirken basısınm kannlannda de- lur. Czerine basılınca kı~ılık 
iil de diz kapaklarile kannlarının kaybolur, fakat çok acı verır. Ka-
arasında, uyluk derisinin üzerin· sıldarda~i bezin de şişer. Bu hal 

nerek, sözünün kesilmesi imkim 
olmayacak bir tarzda hızlı hızlı, 

harıl harıl konuşmağa başladı. 
de öyle yanklar görülür. Bunlar orada hır yılancık hastalıt:ından 
çocoiun çabuk uzadığına alimet· mı, yoksa lenfa .bonılanmn 1~tiha- "-Sen biliyor musun ki Kris-
tir. Deri kemiğin uzamasına yeti· hından mı ıelmıştir, ~?'1rt edılm; tof Kolomp Amerikayı 1492 sene • 
şememiş, çatlamış demektir. si .Ue olur. Hekime rostermek la· sinde keşfetti. Her senenin üç yuz·· 

p k -• h 1 zımdır. 
e za,,,.u, uta ıktan uzunca Ekzema vflcndiln hr-r han~ bir altmış beş günü vardır 

müddet yatakta kalmış olanlann tarafında cıktığı ~ibi kann derisi 
kann derileri de kuru, pflriblil üzerinde de pevda olahili• Deri 
olur ve 1 1 d··kulU · · . pu pu o r. ilkin kızarır, sonra şişer. tl'zerin-

Kimlsınde, kann derisi Ozerin· de kabarcıklar peyda olur, kimi-
de benek benek ve koyuea renkte si kuru kalır. kimisinde de sular 
kırmızılıklar peyda olur, parm•k· eıkar. Kann derisinin bir tarafı bir 
la üzerine baaıbnea kırmızılık denbire şiddetle kaşınır, baktıtı-
kay'bolmaz. Bunlar çok defa ye- nız vakit orada • içerisine su dol-
meklerin pek ziyade dokunma· mamış • kabanklar göriirsiinUz 
sında_n yahut kann derisi üzerin· Kaşınmadan, tırnaklann bıraktı~ 
de hır tahrişten ileri gelir. Yük- ğı eizgiler de belli olur. O zamlln 
sekçe ateşle birlikte peyda olduk· 10'1IZ hastalık& hatıra gelmelidir. 
lan da vardır. O zaman başlı ha· Pek kilelik, memedeki yahut em-
şına bir hastalık gibidir. zikteki eocuklarda, kabarıklar pek 

Kırmızılık üzerine basınca sert olur: Cocufa sütün dokundu~ 
kayboluna minası başkadır. Bu tamu anlatır. 
türlüsü pek çok defa kaşımaktan Derinin biT lnsmı bazılannda 
ileri gelir. Derinin tahriş gördil· pek kura olur ve pul pul dökülür: 
lilnU anlatır ..• Kırmızılık bflytl- Balık derisi ~bi. Bu deri haı1talı-
t'ek olur, içerisi san bir su ile do- tı insana doğuşundan gelmiştir. 
lar, üzerine dokunulamıyacak ka- Bayatı benler. et benleri de ka· 
dar ~auas olur. İnsan ie camaşı• nn deri~i üzerinde daha çok pey-
rınm oraya dokunma~ına bile ta· da olurlar. 
hammUI edemeZJ kabanklann bu· Kızamık. kızıl, tifo. lekeli hum-
lundutu tarafa yatamaz. Baslan· ma gibi hastalıklann lekeleri ıte 
cıeta az eok ateş te olur. Buna • kimisi vücudun başka tarafla-
• papaslann taktıklan kupia ben• nnda olduğu gibi kimisi de yalnız 
seterek zilnnar hastalığı derlerse karın derisi üzerinde - görülür. 
de kabanklar yalnız bir tarafta başka alimetleri yanında bnn-
bulunmlar. Fakat bu hastalıklarda hastalıiın 

Kann derisi berinde tarifi ttır- dakl lekeler ehemmiyetsiz kalır. 
111 lekeler peyda olabilir. Banlar- Bastalıiı ayırdetmek için muaye-
dan bazdan, derinin uıl rengin- ne edea hekimin işine yarar. 

On iki kere on yedi, yüz dok • 
san dokuz eder. Yoksa acaba iki 
yüz yirmi üç mü eder? Malfuna. 
ezbere hesap etmekte o kadar us
ta değil.im. Mesela Noel yortusu i
çin İngilterede üç milyon üç yüz. 
yetmiş altı bin hindi kesilecektir. 
Her bir hindinin dört bin dokuz 
yüz elli sekiz tüyü vardır. Teyzem 
beni mirasından mahrum edeceği • 
ni bana on dokuz defa tekrarladı. 

Çünkü on dört yaşında yaramaz 
bir oğlanken yatağına doksan dört 

hamamböceği tıkmıştım. İşte bun-
dan dolayı son mayısın son günü -

ne kadar yatağının içindeki hamam 
böcekleri yedi yüz dört bin beş yüz 

otuz üçe çoğaldı.,, 

D oktorun nefesi kesilmişti. So
luk almak için bir saniye ka

dar durdu. 
İşte o zaman Tividi "yedi yüz 

dört bin beş yüz otuz dört • yedi 
yüz dört bin beş yüz otuz beı - ye
di yüz ... 

Doktor olanca sesiyle "hamam· 
böceği!,, diye bağırdı. Ve o kadar 
şiddetle bağırdı ki Tividi sayısının 
ortasında şaşaladı. Durdu. Doktor 
hiç fasıla vermeden yine güldür 
güldür konuşmağa başladı. 1'Şim -
di dinle!,, diyordu. "Sana bugün 
tedavin için vereceğim vizita para
snu sana söyliyeceğim. Sen o ra -
kamı birer birer sayarak çoğalt -
mağa koyulursan, sen hangi ra -
kama vanrsan, onu senden vizita 
parası diye alacağım Hem de ild 
bir yok senden cayır cayır alaca -
ğım. Şimdi hazır ol! Dikkat et. Be
nim senden alacağım vizita parası 
bj.r liradır --n 

-TividJ "Ud lira!,, dedi. Fakat 
"üç lira!,, derken sesi bayatı bir 

fısıltı kadar yavaşlamıştı. Sonra 
san.ıu buyU& oır-yokuş. tırmanıyor 
ela w.tıl k..uiJlll>rmUf gibi g(lç -
lilkle "*dört lira,, dedi. Ve acı De 
işkenceyle: 

"- Be.-.ş! ... §.. ş.. ş,, derken se
si söndü, inceldi. Dindi, ve sustu • 

Yüzü kıpkırmızı olmuştu. İçinde 

büyük bir mücadele oluyordu.. Dok 
tor tam damamu yakalaımı, ve tm 
nayı gözünden vurmuştu. Çünkil 
Tividi çok cimri bir adamdı. Bir 
taraftan hasisliği bir taraftan da 
rakam saymaya iptillsr, karşı kar
pya boğaz boğaza gelmiflerdi. 

Doktor "'hah bu tam oldu it -
tel Zafer! Zafer! Zafer!,, dedi. 

Yerinde hop hop hopluyordu. 

Sökül bakalım flmdi dört buçuk 
lirayı,, diye baln'dı. Tividi kendin
den emin olarak ve beş buçuk de

memek için dişlerini sıkarak, ce • 

binden dört buçuk lirayı çıkanp 

doktorun önündeki masanın üzeri
ne yaydı. Artık tedavisi tamdı. Gü 
lüyordu. Fakat aynlırken masa • 
nm üzerindeki paralara uzun, ae
yahate çıkarken bir dosta elveda 
dermişcesine bir bakııla baktı. Ve 
bakıflanm paralardan güçbeli ko
partabildi. 

TAN Gazehıt 

ilan Fiyatları 

1 inci sayfa sanflmJ :too 
2 • • • 250 
J • • • 200 
4 • • • 100 
Is sayfalarda • 60 
Son ıayfa • 40 

Dikkat: 1 

; -~~ .!:.,~ lnee I 
12 - İ1inlann fiyatı gazetenin ; 

tek sütunu üzerine hesap- il 
İ lanmıştır. İ 
;: 3 - Kalın yazılar da gazetede i 1 kapladığı yere göre santim-

le ölçillür. 
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Chamherlain "ispanya 
işinde Vaziyete Göre 

Karar Vereceğiz,, Dedi 
(Başı 1 incide) 1 taraf arasında sulhün temini lehin -

gönderilen memurun Minorkaya gö- •dedir. 
Fransız kabinesi de yarın Reisi- 1 

cümhurun riyasetinde toplanacaktır. 1 
Bu toplantıda Frank.onun tanınması 
işi üzerinde bir karar verileceği an- ı 
laşılıyor. 

Leon Bernard'ın da yakında tek -
rar Burgosa gitmesi kuvvetle muh
temeldir. 

TAN 

ÖKSÜRÜK SURUBU 
' 

"Sirop Pectoral,, 
Eski ve yeni bütün ökıürük1eri 
1eçirir, balgam söktürür, bront· 
lan temizler, nezle ve gripten 
'mrur, göğüsleri zayıf olanlara 
bilhasıa tayanı tavsiyedir. 

14 - 2 - 939 

Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikaları 

Anonim Sosyetesinden: 
Sosyetemizin senelik hissedaran (100) hissesine sahip olan her hiss~ 

heyeti UlllUmiyesi, aşağıda yazılı dar bir rey sahibi olarak içtimaa is
ruznamenin müzakeresi için 939 se- tirak hakkını haizdir. 

1 nesi mart ayının 14 cü salı günü sıı- Hissedarlarımızın içtimaa iştirak 
at (15) de, Galata Perşembe Pazarı edebilmeleri için gerek asaleten ve 
Samur sokak İş Hanında, birinci kat. gerek vekaleten hamil oldukları his-
ta kain Sosyetemiz bürosunda top. se senetlerini 7 Mart 1939 tarihine 
lanacaktır. kadar Sosyete merkezine tevdi ede-

1 Sosyete esas mukavelesinin (53J rek duhuliye kartlarını almaları la
üncü maddesi mucibince Sosyetenin zımdır. 

1 

1 Müzakerat Ruznamesi 

türüldüğünü, iki tarafın müzakere e
aerek anlaştıklarını, Majorkanm bu 
~kilde irtibat temin olunmadığı tak
:iirde 'Minorkaya hücum edeceğini 
bildirmiş olduğunu, bu yüzden bu 
tavassutun kabul olunduğunu, bunun 
için İngilterenin gerek Cümhurlyet • 
çiler, gerek Franldstler hükumeti ile 
temas etmediğini, Fransanın bu ha • 
rekcti tasvip ile karşıladığını söyle
miş, daha sonra l\ıiinorkanm limanı 
olan (Mahon) un bombardımanı hak· 
kında sorulan suale cevap vererek 
Franko hükumetinin bunu ''emirlere 
itaatsizlik,, saydığını, ve bu yüzden 
teessürlerini bildirdiğini anlatmıştır. 

Krallığın iadesi ifi 
Siyasi İngiliz mahfillerinde söy -

lendiğine göre, İspanyada krallığın 
ihyası leh veya aleyhinde Franko ü
zerinde hiçbir tazyik yapılmıyacak
tır. Bu mahfellcr, Burgosun tasavvu 
nı veçhile Don Juan tahta çıkarıldığı 
takdirde İspanya ittihadı dahili har
be hiç iştirak etmemiş olan yeni bir 
otoritenin altında tekrar teessüs et
miş olacaktır. 

INGILIZ KANZUK Eczanesi 1 1 - İdare Meclisi raporunun o reti taksim ve zamanı tevdii h3.k
kında karar ittihazı, 

Beyoğlu lsfanbul 
kunması, 

2 - Mürakipler raporunun okun

...... w ................................ . 
ması, 

3 - Bilanço ve mevcudat defterile 

5 - İdare Meclisi ve mürakiple
rin yeniden intihabı, 

kar zarar hesabının tetkiki ve lliare 

1 l Meclisi ve mürakiplerin ibrası. 

6 - İdare Meclisi azalarına ven
lecek huzur hakkı ile mürakip ile· 

Harici Askeri Kıtaat ilanları 4 - 938 senesi temettilünün SU· 

retlerinin tayini. 
İdare Meclisi 

Devonshire zırhlısının temasları 

hakkmda Cümhuriyet hükfunetine 
malumat verilip verilmediği hakkın -
da sorulan suale cevaben Chamber -
lain, Cümhuriyet hükumetinin bu 
sırada süratle bir yerden bir yere göç
tüğü için Minorka hadisesi sırasında 
Cümhuriyet hükıimetile temasa im
kan hasıl olmadığını söylemiştir. 
basıl olmadığını söylemiştir. 

--------------------------------------- , ............................ ... Çanakkale Müstahkem Mevk.ı ihtiyacı ıçin kapalı zarfla aşağıda ya-

Geri dönen muhacirler 

zılı malzt:meler alınacaktır. İhalesi 16 - 2 - 939 Perşembe günü saat 15 de 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma komisyonunda yapılacakhr 
Taliplerin ilk . teminat makbuz veya banka mektuplarile birlikte ihale 
saatinden bir saat evvel iç ve dış zarfları kırmızı bal mumile mühürlen
miş olduğu halde komisyona verilmelidir. Taliplerin 2490 sayılı kanu
nun 2-3 cü maddelerinde yazılı vesikaları yanlarında bulundurmaları 
ve zarflar derununda komisyona vermeleri mecburidir. Aksi halde ek
siltmeye • iştirak ettirlimezler. Malzemelere ait fenni ve hususi şartna· 
meler Ankara, İstanbul, İzmir Levazun Am. Satınalma ko. da, Çanak
kaJe Müstahkem Mevki Sa. Al. Ko. da görülebilir. Talipler istenen mal
zemenin heyeti umumiyesine fiat teklif etmt!ğe mecburdurlar. (805) (6871 

Boya Malzemesi Satın Ahnacaktır 

Paristen gelen haberlere göre Ka
talonya ordusunun bozulması üzeri • 
ne Fransaya geçen İspanyol rnuha • 
cirlerinin sayısı 250,000 i geçmiştir. 

Bunlar şimdi de geri döruneğe başla
dıkları ve Franko hükumeti. bu akın
la ka.Ii derecede meşgul olamadığı i
çin Hendaye'de hududu kapamıştır. 

Burgosun bir kararnamesi 
Burgos, 13 (A. A.) - Resmi ga

zetenin bugün neşrettiği bir kanu -
na göre, halkçı cepheye mensup bü -
tün politiş partiler. her türlü mark -
sist, anarşist ve komünist teşekkül
ler, C. N. T. ve F. A. 1. sendikaları ve 
Mason locaları, mefsuh ve memnu -
dur. Bu parti ve teşekküllerin me -
busları ile bunların propagandasına 
faal bir surette iştirak etmiş bulunan 
azası, bundan böyle umumi hizm~t
lerde kullanılmayacaktır. Bu partt • 
}erin liderleri ile mebusları ve On se
kizinci dereceden itibaren bütün ma
sonlar, muhakemeye verilecektir. 

Cinsi Miktarı Mu. Be. Mu. Te. Tutarı 

Kuruı Lıra Lira Ku. 
15300 

225( 
11782 

Bankamız ihtiyacı için pazarhkla bir miktar boya malzemesi satın 
alınacaktır. İstekÜlerin şeraiti öğrenmek üzere nümunclerini To-pha
nede Deniz hanında Denizbank Alım Satım Servisine vermelen ve 
·pazarlık tein de 20/ 2/939 ~ünü snat on dörtte ı:tı>ne ayrt ı:ıervise mi.i-

iil••iiıiıııiiiilıii••• racaat etmeleri lazımdır . • 

Daha sonra yapılan bir anlaşma • 
:ya göre, muhacirlerden her gün yüz 
elli bin kişi geri dönecektir. 

* 

Mahalli mahkemeler, bu muhake
melere bakmak üzere, hususi divan
lar teşkil eyleyecektir. 

Sıhhiye VekCileti 
içtimai Yardımı 
Genişletecek 

Çubuk demiri 102 ton 15 

" " 
15 .. 15 

Potrel "Norm.al 320 adet 14 

" 
,, 10 .. 14 

Lama demiri 2500 kilo 14 
275 94 

1 
350 

Dem\r bağ teli "Ktzıl derecei 
hararetten geçirilmiş .. 2250 ,, 20 2281 450 

* 30407 94 
Aşağıda yazılı iaşe maddeleri 20/ 2/ 939 günü Vizede tilin satınalma 

komisyonunda alınacaktır. Taliplerin belli günde Vizede komisyona 
müracaatları. (818) (932) 

Miktarı Cinsi Mu. Be. Mu. Te. Mahalli 
Kilo Lira Lira 

OSMANLI BANKASI 
1 LAN 

Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet arzusunda olan 
OSMANLI BANKASI, Aile Sandığı (Tasarruf Cüzdanı) hesabına tev
diat yapanlara kur'a keşidesi suretile aşağıdaki ikramiyeleri tevzie ka

rar vermiştir. 
Keşideler 25 Mart ve 25 Eylül tarihlerinde icra olunacak ve her ke-

şidede aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 
1 adet T. L. 1000.- Türk Liralık 
4 ,, " 250.- ,, .. 
5 .. ,, 100.- ,, ,, 

25 ,, ,, 50.- ,, tt 

50 ,, .. 25.- ,, .. 

Katalonyada çarpışmalar devam 
ıetmektedir. Cümhuriyetçilerin yirmi 
bin k~den mürekkep olan iki fırka
ISI hala Camprodon'u ve bu mevkiden 
;Fransa hududuna kadar imtidad eden 
jki büyük vadiyi ellerinde bulundur
ımaktadirlar. Bu fırkalar, düşmanın 

!ileri hareketini durdurmak ve müm
'kün oıcıugu Kaaar ıa~ıa '"J11au:eMi!'Jnlr· 

... (Başı l incide) 32000 Bulgur 3840 288 Babaeski alayı 
Yanicem'an 85 adet T. L. 5.000.- TürR I.!ıiralık ikramiye. 
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halde bütçe imkanlarına göre bu 
miktar her sene arttırılarak 1938 yı
lında 3.076.800 liraya baliğ olmuştur. 
Aradaki bu fark son bir kaç sene i
çinde devletin içtimai sahasında ne 
kadar büyük fedakarlıklar yaptığını 
göstermektedir. Ekseriya görüldüğ~ 
üzere içtimai yardım işleri ile sıhhı 
ve tıbbi yardım işleri biribirine ka
rı~tırılmaktadır. Nitekim, münhas~
ran tıbbi yardım w.zifesini yapar gı· 
bi görünert bir hastahane muhtaç va
tandaşları, kazazedeleri, içtimai has· 
talık malCıllerini, mesela frengilileri 
kabul ve tedavi etmek itibarile da
ha ziyade içtimai yardım vazifesini 
gördüğüne göre, ayni zam.anda he~ı 
sıhhi ve hem içtimai bir yardım mu
essesidir. Görülüyor ki, koruyucu ta
babete ait kısımlar bir tarafa bıra
kılırsa Sıhhat ve İçtimai Moıavenet 
Vekaletinin uhtesine aldığı vazifelı..'
rin çoğu birer içtimat yardım işleri 
olarak ifa edilmektedir. Şu halde ha! 
taneler, akıl hastalıkları müessesel~ 
ri, doğum evleri, dispanserler, sana
toryum. verem mücadele dispanser· 
leri, sıhhat merkezleri, tıp ve ebe 
talebe yurtları gibi müesseselerin 
hepsi sıhhi yardımlardan ziyade iç-

uıvvv ,, .&• .. "' --- " 
tarmak için dümdar muharebesi ya· 
l>arak Fransa hududuna doğru iler -
lem ektedir. 

MaJrit 1;..,mbardıman eılildi 
İspanya hükumetinin Madride yer-

1eşmesindenberi Frankist kuvvetler 
Mad.rldi mütemadiyen bombardıman 
etmektedir. Şehir bu sabah da kara
dan ve havadan bombardıman edil -
mi~tir. Fakat Altikanti daha ağır za. 
yiata uğramış bulunuyor. 

Bütün bombardımanlar netice • 
sinde 150 kişinin maktul düştüğü bil
diriliyor. 

Frankistler Kartecena limanında 
Cümhuriyet hükumetine alt bir muh 
ribi batırdıklannı bildirmektedirler. 

Madritte toplanan cümhuriyet hü
kumeti her şeyden fazla müdafaa i
şile meşgul olmuş, gece saat 20,30 da 
matbuata verilen bir tebliğde hüku
met .Madritten ecnebi istilasına uğra
mamış olan İspanya topraklan hal
kına vatanı kahraınanca müdafaa 
eden hava, kara ve deniz ordularına 
selam göndermekte, bütün partileri 
ve teşekkülleri kendi kanaatlerinden 
ayrılarak münhasıran harbi kazan • 
malt çarelerini temine davet eyle -
mektedir. 

Hükumet, 1936 eylülünde ve teş.rl
nisaniS.nde tezahür eden heyecanını 
lbir kere daha parlıyarak cilmhurl • 
yetçi İspanyanın za!erin~ temin ey· 
liyeccği ümidini izhar echyor. 

Tanıma karanna doğru 
Londra siyasi mahfillerile, gazet~ 

leri Franko hükumetinin çok yakın· 
da ~esmen tanınacağı kanaatindedir· 
ler. Ayni mahfillere göre, cümhuri· 
yetçiler mukavemete devam husu • 
sunda uyuşamamış bulunuyorlar. Bu 
günkü gazetelere göre, Franko hü • 
kCımetini t~nımak kararı İngiltere i
le Fransa tarafından muştereken vc
ri'ecek ve bir anda ilan olunacaktır. 
F nl·at J ·anı .. tn ne zaman ilan oluna
cauı belli d :>ildir. Çünkü Frankoyu 
tanınmımın ci"mokras' le" İ'"'in mürit 

01 11!, 0ı"l11vncağı belli değildir. 
Tim"s'e göre. kabinenin çarşamb~ 

gi.inkü toplantısında bu mesele hak-

k da bir karar verilecektir. Liberal 
m h k · Nc\'S Chronicle. bu ha~tı. are etın, 

tehlikeli olacağına kanıdır. A~ele 

t _. olan Daily Herald, İngılte-
gaze e::.ı d k 

. ümhuriyetçiler tarafın an a· 
renın c . . d iki 
Jitul olunan şartlar dairesın e 

timai yardım yapan mües~seleıdir, 
v~ bütün dünyada bu suretle kabul 
edilmiştir. . 

Bugünkü içtimai yardım hizmetle

ri hastalara yardım, mecnun ve ma
J ullere yardım, ihtiyarlua, veremli· 
!ere yardım, ana ve çocuk hıfzıssıh
hası işleri, ucuz meskenler inşası iş
leri gibi bir çok kısımlara takskn e
dilmiştir ki, her memleket kendi mad 
dl vesa.itinin imkanı dairesinde bun
ları biribirlne tercih ve takdim ede
rek yapmıya çalışmaktadır. Onun ha
ricinde bir de doğrudan doğruya a
mele sigortası ve saire gibi teşkilat 

dır ki bunLaT işçilere yapılan 
var • . . . k'l 
. t' a~ı yardım faalıyetını teş ı c-
ıç ım . 
1 B J ve buna mümasil mUessese· 
r er. ı .. , r 
ler bazı husu!öi teşekk•.ı ler tar ı ın-
dan vücude ~etiri1en mahdut. bir kıs 
mı istisna edilirse kamilen devlet 
marifetile ve umumi miivazene. hu
susi ve bütçeleri gibi muhtelif mem
balardan ayrılan tahsisatla idare e-
dilmektedir." 
Öğrendiğime göre, vekalet, içti -

mai yardım faaliyetini daha ziyade 
genişletmek imkiı.nlarım da aramak· 
tadır. 
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Pınar Hisar garnizonunun bul
gur ihtiyacı olan 51,000 kilo bul
gur 3/ 3/ 939 günü saat 15 kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli 6120 lira ilk teminatı 
459 liradır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Vizede tüın satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(817) (931) 

* 700 adet a~r ve 600 adet hafi! 

* 

olmak üzere ceman 1300 adet bi
nek hayvanatı için şaplı yular 
başlığı pazarlıkla satın alınacak
tır. üstüste beherinin muhammen 
bedeli 192 kuruştur. Teminatı 375 
liradır. Başlıkların nümunesi ko -
misyonda görülebileceği gibi cins 
ve evsafı İ9tanbul levazım amirli· 
ği ile Çorlu, Tekirdağı, Edirne, 
Kırklareli, Bursa komutanlıkları, 

satınalma komisyonlarından öğreni

lebilir. İsteklilerin 25/Şubat/939 
cumartesi günü saat 10 da Lüle -
burgazda satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (819) (933) 

* Çanakkale müstahkem mevki 
ihtiyacı için kapalı zarf usulile 
318,560 metre mikAbı muhtelif 
kereste 1500 kilo muhtelif çivi sa· 
tın alınacaktır. lhalesi 16/2/ 939 
perşembe günü saat 11 de müs -
tahkem mevki satınalma Ko. da 
yapılacaktır. Kerestenin beher 
metre mikAbı tahm.n fiyatı 32 li· 
ra 50 kuru~ çivinin kilosu 19 ku • 
ruştur. Hepsinin ilk teminatı 1376 
liradır. Zarflar ihale saatinden bir 
saat evvel iç ve dış zarflan kırmı
zı bal.mumu ile mühürlenmi, ol • 
duğu halde Ko. na verilmelidir. 
Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 maddelerinde yazılı vesikala
n yanlarında bulundurmalan ve 
zarflar derununda K.o. na verme
leri mecburidir. Aksi halde eksilt 
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meye iştirak ettirilmez. Kerestele 
re ait fenni şartnameler Ankara 
İstanbul ve tzmir levazım amir -
likleri satınalma Ko. larile Mst. 
Mevki satırıalma Ko. larında gö
rülebilir. 

Talipler istenen kereste çivinin 
heyeti umumiyesine fiyat teklif 
etmeğe mecburdurlar. (804) (686) 

* Ordu ihtiyacı için 200000 kllo 
sabun kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. İhalesi 16-2~939 
perşembe günü Hat 16 da İzmırde 
kışlada İzmir levazım Atnlrliğt sa· 
tınalma Komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin edilen tutan 70000 li
ra olup ilk teminatı 5250 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. İstekliler ticaret oda
sında kayıtlı olduklarına dair ve-
slka göstermek mecburiyetinde
dirler. Eksiltmeye iştirak edecek
ler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün· 
cü maddelerinde ve şartnamesin· 
de yazılı vesikalarlle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en az bir saat evvel konrlsy<>
na vermii bulunacaklardır. 

(808) (713) 

* Kiliste iki paviyon inşaatı ye
niden eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 76.238 lira 31 kuruş
tur. Eksiltme 1-3-939 Çarşamba 

günil saat 14 de Kilis Alayı Satın
alına Komisyonunda yapılacaktır. 

şartname plAn ve ınodeller Anka
ra ve İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Ko. lanndan ve Kilis, 
Gaziantep, Mara§, Adana, İslahiye. 
Kayseri Askeri satınalma Ko. lann 
dan görülür. Taliplerin 76,000 li
ralık işi yapabileceklerine d~ir 
vesaiki haiz olmalan. Taliplerin 
mühendis veya mimar olmalan, 

takaddüm eden altı ay zarfında: 
T. L. 50. - Türk Lirasından aşağı düşmemiş olan her mudi keşide. 

lere iştirak edecektir. 

Maarif Vekilliğinden=. _ . 
1 _ 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye gore ılk· 

okullann 4 üncü ve 5 inci sınıfları ıçin iki ciltten müteşekkil bir tarih 
kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur . 

2 - Müsabaka ınüddeti 15/2/1939 dan başlamak ve 30/6/1939 Cu-
ma günü akşamı bitmek üzere dört buçuk aydır. . . 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler; 31/3/1~39 Cuma günü ak· 
şamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine murac~at ederek bu 
müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bır numara ala· 
caklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hakkı veri
lecektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak 
üzere birincinin müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci çıkanlara da birer defaya mahsus olınak üzere dörder yüz lira 
mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere ma-
kine ile ve kağıtıann •. ı yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif Ve
killiği Yayın Direktörlüğüne makbuz muka~ilinde ~erme~eri vey~ gö?
derıneleri lizımdır. Kitaba konulacak resım, şekıl, harıta vesaırenın 
asıllannın yalnız bu nüshalardan birinde ve yerlerine konulmuş olarak 
bulunması kafidir. Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kita· 
bm üç nüshasını verecek veya göndereceklerdir.. . . . 

6 _ Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerıle bırlikte eserlen ka-
bul edildiği takdirde eserlerini ilin edilen telif hakkı mukabilinde ve 
hertürlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif vekilliğine üç yıllık bir 
devre için terkettiklerini ve kitabın o devre içindeki her basılışının son 
tashihlerinin kendileri veya kendi mesuliyetleri altıtıda tayin edecekleri 
diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli biı' 
taahhüt senedi vermeleri de lazundır. 

7 - Kitaplarda bulunması 18.zım gelen pedagojik ve teknllc vasıf
lan gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedi· 
nin formülü Maarif Vekilllği Yayın Direktörlüğünden alınabilir. Mek· 
tupla istiyenlertn bir kuruılıüt bir posta pulunu da birlikte gönderme-
leri lhımdır. ••715,. 

olmadıkları takdirde ayni evsafı 
haiz olan memurları inşaatın so
nuna kadar bulunduracaklarına 
dair noterlikten musaddak taah
hüt kağıdı ile temin etmeleri ve 
ihale taı-ihinden sekiz gün evvele 

kadar Ko. dan ihaleye iştirak i~in 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
İstenilen evrak ile beraber 5.050 

lira muvakkat teminatlannı havi 
mühürlü mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar 

Ko.na verilmel~ri lazımdır. İnşa· 
at müddeti 1. Teşrin 939 nihayeti· 
ne kadar uzatılmıştır. Ka'ti kabul 
muvakkat kabulden altı ay sonra 
yapılacaktır. İstihkak raporları. 

ayda biı' verilir. Son istihkak mu
vakkat kabul raporu iledir. 

(820) (934) 

* Ankara Birlik ve müesseseleri 
ihtiyacı için 28000 kilo zeytin ya
ğı kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Tahmin bedeli 16800 lıra
dır. Eksiltmes ı 27 / 2 / 939 p:ızar

tesi günü saat 15 dedir. Eksiltme
ye gireceklerin eksiltme güniı 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncü 
maddelerinde istenilen belgelerle 
birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar temi -
nat ve teklif mektuplarını Anka • 
rada levazım amirliği satınalma 

komisyonuna vermeleri. (765) (811) 
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EVVELCE ZEYTINYA~l I 
ŞIMOI PALMOLIVE 

Herriia bınlerce kadınlar, zeylıoya• 
tının cıld üzenndeld faideli tesınni 
... edediyorlar. Bayanlar, ,iı de onlar 

r.bı, sabah ve akşam PALMOUVE'ıa 
7.la lı:•barmı~ lı:öpütii ile yüzüoiidi, 

boyaunuzu ve omuzlarınızı muaf edi· 
aiz. Bilihara evveli aıcalı: •e sonra da 
.otulı. ıu ile yıkayınız. Terkıbindeld 
ıeytinyatı aaycsinde PALMOUVE mc• 
aamcılen temizler, bqereyı yumuptır 
.e tatlıla~tınr vcı bittabi ten parlayıp 
rençleşir. 

PALMOLIVE o kadar uc~ur ki 
elı.aeri kadınlar, onu yüz •• banyo 
için de lı:ullanırlu. 

\ • Or. Su oh' ~ense~ • 
111 draryolları hastalıkları rnOtehaa11ı• 1 

Beyoğlu Yıldız sineması karsıS\ vır 
ıer ıın'>rt ırnan. Fakiri,....., ,...., • 

Tel. 4!924 -----

• Dr. Cevad Sargın• 

Cilt Hastalıkları mütehassıs 1 
-" ... ~ara caddesi 47. her~n 4-~ 

Meşhur 

TARAFJNDAN 

Alman Güzellik Mütehassısı Profesör Doktor 

ENUS 
E. w 1 N T E R 

KR i Formülü Yapılan 
t ki t · ·ı ak ından dünyada mevcut kremlerin muhakkak ki en iyisidir. Mübalagalı reklamlara hacet yoktur. 
el'. p, esır ve cı t güzelliği b JJtl Deposu : Nureddin Evliya zade müessesesi, lstanbul. 

Bir tecrübe ve mukayese kafidir. 
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Dr. A. KUTtEL 
dd si No. 43 

Galata Topçular Ca e TO K TİCARET BA~KASIA. ~ 
ittihat Değirntencilik 

Türk Anonim Şirket"nden: 
İttihat DeJ{irrnencilik '.l'üı~k Ano

nim Şirketi hissedarları aşagıda .. va-

1 ruznamevi müzakere etmek •ı?ı' 
zı ı b .. .. 

15 Mart 939 Carşam a gunu sa-
~~ onda Gnlatada Ömer Ahit Hanın· 
da 1 inci kat 15 numaralı yaz1hanc_
de adiyen toplanacak olan Heyetı 
umumi~eve davet olunurlar. 

Müzakere Ruznamesi 
l) _ Meclisi İdare ve Mürakip 

raporlarının okunması ve tasdiki. 
2) - 938 senesi bilancosunun ka

bul v tasdiki. teklif olunan karın -.. -. ' .. ·----- . -- -- ~--- -- . 
rei muamelat hakkında Meclh.i İda
re ve mürakip zimmetlerinin ibra:r.ı. 

3) - Müddeti biten Meclisi İdare 
azasının verine i'ıza intimabı. 

4) _ Bir mürakip intihabı ve mü-
ı ...... .,., arfı ıtı zamanda vn7.i-

f . mürakabcvi ifa etme-k üzere bir 

d~: . 1 ·n intihabile ücretlerinin tn
ı,ı?erın 

yini. t" . IRA" Heve ı umumıveye 
ııv:uHT ic:in hissedarların hissc-

dahıl olmak ~ ünden bir hafta ev
lerini ictima J?ı:n ket veznesine tevdi 
veline kad_a: ;;r diihulive varakac;ı 
ve mukab1lın Müe,ssesatı maH
almalan Iazı1!ldır.hisseler için alına
yeye tevdi cdı endühuliye varakasile 
cak makbuzlar 
dejtiştirilir· MECLİSİ İDARE 

k 1• de içtima 
fev a 8 

ncilik Türk Ano-
lttihnt De~rın~arları aşağıda .. va

nim Şirketi Hıss ~ kere etmek nzc-. muza .. .. ı 
zıh ruznameYl arsanıba ~unu c;:ın 
re 15 Mart 939 C da öıner Abit Ha
on bucuktn Galata umaralı vazıhn
nında ı inci kat 15

1 
n ,,k toplanacak 

l·a oar" 1 1 nede fevka a e davet o unur.ar 
Heyeti ~mumiveYRuznaınesi: 

Muzakere unda biteccl\ 
st son 1) _ 939 sene . in otuz sene 

olan Sirket müddetın . 
temdidi. ~ rHerindek.~ ma~-

2) _ Şirket ınuc;.te ic:fn musterı-
lıibunun temini istif8:5l ~ayri m~nk'"'U-

. . .. eccklerI t kat'ı su-
lerının ı?oster 1 .. vcyahU d hT n·-
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Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır. 

Umum Müdürlük: 

Adresi : Telgraf 

TÜRKBANK • Şubeler: TiCARET 
Bankamızın lstanbul Şubesinde tesis edilen 

"GECE KASASI .. 
Çok müsaid şartlarla sayın mütterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak üzere gi,elerimize ~üracaat olunması. 

lü ipotek knbu u kkında a 1 1 ı 
rette teferru~ haadde f!av~si45 ;n. ----=-==:__---------------------~-----------:----
zamname:ve bır rn narnenın. · IRAATHANESINDE 

3) _ Dahili niz~rtlce J1lüe~sıs. lus- BORSA K 
. dd si J1luclbtn lan hısse1 te- 1 Ç K 1 S 1 Z A 1 L E S A Z 1 

cı m~ e . kte o hkamına 
selerıne verılme kanunu a . b Bu akıtam KEMANI SADi idaresinde 

·· ·· T' aret ıı'lı' ve ış u Y mettuun ıc ten · ' · l b' l"kt t v:f'k ·· de ona ·dil ve tashı- mükemmel saz hey etıy e ır ı e 
e dıd an. y~z suretle ta B A Y A N M U A L L A 

ma enın u J1lumiveve 
hl.MUHTIRA: l{e''?ti ed:rıann içti- ve az zamanda halkın takdirini kazanan 

l in htSS .. ~,eline k;ı- • b. ld BAYAN MENŞURE dahil olmak Ç • hafta ev• ı"ne tes- yenı ır yı iZ 
" .. d n bır eznes 

ma gunun ~ . SirJcet " . de oühuli-
dar hisseler~nı rnuJcabilın lazımdır. 
lim etmelerı ve 8ıınalart 'c:c:eler için 
ye varakaları edilen hı. {ve vnra
Bankalara tevdi tar diihhu·~esi olan 
alınacak makbUZ gir ı 
kasile del?istiril!r· k edebilir. E 
işbu içtimaa fştıra ccı.tSİ tDAR 

j\f P 

-----~atı m~tör-
lıtanbul ,,e tarı c:.emıye-

.. akil vasıta lu karan 

. d lik heyeti 
tın en: . sene _ 

939 CemiyetimiziP 151 17 - 2 
.• topııınt iyet merke-

um umıye 4) te ceJll b'lumum 
günü sant (~ eğinden ;Uzumu 
zinde aktedılCC ... nıııtarı 

buıuu-
Azanın hazır 

!lan olunur. 

Buz Makinesi Tesisi 
Fethiye Belediye Reisliğinden: 
1 - Fethiyede Belediyece mübayaa ve tesis edilcc~ buz ta~t1kası 

makinelerile teferruatı eksiltmeye çıkanlmı~ır. Keşü bedeli 4416 
liradır. 

2 - Muvakkat teminat 331,20 liradır. 
3 - Makinenin ve teferruatının fenni ve hususi şartlarile p1An, 

proje ve keşiflerini arzu edenler Fethiye Belediyesine veya Istanbul
da .. Galatada Karaköy 6 ıncı kat 12/13 numarada mühendis Şönmana 
murncant etmeleri. 

4 - Eksiltme ve ihle kapalı zarf usuliledlr. 
5 - Eksiltme ve ihale 1/3/939 Çarşamba günü saat 14 de Feth~ 

Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. (829) 

• Otomatik Ambalai 4 

Makinesinde 
Çalışmnk iizere İnhisar sigara 
makinelerinde, Çikulata nmba
Iaj makinelerinde çalışmış bir 
makiniste ihtiyaç vardır. Ta
liplerin Yeni Postane karşısın
da Kızılny hanı yanında 26 No. 

yn müracaatları. 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Göztepede Bağdat caddesinde 
273 No.lu hanede mukim Müved
det Büyük Topuz nezdinde bulu
nan 12 yaşlarında Biga kazasının 
Doğancı köyünden ölü Demirhan 
ve Emine kızı Muallnya K. M. 354 
üncü maddesine te\•fikan Gözte
pede Kavışdnğı caddesinde 107 
No. da mukim emekli albay Kera
mettin Ergünerln 9-1-939 tarih~n
de vasi tayin olundu~ nlfıkadara
na ilan olunur. 

-· :senın hareket ve "' 
ı.-.--_.___..::__~~Oı,btislerini çok yakından takip bir teşekkU: bekliyordu. Fakat bu ı-;; f;z.ıer Jı:onuiunCilıia~ce •ha-

J LAN 
TÜRKİYE ŞEKER 
FABRİKALARI 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

~~~- SÜMER BANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve 

Do um abr1kal e : 

IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Palieti 415 Kunıı 

16 
" " 480 .. 

Nazilli Basma Fabrikası ... 24 .. n 580 .. 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 24 " " 580 -Yalnız Ereğli Bez Fabriliasında: • 1 ,( 

1 O Balyalık aiparitler . . ~ 

575 ıçın .. .. " 15 ,, 
" " .. " 570 .. 

25 ,, ,, ,, 
il .. 565 n 

50 ,, 
" 

,, •• •• 560 .. 
Fintlnrla fnbrikada teslim şartiyle satılmaktadır. ..... 

İplik mü tehliklerinin yukarda ynzıb fabrikalara gönderecekleri be 
dilleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetindc iplik siparişi verebilecek 
leri \'e 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pa
muk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni şartlarla yal
nız Ereğli fabrika ına sipariş edebilecekleri ilan olunur 

Maarif Vekilliğinden: 
2259 sayılı konunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilkoktil

ların her beş sınıfı için beş ciltten müteşekkil bir okuma kitabı yazıl. 
ması müsabakaya konulmuştur. 

2-Müsabaka müddeti 1.3.939 dan başlamak ve 30.12.393 cumar
tesi guniı oğleyin bitmek üzere on aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30.9.1939 cumartesi gü
nü öğleye kadar bir dilekçe ile Maarü vekilliğine müracaat ederek bu 
müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara ala
caklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her yıl için 2500 lira telif hakkı verile
cektir. İkınci çıkan kitap serisıni yazana bir defaya mahsus olmak üze
re bırincinin müellüine verilenin bir yıllığı üçiıncü dördüncü ve be
şinci çıknnlara da birer defaya mahsus olmak üzere biner lira müka
fat verilecektir. 

5 - Mlisabnkaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere Ma
kine ile ve kiığıtlann yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarü Ve
killiği yayım direktörlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya gön
dermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, ve sairenin asıllarının 
yalnız bu nushalardan birinde ve yerlerine konulmuş olarak bulunma
sı kafidir. Müsabakaya basılmış bir kitapla girenlerde kitabın üç nüs
hasını verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser müsvcddJlcrile birlikte, eserleri ka
bul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve 
her türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif Vekilliğine üç yıllık 
bir devre için terkettiklerini ve kitnbın o devre içindeki her brualışının 
son tashihlerinin kendileri veya kendi mesuliyetleri altında tayin ede
cekleri diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdik 
li bir taahhüt senedi vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik vasıflan 
gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin 
formülü Maarif Vekilliği yayın direktörlüğünden alınabilir. Mektup
la istiyenlerin bir kuruşluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri 
ıazımdır. (716) 
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Bütün havat imtidadınca dişlerin güzelliğini .-e sağlamlığını temin eder 

TAN 14 - 2 - 939 , 
Karışık ve nasal Yapddığı belli olmayan bayat çocuk gıdalarile yavrunuzun 

sıhhatini tehlikeye koyarsınız. 

Allahrn ya tt "' b ra ıgı gi i saf ve tabii hububattan yapılmış 

JUJCAK: ~u garantiyi elde edebil- D 
rnek için dişleri "RADYOLİN,, ile 
sabah. öğle ve akşam her yemekten 

.sonra muntazaman fırcn1amak 

•• • 
ö Z L O UNLARl l lazımdır. 

Mühim Bir Nokta: 
Yemekleri müteakib her gece ya- hararetle bu mikroplar ve salya iira

tarken temizlenmiyen dişler mikrob- zatı büyük t h "b t l ı d . a rı a yaparlar. Gece-
ara ve on ar erecesmde muzır olan leyin fırçalanması ihmal edil d" _ 

yemek kırıntılanna muzır tesirlerine leri sabahleyin temizlemeğe ::ı~ş _ 
maruz bırakılmıştır, demektir. Gece- mak, kırılan bir vazo"u cı"la~l ~ş 
l · ~ d h"l" d -• amaga 
erı agız a ı ın e 35 dereceye varan uğra<:makta f k d B · · ~ n ar sız ır. unun ıçın: 

Sabah 
Her 

• Öğle ve 
Yemekten 

Akşam 
Sonra 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki 
hastahkların mikroblarını kökünden temizlemek 

i~in ( Helmoblö ) kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini artırır, kadın, erkek idrar 70rlukbırını, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, cıık sık ıdrar 

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

, idrarda kumun, mesanede taşların 
teşekkülüne mcini olur. 

Sı~hat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 
Dıkkat : Helmoblö, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

S I N 1 R •••• 
7 AMANIN HASTALIGIDIR 

SiNiR AGRILARI • ASABI öKSOROKLER • 
BAYGINLIK • BAŞ DöNMESl • ÇARPINTI 

ıe SiNiRDEN ileri gelen BÜTÜN RAHATSIZLIKLARI 
EYİ EDER. 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yemek isterseniz : 

tzMiRtN 

AŞÇIBAŞI 
Markayı tercih ed;niz. 

l Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonu ilanları 
-~~-----1 
As.k~r~ Orta okullar ıçm ıkışer ta-

kım Fızik ders aletlerile Kimya alet 
ve eczası ve tabiiye takımı alınacak 
tır. Açık eksiltmesı 15/2/939 Ç -
şamba günu saat 14 de Tephane~e 
!st~bul levazım amirliğı satmalma 
komısyonunda yapılacaktır. işbu 
ma~emelerin hepsı bır bayiden alı
nabıleceği gibi ayn ayn bayiden d 
alınabilecektir. Hepsinın tahmin be 
deli 4000 lira İlk temınat1 300 lir: 
dır. Şartname ve şekillerini gösteren 
kataloğu komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalarile bera
ber belli saatte komisyona gelmele
ri. (479) (709) 

* Dört adet iç ve dört adet dış 

Mişlen marka Fort otomobil tas -
tiği alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 15/2/939 çarşamba günü saat 
15 de Tophanede Istanbul Leva . 
zım amirliği satınalma Komisyo -
nunda yapılacaktır. İsteklilerin % 
15 kat'i teminatlarile belli saatte 
Komisyona gelmeleri. (504) (769) 

* Ordu sıhhiyesi için dört çeşit 
lastik malzeme müteahhit nam ve 
hesabına 24/Şubat/939 cuma gü-
uu. "'""'"" ... :s. f.. ~- r;ı,. .&. t 11 .,. 

amirliği satmalına komisyonunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. Hep
sinin tahmin bedeli 737 lira 50 
kuruş ilk teminatı 55 lira 31 ku
ruştur. Şartnamesi Ko. da görü -
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber belli saatte kom.is 
yona gelmeleri. (506) (780) .. 

Üçer adet çamaşır yıkama, sık
ma ve ütüleme makineleri müte -
ahhit nam ve hesabına alınacaktır. 
Açık eksiltmesi 3 nisan 939 pazar
tesi giınü saat 14 de Tophanede 
Levazım amirliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Hepsınin 
tahmin bedeli 13300 lira, ilk temi
natı 997 buçuk liradır. Şartna -
mesi komisyonda görülebilir. Bur
sa için ayn ve İstanbul için ayrı 
olmak üzere her makineye ayrı 

fiyat teklü edilecektir. İsteklile -
rin kanuni vesi:kalarile ve Ko .. da
ki şartnamesinde yazılı katalokla
rı ile beraber belli saatte komis
yonda bulunmaları. (516) (037l 

* 140 santim eninde 1280 metre 
arka çanta bezi alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 20-2-939 pazar
tesi günü saat 14 de Tophanede İs
tanbul levazım amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Hep
sini ntahmin bedeli 2560 lira, te-

Yita • K lori, Kuvvet, Kudret, ın, 

ıhh eş' En •• ZekA 
1 1 r ı, 

Cocukfarımza yediriniz. En yüksek evsafa malik olan 

bu özlü unu 
Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, 
Mısır, Türlü, Bezelya, Badem, Çavdarözü unlarını 

Öksürenlere 

" 

... ·~",. ...... ·,~ -ı..·- ' .. 

Çocuklarınıza Yediriniz. 

KATRAN HAKKI EKREM 

Nevralii NEZLE· KIRIKLIK BAŞ 
DIŞ AGRILARI 

Soğuk algmlrklan _ Kırgmldi ve bütün ağrdara k.arp 

BiR KA$ E 

NEOKALMINA 
DIR 

dikkat ediniz. 

minatı 384 liradır. Şartname ve nü- 4 MÜJDE! 

ı ı 

munesi komisyonda görülür. İs - '@~~- sı~ı ıFR 
teklilerin kanuni vesikalarile be- I' 
raber belli saatte komisyona gel- Bayanlara mahsus lın . . 
meleri. (514) (935) yeni modellerie as~ ~e pırlantalı S t N G E B saatlerınm * - EMSALLERİ ~!m;ştır. Fiatlan 75 ila 500 liradır. . 

BİLECİK 
32 ton zeytin tanesi alınacaktır. Taşradan t 1 IB ON BEŞ SENE GARANTiLh?İB -

Kapalı zarfla eksiltmesi ı mart 
939 

S l N G E R SAAT a ep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 
İstimlak d ı . . MACAZALARI - lstanbul Eıninönii. Tel: 21964. 

çarşamba günü saat 15 de Topha- o ayısıyle ma - ştu 
nede levazım amirliği satınalma gazamız arkadaki dar sokağa naklolunmu r. 

komisyonunda yapılacaktır. Tah _ • · • , 
min bedeli 5760 lira, ilk teminatı • • ı . ~ • • 
432 liradır. Şartnamesi komisyon- Muhammen kı . • 

d .. ··ı b·ı· İs kl"l . k 1 Ymetı a goru c ı ır. te ı erın anuni Lira Kr. 
vesikalarile beraber teklif mektup- -- -

Gürer Kitabevi 
AÇILDI 

Her nevi cilt işleri yapılm:ıkta 

1 

ve bütün g~ete, · mecmua ve 
. kitaplar bulunmaktadır. Mek

tep levazımı ve kırtasiyenin en 
iyisi satılıyor. 

Yeni çeşitlerimizi bir defa 
görmek kafidir. 

12 R v ,. N TATLI BiR UYKU 
tt:; TEMİN EDER 

C:lll ........ ._................ ~ 
lannı ihale saatinden bir saat ev- 153 50 
vel komisyona vermeleri. 

(515) (936) 

Boğazi · d d k' 51 N çın e Tarabyada Bostaniçi sokağın a es 1 Yeni 
1062 96 G o. lu beş buçuk dönüm miktarında arsanın tamamı. 

istonbul Üniversitesi Rektörlüğünden : 
Edebiyat fakültesinde tecrübei ruhiyat ve Arap ve Fars dili ve ed~ 

biyatı doçcntlikleri açıktır. 
Talimatnamesi mucibince 14 nisan 1939 ayı içinde imtihanlan baş-

ııvacaktır. Isteklilerin mart spnun a kadar rektörlüğe başvurmaları. 
(818) 

Sahibi ve. Neşriyat Mütfilrü Halil j 
Lfüfü DÖRD"ÜNCt) Gazetecilik ve 
Neşriyatı T. L. Ş. Basıldığı yer TAN 

Matbaası 

alata'da Bereketıade mahallesinde ve sokağında 7 - 9 
No. lu M Yukanda eşrutahane arsası; . 

2/ 939 tarih· ydazılı gayri menkullerin mülkiyetleri p:şın para ile 7 / 
saat 15 d ıkn e~ on gün müddetle uzatılınıştır. lhalesı 1712/ 939 günü 

e omı · · ·· d d" pey paralari 
1 

syonda yapılacağından taliplerının yu~ e ye ı buçuk 
y e Akarat ve Mahlülat kalemine gelınelerı. (906) 

Çocuk Aranıyor 
Yazıhanede çalışmak üzere 15-20 

yaşlarında bir çocuğa ihtiyaç var. 

Marpuççu~arda Sarı oğlu Han ikin.:-i 

kat No. 8 müracaat. 


