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1939 GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
lNKILAP KlTAPEVJ 

Cümhurreisimiz, Amerika 
Halkına Radyo ile 

Bir Mesai Irat Edecektir 
Ankara, 18 (Tan muhabirinden) - Cüm

hurreisimiz İsmet İnönü yakında radyoda 
dost Amerikan halkına bir mesaj irad ede
cektir. 

Ankara, 18 {Tan muhabirinden) - Cüm
hurreisimiz İsmet İnönü· bugün saat 12 de 
Meclise gelerek Meclis Reisi Abdülhalik Ren
da ile bir müddet görüşmüştür. 

* Bu münasebetle radyomuzda bir kaç gün 
evvel sesin Amerikada nasıl duyulduğuna da
ir tecrübeler yapılmış ve tam bir muvaffakı -
yet elde edilmiştir. Cümhurreisimizin bu me
sajı Türk efkarı umumiyesinin Amerika hak
kındaki samimi hislerine tercüman olacak ve 
Türkiye ile Amerika arasında mevcut dost
luğun tezahürlerine bir vesile teşkil edecek -
tir. Mesajın tarihi ve saati burada ve Ameri
kada halka ilan edilecektir. 

Mısır kıralı Faruk'un doğum yıldönümü mü-
nasebetiyle Reisicümhur İsmet İnönü ile Mı
sır kıralı Majeste Faruk arasında telgraflar 
teati edilmiştir. 

* Ankara, 18 (Tan muhabirinden) - Ve-
killer heyeti, öğleden evvel mutad toplantısı
nı Başvekil Refik Saydamın riyaseti altında 
yapmıştır. 

Halkevleri Bayramımız 
Bütün Yurtta Kutlanıyor 
İSMET 

INONU 
Diyor ki: n UUlo.\..\.l\..l..l YQı.CUlUCliuaııu 

külfetsiz toplanacaklan 
yer olduğu gibi, vatandaşların 
~emleket ve millet işlerini, 
bilhassa milletin yüksek kül
tür işlerini düşündükleri gibi, 
~etsiz konuşabilecekleri 
hır yerdir. 

.. Halkevlerine ilk açıldığı gün -
den itibaren büyük bir milli mü
~se ehemmiyetini atfettik. Her 
Yerde vatandaşların Halkevinde 
toplanarak ilmi ve içtimai mese -
leler için fikirlerini birbirilerine 
=vkle. söylediklerini, memleketin 
Yasetı ve iktısadiyatı hakkında 

~alumat almak için bu vasıtadan 
ıs .. ifade ettiklerini memnuniyetle 
gordüıt. 

''ltiııetımizln ilerleme hamlesi 

ıo kadar fazladır ki bugun·· ihtiyaç-
ara k" · ' k afı geleceğini tahmin ederek 
0Yduğumuz bir ölçüyü iki sene 

sonra "Ok . kalmı .. .. A k :.- gerı ş goruyoruz. 

1 
n arada olduğu gibi başka yer

erde d 
tığ e Yaptırdığımız bir bina, aç-

ımız bir salon, nasıl doldurula-
~=ğ~ndan endişe ettiğimiz bir mek 

1 
p, iki sene sonra bütün ihtiyaç-

ların gerisinde kalıyor Biz bu dar-
ıkt • 

S 
1 
an Yalnız memnun olmalıyız. 

a onlann, mekteplerin geniş gel
ınelınsinden korkulur; onlann dar 
ge esi ·11 . . hı mı etın daıma daha çok 
tez: daha çok mesafe aldığını gös· 

rır. 

H alkevlerinde milli ve içtimai 
. hayatın temelleri terbiye su

retınde, tedris suretinde konu' • 
hl ' 8 suretinde mütemadiyen kurul· 
tnalıdır: bunu iltizam ediyoruz. 

R 
"Cümhuriyet H.llk Fırkasının, 

alkevl · 
1 

. en vasıtasiyte memleket 
çınde takip ettiği kilittir politika· 

sı; bu vasıta ·ı ·1· f . .. ı e ı ım ve ennı '"' -zel ' ... -
k .sanatları yaymak, bu memle -
k etın aiyaseti, iktısadiyatı bak • 
tında en yeni, en doğru malfuna· 

1 ortaya dökmektir. 

d "İlim ve fen noktai nazann -
an Halkevleri, muhitlerinin oku

muş, bilen, öğrenmesini ve öğret-

dmesi_n~ sevenlerin çalışması için; i
eahnı .. · b. rnuessır kılması için hazır 
ır Vasıtadır. 

(Sonu Sa: 8, Sü.: 5) 

Başvekil, Bugün 158 
Yeni Halk evini Mühim, 

. !lJ[ı evıJ!i!~~}g~~~ev~!n~~ı 
cı açılış yıl dönümüdür. Hal - 367 yı bulacaktır. 
kevleri bayramı, ayni zamanda B ·· b tl B . . . . u munase e e aşvekıl ve Par-
ye.nı evlerın kuruluş merası - ti Genel Başkan Vekili Doktor Re-
mıyle de tesit edilmektedir. file Saydam Ankara Halkevinde bir 
Türk milletinin enerjisini veni nutuk söyliyecek, halen çalışmakta 
baştan bir kat daha şuurlu ve olan 209 Halkevinin faaliyet ':>ilan
zinde olarak kenetleyen Milli çosunu izah ederek memleketin 
Şef İsmet İnönünün · .. k k d' _ muhte~f yerlerinde hazırlıklan ik-

. . yu se 1 mal edılen 158 yeni Halkevini de •· 
rektıflerıyle, bu yıl dönümünde çacaktır. 
de 158 Halkevi daha faaliyete (Sonu Sa: 8, Sü: 2) 

Başvekil C. Mardamın 
istif ası Suriyede 

Karışıklıklara Yol Açtı 
Şamda Bombalar Patladı, Nümayişlerde 135 Kişi 

Yaralandı, Halk Arasındaki Galeyan Artıyor 

Şam, 18 (Hususi) - Başvekil Ce
mil Mardamın istifasiyle kabine su -
kut etmiştir. Cemil Mardam Bey is
tifasında ''kabinenin yeni inkişaflar 
dolayısıyle iktidarda kalamıyacağı · 
nı,, Cümhurreisi Haşim Elitasiye 
bildirmiş ve bu suretle Suriyede 
mühim bir buhran baş göstermiştir. 
Cemil Mardam bey arkadaşları mil -
li bloka mensupturlar. Cümurreisi 
de ayni blokun şefiydi. 

Fransanın, Suriyeye istiklal ve -
ren muahedeyi tasdik etmiyeceğini 

anlatması üzerine, Cemil Mardam 
kabinesinden iki nazır Fransayı pro
testo için istifa etmişlerdi. O zaman
danberi Suriyenin öteberisinde Fran
sa siyaseti aleyhinde nümayişler vu
kubuluyor ve halk da bu siyasetten 
hoşnut olmadığını gösteriyordu. Ce
mil Mardam Bey arkadaştan 938 mu 
ahedesinin imzası üzerine iktidar 
mevkiine geldiği günden batlayarak 
istiklal muahedesini tasdik ettirmek 
için çalışmııtır. Bir iki ay evvel, Pa
riste be§ ay kadar süren ikameti es-

. nasında muahede,. zeylller müza -
kere ederek muahedeyi kurtarmak 

.(.!ontı: Stı. 1, ri. 4) 

Hariciye V ekilinıiz 
Bükreş Yolunda 

"Sulh Perisinin Rahat 
Nefes Aldığı Tek 

Köşe Balkanlardır,, 
Saracoğlu, Bugün Bulgar Başvekili ile Görüşecek, 

Metaksas, Belgrattan Bükreşe Gidiyor 
Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu, Balkan Antanb 

Daimi Konseyi toplantısına iştirak etmek üzere dün akşam 
saat 22 de refikası ile birlikte Semplon ekspresiyle Bükreşe 
hareket etmiştir. Vekil, Sirkeci garında Vali ve belediye reisi 
Dr. Lutfi Kırdar, Fethi Okyar, İstanbulda bulunan mebuslar, 
İstanbul komutanı, Emr;ıiyet müdürü Sadri Aka, müddeiu
mumi Hikmet Onat, ve kalabalık bir halk kitlesi tarafından 
teşyi edilmiştir. Hariciye Vekilimiz 

Şükrü Saracoğlu 

ispanyada 

Şükrü Saracoğlu, dün saat 18 de~ 
Perapalasta eski İngiliz elçisi Sir 1 r· ............. ~·~·"4• ...... . 

-, Persi Lore~i .. kab.~l .~erek yanın sa- "FRANSA Bütün 
1 at kadar goruşmuştur. Öğleden son _ 11 

ra da. Fransız hastahanesine giderek i Müstemlekelerine 
tedavı altında bulunan eski Fransız 

İki Taraf da :i~~ük elçisi Ponsoyu ziyaret etmiş- Asker Gönderiyor 
Londnı, 18 (Hususi) - Parlsten 

bildirildiğine göre Fransa Cibutl
deki, ve diğer mOstemlekclerindekı 
mUdafaa kuvvetlerini iki misune Mütarekeye 

Yanaşmıyor 
--0--

A ıaana uombalancu, 
200 Ölü ve Yarah Var 
Londra, 18 (Hususi ı - İspanyada 

vaziyet şu merkezdedir: İspanya 
Cümhuriyetçileri arasındaki fikir 
ihtilafı bariz bir şekil almıştır. Bu 
ihtilaf, Frankistlere karşı mukave
mete devam edip etmemek üzerin
dedir. Anlaşılan Cümhurreisi Azana, 
mukavemetten bir netice çıkmıya
cacğına kanıdir ve onun için Fran· 
kistlerle memleketi yabancı istila
dan ve nüfuzdan kurtarmak intikam 
siyaseti takip etmemek esa~ları :ia
hilinde sulh yapmak lehindedir. Di
ğer taraftan Başvekil Negrin ile Ha
riciye Nazırı Del Vayo ve arkadaşla
rı sonuna kadar mukavemete devam 
etmek ve Cümhurreisini de Madride 
götürerek, yahut mukavemet lehin
de olduğunu ilan etmesini temin ede 
rek içtihatlarına iştirak ettirmek is
tiyorlar. Günlerdenbri Pariste bulu
nan ve Fransa Hariciye Nazırı ile de 
görüşen Del Vayo bu işle meşgul ol
muş, Cümhurreisi Azanayı Frankist
lerle müzakereye girişmemiye ikna 
etmiştir. Bunun neticesi olarak Del 1 

Vayo bugün tek başına Madrıde dön 
müştür. Parısten haber verildiğine 
göre Azana ile Frankistlerin Paris 
ajanı arasında müzakereler yapıldı- ! 
ğına dair yayılan şayialar yanlıştır. , 
Frankistlerin ajanı da muzakere vu- 1 
kuunu tekzip etmiştir. Bununla be
raber Reis Azananın sulh lehinde 
bir beyanname neşretmesi beklen
mekte idi. En son haberlere göre A-, 
zana bu beyannameyı yazmaktan da 
vazgeçmiştir. f Sonu. Sa. ın. Su. l) 

Paris Elçimizin Refikası 

Ziyafet Verdi 
Paris, 18 (A.A.) - Türkiye bü

yük elçisinin refikası Bayan Davas, 
büyük elçilik salonlarında, Fransa 
Reisicümhurunun refikası Bayan l 
Lebrun'un şerefine büyük bir ka -
bul resmi tertip etmiştir. 

Vekilin beyanah 

Şükrü Saraçoğlu, dün, Perapalas
ta kendisini ziyaret eden bir muhar

çıkarmlştır. 
rirlmize şu beyanatta bulunmu;tur· CibuU üssOniln takviyesi için 

"Bu akşam Semplon ekspresile ve Marsllyadan hareket eden bir va-
Edirne - Filibe - Rusçuk tarikile purla 225 asker gBnderllmt,tlr 
Bükreşe hareket ediyorum. Yolda, Fransa hUkOmetinin Hainan'a harp 
yakında Ankaraya gelecek olan Buı- ........ n .. rı •lind"".,. .... ıc lmkAnını tetktk 

B ettiği haber verilmelc:tedlr. 
gar aşv~ili ile görüşebileceğimizi Fransa 1935 anlaşması ne SomııU-
Sofya sefirimiz haber verdi. den İtaıyaya terkedilen fakat, hal· 
Bükreşte Balkan müttefiklerimi- ya tarafından henüz işgal edilmemiş 

zin devlet adanılan ile tanışmak on- olan araz.inin muhafazasını sabit 
larla milletleriınizi alakalandıra~ -: postalarla temin etmeğe karar ver-

ıu- mlşUr. 

(Sonu, Sa: 10: Sü; 4) --·••••••• •• •• •••• •••• • ••• 

Baro Reisi Denizbankın 
V ekileti işi Yüzünden 

Dün istif asını Verdi 
Hasan Hayri Tan, n 12 Bin Lirallk Mukavele 

Yaptım, Yan Ücreti Aldım, Ortada Mevzuata 
Aykırı Vaziyette Hiçbir Şey Yoktur 

11 
Diyor 

Haan Hayri, Jünkü toplanhJa iatilaı ıebeplerinl anlatıyor 

Davette bütün elçiler ve nazırlar 
refikalarile birlikte hazır bulunmu~ 
lardır. Diğer davetliler arasında 

Ayan ve Mebusan reislerile bir çok 
parlamento azası Riyaseticümhur ve 
Hariciye Nezareti erkanı, Akademi 
izalan ve Paris'in tanınmış şahsi -
yetleri de göze çarpıyordu. 

Baro umumi heyetinin haysiyet 
divanı aza namzetlerini seçmek ü
zere yaptığı dünkü toplantıda Baro 
reisi Hasan Hayri Tan kürsüye 
gelmiş ve Denizbanktan aldığı da~ 

valann ücreti olan 6 bin lira etra
fındaki dedikodulardan dolayı istifa 
ettiğini bildirmiş, :kürsüden indikten 

sonra salonu terkederek gitmiştir. 
Hasan Hayri Tan tam seçim va

pı lacağı bir sırada kürsüye gelmif 
ve şunlan söylemiştir: 

" B - azı gazetelerde Denizban!t-
tan altı bin lira ücret aldığıma dair 
yazılar çıktı. Bu hldiseden size kısa

(Sonu: Sa. ıo. Sil 2J 



z 
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Hesap 
•• 

Y nhş 
ağda an 

de ••• 
o er 

Ya.zan: M. Turhan TAN 

Y nnb~ hesap Bağdatton döner, 
derler. Bu, iltizam edilerek 

veya edilrniyerck yapılan hataların 

ergeç meydnna çıkacağını, düzelti • 
leceğini, anlatmak için darbolunmuş 
bir meseldir. Fakat Bağdnttan dönen 
yanlış hesabın cezasını o yanlışın ya. 
pılrnasında ilgisi olmayanlara çektir
menin de eniz olduğunu gösteren bir 
mesel, bir ı.•ccize, bir mantık kaidesi 
yoktur. Halbuki Denizbankın böyle 
bir iş yaptığını \.'e bir, çok memura 
ıztırap çektirdiğini duyduk, enikonu 
hayret ettik ve keyfiyeti bu siitundn 
ortaya koyarak sayin İktısat Vekili
nin hakseverlik duygularını tahrik 
etmek istedik. Vıikıa şudur: Rir kı • 
sım kontrol ve kişe memurlarına yıl 
başı münasebetiyle birer maaş nis -
betinde ikramiye verilmişti. 

Yeni llkmektep 
Binaları lçin 
Tahsisat 

içyağı· imalathaneleri 
Hakkında Talimatname 

Vilayet ilk tedrisat bütçesine ait 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. Yeni 
Bütçeye İstanbul muallim kadrosu
na yeniden 20 muallim ilavesi ve ta- l 
til kamplarile çocuk bahçeleri tesisi 
için de mühim miktarda tahsisat ko
nulmuştur. 

Yağ Eri en Yerler Talimatnameye Göre 
S; ı Sıhhi Şartlara T Cibi Tutulacak 

Demen ilave edelim ki memurlar 
bütün ömürlerinde böyle bir ikrıımi
hattıi düşlerinde • görmüş değiller • 
di. Onun için mütehayyir \.'c her 
bankanın memurlarına karşı böyle 
davrandığını hntırlayınca da Deniz • 
bankın hizmetinde bulundukların • 
dan dolayı mii!tehir olmuşlardı. Fa • 
kat zavallıların sevinci meğer bir 
rüya hııleti imiş. Çünl·ü onlnr, umul
mayan bir piyanko ikrrııniyesi gibi 
U 'uçlnnnda vakitsiz peyda oluveren 
paraları çoluklarının, çocuklarının 
eksiklerine, gediklerine sarfedip rn
hata erdikten bir iki giin sonra zalim 
ve müstehzi hakikat, Denizbank U -
mum l\füdürlü[.riiniin bir emirnamesi 
şeklinde, karşılarına dikilir ve ku • 
laklanna şu soğuk cümle okunulur: 

- Kontrol memurlarına ikrami -
ye verilmesi bir yanhşlık neticesi -
dir. Onlar, kendilerine verilen para
yı iade edeceklerdir. 

Vali ve Belediye Reisi Lutri Kır
dar bu seneki butçeye bilhassa yeni 
mektep insaatı için kafi miktarda 
tahsisat istediğinden maarif idaresı 
bu maksada sariedilmck üzere büt
çeye 200 bin lira tahsisat koymuş
tur. Yeni mektep inşaatı icin geçen 
sene bütçeye konulmuş bulunan pa
radan da 50 bin lira hala sarfedil
memiştir. Bu para da yeni sene so
nuna kadar sarfedilecektir. 

Bu para ile yapılacnk mektepler
den birisi, Tünelde, eski Mevlev'ha
ne tekkesinin yerinde olacaktır. Bu
rada yapılacnk bina, Fındıklıdaki 

"İsmet İnönü., ilkmcktebi gibi bü
yük bir bahçeyi, jimnastik salonla
rını, banyo odalarını ihtiva edecek 
modern bir bina olacaktır. 

Bundan başka yeni sene içinde 
':Osküdarda da yeni bir mektep bina
sı yapılacaktır. Diğer yapılacak mek 
tcplerin yerleri henüz tnyin edilme
miştir. 

Tahsisatın bir kısmiyle de yeni 
binalarda bulunan mekteplerin <'i
varmdaki arsalar istimlak ctlilecek 
ve bu mekteplerin bahçelerine ilnve 
edilecektir. 

GUMROKLERDE: 

Kaç k ipekli Kumaş 
Bulundu 

Bütün geliri mütevazi aylığın - Dün Haydarpaşaya gelen ekspres 
dan ibaret olan bir memura bir aylık yolcularından Siirtli Mecit isminde 
nlsbetinde ceza tarhetmenin ne de- birinin üzerinde ve bavulunda 14 
mek olduğunu ancak onlarla hemhal top kadar kaçak ipekli kumaş yaka
olanlnr anlar. Böyle bır muamele o lanmıştır. 

Belediye sıhhat işleri müdürlüğü· 
nün içyağlar ve bu yağların imal e
dildikleri yerler hakkında hazırla

makta olduğu tnlimatname ikmal e
dilmiştir. Talimatname bu hafta Şe
hir Meclisinde görüşülecektir. 

Talimatnameye göre içyağlarının 
eritildiği yerler, gayrisıhhi müesse
selerden addolunmaktadır. Bu gibi 
gayrisıhhi müesseseleri açmak isti
yenler belediye riyasetinden müsa
ade istiycceklerdir. Yapılncak sıhhi 
ve fenni tetkik neticesinde keyfiyet 
Sıhhat Vekaletinden sorulacak, ve 
ancak Vekaletin müsaadesiyle açı
labilecektir. 

Hıfzıssıhha Kanununun neşrinden 
evvel açılan ve bugüne kadar fasıla
sız olarak çalışan müesseseler ayni 
sartlara uymıya mecbur tptulacak
Jardır. Yağ imaUithanelerl üç sınıfa 
tefrik edilmic; bulunmaktadır. 

1 - Margarin imalathaneleri. 2-
Yemeklik içyağları eritme yerleri, 
3 - Sanayide kullanılmak üzere yağ 
eriten verler. 
Yem~klik içyağ eritme yerleriyle 

sanayide kullanılacak içyağ eritme 
verleri şu şartları ihtiva edecekler
dir: 

Hayvani yağların kabul ve yıkan~ 
ma ve parçalanma yerleri; erimiş 

yağlann depo yeri soyunup giyin
me, yemek yeme, temizlenme kin 
de işçi yerleri biribirinden ayn ola
cak ve zeminden iki metre yüksekte 
olacaktır. İmalathanelı:-rin etrafı bol 
güneş alabilecek şekilde aı;ık ola
caktır. 

Bundan başka hava değiştirmek 

Eminönü lstimlakinin 
Birinci Kısmı Bitiyor 

memuru otuz gün otuz gece - çoluL'U Muhafaza teşkilatı memurları, Me 
ile, çocuğu ile beraber -oruç tutmı· cidin vaziyetini şüpheli gördükleri 
ya, yahut şuna buna el açıp borç pa- için yanına yaklaşmışlar ve paltosu· 
ra dilenmeğe mahkünı etmek de - nun çok kabarık durması nazarı dik-
mektir. kati celbettiği için merkeze davet e- Eminönü meydanına ait bir numa-

t 1 dcrck üzerini aramışlardır. Paltosu- d t 
şte Denizbankın "ikramiye,, o a· ralı plan bir buçuk aya ka ar ama-

nun içinden, sureti mahsusada yer-
rak verdiği parayı, yanlış olmuş ha· .k mı·yle ikmal edilmiş olacaktır. Bu 

leştirildiği anlaşılan müh'm mı tar-
hanesiyle memurlardan geri almağa M .d. pla·na dah·ıl olup ta henüz istimlak da ipekli kumaş çıkmıştır. ecı ın 
kalkışması bu kadar acıklı neticeler bavulunda da külliyetli miktarda edilip yıktırılmamış ü~ dükkanla iki 
do !uracak bir hareketti. Şu vaziyette ı · d b · · · ~ 
bankadan şefkat göstermesi ve geri kaçak ipekli kumaş e e geçmış ve ay- han kalmıştır. Bunlar an ırısı, a-

rıca ten fanilasının içinden bir kaç kt ı kta olan Eminönü ha-
alınmasına karar verilen "ikramiye!,, len yı ırı ma 
leri on taksitte tahsil ettirmek gibi parça ipekli daha çıkmıştır. nının arkasındaki Latif Handır. Bu 

ıııuhafaza teşkilôtı memurları. d~r 
adili insa( kaidelerine U"·gun bir hııl n k h- han sah'pleri belediye kanununun 

" hal bir zabıt varakası yapara a-
çare i bulması beklenirdi. Fakat Sn- S 1 k kendilerine verdiği hakka istinaden 
ti k diseyi tesbit etmişlerdir . . uç u . a-

eye aptınlan on binlerce liranın ı ktır ·ıradı gayrıs· afi üzerinden kıymetinin 
Çakçılık m ahkemesine verı ece · 

geri alınması için ne idari, ne kan\ın·ı B h f '7o 20 sini icraya yatırmıştır. u a · 
bir tedbire henilz baş vurınamıg olan -<>-- b 

. b k ,__ . o .. p staları ta han sahiplerine bu şekle göre te 

için otomatik tesisatı bulunacaktır. 
Bu gibi yerlerde istihsal edilecek 

yemeklik içyağlarının satışa çıkarıl
dıkları kapların üzerinde, yağın 
nev'i ve menşei sarih olarak yazıla
caktır. Mevaddı iptidaiyesi sıhhi ev
safı haiz olacak ve ticarete se.rkinde 
de bu temizliğe riayet edilecektir. 

Yağlara, hazırlanma esnasında, ne 
maksatla olursa olsun kimyevi .bir 
madde katılmıyacaktır. İçinde kıl, 
deri parçası gibi hayvani bakiyeler 
bulunan yağların, hem satıcıları, 

hem de amilleri tecziye edilecektir. 
Acımış, küflenmiş veya yüksek de
recede hamızi yağlar katiyen piya
saya çıkarılmıyacaktır. Yağların 

içinde az miktarda tuzdan g'.lyri, t:!C· 

nebi madde bulunmıyacaktır. Bu 
yağların iptidai madde1eri ancak, ta 
ze olmak şartiyle içyağı, gömlek ya
ğı, böbrek yağı, kavram yağı, Çö7 
yağı ve kuyruk yağından ibaret ola
caktır. Yemeklik yağ istihsal edildik 
ten sonra kazanlarda kalan pakiye
ler, sanayide ku11anılmak üzere der
hal boyatılacaktır. Yemeklik ya~ is
tihsal edilen imalathanelerP., başka 
yerden eritilmiş içyağı getirip imal 
etmek menedilecektir. 

Yemeklik veyahut ~anayi icin ya~ 
eriten yerler tedarik ettikleri iptidai 
ıınadde1erin günlük miktarını, elde 
ettikleri yağı ve bunlan nereye, ne 
miktarda sattıklarını muntazaman 
bir deftere kaydedecekler ve her 
teftişte hazır bulunduracaklardır. 

Margarin hnallithaneleri için de 
ayn bir talimatname tatbik edile
~ektir. 

•• A A n tr--rr. 

Bakırköy Ortaokulu 
Konseri 

Dün Bakrrköy ortaokulu tarafın
dan l938 _ 1939 mevsimi için tertip 
edilmiş olan konserlerden birincis~ 
olan koro konseri Bakırköy Halkevı 
salonunda verilmiş ve çok beğenil
miştir. 

Muallim Maaşları Verildi 
Uzun müddettenberi maaşlarım a-

1amıyan orta tedrisattaki yardımcı, 
ücretli muallimlere ait havale gel
miştir. Mekteplerden bir kısmı dün 
muhasibi mes'ullüğe müracaat ede· 
rek paralarını almışlardır. Bir kıs
mı da yarın alacaklardır. 

Denız an , yote>ttl memurlan sıkbo- rgup O 

ğaz etmekte tereddüt göstermiyor ve intizamsız ligat yapılacaktır. Tarsusta Temizlik leleri 
sanki o uğursuz "ikramiye!!» yi 0 tl'rgüp (Tan)-Bir aydanberi posta Bu hanın yanındaki binanın istim :ı 

Terfi Edecek 
Adliyeciler 
Tesbit Edildi 

Adliye Vekaleti İstanbul hakim 
!erinin yüzde otuzundan fazlasını 
terfi ettirmiye karar vermiştir. Yal
nız terfı edenlerm lstanbuldan baş
ka yerlere tayinleri de kararlaştırıl
dığı için kendilerine bu terfi ve na
killeri kabul edip etmiyccekleri so
rulmuştur. 

Asliye Üçüncü Hukuk azasından 
Ali Rızanın Trabzona, Asliye İkinci 

Ceza azasından Nıgfırın Sinoba, As· 
liye Üçüncü Ceza Reisi Necip Nadi
rin Mardine, Beşinci Hukuk iızasın
dan Şakirin Konya Ereğlislne, İkin
ci Hukuk fıza muavini Semihanın 

Aydına, Birinci Hukuk aza muavini 
Meiharetin Yozgada, İkinci Ticaret 
iızasından Nazifin Ordu~a, İkinci Ti 
caret azasından Beyhan'ın Denizliye 
Birinci Ticaret azasından Zekinin 
Rizeye, Beykoz müddeiumumi mua
vini Şekibin Amasyaya, Birinci Hu
kuk azasından Muhittinin Mersine 
terfian nakilleri kendilerine teklil 
edilmiştir. 

Bunların bir çokları eski maaşla
riyle 1stanbulda kalmayı tercih et
tikleri için tekliflere red cevabı ver
mişlerdir. 

MOTEFERR1K : 

Havagazı Şirketine 

Haciz Kondu 
Istanbul Havagazı Şirketi aciz ha

li göstererek bir vergi borcunu ver
mek istemediğinden İstanbul mali
yesince haciz kararı alınmıştır. Şir
k(:tin veremez göründüğü bu vergi 
miktarı bin liraya bile baliğ olmıynn 
geçen seneye ait muamele vergisi 
borcudur. Şirket müteaddit ihbarla
ra rağm.en borcunu vermediğinden 
maliy~e an\ıni yoUarttab gldilerek 
~u ton KOK .t\.UUlUl uuc; H ....... M ,. ......... --s 

ve kömür evvelJd gün öğleden sonra 
gaz.hanede satılmıştır. 

Şişli ' Telefon Santrah 
Eylulde Bitiyor 

19. 2 - 939 

Biz de 
Mevludü e 
Okutahm? 

• 1 

S - Dahiliye Vekilinin ta -
miminden sonra diin Ciim -
huriyet gazetesinde Nadir 
Nadi imzasiyle çıkan bir baş -
makale okudum, ve lrayrele 
düştüm. Çü11kü Dahiliye Ve
kilinin tamimiyle bu yaz111ı 
barıştıramadım. Papayı mu -
kaddes bilen ue omm m·kasm 
da11 göz yası isteyen bu yazı -
da muharririn ne istediğilli 
pek kavrayamadım. Acaba 
bizim de mukaddes - Papanm 
aziz rulıuna mevliidüşerif mi 
okutmaklığımızı istiyorlar ? 
Ben de Atatürk inkılabını mu 
haf azaya yemin etmiş bir 
gencim. Beni tenvir eder mi
siniz? 
Kumkapıda l\fuhre sokağında 7 

Numaradn Recep 

C - O yazıyı biz de okuduk, ve 

biz de sizin gibi hayrette kaldık. Çün

kü biz de sizin gibi maksadını pek 
anlayamadık. Bu yazıda suiniyet a

ramayalım da, onu muharririnin 

gençliğine ve toyluğuna bağışlaya • 
hm. 

\ * 
S - H alkevlerinde temsil kol 
ları tarafından verilen tem -
aillere ait olmak iizere gazete 
lerde çıkan resimlerde, oyun • 
cuların hep fesli, sarıklı ııc 
saltanat devrine ait kıyafet -
lere bürünmüş olduklan gö -
rülüyor. Buna neden lüzum 
göriiyorlar? 
C - Oynanan piyes o devrin ha

yatına aitse, tabii o zamanki kıyafet

lerle oyunu temsil edip canlandır -

malan z;ıruridir. Bunun başka tih·

fü olmasına 1.rhk5.n var mıdır? 

S - Elektrik ve Havagazi fr 
ketleri, mukavele yapılırken 
mü terilerindcn bir mıktar 
depozito alırlar. Bu depozito 
malıiyeti nedir? Biiyiik bir 
yekun tutan bu depozito pa -
raları nerede mulıafaza edi -
lir, ve nemasından kim istifa
de eder? 
C - Şirketlerin aldıklan bu de .. 

pozltolar, müşteriler, adreslerini de
ğiştirirken, veya aboneyi bozarken 

Şişlide yapılmış olan telefon san: 
tralinin mart içinde bütün Aletlen 
yerlerine takılmış olacak ve eyl~l
den itibaren faaliyete geçecektir. 
Şehrimizde kayrtlı telefon abon~le
ı inin miktarı 12 bindir. Şişli faaliye
te · müracaat ve kaydedilmiş 

. geçınced b k daha bin abone mevcut borçlarına karşılık olarak a
hın abone en aş a 
kt.ıydedilecektir. Ayrıca Kadıköy lınır. Tabii şirketin ~asasında. d~r, 
E:r.ntrali de genişletilerek mevcut 8 ve nemasından tabii şirket ıstifadc 
yüz aboneye daha 400 a~~e ilave o- eder. Elektrik Şirketi şimdi hükUme
lunacaktır. Yeni tesisat bıtınee artık te gı!>l'TY'liştir. Umanz ki Nafia VekA -

. · · ·· küüıt kalmı- -r·· 
telefon lçın hiçbır muş leU bu depozito meselesini abonele-

yacak tır. rin lehinde halledecektir. 

* zavııllılar ihtilfıs edip, birer de pn a- lann aldığı intizamsız vaziy:t, ha~- Iakine de yarın başlanacak ve kıy- Tarsus (TAN) - Belediye reisi 
port uydurup h~d~t dışına kaçmağa kın bir gün sonraki gazetelerı sırası- meti takdir edilerek sahiplerine teb- doktor Celal Ramazanoğhı. kahve-
haı:ırlanmışlar gıbı hemen şubat ay • le okumasına mani olmuştur. ligat yapılncaktır. eileri, kcbapçılan, berberleri, fınn-

Prost'un Muliavelesi 
Yenileniyor 

Son günlerde Paristen Mısıra gi
den şehir müteh!lSSlSı Prost Nisanda 
şehrimize dönecektir. Mütehassısla 
yapılmış olan iki senelik mukavele 

Mayısta bitecektir, fakat şehir plam 

henüz ikmal edilip tasdik edilmedi
ği i-çin iki sene müddetle mukavele
si tecdit edilecektir. Prost bu seferki 
gelişinde, Nafıa ~~~aletinin şehir 
planında itiraz ettıgı noktalara ce-

S - Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinin tütün eksperi ye· 
tiştiren mekebi nerededir? lıklarının yansını kesiyor. 'Orgübe tncesudan salı, perşembe, İstimlak muamelesi henüz ikmal cılan, bakkalları, yiyecek maddeleri 

Ayda eline kırk lira geçen 've bu cumartesi günleri Niğdeden de pa- edilmemiş iki dükkan .kalm.ıştı~. Bun satan diğer esnafı belediye salonun-
para ile ev kirası ödemek, çocukla • uırtcsi, çarşamba gu .. nleri saat 14 te 1 kıymetleri takdır edılınış, pa- da toplamış, evvelce hazırlanan ta-

arın • t il 
rını mektebe yollamak, günlilk ek • posta gelmketedir. Bir ay evveline ralan Nafıa Vekaleti.nden ıs en • limatnameyi kendilerine vermiş, 
mcğiyle kahğını tedarik eylemek kadar İstanbul ve Ankara postalnn miştir. fenni ve sıhhi izahatta da buluna-
mecburlyetinde bulunan bir memu - bir gün Niğdcdcn. ertesi günü de İn- .. .. rak, talimatname haricine çıkacak 
ra iki ay nstnste yirmi lira verilmesi cesudan alınmakta ve kazamız halkı lnJaGt Müdürlü9u olanların cezalandınlacaklannı bil-
onu yan yarıya ölüme mahkum et - böylece haftada altı gazete almakta Bir müddettenberl münhal b~lun- dirmiştir. 

\·ap verecektir. 

mekten fark!ltz değil midir? Hele hu iken bu intizam birdenbire bozul- makta olan belediye fen hey~tı in- Belediye, esnafın bu talimatnamc
cenı, 0 memunın işlediği suçtan ileri muştur. Şimdi gazeteler yalnız haf- şaat şubesi müdfırlüğüne, tetkı~ şu- ye riayet etmesini temin için sıkı 
gelmiyorsa vicdani me~uliyetin ağır- tada üç defa İncesu yolundan ve bi- besi müdürü Arif Hikmet tayın e- bir kontrolda bulunmaktadır. 
Jı~. vadyede ilgili olanlar için- bir ri-~~i:ş~h:a:l:d:e~ge:l:m:e:k:t:~:i:r:·~~~~~d~il~m~i~ş~t~:·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kat daha ziyadeleşmez mi? '" ı 

Ne yolan söyliyelim, biz bn ya • Gi:..i. .-.. -C.irı. Resi.~-. ~ ri 
pılan işi her bakımdan adalet mefhu _,_ .. -~-.....,...,.-Y":"!r---...--ı 

muna aykın bulduk. Umanz ki sayın 

İktısat Vekilimiz de bizim kanaati -
mlze iştirak eder ve diizinelerle me· 

ınurun gelecek ay da yan aç kalma-

sına meydan vermez. 

Eski Ziraat Vekilinin 
ihtifali 

Eski Ziraat Vekili Sabri Toprağın 
ölümünün yıldönümü miliıasebetil~ 
dün bir ihtifal yapılmı~, yüksek .. z1-
raat enstitülerini tcmsılen fakultc 

d kanı talebeler ve merhumun 
e ' . 

d tlan tarafından mezan zıyaret e-
d:niş ve Ziraat Vekili l\I~~~is Erk· 

..-.•t..sek ziraat enstituleri namen ve :1~ 
ırıma birer çelenk konmuştur. 

-

Yeşilay ıençleri dün saat 15 ten 20 ye kadar Gardenbarda içkisiz bir eğlence tertip ettiler. Baro umumt heyetinin dünkü toplantısı . .; 

C - Böyle bir mektep yoktur. 

İnhisarlar idaresi zaman zaman altı· 
kadar memurlar arasında bir kurs 

açar ve ehliyetli memurlanndan bir 

kısmını burada yetiştirir. 

jrAKVIM ve HAVAi 

19 Şubat 1939 
PAZAR 

2 ncl ay 
Arnbt: 1357 

Zilhicce: 29 

Gün: 28 

Güneş: 6,54 - Oğle: 
İkindi: 15,25 - Akşam: 
Yatsı: 19,17 - İmsflk: 

Kasım: ıcı.ı 

Rumt: 1355 

Şubat: 6 
12 28 
17,47 

1),12 

Yurtta Hava Vadyefl 

. 

Hava yurdun doğu ve cenup doğusu ne 
kısmen de Orta Anadolu ve Karadeniz 
kıyılarında kapalı ve yağıslı, diğer b5lge
lerde buluilu geçmiş, rü:ı:gtırl:ır Doğu A
nadoludn şarki, diğer yerlerde şimall isti
kametten orta kuvvette esmiştir. 

Diln tstanbulda hava ekseriyetle bulut
lu geçmiş, rfü:gllr cenubu gnrblden ı:anl
ycde 2-4 metre hız.la esmlrstir. S -ıt 14 te 
hava tazyikı 764,8 milimetre idi. SOhunet 
en y{lksck 7,8 ve en dUşOk sıfınn altında 
2,8 santigrat olarak kaydedilmiştir. 



... 
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1 BU GÜN ·---Suriyede 
Buhran 

Yazan: Ômer Rıza DOGRUL 

Ş an.dan gelen haberlere .göre, 
Cemil .Mardam hükUm.etı, Su· 

riy1; Cünıhurreisine istifasını ver· 
ıniş ve iktidar mevkiinden çek:lmiş· 
tir. Esasen Cemil Mardanı kabine
sinin istifası, aylardanberi beklen -

İn9iliz 
Alman 

Ticaret i 

Filistin Konferansı 
Netice Vermeksizin 

Devam Ediyor 

Okuyucuların 
Merakı 

Yazan: 8. FELEK 

B ir muharririn, he~e benim ~i~i 
bergün yazan hır gazetecının 

en kıymetli varı - şüphe götürmez 
ki. okuyucularıdır. Eğer işini ve ken 
dini biliyorsa, aklı başında bir mu -
harrir okuyucularını kırmak şöyle 
dursun, mümkün olduğu kadar onla
rın suyuna gider ki sattığı malın alı
cısı eksilmesin. Çünkü - söz aramız
da _ okuyucu denilen bu meta çok 
hassas, çok alıngandır. - Türkçcsini 

--0-nıekteydi. 

Çünkü Fransanın Suriye istikli· lngiliz Nazırı Müzakerelere 
lini tanmıamağa v~ Suriyeye istik· Baılamak Üzere Mühim Bir 
lal veren muahedeyi tasdik etme • Heyetle Bir likte Berline 
nıeğe karar vermesinden sonra Ce- G idiyorlar 
mil Mardanı gibi Suriye milliyetçıı. ·: 

iki Londra, 18 (A.A.) - Gelecek ay 

Arazi ve Muhaceret Meselelerinin Halli için 

Konuşmalara Fasıla Verildi, Bundan Sonra 

istiklal Meselesi Etrafmda Konuşulacak "lemiye,·im-çok kaprislidir. Bir mu-
so •" bv 

liğini t~msil eden kütle şefine, d b 
~ıktan birini seçmek dilşer. Ya .ik~- İngiltere ile Almanya .. a:asın a. aş- Londra, 18 (Hususi) - Filistin konferansı çalışmalarına devam etmek
dar nıevkiinden çekilerek yenı hır lıyacak olan ticaret goruşmelerı ev- tedir. Bugün Araplar, müstakil bir Filistin devleti vücuda getirmek me
istiklal mücadelesine başlamak, ya· velce bildirildiğinden çok ~~a gbcl selesini konuştulan fakat bu k.:>nuşmalara, muhaceret ve arazi mesele
hut iktidar mevkiinde kalarak bu niş bir sahayı ihata edec~ tır. B lerini hal için fasıla verilmiştir. Bu meselelerin hallinden sonra istiklhl 
maksat için çalışmak. Anlaşılan Ce- İngiliz nazırı - ~icaret a~n · bahSinE: avdet edilecektir. Pazartesi günü Yahudi muhacereti bahsi gö· 
mil Mardaın Bey son bir kaç ay Stanley ile dış tıcaret parlament~ rjşülecek daha sonra İngilizlerle Yahudiler müzakereler yapacaktır. 

harrire iyidir der. Senelerce ona ag-
lanır. Amma 0 muharrir belki aşağı
lık bir şeydir. Beride hakikaten bir 
değerlisine de ya kızar, ya küser. 
Yazılarını sevimsiz bulur ve okumaz.. 

Onun için biz karilerim.izi daima 
. i tutmaya çalışırız. Eh! Allah var! 

zarfında bu ik.in:i şıkkı tecrübe et- Nazın B. Hutson - İngiliz sanayı Araplarla Yahudiler arasında resmi konuşmalar olacağı hakkındaki 
miş, fakat iktidar mevki.inde kaldı- federasyonunun mühim bir heyetiy- haberler yanlıştır. Yalnız iki taraf arasında gayri resmi konuşmalar vu-

ak t ile le hemen hemen ayni zamanda Ber- ldir ğı müddetçe mandater m ama . d' N 1 n ve kuu muhteme · 

ıy d b' . 
Nasıl inkar edelim? Onlar a rzı a-
rasıra takdir ve teşvik ederler. Böy
lece geçinir gideriz. Ve bence en 
bahtiyar muharrir, fikirleri, okuyu • 
cularmm fikrine sık sık uyan adam-

çalışnıa beraberliği yaparak enırı lin'e gidecekler. ır. azır an Filistinde ihtilalcilerin faaliyete devamlan İngilizler üzerinde fen'l 
vakii kabul etmek vaziyetinde kal· heyetin hareket~mde~ e;el ~h!: tesir yaptığı için bunlar Filistinin is~~li~ pek ~~ .. isteme~ekte 
mış, nihayet birinci şıkka karar ve- kanlık ekono~ şef . . ih t ve Filistinde teşrii bir meclis tesisi ile iktifa etmeyı duşunmektedırler. 

lngiliz Kralı tarafından kabul 
edilen Irak Başvekili 

Gwatkin zemını tetkik ve zar e - . ---------------------
rerek istifa etmiştir. . ·ı k .. , Berlin'e hareket edecek- Fakat Araplar teşrii bir meclisı \ı 

Nuri Sait 
dır. bilh -

Ben de haddim olmayarak ı as -
H kik S . hükUnıeti ı e me uzere la -t H Ih • ı• K a atte urıye. . k .. kün ti Bu suretle İngiliz hükfunetinin katlandıkları fedakarlıklar mu e- t 

Fr~a mandası birbır~ed ~ta• ~·memleket arasındaki ticaret mü- nasip görmemektedirlir. arp ıma ıne arşı 
vaz.ıyet alıruşlar, bu yuz en . ~ b 1 . · .. kün olan en geniş * 

sa bu noktaya pek ehemmiyet veri .: 
rlm. Batta arasıra kendi kendime so-

:: beraber çalışmasın~i .~: n:s::t ::~::ı:~ir şekilde hallet- Kral Georges Irak Başvekili Nuri H ı k y ı 
gv . ~şk~· İki ttar~tı~c:p :~y:rdu. ~ek niyetinde olduğu anlaşılınakta- Saidi kabul etmiştir. azır l apı ıyor 
erıne ın ıyat e nıesı . y h dil da 

ranm: ~ . 
-Acaba! Biziınkı1erin hoşuna gıt,.; 

miyecek bir şey mi yazdım ki; yine 
bir iki gündür mektup kesildi. Diye 
dertleşirim, ve bir iki gün sonra mu
tal mektuplar başlayınca tasam ge-

Ya Fransanm manda ınakamatı, Su- dır. , a ~ • ~T arasın · ..,,... ... 
riyenin yalnız müdafaa işiyl~ ~ın.~ş· Almanya Rumanyadan ıhtılal çıktı 
gul olacak ve Suriyenin dahıli ış- petrol alıyor Kudüs, 18 (A.A.) - Dr. Weiz-
lerine kanşmıyacak, yahut .Suriye- Londra, 18 (A.A.) - . ~inanci 1 mann'm siyasetine müz~hir ~~ 
nin bütün mukadderatını eline ala· Ti.ınes gazetesinin muhabırı yazıyor: mutedil Yahudi elemanları~e m~f~t 
caktı. Fransız mandası makamatı Halen Rumanyada bulunan Al- s~ğ cenaha mensup siyonıst rovız
ikinci şıkkı tercih ediyor ve Suriye man heyeti, petrol sahalannın keş- yonistler partisi arasındaki ihtilaf, 
üzerindeki hakimiyetlerini tak~iy~ fi ve işletilmesi hakkı mukabilinde Filistin Yahudilerinin emniyeti ıçın 
etmek istiyorlardı. Bunun netıcesı Alman imalat ve istihsalatı müba - vücude getirilen müdafaa serınaye
olarak Suriyede bir buhranın baş • delesi için bir anlaşma müzakere et- si teşekkülü meselesi dolayısile hat 
göstermesi beklenmekteydi. mektedir. Yeni kuyulardan çıkan - bir safhaya girmiştir. 

Suriyelilerin tam istiklale kavuş- lacak petrol Almanyaya sevkedile - Rövizyonistler, Filistin Yahudile-
nıay1 bekfodikleri sırada, mandanın cek ve kıymetin yüzde 20 si Alman- rinin men1aatlerini tamamile temsil 
yalnız devamiıyle değil, üstelik tak· ya tarafından döviz olarak tesviye etmiyen bu teşekkülden sistematik 
viye edilmesi ile. ~ar~ıl~şmaları , edilecektir. bir şekildee uzaklaştırıldıklarını id-
şüphe yok ki, derın bır inkisar~ h~- dia etmektedirler. Bunlar, pek menfi 
yale sebep olacak ve .bu. hay~ inkt· .a • y 1 bir hareket tarzı ittihaz edildiği ka 
~ft~-· a.,,. .... ,.,~ ... v"''V hit,.nıı.ıc•dele .. ll!OCM ft IU 

.rransanın Surıye ıstikıaıını tanı· arla l\apanaı "Müdafaa sermayesi" teşekkülü-
ması, uzun bir mücadelenin netice· Ş. Karahisar, 18 (A.A.) _ Dün _ nün binasına karşı tecavüzlerde bu-
s.iydi. Şöyle böyle yirmi sene süren denberi devam eden kar yağışı so- lunulmuştur. Yahudilerin ekseriyet
ve bir çok kanların dökülmesine, nunda kasabaya 20 santim, Eğribel le Doktor Weizmann'a müzaheret et. 

bir ~ok hanımanlann sönmesine se- mıntakasına da bir metre kırk san- melerine rağmen Londrada bir kon
bep olan bu mücadele, nihayet bir tim kar düşmüştür. Bu yüzden Ka- ferans aktedileceği haberi üzerine 
sü:rü kayıtlarla beraber Suriyenin rahisar _ Giresun yolu kapanmış • müfrit elemanların nüfuzu fazlalaş-
istiklalini tanıyan muahedeyi intaç mağa başlamıştır. 

h 
tır. 

etmiş, Suriye halkı da yeni ayata Siyonist teşekkülünün icra r eisi 
'kavuşmağa hazırlanmışh. Muahede- S • • Ben Zevi'ye göre, Londra konferan-
tıin 19a9 senesinde tatbik mevkiine Yeni Papa eçımı sının hitamında yapıımas1 muhtemeı 
koıunası mukarrer olduğu için, Su - oian intihabat neticesinde milli Ya-
riye halkı, kendi büyük meselelerile 28 Şubatta hudi meclisinde ve milli Yahudi kon-
tneşgu1 olmak ve istikbalini sağlam· B I k seyindeki parti mümessilleri arasm-
latnak anının hululüne inanıyordu. aş ıyaca da değişiklikler olacaktır. 

Fransa hükumeti, takip ettiği hat· Roma, 18 (Husus!) _ Yeni Pa- Kudüs, 18 (A.A.) - Resmi gaze-
tı hareketiyle bütün bu ümitleri payı seçmek için her gün inzivaya te bugün neşrettiği bir kararname 
Yıknuş, ve Suriyeyi yenid~n ka~lı çekilecek olan kardinaller 28 şubat _ ile 18 yaşından aşağı gençlere da -
hô.diıselere sahne yapacak hır vazı • tan itibaren çalışmağa başlayacak _ yak cezası verilmesi hususunda di
Yet ihdas etmiştir. lardır. Halihazırda Romada 52 kar _ vanıharpleri mezun kılmaktadır. 

Bundan böyle Suriyeden nüma • dinal bnlunmaktadır. Diğer kardi _ Ceza azami olarak 24 sopadır. 
Yişler, tezahürler, hasmane hareket- naller de geldikten sonra 62 kardinal * 
le- f ı· 1 b iki de isyanlar v ı Mısır ve Filistinde bir teftiş seya-.. ve aa ıyet er e • toplanacak ve Papayı seçmege ça ı .-
hat·•~ k k h herler alacagı- 1 t hatı· yapan İngı"ltere Erkanıharbiye ~ında sı sı a şacaklardır. Henüz muvasa at e mı-
lllı ·· ··1·· Reisi Lord Gort seyahatini tamam-z şuphe go urmez. yen kardinaller yoldadır. 

8ütün bu hareketler ve faaliyet.· Belgrıatta ruhani ayin yapıldı laınış ve !ngiltereye dönmek üzere 
_Ier silah kuvvetiyle bastınlaca~ Belgrad, 18 (A. A.) - Papa 11 inci yola çıkmıştır. 
ıçiıı Suriye ile Fransa arasında yenı Pie'nin ölümü münasebetiyle Bel - ----o---
hir husumet devri başlıyacak ve d b. A . Çek Orduları 
~tansa dost ve miittefik bir Suriye gradın katolik kilisesin e ır. ayın 
d.e d<.'ğil, hasım ve düşman bir Su • yapılmıştır. Naip prens Paul il~ baş 

vekil ve dahiliye nazırı Çvetkovıç ve 
rı~e ile karşılaşacaktır. . daha bazı nazırlar ayinde hazır bu -

llelki Fransanm sur:'Yede takip ·· ili Et 
ettiği bu hattı hareket, onunla lunmuşlardır. Papanın mumess -
/l _ tl • tore Felice, Rumanyanın Belgrat el-.cuapJık alemi arasındaki dos ugu t l 
te d h çisi Cadere, Fransa, Alm. anya, .t. a .-tn.elinden sarsacak ve onun a a Türki 
h • t · Bulgaristan, Yunanıstan, -aşka sahalarda da memnunıye sız· ya, ı ·1 ·ı 
likı la Arnavutluk ve Polonya e çı erı e erle karsılanmasına sebep o • ye, . 
caktır. ~ Mısırın maslahatgüzarı da merasım 

Suriye milliyetçilerlıni temsil eden de hazır bulunm.uşlardll'. 

Erkc2nıharbiye Reisi 
istifa Etti 

Prag 18 (Hususi) - Geçen eylül 
buhranı sırasında Çekoslovakya or
dulan başkumandanlığına tayin olu
nan ve halihazırda Çek ordusu er -
kAnıharbiye reisi olan general Kreç
çi vazifesinden istila etmiştir. 

İstifanın sıhhi sebeblerden ileri 
geldiği anlaşılıyor. .. 

Yemen de silahlanıyor 

Londra, 18 (Hususi) - Fransa hükumeti, hava kuv
vetlerini biran evvel tensik etmek maksadıyle Amerikaya si-

çer. 
Şimdi bu satırları okuduktan 

sonra size bir sır açacağım. 
1 Seneler varki bu sütunda yazıyo
rum. İyi yazıyorum, fena yazıyo • 
rum. Orasını belki yazı ömrümüzün 
uzunluğu, kısalığı ve okuyuculanmı
zın rağbet veya kayıtsızlığı tayin e
debilir. 

Yukarıda söylediğim gibi okuyu
cularımdan da hemen her gün birkaç 
mektup alırım. Bunların içinde yaz. 
dıklarımı umumi olarak takdir likt • 
f d .;.ill 'b. unda bulunanlar az olma ıgı gı ı 
va71Jsır1m1 tPnlcit edenler de vaYdır. 

Lakin, bu tenkitler arasında fi • 
kirlerime, mütalealarıma ilişeni, pek 
azdır. Ve bunlar ekseri kadınlardır. 
Hatta beş altı sene evvel bana arka 
arkaya bir kaç defa yazan ve hala 
hüviyeti meçhulüm olan bir kadın 

pariş ettiği tayyarelerden başka Çekoslovakya ve Hollandaya okuyucumun mektupları vardır ki 

da tahmil teslim edilmek şartiyle tayyare siparişleri vermiştir. birer şahes~r~ir. ~ma okuyucula • 
Amerika Ayan encümeni, Fran- veltin totaliter devletlerin mütear - r~mı.n e~serısı yazdıgım. yazılarda ya 

saya satılan tayyareler işine ait tah- rız politikalan devam ettiği takdir- b~r .ımla yanl~şını, ya hır t~rti~ seh • 
kikatın, ilk raporunu neşretmiştir. de bir harbin muhtemel olduğu hak v~n.ı veya y~rınde bulmadıgı hır ta • 
Bunda Fransaya yapılan satışın A - kında.ki beyanatını ele alarak "Mu- hırı ve hatta hazan "yokuştan aşağı 
m ik d · · il · · . . A ' koşarak çıktım,, tarzında bariz iiade er an or usu ıçm ver en sıparış- sademeyı ımkansız hale koyacak o -
leri mutazarrır etmiyeceği ve sukut lan şey, büyük milletlerin fakir ve şaşkınhklarını parmaklanna dolar • 
eden ''Do gl t· · d k' t · t hd"t alt d k" ·ıı tl · h kl . lar ve nazarı dikkatimi celbe !;&lışır-u as,, ıpın e ı ayyarenın e ı ın a ı mı e erın a ı ıs-

1 orduya ait sırlan ihtiva etmediği bil tekleri karşısında itilafgirizlikleri o- aı:. 
d . 'li Kusurumu diizeltmiye matuf olan ırı ·yor. lacaktır.,, diyor. 

Fransaya tayyare sai;ılması hak • Paris, 18 (Hususi) - Bugün Fran- bu hareketlere müteşekkir olduğuma 
kındaki itirazlar semeresiz kalmış ve sada yeni bir torpitobot denize indi- şüphe etmezsiniz. Çünkü bu mek -
Reisicümhur, hükumetin bu şekilde rilmiştir. Sürati 37, belki de daha tuplar yazılarımın pirinç ayıklar gibi 
tayyare satışına salahiyettar olduğu- fazla olacaktır. Yeni torpitobot bir dikkatle okunduğuna delalet ettiii 
nu bildirmiştir. muhrip büyüklüğündedir. gibi kariin, tercih ettiği bir muharrir 

Havas Ajansımn Tokyodan bildir- de ufak tefek de olsa kusur görme-
diğine göre, Roma, Berlin ve Tokyo Alman Devlet· Bankası mek istediğini gösterir, hoş bir nıü~ 
hükumetleri mümessilleri aylardan- Müdürü Gizlice şahededir. Böyle olmakla gönlüm is-
beri üç taraflı bir askeri anlaşma için tiyor ki; mesela vicdanların en has-

Nevyo rka Gitmic t n · hit ·•· metin üzerinde mutabık kalmışlar - ~ sas e erıne ap ettıgırni sanarak 
dır. Bununla beraber Japonya, imza- Nevyork, 18 (A.A.) - Alman Dev- yazdığım bir hend hakkında karile-

let Bankası müdürü Von Strauss, rimden ya tasvı'p ya dd d h t da mütereddidtir. Senato bütçe ko - • re e en, ya u 
müstear bir isimle Ne\-vorkta ika- başka bir zavı·• .. eden fı'kr' · misyonu bir saatten fazla süren giz- · J ., ımı ve yazı-
met etmektedir. Von Strauss'un bu- mı tahlil eden mektu 1 ı · y ı li bir celse yapmıştır. Bu celsede an- P ar ge sın. a • 

tikomintern paktın takviyesi işi gö- radaki maliyecilerle her gün yaptığı nız imla ve ifade düşüklükleri iizeri
mülakatlar dolayısile endic::e izhar e- ne aldıgv ım ı'htarlar dogr-usu benı' tat rüşülmüştür. ~ • 

Londrada, Milli Müdafaa hesabına dilmektedir. min etmiyor. 

~~=~e;a:!:;tı~~b~~ad~t~~o n:tr;::~~ iKisA •HABERLER·-ı ::k;?:ı:;7~ sakat kelimelerle, bu 
Clyde unsuru üzerindeki diğer bir ._M_,.............., ---İ bozuk harçla vücuda getirdiğim. bu 
fabrikada 500 amele, Hullde bir tay 1525 tonllı\toluk Finlftndlyanın (Tau- eser güzel mi? Ortaya athğım fiklı 
yare fabrikaınnda da 500 amele grev rus) vapuru Borkum adası açıklannd3 su enteresan mı? Bunu öğrenmek isti-

almağa başlamıştır. Birçok tahlisiye ge- yorum. 
ilan etmişlerdir. Diğer şehirlerde de miler! hemen vapuru kurtarmağa koş- İ 
bazı fabrikaların ameleleri bu gre- muştur. Yİ kötü bir fikrin cereyanına ka-
ve iştirak etmişlerdir. e Dahiliye seferberlik müdürü birinci pılmış olan yazıcı onu kariine anla-

Celllil Mardamın istilasından sonra 
acaba Suriye milliyetçilerinin lideri 
?1aıı Cünıhurreisi Haşimül'atasi de 
•~tifa edecek mi? Yani Suriye eskisi 
gıhi bir müstemleke manzarası ala-

Mussolininin Evi 
Civarında Şüpheli Bir 

Adam Yakalandı 

/talya da Yemene şube şefi Celfıl Vekaict hususi kalem miı- tabilmek için çok defa kelimeleri 
Çekoslovakyadaki Almanlann li- dürlüğüne tayin edilmiştir. hatta hazan mutad sarf ve nahiv kai· 

1 ailah satıyor e Dahiliye Vekfıleti Siyasal Bilgiler o- delerini zorlamıya mecbur olur. 
0 

• 

~==ı~=. ===================~=== 
Dünya Sulh 

kon1eransı Toplandı 
Londra, 18 (A.A.) - Dünya sulh 

konferansı bugün Londrada açıl-
mıştır. 

Celsenin başında, Mareşal Çan -
R:ay - Şek'ten gelen ve Çine yaptığı 
Y~rdırndan dolayı konferansa teşek
kur eden ve Çinin mücadeleye de • 
varn etmek hususundaki azmini te
Yit eyliyen bir mektup okunmuştur. 

deri Kundt bugün söy ediği bir nu - ku1undan mezun olup ta hususi ve resmi 
tukta Çekosıovakyadakl. Almanlann Roma, 18 (Hususi) - Sin. yor Gay- nu bu ta kınlıklarından dola:vı ma dairelerde vaz.ife almış bulunanlann bir · • • 
Alman kültürüne ve Alınan adalet da Jurnale İtalya gazetesınde yaz - listesini tanzim etmektedir. zur görmelidir, ne özür götürmc)iz 

L zan 18 (AA.) - Romadan ge- lA ı dığı bir makalede İtalyanın Yemene e Sovyet Halk Komiserleri Heyeti Re- bilir misiniz? Bütün bu a'.·kırılıklara o • 1 go:·re Duçenin ikamet- idealine göre yaşamalan azım ge - ·ıAb tt • t 't d k y . ·' 
len haber ere • . k diğini anlatarak on birinci asırda ol- sı a sa ıgını eyı e ere emenın isi Mo1otof, Fransanın Moskova Büvilk rağmen vele,·ki kiiçüciik de olsa bir 

A .... de bulunan polis no ta ld ğı rhl bed l' i . öded" E1çlsl Naggiri kabul ederek kendlsile uzun h k'k t d 1 b' gahının onun k d. . şu··phelı· duğu gı'bi Almanlann imtiyazlarını a ı sı a ar e ın peşın ı - bı'r mu"lAkatta bulunmuştur. a ı a ' ta ı a ılir bir dimağ yemişi h katı en ısıne v• • b 1 lAd b" ti t • • it 

memuru ~re ah stan hüviyetini is- canlandırmak istediğini söylemiştir. gını ve unun a e a e ır İ care ışı • Eski Yugoslav Başvekili Stoyadino- ortaya atamamış ise o zaman bcyhu-
görünen bır Ş 

1 
iht .. * olduğunu anlatmakta ve talyanın viç, Ayan Azalığından vazgeçmiş, mebus- de kırıp döktüğü ve israf ettig·i har • . . . temiş ve bu ar uze- y d .. b' i .. 

pat etmesını ıs .. 1 iki l Litvanyadaki Almanlar, Alman emen e mumtaz ır vaz yet temını lukta kalmağa karar vermiştir. cın hesabı sorulur. Yoksa yazının ru 
rine bu şahıs da ruverver e ğ~r kültürünü tam hürriyet içind e ya • için uğraşmadığını, bilakis İngiliz - • Yugoslav mebusan, ô.yan meclisinin hunu bırakıp da satırlarını, kelime-

d k polis memurunu a İt 1 1 dık k 1 daimi encümenleri teşekkül etmişlerdir. ateş e ere y t' e diğer şatmak, kafi derecede Alman mekte a yan an aşmasına sa a mayı • Cebelüttarık umumi valisinin Fas leri ve harflerini incelemek muhar· 
Surette yaralamıştır. ak el ış nlardır bi açmak ve zabıta tazyı"klerın' den tercih ettig-ini so··yıemektedir. . 1 f'k. k b 1 v 

faili y a amış · . ziyareti milnasebetile gelmiş olan İngiliz rır e 1 ır a ra a ıgı teessüs etmedi-
memurlar failin akıl kurtulmak istediklerini hük(ımete * filosu üssüne dönmek üzere hareket et- ğini anlatmaktan başka bir şey ifa-
Söylenildi~ne ~azar:ğildir. müracaat ederek bildirmişlerdir. Giornale d1talia, Bayan Roose - miştir. de etmez. Bu da muharriri üzer. 
muvazenesı yerınde 
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Şantaj Suçlusu Mustafa 
Lôtfi Dün Beraet Etti 
Meş'hut suçlara bakan Asliye Dör 

düncü Ceza Mahkemesi dün Orozdi
bak müessesesinden şantaj ve tehdit 
ile 1250 lira aldığı iddia edilen eski 
maliye memuru Mustafa Lutfi hak
kında beraet kararı verdi Mustafa 
Lutfi evvelce tevkü edildiği için dün 
tevkünneden getirtilmişti 

Dün celsede suçlunun avukatı mü 
dafansını yaptı. İşe şantaj vasfı ve
rilemiyeccğini çünkü matbuat vası
tnsiyle yapılmadığını, suçun Ce7.a 
Kanunundaki ağır ve haksız tehdit 
çerçevesine de giremiyeceğini çün
kü Mustafa Lutfinin elinde bir ih
bnrname bulunduğunu ve Orozdi
bak müessesesini hükumete haber 
yermek suretiyle haklı bir iş yapa
cağını bina"nalcyh hadisenin suç 

olmadığını, eğer ceza verilirse tecil 
edilmesini veyahut kefaletle tahliye 
edllmesini istedi. Suçlu mahkeme
ye ayrıca yazılı bir müdafaaname de 
vermişti. Reis müdafaadan sonra sa
lonu tahliye ettirdi. Yarım saat son
ra açılan celsede reis §U kararı oku
du:: 

- İcra kılınan muhakeme netice
sinde, yapılan zabıt varakalarına ve 
dinlenen şahitlerin üadelerine gôre 
suçlu Mustafa Lütfinin tehdit ile 
para aldığı sabit olamadığından ek
seriyetle beraetine ve başka bir se
beple mevkuf değilse hemen serbest 
bırakılmasına karar verildi. 

Suçlunun başka bir mevkufiyeti 
bulunmadığı için derhal serbest bı· 
rakıldı. 

Konservatuvarın 

Birinci Konseri Salt 

Akşamı Yeriliyor 

Orkestra ıeli Seyfettin Aıal 

Konservatuvarın birinci orkestr.:ı 
konseri 21 şubat salı günü akşamı I 
saat 21 de Fransız tiyatrosunda veri
lecektir. 

Çuval Dolusu 
Krem Aşıranlar 
Mahkemede 

Muallim 
Olduğunu 
Sögligen Suçlu 

Orkestrayı Seyfettin A"al idare e
decek ve Ferdi Von Ştatzer piyano 
ile iştirak edecektir. 

Sultanahmct Sulh Birinci Ceza 
Mahkemesi bir müessesenin kremle
rini çalarak sattığı ve bazı yerlere 
rehin bıraktığı iddia edilen müesse
senin altı senelik müstahdemi Meh
met Şiho'nun duruşmasına devam 
etti. İddia şöyle idi: Müessese de-

Sultana'.hmet Sulh Birinci Ceza 
Mahkemesi Sultanahmette Adliye 
kıraathanesinden bir palto aşırdı
ğı iddiasiyle yakalanan Necip is
minde bir gencin sorgusunu yaptı. 
Suçlu hüviyetini şöyle bildirdi: 

- Erzurumluyum. Anam Hay
riye, soyadım Zambaktır, dedL Ha
kimin, ne iş gördüğü ve tahsili olup 
olmadığı hakltındaki suallerine de 
şöyle cevap verdi: 

Programda Veberin fubel uvertü
rfle Bethovenin Piano kons.'!ri ve 
Mendelssohnun İskoçya senfonisı var 
dır. 

"Anna Karenin .. Piyesi 

Bu Sahdan itibaren 

Oynanıyor 

TAN 

Bugün Göreceğiniz En Güzel En Müt
hif Aşk, Heyecan ve Fedakarlık Fümi 

ip EK SINEMASINDA 

$ RI 
BAŞ ROLLERDE: Madelein Karol. Henri Fonda 

AYRICA PROGRAMDA: Amerikalı rejisör]erin 
mem]eketimizde çevirdik1eri 

Tür çe Sözlü YENi TÜR YE 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

w, ........................................ . 
Bugün SARAY Sinemasında 

PIERRE FRESNA Y ve MADINE VOGEL 
Fransız ve İngiliz Akdeniz filolarının ~tirakilc çevirdikleri 

AKDENiZ KORSANLARI 
Kahramanlık ve Aşk Filminin .Müessir, Heyecanlı ve Eğlenceli ve 

göz kamaştırıcı Mevzuu ile seyircilerin altıka ve takdirini kazanı
yorlar - llnvetcn: liOKS JUR.SAL son dünya haberlerl 

Bugün saat 11 ve l de tenzilatlı matineler 

Bugün s y Sinemasında ' 
2 hliyflk film ... Mevsimin 2 büylik muvnffokıycti 

YARALI KARTAL a 2 AŞK ARASINDA 
KLARK GABLE - MYRNA LOY · ı FRANCHOT TONE - MAUREEN 

SPENCER TRACY O'SULLA VAN - VIRGINIA 
tarafından Fransızca sözlü 1 BRUCE tarafından Fransızca 
Aşk ve zafer manzumesi ., sözlü Aşk ve vazife romanı -

Eğlenmek, Güzel Musikı dinlemek ve İspanyol Dansözü 
Lüks, neşe ve zarafet Kraliçesi meşhur • 

EYES'in 

polnrının anahtarları Mehmet Şi
J:ıodadır. Adamlarından Edvart ta 
depoya teklüsizce girip çıkmakta
dır. Müessese sahipleri bir gün Be

yoğlunda Emperyal oteline bir kaç 
çuval mamulat bırakıldığını öğren
mişler ve polise müracaat ederek a

raştırma yaptırmışlardır. Polis bu
rada binlerce lira kıymetinde çuval
lar dolusu mamulat bulmuş ve o
tel sahibi Remzi ile garson Mehmet
ten aldığı malümattan da bunların 
otele Mehmet Şiho tarafından bıra
kıldığı neticesine varmıştır. 

- Orta tahsilim var. Muallim 
idim. Gözlerim bozulduğu için açı
ğa çıkarıldım. On beş gündür boş
tayım. Kumkapıda Nişancacb De
rinkuyu sokağında 13 numaralı ev
de otururum. Yakında memleketi· 
me gideceğim. 

Muharrir arkadaşımız Vala Nuret- 1 
tin Va - NO. me~ur Rus edibi 
IJcon Tolstoy'un şaheseri olan ro
manından tiyatroya çevrilmiş Anna 

1 

Şayanı hayret Repertuvannı takdir nazarlarla seyretmek için Karenin piyesini Türkçeye tercüme 

etmiştir. T epebaşı G A R D E N 'ine gidiniz. 
Rejisör Muhsin Ertuğrul tarafın-, 1 

dan vaz'ı sahne edilen bu eser, önu-1 ----•B•U•Gıiılll0•N-•s•a•a•t-1iıııi7-1•1•2-d•a--Me•T•-NE_.. ___ ııi 

:MC?Utıet -:;>nıo "Uuıı'hu. ...,,.~_____._ 

eski ortakları İlyas Samiden aldığı

nı ve otele götürerek otel sahibinden 
aldığı 120 liradan 100 lirasını da 11-
yas Samiye verdiğini ve bu işi pat

ronuna haber vermek üzere iken de 
cürmü meşhut yapıldığını söylüyor
du. Dün mahkemede Emperyal ot~ 
linin garsonu Mehmetle İlyas Sami 
ve ortağı Şimon ve otel sahibi Rem
zi şahit olarak dinlendiler. 

Hakim Reşit suçluyu süzdükten 
sonra: 

- Doğru söylemiyorsun, senin 

Galiba bizim mahkemeye bir daha 
geldin. O vakit te işsizdin. O vakit 

te Erzuruma gideceğini söylemiş

tin. Öyle değil mi? Demek ki sen 

böyle şunun bunun eşyasını aşır

makla geçiniyorsun, dedi. Suçlu ha
kikati itiraf etmek mecburiyetinde 

kaldı ve: 

müzdekf Salı gününden itibaren, Te 1 

~=:::.Şehir Tiyatrosunda oynana-, ... - •• AŞ!~:)fj ~?!~s~!!~~RI -, 
esut Bir Nişan 

Beled:ye tahsi'darlarından Bay~ 
Arif Akduman'ın kerimesi ve gaze
temiz operat~rJ~rind~n Niha~ Akdu-

1 man'ın hemşıresı Boyan Rahıme Ak
duman ile müteahhit Bay Necip Er-ı 
türe'nin nişanları diin akşam aile a
rasmda tesit edilmiştir. Tarafeyne 

\ 

Radyo ve Şarkı Kralıçcsi 

ALiCE FAYE 
FRED AST AIRE'in rakibi Dansör 

GEORGES MURPHY 
ile beraber yarattıklan 

MİLYONERLER 
Mehmet bu mamulatın Ilyas Sami 

nin ortağı Şimondan alındığını ve 
kendisinin bu işte yalnız br hamal 
tedarikinden başka bir şey yapma
dığını söylüyordu. İlyas Sami ile 
Şi:mon hMise hakkında ademi ma
lumat beyan ettiler. Remzi ise suç
lu Mehmet Şihoya borç olarak 120 
llrn pnrn verdiğin\, eşyanın hırsızlık 
olduğunu bilmediğini söyledi. 

Mahkeme Edvardın da şahit ola
rak ihzarı için davayı başka bir gü
:ne bıraktı. 

• - Evet bl:r sene evvel ylne bir if
tira yüzünden huzurunuza çıkmış

tırn, dedi ve kendisini müdafaa etti: 
_ Ben çalmadım. Beni benzeti-

yorlar. 
Hakim dosyayı tetkik etti. İka-

metgah vermediği anlaşılıyordu. 

Suçlu ikametgah verebileceğinde 

ısrar etti. Muhakeme ikametgah ver

diği takdirde serbest bırakılması ve 
davacının çağrılarak ifadesinin tesbit 
edilmesi için başka bir güne hıra· 
kıldL 

saadet dileriz. 

TEŞEKKÜR 
Muhterem eşim ve babamız Amas 

va müverrihi Hüsamettin Yasarın 1 
~lim vefatı dolayısiyle merhume 
son vazifelerini üa ile acılarımızı 

paylaşan kıymet'li dost ve arkadaş
lara şükranlarımızın iblağmı sayın 
gazetenizden rica ederiz. 

Eşi: :Şerife Yasar Evlatları. Ce
mal Yasar, Kemal Yasar, Celal Ya
sar, Damadı: Ziya Güccr. Nebihe 
Gücer, Aliye Yasar, Naciye Yasar. 

REVÜSÜ 
Danslı ve musikili muhteşem fil
mindeki dekorlar, lüks ve ihtişam 
ve bilhassa mevzuunun güzelliğile 

Bu Hafta S O M E R Sinemasında 
. ·ı . . d' llA eten· EKi.ER JURNAL Seyırcı erını gaşye ıyor. av · • . 

••• • Bugün saat 11 ve l de tenzilatlı matıneler 

-Ke if bedeli 1680 lira 90 kuruş olan Teşvikiye . Jhlamu~ caddesi 
Dl LBER KARDEŞLER 
Müessesatı Tuhafiye 

Türk Anonim Şirketi 

EMLAK VE TiCARET 
Türk Anonim Şirketinden : 

YENi NEŞRIY AT : 
kaldı~m inşası açık eksiltmeye konulmuştur. ~eşif evrakıyle şart-

. ıvr··d .. ı·· "ünde görülebilir. lsteklıler 2490 sayılı ka-namesı Levazım u ur u6 .. .. .. .. 1 kl 
'k d başka fen işleri mudurluğunden a aca arı 

H"ıssedarlarm umumt heyeti 21 

Mart 1939 sah günn saat 10 da Mah

rnutpasada Mehmet Paşa Hanında 5 

numaralı yazıhanede Acil surette 

toplanncal,rrndan hissedarların o gün 
gelmeleri rica olunur. 

Esas Mukavelenamenin 26 ncı 

maddesi mucibince 50 hisseye malik 
hissedarların haiz oldukları hisse 

senetlerini içtima güniinden nlllayet 

bir hafta evvel Şirket merkezine tev
di etmeleri icap eder. 

Ruznamei Müzakerat: 

ı - 1938 yılı işlerine ait Meclisi 
ldare reporunun okunması, 

2 - Biliınço kar ve zarar hesap

lan ile Mürakipler raporunun oku
narak tasdik ve Meclisi İdarenin ib-

rası, . 
3 _ Ticaret kanununun 323 fincil 

mnddesine göre Şirketle ticaret mu

amelelerinde bulunmak üzere İdare 
Meclisi azasına salnhiyet verilmesi, 

4 _ Yeniden iki mürakip tayini 

iıe ücretlerinin tesbiti. 

nunda yazılı vesı a an . luk 'Ik 
fen ehliyet ve Ticaret Odası vesikalariyle 126 lıra 7 kuruş. .. ~. te-

. ktubile beraber 6-3-939 Pazartesı gunu saat 
Gençlik Gazetesi Emliık ve Ticaret Türk Anonim 

Şirketi hissedarlar umumi. heyeti 21 
Mart 1939 salı günü saat 10,30 da 
Mahmutpaşada Mehmet p~ Ha
nında Şirketin merkeı.inde toplana
cağından hissedarların 0 gün gelme
leri rica olunur. 

Profes&- ve gençl~rin kıymetli yazılııri
le 16 ncı sayısı çıkmıştır. 

mınat makbuz veya me (1086) (B) 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Heyeti Umumiyeye asaleten ve 
veklı.leten iştirak edebilmek için his
sedarların laaknl 50 hisseye :nallk 

olmalan ve hisse senetlerini nihayet 
15 mart 1939 tarihine kadar Şirketin 
Merkez idaresine tevdi etmeleri icap 
eder. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - İdare Meclisi raporunun o

kunması, 

2 - 1938 senesine ait blltmço, kar 
ve zarar hesabı ile Mürakip raporu
nun okunarak tasdik ve Meclisi İda
re Azasının ibrası. 

3 - Ticaret kanununun 323 üncil 
maddesi mucibince Şirketle muame

le yapabilmeleri için İdare Meclisi 

nzalanna salahiyet verilmesi. 
4 - 1939 senesi için iki Mürakip 

tayini ile ücretlerinin tesbitL 

BUG'ÜN 

MELEK Senenin En Büvük Muvaff akiveti - En Güzel Filmi 
Sinemasında 

BUYUK VALS 
Bugün saat 10,45 ve 12,45 de tenzilatlı matineler 

TAKSİM 
M R I E 

SiNEMASINDA 
B E L L 

Bu sene göreceğiniz yeglne Filmi ve JEAN RICHEPIN'in eseri 

.lVl.eş••••ı I<adIII 
Filminde oynadığı rolde en TEHLİKELİ BİR AŞKIN tevlld ettiği bütün İHTİRASl ... ARI ... ÖLtİM BU-

l
SESİ.. ÖJ.,.DÖREN AŞKI .. Tasvir ve temsil ediyor. Sinema Şaheserinde bir edebiyat Şaheseri. İlaveten: 
EKLER JURNAL son dünya haberleri. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler, 1 

:---------------------------------------' 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosn 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P 31.70 tn 9456 Kes 20 Kw. 

Pazar, 19. 2. 1939 
12,30 Progrnm, 12,35 Milizk (Operet

i~ - Pl.). 13 M~lekct saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberi rl. 13,10 Mil7Jk 
Dans ptılklan), 13,45 Türk müziği: Cn
lnnlar: V<?clhc, Cevdet Kozan. Ruşen 
Kom. Okuyan: M\izcyyen Senar. 1 -
Peşrev, 2 - Suphl Ziyanın muhayyer 
~rkısı (Titrer yilreğlm) Müzeyyen Se
nnr, 3 - Uşşak şarkı (Saki Yetişir) M. 
Sennr, 4 - Dedmln Uşşak şarkı (Ağlatır
lar) M. Senar, 6 Suphi Ziyanın Hicaz 
Divanı (Dün gece), 6 - Yusuf Paşanın 
Hicaz saz scmolsl. '14,15. 14,30 Konuşma 
(Ev kadını saotl). 

17,30 Program: 17.35 'Milzlk (Pazar ı;ay 
müziği) Lantoş orkestrası, 18,15 Konuşma 
(Çocuk saati), 18,45 Müzik (Pazar ı;ay:ı 
müziği) Lantoş Orkestrası, 19,15 Türk 
müziği: Fasıl heyeU (Karcığar faslı) Ce-
1~1 Toksl'S, Hakkı Derman, Eşref Kadri, 
Hnsan GOr, Basri Üfler, 20 Ajans, mete
oroloji haberleri. 20,15 Türk mOziği: Ca-
1anlnr: Vecihe, Reşat Erer, Cevdet Ko-

uın, Ruşen Fmt Kam. Okuyanlar: Mus
tafa Çağlar, Melek Tokgöz. I - Osman 
Beyin nihavent peşre\i, 2 - Rakımın nl
havent şarkısı (Ne yanan kalbime), 3 -
Rakımın Uşşak şarkısı (Silmem bir giln), 
4 - Tilrkü (Misket TürkOsil), 5 - Re
fik Fenanın (Tepeler tepeler TürkOsO), 
6 - Suzinak ıarkı Bir nlgAhınla), 7 -
Ahmet Rnsim rast şarkı (Bir kendime 
bir hali perişanıma baktım), 8 - Raif 
Karetl:ar şarkı (GUHlver sevdiğim) 9 -
TOrkü (Kız pınar başında desUyi dol-
durur), 10 - Rumeli TilrkOsO Şahane 
gözler şahane). 21 Memleket saat ayal'l, 

21 Konuşma (Halkevlerf hakkında), 21.10 
Muzik (Riyasetfcümhur Bandosu Şef 
İhsan Kilnçer), 1 - Von Blon SilAbşor-
lar) (Marş), 2 - Ancllt!e Afyon çiçek
leri vadisi, 3 - Webcr (FrayşOts) opera
sının OvertOril, 4 - Mcscagni {İris) ope
nısından scleksyon, 5 - Jarne!elt Pre
ludyom. 22 Anadolu nJanm (Spor servisi), 
22,10 Müzik (Catband), 22,45. 23 Son n
jjans haberleri ve ynnnkl program. , 

• SENFONiLER: 

9,30 Derlln kııın dalgası: Sentonlk kon
ser (16,30: Keza). 

HAFiF KONSERLER: 

7,10 Berlln kısn dalgası: Pazar kon.teri 
(8,15: Devamı), 8.80 Prag: Sabah konserl 
Hl 4Wı ıNtıl.?"'\'l\l,t~:"'DeVlı)nı~ ,-..n ~.;:-ı~us 
kısa dalgn!l: Eğlen~ll musiki (16 10: Ke
za), 15,30 Berlln kısa dalgası: Marşlar, 

16.20 Prag: Fok orkestrası. 16,45 Peşte: 

İşsiz milzlkacılnr tarafından konser, 17.45 
Berlln kısa dalgası: Neşeli akşam musiki ı 
(19,10: Devamı), 18,30 Moskova: ArtlsUk 
amatör konseri, 18,45 Berlln kısa dalga
sı: Alman ma~lan, 20 Berlln kısa dalga
sı: Patar konseri, 20,10 Prag kıs:ı dair.ası: 
Hafif musiki, 20,20 Prag: Askerl bando, 
21 Brüno: Milli danslar ve havalar, 21 
Prag kısa dalgası: Eğlenrell musiki, 21,15 
Moskova: Konser nakli, 22,10 BrOno: Halk 
musikisi, 22,15 Bratlsldva: Stüdyo orkes
trası, 23 Peşte: Çigan orkestrası, 23,20 
Prag: Plfı'k musikisi, 23,30 Muhtelif Al
man postalan: Kanşık muslkL 

OPERALAR, OPERETLE~ 
11,45 Berlin kısa dalgası: BilyO.k opera 

popurlsi. 

RESiTALLER: 
16,15 Berlin kısa dalgası: Plyano mu

sikisi, 18,10 Peşte: Piyano - Keman. 18,15 
Berlln kısa dalgası: Çocuk şarkılan, 18,35 
Prag: Eski Sllezya halk şarkılan, 19,05: 
Peşte: Macar şarktlnn, 20,45 BratlslAva: 
Halk şarkılan, 22,15 Berlln kısa dalgası: 
SchuberUn Bulgar armonlsllc bcstelcnrr.ıs 
piyano eserlerinden. 

DANS MUSiKiSi: 
18,10 Bratisl.'lvıı: Slovak dansları, 22,10: 

Prng kısa dalgası, 23,25: Prag. 

Levazım Amirliği Satan 
Alma Komisyonu ilanları 

uruu :;ul.ll.yesı ıç.m aort '.i\!§U. 

lastik malzeme müteahhit nam ve 
hesabına 24/Şubat/939 cuma gü
nü saat 14 de Tophanede Levazım 
amirliği sntınalma komisyonunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. Hep
sinin tahmin bedeli 737 lira 50 
kuruş ilk teminatı 55 lira 31 ku
ruştur. Şartnamesi Ko. da görü -
rülcbilir. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber belli saatte komis 
yona gelmeleri. (506) (780> 

* 32 ton zeytin tanesi alınacaktır 

Kapalı zarfla eksiltmesı l mart 939 
çarşamba günü saat 15 de Topha
nede levazım amirliği satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Tah • 
min bedeli 5760 lira, ilk teminatı 
432 liradır. Şartnamesi komisyon
da görülebilir. İstekliJerin kanunt 
vcsikalarile beraber teklif mektup 
!arını ihale saatinden bir saat ev
vı:~ı lrnm vona vermeleri. 

(515) (936) 
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TAN 

19 -2 - 939 

TAı-1 
Bugün, 

Kuruluş 

Halkevlerinin Bayramıdır. Aşağıdaki Yazıda 

Tarihini, Buaüne Kadar Neler Basardığını 

Halkevlerinin B•Z-&tta 
Gündelik Gazete 

-<>---
TAN'ın hedefi: H•ber· 
de, fikirde, herteYde 

temiz, dDrDtt. .. "'1"'1 

olm•k, k•rlln omzete1l 

olmıy• ç•lıım•ktır. 

ABONE BEDELİ 

• Okuyacaksınız. 

a a a 
lmtiyazh 

Sabiha Zekeriya Sertel 

Türkiye Ecnebi -
1400 Kr. ı Sene %800 Kr. 
750 ., 6 Ay 1501 " 
400 ., 3 Ay 800 ., 
150 " l Ay 300 ,, 1 

. H iki B . b on:::ee::l~~!e~~:sin~:~~:~ 
Halk Çın a a era er ;!~ı;nh::::ne~~:~~s:_;:!~~~~b~;~~ş~ 

' 

ikbal zamanında ıkı buklum egılen, 

ıi llcUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abOne 
bedeli mflddet sırasiyle 30. 16 9. 
:'l ,5 liradır. Abone bedeli pesindtr· 
Adres değiştirmek 25 ırunıştur 
Cevap ıçin mektuplar 10 kurus-

•k ııııl llfıve~ı lh.ımdır 

-...-. ............... ~ ................... ~ 
i GONON MESELELERİ t 
!. •••••••• ·•• • • • 1 •••• 

Mektep 
Ki apları 
Maarif Vekaleti kıraat.~e~d~n ::ş~ 

)ayarak tedricen butun m 
tep kitaplarını yenilemek teşe~bü • 
siindedir. Hergün gazetelerde bırk~ç 
kitabın yazılmasına ait müsabaka •· 
lanları okuyoruz. 

Maarif Vekaleti bu teşebbüsiyle 
nıaarifimizin en bü~·ük derdine par • 
ntak koymuş demektir. 

Çünkü ilk mektep kitaplarının 
çoğu pedagoji kaidelerine uuun de
ğildir. Bir kısmında metod hataları, 
bir kısmında lisan bozuklukları, ba· 
zılarında bilgi yanlışları vardır, bir 
kısmı da eskimiştir. Bu yüzden ço • 
cuklarımız hayli sıkıntı çekmekte • 
dir. Bunlann en ileri pedagoji kai • 
delerine göre yeni baştan yazılma -
ları, ilk mektep tedris hayatının en 
biiyük bir derdini halledecektir. 

Yalnız bu işin müsabaka ile yapıl
ması ne dereceye kadar beklenen 
nıiisbet neticeyi verecektir bilmiyo • 
ruz. Çünkü mektep kitabı yazmak i: 
çin yalnız öiJ"etmen olmak, o dersı 

• • • ' -- - .... ı._...,ı.. :ı 

mektep kitaplarında en ziyade peda-
gojik bilgiye ve iyi lisana ihtiyaç 
vardır. 

Bugün Halkevlerinin bay
ramıdır. Yedi yıl evvel 

ancak 14 vilayet merkezinde 
faaliyete geçen bu iman ve e
nerji kaynaklarının sa?ası ~er 
sene biraz daha genışlemış, 
geçen yılın bugünlerinde a -
detleri 209 a varmıştır. Bu -
gün Başvekil Dr. Refik Say -
dam Halkevlerinin beşiği o
lan Ankara Halkevinden söy 
liyeceği bir nutukla 158 Hal -
kevini daha açacak ve kültür 
ocaklarının sayısı 367 yi bu -
lacaktır. 

Devlete ~er zaman ~ıuavi~ ve 
müzahır olan Cumhurıyet 

Halk Partisinin Halkevlerini açar 
ken takip ettiği gaye; milli şuuru, 
birbirini anlayan, birbirini seven, 
ideale bağlı ve halk kitlesi halin
de teşkilatlandırmaktı. Çünkü in -
kılap partisi en ufak görünen kuv 
vet ve çalışma unsurlarına dahi 
bir kıymet izafe ederek bütünmem 
leketi mücadele ruhu ve yürütücü 
bir heyecan havası içinde yaşat • 
mak vazifesini de üzerine almış 

bulunuyordu. 

Bir taraftan umumi imkan ve 
zaruretler kadrosu içinde zekanın, 
fikrin ve muhitin şeraiti kullanıla
rak milli arzuların tatminine uğ -
raşılırkcn diğer taraftan da halkın 
içtimai, iktısadi ve kiiltürel kal -
kınmasını istihdaf eden ve halkın 

J • ---..:.....:. J-"""'•.lhttjO«~!l..!-lnrJ4 

terbiyesi., diye adlandırabileceği • 
miz faaliyet de ilk planda gelen 
bir mevzu olarak ele alındı. Üçün
cü büyük Kurultayda, Devlet teş-

Büyük Şel lnönü, köylü ile beraber 

kilat1 dışında çalışabilecek bütün 
unsurları milli kültürün yüksel 
mesi cephesinde toplamanın bir 
milli müessesenin çahşmasiyle ka
bil olacağı neticesine vanldı . Va
tandaşları toplayıcı, birleştirici, 
anonim düşüncelerden uzak, kitle
yi milli hedefe doğru ayni imanla 
sevkedici inkılap müesseseleri o -
larak Halkevlerinin kurulması ka 
rarlaştınldı. 

-- :ı --

biraz da tecrübe mahiyetinde - ça
bşmağa hazır vaziyete getirildi. 
Ve evler türlü ihtisas ve kabili -
yetlere göre, her vatandaşın beğe-

neceği bir faaliyet sahası bu19bil -
mesi için şu şekilde dokuz şubeyle 
dokuz koldan faaliyete geçtiler: 

Dil, Tarih, Edebiyat• quzel 
Sanatlar. Temsil. Spor lçti -
mai yardım, Halk dershane -
leri ve kurslar. kütüphane ve 
neşriyat, Köycülük, Müze ve 
sergiler. 

.,f'• J lA !-1--1~- _.._"..,. ,.:_1ft...;"";'I"\ 
halk şuurunda ahlak haline 
gelişinde, halkın güzel sanat -
lan sevişinde, kültür sahibi 
oluşunda bir rehber bir mü -Müsabakaya iştirak edenlerin pe

dagojik bilgileri hakkında şüpheye 

düşmeğe hakkımız yoktur. Fakat kor 
kumuz, bu kitaptan asıl yazabilecek 
kimselerin müsabakaya iştirak et • 
meğe lüzum görmemi~ olmalan ih
timalidir. Bu takdirde yazılan kitap
ların en iyisini seçmekle iktifa edi -

Halkev lerimiz 
lecck fakat aranan kitap temin e • H atkevleri sayısı, 193Z de 
dilnıi~ olmayacaktır. ilk a~ılanlarına her yıl ma-

k i i halli Parti teşkilatının gördükleri 
Bu mahzurun önOne reçme ç n 

d h ihtiyaç ve gösterdikleri istekle ye 
hizoe şöyle bir usulün tatbiki a. a nileri katılmak suretiyle bu yıl 
faydalı, ve daha müsbet bir netıce 

367 ye çıkmış bulunmaktadır. 
\'erebilir. Her yıl sayılan artan bu Hal-

Memlekette faraza kıraat kitap • 
1 

kevlerinin Türk cemiyeti içinde 
larını yazabilecek kimseler mahdut- mahiyetleri ve vazifeleri nedir? 
tur. Bunlan bulup bir araya topla • Halkevleri her ş~yden önce 
lnak ve kıraatlerin hazırlanmasını kültürel bir teşekküldür. Bu te • 
hunlara tevdi etmek mümkündür. 1 şekkilliin fikir nüvesini C. H. 
llövJe bir heyette birinin pedagoji Partisinin altı umdesiyle geniş 
biI~isindeki noksanını öteki, beriki· ölçiide bir kalkınma ve ilerleme 
bin dil işindeki noksanını bir diğeri planı ihtiva eden programı teşkil 
telafi eder ve ortaya tam ve mükem· ' etmektedir. 
bleJ bir eser çıkar. Partinin vasıflan yalnız potl-

Faraza ilk mektep blrind sınıf kı- tik prensipleri ifade etmez. Türk 
raatıerinde kaç kelime kullanmak la- milletinin asırlık tecrübelerden 
2ıntdır, hangi kelimeleri kullan~ak sonra bağlanmaya karar verditi 
la:zımdır, hikiyeyi nasıl yazmak ıca- bu prensiplerde istikbalinin ve is • 
heder, nasıl bir resimle süslemek tiklalinin bUtlin mukadderatı 
ihtiyacı vardır? Bunlan pedagoji bil- mündemiçtir. Bu sebebledir ki bu 
?niyen muharrirler bilmiyebilir Bun- altı vasıf teşkilatı esasiye kanunu-
lar1 bilmeksizin yazılacak kıraat ki· muza da girmiş \'e böylece biiti.in 
tabı da ilmi olmaz. milletin mah olmuş bulunmakta. 

Bu misali diğer kitap gruplarına dır. 
da teşmil edebiliriz Tabiat bilgisini o- Her fikir gibi, C. H. Partisinin 

kutan öğretmen bu derse ait en sa • istinat ettiği fikirler manzumesi • 
lahiyetli muallim olabilir. Fakat bu- nin de konuşula konuşula, işlene 
nu ilk mektep rocux..• iırin nasıl yaz· · ı i 

:r 5u '."J i.ılene sosyal hayatın nesıç er ne 
lnak lazım geldiğini bilen adam an· " Bi 

Yerleşeceğinde şüphe yoktur. r 
Cak tabiat bilgisini pedagojik bilgi • 

Y
erde kurulmuş ve kurulmasına 

l~rle birleştirmiş olmak mecburiye • 
karar verilmiş bir Halkevi de • 

tindedir. Böylesini bulmak da biraz 
güçtür. mek, işte orada, politik olduğu ka· 

dar sosyal ve kültürel olan bu 
Onun için bizce Vekalet kitaplar 1 

tlmdeleri .,,eniş icaplariyle an a -
İçin ayrı avrı mlitehassıslardan mil- "" 

konuşmıya. derinleştirme • 
rekkep telif gı-uplan teşkil ederek mıya. ı.-

ğ yaymağa karar vermiş, ""'T' 
kitapların hazırlanmasını bunlan e ve dd b' toplanh . i yur aşın ır h on. yırın ... 
avale etse, ve sonra bu kitaptan ay- h k·'"t nüvesini yaratmak de-

d ve are " 1'ıca kendi salahiyettar şubesin en 
mektir. 

r-············----
ı YAZAN: 
1 
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!Nafi Kansu 
kevi, gözilmüzde daha bir ~ok 

unsurlarla tecelli eder: iyi bir bi -
na, zengin bir kütüphane, iyice 
hazırlanmış jimnaıdik salonu, sah 
ne, mahallinin etnografik eserle -
riyle dolu bir müze ve bunlara 
eklenerek daha bir çok şeyler. 

Bu medeni icap ve levazımla 
takviye edildiği takdirde. elbette 
tesir ve yayılma bakımından fik • 
rin cazibe ve kudreti artar, ana 
esas ile onun beslenme ve yayıl
ma imkanlarını ayn ayrı önemle • 
riyle mütalea etmekle beraber, 
bu imkanları yaratmağa ne kadar 
ihtiyaç varsa, esası daima ön plan
da tutmak o kadar zaruridir. 

Halkevlerimiz, ilk açıldıklan 

sırada dinleyici bulabilmek için 
konferansın yanına bir piyes ve -
ya müzik parçası da ekle~ğe lü-
2um g<>rüyorlardı. Bugün bir çok 
Halkevlerimiz. artık böyle bir ter
tibe lüzum görmiyorlarsa bunun 
sebebini, oralarda fikir dinlemeğe 

alışkın bir kütlenin vücuda eetiril 

miş olmasına atfetmek lazımdır. 

Halkevi sahneleri, elbette Türk 

milletinin ideali bir sahne değil • 

dir. Ancak. kadının sahneve çıkı • 

şının, ve alelumum sahnenin bu 

memlekette yakın zamanlara ka • 

hareketinin ne derin bir manayı 

ihtiva edeceği kolaylıkla anlaşıla -
bilir. Sadece bu bakımdan bile ö
nemli bir ifade olan Halkevi sah-
nesinin gayretli amatörler elinde 
yer yer muvaffak olduğunu da 
söylemek zevkli bir kadirıinaslık 

olur. 

Memleketin her köşesinde sa • 
yıları 500 ile 10,000 arasında ki -
taplariyle Halkevi kütüphaneleri 
bir varlıktır. Bir çok zamanlar tek 
gazetenin nimet sayıldığı yerler-

de kitap sayısı her yıl artan bir 1 

kiitiiphanenin ne bllyUk bir hazi- j 1 

ne olduğu takdir edilmektedir. 

Halkcvleri talimatnamesi: her 
llalkevi talimatın ana hattan için
de kendi çalışma proğT&mını ken
di diizenler, demekle mahalli ele-
manların teşebbiis ve gayretine 
güvenini ifade etmiş bulunuyor. 
iş giiç sahibi halkın inanarak ve 
kendiliğinden bir emek harcaya • 
rak yetişmesi mevzuunda böyle 
bir çalıştırma metodunun önemi 
büyüktür. 

En iyi kitap. okurlannı bulun -

ra belli olur. En feyizli irşat mer

kezi de, miirşidin olgunluğu ve 

kütlenin ona itimadiyle teşekkül 

eder. 

Halk terbiyesi gibi hiiyiik ve 

nazik bir meselede. ve ~ddete baş 

vurmayan bir yetiştirme politik•· 

sında. hakiki fikir ve zevk mürşit· 

leriyle miirehbilerini bulup mey 

dana çıkarmak, onlann feyizlerile 

halkın yükselme lştiyaklannı baş 

dar haksız yere uğradığı lanetle • başa koymak belli başına bir iş • 
meyi gözönüne getirince, Devlet tir. işte Haİkevlerinin asla küçüm-

ve Parti eliyle tutulan bir sahne senemiyMek bir rolü daha! geçirerek kontrol etti"e, nnnederim 

11 

Bu asgari anlayıştan ıııonra Hal 

ki daha esaslı bir iş görülm~ olur • '1!!1!!l;~;~!!!!~!!!i!i!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!i!!i!i!!i!!!!!i!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!i!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!~!i!!!!!i!!!!!!!!!i!i!!!iii!!!!!i!iiii!!!i!!!iiii!i!i!!!!!i!•e~ 
du. 

• idbar zamanında hücum \'e tenk.ide 

rebbi rolü oynayan Halkev -
leri, bugün vatandaşla~ 
külietsiz toplanabileceklen, 
memleket ve millet işlerini, 
yüksek davalarını düşündük -
leri gibi zahmetsizce konuşa -
bilecekleri bir yer olmuştur. 

geçen bir soytarıdır ki, bu karakte -
rin hiç bir ahlak ve fazilet kanumin: 
da yeri yoktur. Amma, bu kıy~etı 
kabul ederken kiiçük farkları goz -
den kaçırmamak lazım. 

İkbal zamanında sahip kıran ke· 
silmiş, mevkiinin nüfuz ve imtiya • 
zından istifade ederek, hırsızlığın, 
irtikabın, rüşvetin katmerlisini yap· 
mış bir adam, düştüğü gün .hes~p 
vermek mecburiyetinden berı mı • 
dir? Diyeceksiniz ki, bu hesabı sora• 
cak bir adalet mekanizması vardır, 
kanun ondan hesap sorar. Fakat bu 
adamı düştükten sonra gazetelerde 
teşhir etmek, hareketlerini tenkit et
mek zebunküşlüktür. Ben bu noktaya 
gelince, sırtını bu fazilet kanunu -
na dayayıp rahat nefes alamı~·.orum. 

Halkevlernin parolası şudur: 

Halk için halkla beraber. 
Herhangi bir şehir veya kasaba· 

da Parti teşkili'ıtının faaliyetine ve 
randımanına en açık ve en esaslı 
delil oradaki Halkevinin hareketi
dir. Halkevlcrinin mesai sahası 
engindir. 

Halkevlerinin davası; millet o
larak medeniyet yolunda bir za
mandanberi kaybedilen mesafeyi 
kısa bir zamanda kazanmıJktır. 

Halkevlerinin dokuz şubesinin 
mevzuu tetkik edilirse; ihtisas, is
tidat ve temayülleri ne olursa olsun 
bütün münevverlerin Halkevlerlnde 
kendi emellerine uygun bir iş mey
danı bulabilecekleri görülür. Bu 
itibarla bir Halkevi bulunduğu 

yerdeki değerleri kendi gayesi uğ
runda çalışmaya teşvik edebildiği 
nisbette sevindirici randıman ala
bilir. 

Bugüne kadar memleketin 209 
köşesinde çalışan Halkevleri fa -
aliyetinin umumi manzarası ta is
tiklal mücadelesinden başlayarak 

gittikçe artan ve yayılan bir nehir 
gibi akan Türk enerjisinin en ya
kın bir zamanda hedefe varılaca -
ğında asla şüphe bırakmamaktadır. 
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ve 34 bin azası varken, kı
sa sayılacak bir zaman içinde bu 
rakamlar yükselmiş, geçen sene 
Halkevi adedi 209 a ve aza adedi 
136.355 e varm11tır. Halkevlerinin 
sayısının ve ona muvazi olarak a
za adedinin artışı kendilerinden 
beklenen çalışmaları da o nisbet -
te fazlalaştırmıştır. 

Mesela 932 de Halkevlerinde 
verilen konferanslar sayısı 915 i
ken geçen sene bu rakam 2727 ye 
çıkmıştır. Konser sayısı ilk açılış 
yılında 373 tü, geçen sene 1420 yi, 
temsil 611 iken 1703 bulmuştur. 

Halkevlerinde modem neşir ve 
bilgi vasıtası olan sinemadan da 
azamf derecede istifade edilmek -
tedir. Halkevleri kütüphaneleri se
neden seneye hem adedce hem ka
lite itibariyle zenginleşmektedir. 

Bugün kütüphanelerinde 285 
bin 757 kitap bulunmaktadır. 
Memleketin dört köşesindeki va -
tandaşlara bütün memleket neşri
yatını takip imkanı veren Halke
vi kütüphanelerine devam eden o
kuyucusu sayısı geçen sene bir 
milyon 909.910 gibi hiç te az gö -
rülmiyecek bir rakama yüksel -
miştir. 

İki milyona yakın muazzam bir 
okuyucu kitlesinin bu kültür kay 
naklarının çatısı altında toplanışı 

hem Halkevlerinin muvaffakıyeti
ni, hem de okuma sevgisinin hı -
zını göstermesi bakımından çok 
manalıdır. 

Nihayet bir kaç şubenin faa -
liyeti üzerinde mukayeseye imkan 
vermek için kaydettiğimiz bu ra -
kamlar Halkevlerinin bütün şu -
belerine teşmil edilince ne kadar 
sevindirici bir netice olduğu ken
diliğinden tebarüz eder. 

Konferans konser. temsil. sine
na, kitap, sergi gibi her biri kendi 
sahasında başlı başına bir yurd da 
vası olan bu mevzulann hepsini 
bir arada başarmak Halkevlerine 
nasip olmuş mazhariyetlerden . 
dir. 

Muhtelf vesilelerle Halkevle • 
rine gidenlerin orada mefkuresini 
tazeleyip bpgisini arttıranların sa 
yısı ilk yılda yarım milyon iken 
geçen yıl sekiz milyonu bulmuştur. 
Bu rakam da Halk yığınlarının 

O halde, gautelerde her gun ha· 
pishaneye düşen hırsızları , mücrim· 
leri ne diye teşhir ediyoruz? Bu a· 
daO:ıarın suçlarını, ahlak ve fazile· 
te uymayan hareketlerini tahlil e -
derek, gençlere vernıeğe çalıştığı • 
mız derslerin kıymet \'e faydası ne· 
dir?.. Hapishaneye düşen, ister 
fevri, ister kasdi suç işlesin, ister za
ruret. ister dejeneresans yüziindcn 
hırsızlık yapmış olsun bu adamı teş· 
bir ve tenkidi kabul eden bir fazilet, 
ne diye yüksek mevkiden düşen hır· 
sıza karşı müsamaha ediyor? 

Adi cürüm işliyerck mahkemeye 
ve hapishaneye diişen adam, yalnız 
kanuna karşı cevap \•ermek mecbu
riyetindedir. Cemiyet onu adetleriy
le, ahlak kanunlariyle, örfiyle zaten 
mahkum etmiştir. Fakat umumi men 
faatlere hizmet etmek gibi bir vazi
.rcyı uzerıne alıp, de,•letin iaare me
kanizmasına girmiş bir adam suç iş
lerse, adi bir hırsızdan çok başka bir 
mevkidedir. Onun hesap sorucusu 
yalnız kanun değil, ayni zamanda 
efkan umumiyedir. 

Zavallı dUşkiindür, mazide ne et
tiyse etti, mertlik ''e fazilet icabı o
na vurmak değil, bütün bu kirli ma
zinin üzerine bir yorgan germek la -
zını diye imtiyazlı bir fazileti anla -
mıyorum. Eğer bu adam kendini mü 
dafaa edecek bir mevkide değilse, a
menna, susmak en biiyük fazilettir. 
Fakat kendisini müdafaaya rnukte • 
dir bir adama karşı, elimizde vesika 
ve delil varsa hesap sormak. hareket
lerini tenkit etmek niçin zebunküş • 
tük olsun? •. 

Böyle bir fazileti kabul ettiğimiz 
zaman, her yiiksek riitbeli suçluya 
düştfikten sonra selam vermek, bizi 
kastın kavurdun, etmediğini bırak • 
madın, anıma mademki diiştün, geç 
yiğitim geç. dememiz lazım? .• 

Ne üç beş kuruş miirtekihin, ne 
milyonla çalanın, fazilet sınırlan -
mızdan kollarını sallıyarak geçme
sine izin verecek bir ahlak ve fazilet 
yoktur. Hele imtiyazlı fazilet hiç yok 
tur. Zebunküş, ne ikadar murdar bir 
mahllıksa, mücrimi kalkan altına sak 
layan fazilet de o kadar sahtedir. 

lzmirde Bir Muallim 

Mahkemeye Verildi 
İzmir - Hakimiyeti Milliye mek

tebi 3 üncü sınıf talebesi namına sa
tın alınan 29831 numaralı tayyare 
piyangosuna isabet eden 3500 lira 
ikramiyenin nısfı validesine ait ol
duğunu iddia eden muallim Muzaf
fer Öniz. talebenin emniyetini sui
istimal ettiği iddiasiyle. Ceza Kanu· 
nunun 508 inci maddesine tevfikan 
Asliye Ceza Mahkemesine verilmiş· 
tir 

Halkevlerine ak1şının hızını ve şu
urunu bariz bir şekilde anlatmak
tadır. 

Bugün açılacak 158 Halkevinin 
de ayni iman ve ayni enerji ile bu 
harekete kanşması dimağlarda ya· 
kın bir istikbalin ideal Türkiyesini 
bütün hatlariyle şekillendirmeğe 
ktıfi gelecek bir delildir • 
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Gurbet---....... -~---------- Şu Garip Dünya=, 

Kör Avukatın 
• J şsiz, güçs~z kaldığım gur-

bet ellerınde köşe pence
r:m, kendimce, Abdülhak Hami
dın "Kürsüi temaşa sı yerine 
ğeçerdi. " 
Yabancı memlek tl d k .... k b" e er e uçu 

ır kasabaya sokulup uzun müd-
det yaşamaktaki azabın ne oldu
ğunu bilir m :siniz? Beş, on gün 
çarşı sokak gezdikten sonra ta -
nıdık çehre, alışabileceğiniz yer 
bulamamaktan bezer odanıza gi
rer, yalnızlığın içine' sinersiniz. 

Çam dallannda sallanan biı 
tırtıl torbas "b" . i m - ı gı ı kafanızın ıç , 

1 
utemadiyen, gece gündüz kıvrı

ıp b"k""l .. u u en soğuk temaslı dü-
ş~.nkclelerle dolu, hareketli, ağır, 
yu üdür. 

Can sıkıntısının bir sesi vardır; 
bunu ancak, böyle bir zamanda, 
0 • gurbet odasında duyarsınız: Es
~ı mobilyaların tahtalarını diş -
liyen gi l" k . . z ı urtlann bır tevıye 
çıkardığı k . . . . 1 . . B " d emıncı, ış eyıcı ı;es ... 
kır en eskiyiveren gönlünüzde bu 

urdu V" b .. iti .. d '"' u sesı ış rsınız ve oy-
. ~ğ~ delikten incecik tozlarının 
ıçınıze biriktiğini duyarsınız. 

Şayet iradesiz bi radamsanız az 
za:nanda çürüyüp çökmeniz pek 
rnurnkündür. · 

Ben çökmemek için köşe pen -
ceresinden ayrılmazdım; köşe 

r~eresinden dünyayı seyreder· 

* K öşe penceresinden dünyayı 
seyretmek insana mübala

ğalı bir fikir gibi görünür. Bir 
:r:>encere, nihayet bir sokağı, bir 
~aç sokağı görebilir. Bir sokak 
ıs_e dünyanın kaç milyarda biri -
dır? 

. Fakat böyle düşünmemeli: Bah
rı .Muhitten aldığınız bir bardak 
su, o geniş denizin tirilyonda bir i 
değildir; ama bütün o ummanda 
ınevcut unsurların bu minimini 
kadehte tam bir terkibi mevcut -
tur. Hatta kadehe de lüzum yok ... 
Bir damlası bile deniz hakkında 
b.ize i,lipi bir fQ(J{ ç_m;leje yeti-.... 

....,ui'"" "'ıu.~ı.L,.-;ıı uu:suuuı ıuı .:n::, 

?~yanusu bir bardak veya kaşık 
ıçınde daha fennt, daha sahici 
?larak görebiliriz: Azı ve ufağı 
ıncelemek elbette çoğu ve büyüğiı 
tetkikten kolaydır; kolay ve doğ
rudur. 
.. Köşe penceresini, işte, ben, bu 
ıtıbarla insan muhitinin bir dam
lası üstüne çevrilmiş bir mikros
kop camı addederim: Baktığınızı 
sanki büyültür. Rasathaneler nasıl 
gökleri ve yıldızlan temaşa için 
havaya uzanmış birer fen gözü jse 
köşe pencereleri de yeri ve yerde 
Yaşıyanları seyre yarar, zemine 
eğilmiş birer tecrübe gözlüğüdür. 

Onun içindir ki, penceremden 
Sokağa kendimize bakmayı, göğe 
dalıp kalmağa tercih ederim. Bu 
basit teleskobun önüne geçip in
sanlarla hayvanlarl tetktk pek 
hoşlandığım eğlencelerin başında 
gelir. 

• f( arşımdaki komşum ecnebi 
. zabitinin bir "Buldok,, cin

sı köpeği vardı. iri kafalı, koca 
enseli, iki dişi daima meydanda, 
Yanakları kof ve sarkık, bumu 
ÇÖkük, aksi bir köpek ... Bana bul
dok suratı bütün dişleri sökül -
d .. Ukten sonra acemi bir dişçiye 

Hatıraları 
Hafızası 

Londrada bir 
:ör hukukçuya a
mkatlık hakkı ve-ZüN<CöR 

V ·ilmiştir. Büyük 

!
-·················· .l azan: ••.................• ~abiliyeti dolayı-

1 

iyle daha ilk du-

f R t •k /-l ı •d uşmalarında kör 

L ... ···-····~---~ ............ '!. .. ~-.... ........ ~~:7.~~~;:~~~:ın.:ı::~ ~~: 

tam takım yapma diş yaptırıp ta 
çene kemikleri çökerek çehresi ta
nılmıyacak şekle g 'ren eski so -
murtkan memur tiplerini hatırla
tır. 

"Buldok,, , değişiklik olsun di-

gamlı, bedbin bir karnaval ma;: 
kesi geçirmiş bir köpektir . ffk -

kat ederim, bu iğreti kara suratı 
düşürmemek ister gibi boynunu 
d imdik tutar. 
Komşumun "Buldok,, u suratı

na, gördüğüm maskelerin en ser
tini, en titiz gösterişlisini asmıştı. 
Dünyaya parçalanılıp yok edile _ 
cck lüzumsuz, zararlı. iğrenç bir 
şeymiş gibi kin ile, anarşist gözü 
ile bakıyordu. 

Giinde iki kere S"'nel!alli ;zban
dut bir nefer -kardif kömüründen 
halkolmuş. et ve adalesi zütlc 
yuğurulmuş bu yarı insan. o
nu zincirinden sıkı sıkı tutup ha· 
ve aldırmağa çıkarıyordu. 

Fakat ne zorlukla ... Transatlan
tik vapurlarının bacasına benzi -
yen o sims yah, köpek, koskoca 
adamı. adeta, iri şilepleri çekip 
götüren romorkörler gibi sürük
lüyordu. 

Hayvan, daima, soluk soluğa 
kulaklar dimdik, gözler fırıl fırıl 

ve çehre hiddetinden karmakarı
şık, bumburuşuk! 

Zincirden boşanı,·erse, şüphe -
siz, önüne insan ve hayvan ne ge
lirse, neresi gelirse, hemen men
gene gibi tuttuğunu bırakmaz, 

sert, yaylı pençesinde koptuğunu İsmi Dik Robinson olan bu avu-
göreceğiz. Hele bir kedi, bir kö- kat. tut~l~uğu bir hastalık yüzünden 
pek geçmiyor mu, Juju hırsından daha kuçuk yaiİa kör olm~tur. Fa-
boğuluyor. Ne havlamalar, ne kat annesi kör çocuğuna yardım ol-
ulumalar, ne inlemelerl mak üzere hukuku bitirmesi için bü-

Zavallı Senegalli, bir türlü laf- yük fedakarlıklara katlaı1m1ştır. 
Kadın, fakülte notlarını o"'luna ken-

zayamadığı "j,, leri değiştirerek: ti di okumuş ve bunlarda icabında 
- Susu! Susu! k d en isine izahat vermiştir. Neticede 
Diye ne kadar bağırsa, hatta Dik, hukuk fakültesini muvaffakı

belindeki kayışla vursa nafile.. yetle ikmal etml-ş ve avukatlık hak
Juju kıyamet koparıyor, hırlıyor, kını almıştır. 
eşiniyor, atılıyor; zaptedilmez bir 1 

hale geliyor. O zaman, çaresiz, çe
ke çeke, koparır gibi tekrar eve 
sokuyorlar. Balkondan uzanan pe-

nivarlı ve dağınık saçlı bir fren~t 
karısı, ıslak köpek tüyü gibi kok
tuğu vehmini veren etekleri ha

valanarak iltifat ediyor: 

- Juju! Juju şeri! 

geliyor. 

Kendi kendime soruyorum: 

-- Bir gün, zincil"i kopuverin

ce ne olacak? Acaba ne kıyametler 
kopacak? 

* N ihayet, bir gün, bu korktu-
ğum, beklediğim, merak ı>t

tiğim hadise vuku buldu; Jujunun 
zinciri, zencinin elinde kaldı. Kö
pek, mancınıktan kurtulan bir taş 
gibi fırlamış, bir an içinde gözden 
kaybolmuştu. Arkasından yetişe

mediler, gittikçe uzaklaşan vP. so
kaklar arasında gittikçe silnerek 
akseden ha,·lamalar, o kadar! 

"Buldok,. kasabayı altüst etmi
ye gitmişti; kimbilir ne facialar 

işitecektik? 

Halbuki öyle olmadı: 

İki gün sonra Juju''yu zincirin
'de çok sakin gördüm. Demek ki 

dönmüş veya bulunmuştu, ve mu
hakak ki daha azılı yerli köpekle

re rast gelmiş, el sillesini tatmış, 

yersiz, yurtsuz kalmış, Hanyayı 

Konyayı öğrenmiş, açlığı dene
miş. Senegalli bekçisini, penivar
h gözcüsünü arkasında bulama· 
yınca bütün azgınlığını, kaba sığ-

• 
Fıçı i le Okyanusu 

Geçecek 
Polonyalı genr 

Ernest Blegaski 
Nevyork ile İngil· 
tere arasında Ok 
yanusu bir fıçı içe 
risinde geçmek ni 
yetindedir. Bun 
dan evveh de ha-
Zl cesaretliler böyle bir teşebbüste 
bulunmuşlardır. Fakat Blegaski, Ok 
yanusu daha başka bir şekilde geçe
cektir: Fıçının içerisine bir motör 
yerleştirecek ve üzerine de yelkenler 
takacaktır. Böylelikle hazırlanacak 
bu fıçıya iki kişi gir~ektir. 

• 
YALNIZ INGILIZCE 

A lmanyada yalnız ingilizce öğ 
retmckle meşgul olan bir 

mektep vardır. Mektep Burg Ho -
henstiendedir. Buraya giren tale -
be, yalnız ingilizce konusmak mec
buriyetindedir. Talebe • arasında 
bir tek Almanca söz söyliyen ce
zaya çarpar. Mektebin talebesi. 
20 yi geçmemekte ve bunlar lisa -,,------.... 
terkedip gitmekte ve 
başkalan alınmaktadır. 

yerlerine 

mıyan öfkesinı bırakmış, sünepe-
leşmişti. , 

Hava a lmıya çıkardıkları za
man, artık, hürriyet eskisi kadnr o
na cazibeli ~öriinmtiyordu: zinciri 
tahammül edilmez hir yük gelmi
yordu. 

Hatta, doha sonraları . neferin 
yanında bağsız dolaşmıya koyul
du; ayakları dibınde zincirs'z ve 
u~Iu yürüyor. dünvaya filozof gö
zuyle hiddetli cfc~il. diışiinceli ba
kıyordu . Bu gözler. anlamıya baş
ladığı dünyayı artık tartıyordu. 

O eski korkunç mahluk. zinciri 
çıkınca, basbayağı bir köpek ol
muştu . Evvc'ce yanına yakla .,amı

yan mahalle çocukları, etrafını sa
rıyorlar: : 

- Susu! Susu! 

Diye alay ediyorlardı. Aldırma
yordu bile ... Zira bütün mehabeti
ni, kahramanlığını o kopınıyacak 
sandığı zincire borçlu idi. 

Eminim ki Juju'nun gamlı göz
lerinden arasıra, uzak, şanlı, bir 
hatıra gibi bu zincir geçiyor, kö
pek zincirini arıyordu. 

Nasrettin Hocaya Sorarsanız : 

' ' . .. ' .. ~ 
~· -; . 

öteki Gelişimiz.de 

Kadınlar Erkek 
Olacaklarmış 

S unday Ekspres, gazetesinin 
Viyana muhabiri bildiriyor: 

Viyananın en meşhur doktor ve 
fizyolojistlerinden doktor Engen 
Kolisko ruhların bir vücutten di
ğer bir vücude intikal ve hulul et
tiğini İngilizlerden müteşekkil bir 
dinleyici heyete anlatmış ve bu 
hadi$enin şüphe götürmez bir ha
kikat olduğunu, ilmin, onu yakın
da, insan tekamülünün hakiki 
izahı olarak ispat edeceğini söyle
miştir. 

Doktor Kolisko'nun izahlarını 

dinliyenlerin biri, ayağa kalkarak, 
daha önceki bir yaşayış sırasında 
Romada Nerm devrinde, gladya
tö.rlük yaptığına, inandığını söyle
mış, ve gladyatörlük yaptığı za
mana ait hatıralarını anlatmış, sah 
nedeki dövüşlerinin en hurda te
f erruatını izah etmiştir. Mütehas
sıslar, bu izahların vakıaya tama
miyle uygun olduğunu söylemiş
lerdir. 

Sunday Express'in muhabiri, 
?u bahis üzerinde doktor Kolisko 
ıle görüşmüş, o da kendisine şu 
sözleri söylemiştir: 

D ünyaya, insan olarak geldi-
ğinize göre, gelecek doğuş

ta ruhunuzun bir köpeğe, bir pire
ye yahut bir domates veya bir ba
lığa hulul edeceğini sanmayınız. 
Çünkü insan, öteki gelişte yine in
san olarak gelir. Yalnız bu defa 
mesela cnni olarak gelen bir kim
se. öteki geliiİe daha mütekamil 
bir insan olarak gelebilir. Şayet 
bu hayata sakin ve az ihtiraslı bir 
adamsanız. gelecek hayatta, bir ca
ni olabilirsiniz. 

"Bugün büyük bir servet ve 
mevki sahibi iseniz gelecek defa 
dilenci olarak gelmenize mani 
yoktur. Yahut bu defa dilenci ise
niz, gelecek defa zengin bir adam 
nl or!I~ , crr>lebilir!;iniz. 
Hepımiz de, daha önceki bir ba-

yatta cani veya katil idik. 
Her yeni doğuşta insanların 

cinsiyetlerini değiştirdikleri görü
lüyor Bu da erkekler içinde şair 

ve artist olan kimselerin ince 
hassasiyetlerinin sebebini izah e
diyor Bunlar daha önceki hayat
larında normal, insanlardı. Ve 
ikinci doğuşlarında kadrn olacak
lardı. Fakat zamanları hulul etme
den doğmuşlardır. 

Aşağı yuknn hepimiz, tekrar 
doğmus ve hayata kavuşmuş kim
sell'riz. Fakat ancak. b:ah edeme
diğimiz hatıralar, yahut yaşadığı
mız bir an karşısında "daha önce 
de bu anı yaşadım.. tarzında söz
ler söylemek isteyişimiz bize da
ha evvelki bir doğuş ve yaş.ayışı 
hatırlatıyor. 

Tekrar doğuştan milstesna olan
lar. büyük dehalardır. Bir kaç ba
kımdan tabiat üstünü olan Na
polyon, ihtimal ki "yep yeni bir 
ruh .. hı Fakat yeni doğuşu, bir 
defa vuku bulmaz Belki de bu 
hadise her bin senede tekerrür e
divor Binaenaleyh bPlkl de siz 
Ortaçağlarda bir rabiptiniz, da
lı~ evvel bir Roma tmparatoriçesi, 
hır Yunan esiri veya Mısırlı bir 
cengaverdinlz ... 

Doktor Kolisko, sözlerine 111 
şekilde devam etmiştir: 

"Dikkate değer bir misal, on 
dokuzuncu asnn en tanınmış ar
keoloj istlerinden Schliemann'dır. 
Bu adam alelade bir iş ada.mı idi. 
Fakat çocukluğundanberi Truva
ya dair yazılan herşeyi okuyordu. 
Nihayet, günün birinde yine iş için 
Truvaya gitmiş ve Truvanın oldu
ğu yerde durmuştu. İlim adamla
rı, Truvanın orada olmadığını söy
lüyor ve Schllemann"ı tekzip et
mek istiyorlardı. Fakat hafriyat, 
kaşifi haklı çıkardı! 

Biribirlni takip eden doğuşlar
da insanlann zengin veya fakir, 
erkek veya kadın olmalarının se
bebi, ruhun en yüksek tekamüle 
varmak için herşeyi tecrübe et
mek istemesidir. 

* Doktor Kolisko da, daha önce 
yaşadığına inanıyorsa da ne şekil
de yaşadığını söylememektedir. 

Harp için 
Cins Köpekler 
Yetiştiriliyor 
Fransız gazetelerinin neşrlya • 

tına göre Fransız erkanı -
harbiyesi harp zamanında kulla -
nılmak üzere bir çok köpekleri ye
tiştirmektedir. Büyük harpte Al -
man ordusu da harp köpeklerin -
den çok büyük istifadeler temin et
mişti. Köpekler, irtibat vazüesini 
yapmakta ve bir çok işlere yara -
maktadır. Bilhassa telgraf ve tele
fon hatları kesildiği zaman bunlar
dan çik büyük istifadeler temin o
lunuyor. 

Fransada köpeklerle meşgul o
lan ve bunlan hizmete alıstıran 
cemiyet general Mardok'un riya,se. 
ti altındadır. 

ALEKSANDR DUMAS 
A lekxan~~ Dumas dünyanın 

en velut ve en süratli yazı 
yazan muharriri idi. Bir sürü pi • 
yesler yazdıktan sonra romancılı -

ğa başlamış ve 277 eser yazmıştır. 

Bazı yıllarda kırk cilt yazdığı olu

yordu. Fakat bir çok yardımcılan 

bulunduğu için buna imkan bul • 

maktaydı. 

Kendisi en meşhur eserlerini yaz 
makta da bu yardımcılardan isti -
fade etmiştir. "Üç silahşor,, ve 
"Monte Kristo,, adlı eserlerinin 

tahririnde August Maquet'in yar

dımı imdadına yetişmiştir. Duma
sın sayısız aşk maceraları vardır. 

Ve bunların çoğu sahnede çalışan 
kadınlarla vukubulmuştur. 

Muharrir, Parisin dışında b\i • 

yük bir şato yaptırmış ve burasını 
herkese açık tutumuştur. Onun 
vestiyerinde altınla dolu bir kap 
bulundururdu ve zaruret çeken ar 
kadaşlan bundan istifade ederler
di. Fakat Dumas en sonunda za
ruret çekerek ölmüştür. 

l llctibas Halclcı Mahfuzdur J 
Y•p•n: SALiH 

Boca - Aman doktorcutum hasta· 
ınızı iyi muayene et.. Teıhisin kuv· 
vetlidir bilirim .. 

•• • yalnız, teda vi i$'İll fazla paruı 
yoktur ... 

• • • ill çlan pahalı obnuıa da! .. -': • artık hastamızı, sıhhat 
dertsi.r& ve ten &örelim! 

içinde, Boca - Doktor ne dedi? 
- Tam tedavi için milyonlar 

camak lizım gele(ek dedi! 
har. 

·-- ·---· 

Hoca - Desene ıimdilik yaya 
dın tatar atası! 

kal-
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Mezarlık mı, 

mı? 

Halkevleri Bayramımız Cemil Mardamın 
K J istifası 

• 

ismet İnönü Diyor ki: 
Park Yurtta ut anıyor istemı,. •eylller b.~:ı:ı'.ğı"::·:m-

Yazan: Melek Celal 

(Başı 1 incide) 
''Halkevferinde güzel sanatlar 

için memleketin en derin alakası
m uyandırmayı ve güzel sanatle· 
re olan muhabbeti milletin İçin -
de her tabakaya, her vesile il~ ya
yıp öğretmeyi rnaksatlarınuzm ba
şında sayıyoruz. 

"Cümhuriyet Halk Fırkası pren· 
siplerinin ve Cümhuriyet H alk Fır· 
kası politikasının hal için k endisi
ni diğer her politikadan ayırt eden 
noktası; içinde bulunduğumuz g ün 
için çetin vazifeler, çetin çalısma
lar istemesidir. Çünkü içinde bu • 
lunduğumuz muğlak, beynelmilel 
ve milli karışık meselelerin için -
den çıkmak için aldatıcı sözler , al
datıcı ve mübalağalı vaitler değ-il; 

bilakis mahrumiyet istiyen, çalış -
mak istiyen düşünmek, bilmek, yo 
rulmak istiyen vazifeler istiyo -
ruz. 

B lr müddettcnberl ortada böyle 
bir dava var. Bu mesele ga

zete sütunlarında şimdi yeniden 
mevzuubahs oluyor. Öğreniyoruz ki 
Beşiktaşta bir mezarlık varnuş ve o
nun park yapılması düşiinülmüş, an
cak l\lüzeler Müdüriyeti kabristanın 
tarihi kıymeti haiz olduğunu ileri 
sürerek evvelce itirazda bulunmuş 

ve nihayet bazı mezar taşlarının mü
nasip bir mahalle nakli şartile par· 
kın inşasına karar verilmiş ..• İşte ga. 
zetclerde görülen havadisin pek la-

(Başı 1 incide) 

Ankara Halkevinde yapılacak me
rasime saat 15 te İstiklal marşile 

başlanacaktır. Marşı müteakip Baş
vekil Refik Saydam nutkunu c;öyli
yecektir. Nutuk radyo ile bütün 
Halkevlerinde dinlendikten sonra 
her Halkevi merasim için hazırladı
ğı hususi programını tatbik edecek
tir. 

Ankaradaki merasimi müteakip 
İstanbul Hallkevlerinde yapılacak 
merasim programlarım aşağıda veri-

sa bir htilasası. yoruz: 
Müsaadenizle ben de kendi Ukrl· Eminönü Halkevincle: 

mi söyliycyim: Bir şehirde halkın 

rahat teneffüs edebileceği yerler ve 
ezcümle parkların ne kadar lüzumlu 
olduğunu takdir etmemek mümkiin 
dt·ğildir, Ancak diğer taraftan da unu 
tulmamak lazım gelir ki bir şehrin 

kendine mahsus bir takım hususiyet 
ve güzelliklerini muhafaza etmek 
diye (estetik) bir vazife mevcuttur. 
Benim anlıyamadığım nokta şu: 

Boş yerler, metruk arsHlar, 
'bir takım saray korulan dururken 
neden mutlaka bahçe yapmak için 
mevcut bir eseri bozmak lazım gel
sin? Bir iki sene evvel hu sakat zih
niyet asırdide Karacaahınedi de park 
haline getirmeıK. istememiş mi idi? 

Halkevi Reisi Agah Sırn Levent 
Evin çalışması hakkmda izahat ve
recek, bunu müteakip Dil Edebiyat, 
Tarih Şubesi Reisi Halit Bayrr bir 
nutuk söyliyecek, Meliha Avni S-Li
zen bir şiir okuyacak, Halkevi or
kestrası tarcıfrndan bir konser veri
lecektir. Aynca gece saat 20.30 da 

bir toplantı yapılarak temsil komite
si tarafrndan Molyerin "İnfiali aşk" 
piyesi temsil edilecektir. 

Fatih Halkevincle: 

Fatih Halkevinde saat 10.30 da 
matbuat mensupları için bir toplantı 

Dört tarafı boş arsalarla çevrili olan Şehir içinde mezarlık bulunma
bu (ulu) mezarlığı bililtizam bozup ması prensip itiharile gayet rlo!tru 
park ihtiyacını bununla temin etmek hir fikirdir. Lakin tarihi kıymeti hu
arzu~unu bir tiirlü anhyanııyor•lrn.Zi lunan mezarlıklar yenid~n defin 
ra bence bir Karacaahmedi bozmak, muamelesi olmadıkca bir ölüm me~
bir Sül<ıymaniye camiini yıkmak gi- heri olmaktan çıkmıs demektirler. 
bi tarif edilemez bir, ciirüm teşkil e- Fakat altında belki kemik hile kal
derdi. l\falUmdur ki bir şehri gii7cl- manu~ olan bazı mezar taşlan Tiirk 
Jeştirmek, asrilc~tirmck mevcut ta- sanatinin en giiıel ~·ontmacılık nii- l 
rihi eserleri zedelemekle olmaz. Bi- munesi olarak siyah servilerle 1sık 
lakis onları meydana çıkarmak, et- 1 ve gölge kontrastİarı içlnde istanhu- 1 

raflarını temizliycrek kıymetle-rini 

1 

la emsalsiz giizellikler veren birer 
biisbütün bclirtmekledir ki müterak- paysagt" parçası oluyorlar. 

tertip edilmiştir. Sııat 14.30 da tiyat
ro salonunda bir temsil verilecek 
saat 15 te yıldönümünü tesit toplan~ 
tın yapılacaktır. Saat 20 den itiba
ren de tiyatro salonunda danslı çay 
verilecektir. 

Beşiktaş Halkevincle: 

Halkevi Reisi Hükmü Arkök bir 
senelik faaliyet hakkında izahat ve
r~ek, Reşat Kaynar bir nutuk söy-
liyecek, şiirler okunduktan sonra 

müzik kolu tarafından bir konser 
verilecektir. Gece de temsil komite
si bir piyes temsil edecektir. 
Bakırköy Halkevinde: 

Halkevi Reisi Cevdet Ozgürün 
ulusal kültür ve gençlik mevzulu 
bir konferansını müteakip Leman 
bir şiir okuyacak, ortamektep tale
besi bir koro konseri verecektir. Sa
at 21.30 da ev salonlarında bir suva-
re veri1ecektir. 

Osküclar Halkevi.nde : 

Halkevi salonunda bir toplantı 

yapılacak, Ev mensupları tarafından 
şiirler okunacak ve bir konser veri
lecektir. 

Ankara Halkevincle: 

Ankara Halkevinde Ba~ekilin 
nutkundan sonra Türk bestekarları 
t1trafmdan bir modern Türk musiki
si festivali yapılacaktır. Radyo il<? de 
5leşredilecek olan bu festivalin prog
ramr şudur: 

1) Karagöz - Senfonik süit - (Ce
mal Reşit). 

2) Orkestra süiti (Hasan Ferit Al
nar), 

3) Çifte telli - senfonik grotesft 
dans - (Necil Kazım Akses).. 

4) Konsertino (Ulvi Cemal Ergin"ı. 
5) Sihir raksı (Adnan Saygın). 

Halkevlerinin faaliyeti: 

zalandığ'ı halde muvaffak olamamış
tı. Fransa ayanı hariciye encümeni 
muahedeyi tasdik edemiyeçeğini bil 
dirmiş, Fransa hükumeti Suriye me
selesini yeniden tetkik edecek bir 
tahkik heyeti göndermek arzusunu 
göstermişti. Bu arzunun gösterilme
si ondan vaz geçilmes adeta bir ol -
muştur. Çünkü Suriyeye gönderile -
cek tahkik heyetinin hiç bir iş başa
ramayacağı, ve umumi boykotaj ile 
karşılaşacağı anlaşılmıştı. 

Fransa hükumeti bir kaç hafta 
evvel Suriye ve Lübnana yeni bir 
fevkalade komiser yollamış, bu ko -
miser de Suriyede protesto nümayiş
leriyle karşılanmış, komiserin Fran
sanın manda yerine daha liberal mu 
ahedeler yapacağı hakkındaki sözle
ri ise umumi hoşnutsuzluğu arttır -
mağa yardım etmişti. 

Nihayet Cemil Mardamın Suri -, 
yeyi müstakil sayarak ve istiklal i -

çinde yaşatmak istiyerek istiklali 

bir emrivaki sayması bugünkü buh-

rana sebebiyet vermiştir. 

Suriyenin her tarafında karışık -
lıklar başlamıştır. Humusta yapılan 

nümayişler, Halepten getirilen kuv -

vetlerle bastınlm1ş ve bu yüzden 75 

jandarma, halktan da 60 kişi yara -

lanmıştır. Halk arasındaki galeyan 
gittikçe artıyor. 

Bugün Şamda da bir kaç bomba 

patlamıştır. Cemil Mardamın istüa

dan sonra muhalefete geçerek yeni 

bir mücadele hazırlaması beklen -

mektedir. 

Nevyork Sergisine 
Gönderilecek Eşya 
Nevyork sergisine ait hazırlıklar 

tamamlanmıştır. Güzel Sanatlar A
kademisinde toplanan jüri heyeti 

"Cemiyetimiz ilim ve fenne isti

nat eden, güzel sanatlere meclup 

olan, milliyetçi, ilerleyici bir cemi

yettir, böyle olmalıdır. 

"İlim ve fen kadar güzel sanat
leri cemiyet içinde birinci itibar 
derecesinde göstermek, tatbik et -
mek Ilalkevlcrinin başlıca vazüe
lerinden biridir. Her gittiğim yer
de Halkevleriyle temas edince ne
kadar, kimlerin hangi mevzuun Ü· 

zerinde kaç konferans verdiğini 
sordum. Keza ayni ehemmiyetle 
her gittiğim yerde güzel sanatler 
üzerine ne kadar toplantı yapıldı
ğını ve neler yapıldığını sordum. 

H alkevleri Cümhuriyet, Halk 

"Ancak; istediğimiz vazifeler 

canla başla çalışılarak yapıldıktan 

sonradır ki geçen her seneyi hatır

ladığımız zaman muvaffakıyetle 

nasıl geçtiğini biz de düşünerek 

hayretler içinde kalıyoruz; ve ale

mi hayretler içinde bırakıyoruz. 

H alkevleri fikir olarak ve mü-
essese olarak mesuliyet 

mevkiinde bulunan siyasi partimi
zin, bütün özünü, varlığını halkın 
geniş tabakalarına anlatması ve sev 
dirmesi için, mühim bir merkezdir. 
Her vesileden istüade ederek Hal
kevleri hiç bir siyasi kayit aramak
sızın her vatandaşı geniş mıkvas
ta müstefit etmeğe çalışıyo;lar. 
Bunda muvaffak olduğumuz nis -
bette fırkamızın milli hayatı, k ül
tür istikametinde o derece muvaf
fak olmuş olacaktır. 

"llaJkevlerinde geçirilen milli 

hayatın inkişafına bugün maddi 

kuvvet noktai nazarından dahi baş
lıca ehemmiyet veriyoruz. Silah 

Kuvvetinden, her türlü cebir ve 

madde kuvvetlerinden daha mii • 
essir olan nokta, bizim iti , 
kadım.ızca, Halkevleri gibi mü • 

' esseseler fikirlerle bütün millet 
içinde milli hayatın kazanacağı he· 
raberlik, yükseklik ve sağlamlık • 
tır. Her silahtan üstün olan budur. 

ki, verimli bir faaliyet sarfedilınis o- ÖtedenherJ Tiirkler öliim ve a
lur. l\Ievzuubahs olan mezarlık :ne- demden korkmu~ insanlar değilJerdir 
selcısine gelince; dikkat ediyonını. Cetforimiz yaşamah nasıl bildilerse 
ileriye sürlilen fikir daima ayni ölümü de o nishette tabii gördiiler. 
şey; mademki tarihi kıymeti haiz o- Binaenaleyh vaktile şehir içinde ya
lan unsur mezar taşlaridır; şu halrle pılmış olan mezarhklan görerek 

Bulundukları muhitlerin daimi Nevyorka gidecek, biri heykeltraş 

bir faaliyet kaynağı olan Halkevleri Hadi, i:kisi Zühtü tarafından yapılan 
örnek birer halk müesseseleri olarak üç heykeli tefrik etmiştir. 

b':güne kadar ~üh~m muvaffaklyet-- ~ Devlet pavyonu ve Türk sitesi için 

geçen seneye ait bazı rakamları kay- Türk coğrafyasındaki eski medeni
dc-Oiyoruz: yetlere, diğeri Selçuk ve Osmanlı 

Fırkasının kendi prensipleri 
ne olduğunu ve bu prensiplerin 
memlekette nasıl tatbik edildiğini 
her gün halkımıza söylemek için 
de başlı başına bir merkezdir. Cüm 
huriyet Halk Fırkasının prensip
lerini hergün söylemek, nasıl tat
bik edildiğinden hergün malumat 
vermek lazımdır. Cümhuriyetçi, 
İnkılapçı ve Devletçi politikasının, 
bu memleketin halinde inkişafı, 
emniyeti temin eden, geleceğine 

en büyük kudreti ve en yüksek i
tibarı temin edecek olan bir pro -
gram olduğuna samimi olarak i -
nanm.ış olan bizler bu prensipleri 
ve manalarını yalnız samimi bir his 
le bizi dinliyecek olanların hepsi
ne anlatabileceğimiz iddiasındayız. 
Eğer mutlaka inanmamak için da
ha evvelden verilmiş bir karar ile 
gelen birisi karşısında kalmazsak 
söylediklerimizin bu memleketin 
menfaatlerine en muvafık oldu -
ğunu ispat etmek güç değildir. 

"Cümhuriyet Halk Fırkasının 
prensipleri, halk için yaldızı üze
rinde akan gösterişli şeyler değil
dir. Cümhuriyet Halk Fırkasının 

çin muvaffakıyet yıldızı ile parlı
yan birer eserdir. 

"Geçmişte olduğu gibi h er han

gi bir yannda, gene birçok çet in 

imtihanlar verm-ğe muzt 
sak • ki bu imti 

veneceğimiz kuvv • .. .•. 
on1ar1 il.illa 1:1\.. .... _..a .. --,... ...... -~-- - -- - • · - •• 

ideal için gösterdiği kuvvetidir .,. 

. 
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rafa nakledelim, diyorlar. Peki ama atalarımız sıhhi ihtiyaçları diisiin
hakikaten hütiin kıymet sırf o ta~- memiş değilJerdi. Çünkii havayı tat
larda mı? Yerin, toprağın. ağaçların. hfr etmek hassasına malik olan ser
velhasıl biitün o (atmosphcre) e asır- vi ağaçlarını daima mezarlarımız1n 
lardan gelmiş manevi kıymetin bir başında görmedeyiz. l\fı:amafih bu 

değeri yok mu? (Partenon) u sökürı demek cleğildir ki yeni yap1hıcak 
başka bir yere kursalar acaba (Ak- mezarlıklar gene sehir iderinde ku
ropol) da alemin hayran olduğu eser rulsun. Hayır. bilakis onlar elbette 
aynen mevcut kalmış farzedilehilir lıu asrın ihtiyaçlarına göre en ınhh.i 
mi? ve makul surette inşa edilmelidir. 

'}eçen yıl 209 Halkevinin içtimai medeniyetlerine ait olmak üzere iki 

yardım şubelerinde muhitin en muh- kısımdır. Müzeler idaresi iki kollek~ 
taç olanlarına 29 bin lira para yardı- siyonun da inti.habında bilhassa Ame 
mr yapılmış, Hal.kevi azası doktorlar rikalılar için enteresan olmasına dik
çok defa köylere kadar giderek 4200 kat etmiştir. Bu eşyanın emniyetle 
hasta muayene ve tedavi etmişler- gidip gelmesini temin için tedbirler 
dir. Muhitin fakir talebelerine 11 alınmıştır. Amerika mi.ıze ve üniver
bin elbise, 50 bin defter, 15 bin kilo sitelerine hediye edilecek olan mu
yiyecek ve yakacak dağıtmıştır. lajlar da tama.men hazırlanmıştır. 

RADYOLiN 
Beşiktaşa bir park yapmak iste- Lakin a-rtık şu eski mezarhklan 

nilmi,; ne ala, ne güzel düşünce. An- rahat bırakalım. Onları temizlc:viı> 
cak orada Abbas Ağa mezarbğmdan etraflarına duvar çevirelim ve hirer 
başka yer yok mu idi? Biraz ileri glizellik, zevk niimunesi olarak sak
veya geri cidip o civarda bu ihtiya- lıyahm. Dünyanın hiçbir yel"İıale 
cı temin edecek diğer bir saha bula- bizim mezarlıklar kadar ulvi ve sade 

Halkevleri sahnelerinde temsil e- Türk sitesi için Kütahyada yaptırı
dUmek üzere gene Halkevleri tara- ı:n çiniler. yarın _Nevyo~k~ gönde
fmdan 85 piyes neşredilmiştir. 23 rıleceklerdır. Sergı heyetının topla
Halkevinde on beş günlük ve aylık dığl diğer nümuneler de .~artı.n ilk 
o!mak üzere muntazaman birer mec-I h.aftasında Nevyorka gonderılecek-

ile 
Her 

SABAH, öGLE ve AKŞAM 
yemekten sonra muntazaman ditlerinizi fırçalaymız. 

maz mıyız? bir öliim sahası mevcut değildir. mua neşredilmektedir. tır. 

' AKA GUNDUZ 
- Ben böyle çok edebiyatlı sözlerden pek anlı

yamam. Benimle açık konuşmalıydın. 

Vurgun altüst olmuştu. Ev sahiplerinin bunlar
dan bir şey ~lanuyarak alık alık baktıklarına 
ehemmiyet vermiyerek ayaklanan bütün hırçınlığı 
ile konuşuyordu: 

- Hayatımda biricik küçük dostum, biricik ha
lis dostum, biricik ruh arkadaşım sen olmuştun. 
Ben sana ne yaptım Nazlı küçük dost? Sözi.imü 
kestirmiyeceğim! Ben seni aramadım, sen beni ara
dın, sen beni buldun, sen bana küçük dost oldun. 
Ben bütün hayatımın bu sükı'.ın ve teselli yıldızı· 
nı, bu garazsız maksatsız ve Holivutsuz yıldızını 

bütün kalbimle benimsedim. Seninle beraber bu
lunduğum saatlerde yarım asırlık ömrümün bütün 
perişanlıklarını unutuyordum. Sen benim anam
dın, kardeşiındin, hemşiremdin, küçük dostumdun. 
Ben yaralandıkça seni arıyordum. Sen sezdikçe 
bana koşup benliğimi avutuyordun. Beni dinliyor 
musun iki numaralı Perihan Soydangel?! 

- Benimle baş başa konuşmak istemez misin 

hocam? 
- Hocam mı? Sus rica ederim! Ben tulUat pal-

yaçosu değilim. 
- Ben de Meli değillm! 
Annesi, babası ve hemşiresi birer gölge gibi m

yıştılar. Baş başa kalmışlardı. Meli sözünü işiten 
vurawı büsbütün çileden çıktı: 

TEFRiKA No. 44 

- Benden ne istedin? 
- Senden seni jstedim! Senden Meli'leri, Pen· 

han'lan ve perişanlıkları bırakmanı istedim! Sen
d~n , kendi mantıklı hayatıma çerçeve olmanı iste
dım. Ben olgun adamla olgun bir ev kurabilir mi
yim? dedim. 

- Bunun için bir dizi numara yapmağa ne lü
zum vardı? 

.. - Sen ° kadar bulanık bir hayat sürüyordun ki, 
boyle davranmasaydım beni de bir Perihan sana
caktın. Nitekim yüzüme de haykırdı •şt ı n ı e. 

Affedersin. Sana ağır sözler söyledim. Hiç 
hakkım olmadığı halde. Bunu burada k lı 
V b . d h apıya m. 

e ır a a açmamacasına aynlalım. Allaha 
marladık. ıs-

- Densiz bir kız gibi ağlamıyacağım. 
- lyi edersin. (Küçük dostl un hatırasını dalın 

o hislerle muhafaza edeceğim. 8 

- Meli'ye büyülü olmasaydın yine böyle rni ko
nuşacaktın. Evet, deyişine sen inan. Gözlerinin ifa
desine de ben inanıyorum. Meli'nin Vurgun•u ol
masaydın şimdi mal bulmuş çıplak bedevi gibi ba
na saldırırdın. Zarar yok hocam! Yeni neslin yetit
kin kızı hem temizdir, hem çeliktendir. Sana ... Ba
na döneceğin güne kadar bol bol uğurlar olsun! 

Nazlı dışarıya çıktı. Bir hizmetçi Vurgun'un şap
kasını, pardesüsünü getirdi. 

Vureun ancak vaour iskelesine 2eldiii zaman 

kendini toplıyabildi. Göğsünün içinde sanki bir di
kenli tel kangalı vardı ve bu kangalı görünmez bir 

el sallıyordu. 
Artık bomboştu. Ne Meli'ler, ne Perihan'lar, ne 

küçük dostlar. İğne ile delinmiş bir çocuk balonu 
pörsüklüğü ile sümsük sümsük vapura girdi. 

Ne keyif, ne ıztırap, ne düşünce. 
- Şu bomboşluk ne iyi imiş. 
Diye düşündü. Keşke bütün hayatı böyle geç!':ey

di. Ne yazık ki karşısına bir Meli çıktı. Meli'nin 
burada olmayışına hayıflandı, eğer burada olsaydı, 
boynundan tutup kafasını koparıverecekti. Ve ne 
iyi olacaktı? Hapishanenin bir boş odasına kapa
nacak, boş ömrünün boşluğu içinden sıyrılıp ölü
mün boşluğuna yuvarlanacağı saati bekliyecekti. 
Buna da ne yazık ki Meli uzaklardaydı. Ve boynu 
~u koparamadığı için seviyordu. Hatta Nazlı'nın 
şu garip macerasından sonra Meli'yi daha çok se

viyordu. 
_ Tereddi olsun. cinnet olsun, ihtiyar ihtirası ol

sun, ne olursa olsun bütün fecaati ile, bütün ateşi 
ile seveceğim. 

Ilk tütüncüde Eleni'ye telefon etti. Kimse cevap 
vermedi. Meli'nin evine gidip henüz uçmamış ko~ 
kusunu koklamak, Meli'nin vücudü, vücudüne de
ğen Eleni'yi kucaklamak istiyordu. Evden bir daha 
telefon edecekti. Kapıdan girince karşısında genç 
kızı buldu. Eleni yalandan ağlıyorken bir yandan 

da kıskıs gülüyordu. 
- Ne var? Ben de sana telefon ettimdi. 
- Ev karma karış oldu Beyefendi. Bu sabah iki 

kişi geldi. Mösyö Levinski apartımanın bütün eş
yuım onlara 9atmış. Ben size bir kibritlik bile ve
n:mern, dedim. Noterden yaptıkları kağıdı göster· 
dıler. Ben bilmem dedim karakoldan memurlar 
~irlniz onlara veririm. Yarın gelecekler. Bu ne 
ış anlamadım. Onlar gider gitmez Hanımefendinin 
bütün gardrobasını, başka şeylerini aldım benim 
evime götürdüm. Ne gülüyorsunuz Bey~fendim 
saklıyacağun, gelince.. lsteı'se.. Hepsini veririm. ' 

- Evin eşyası Hanımefendinin değil miydi? 
- Ben de Hanımefendinin biliyordum, demek 

değilmiş. Ben şimdi ne yapayım, onu sormağa gel
dim. 

- Burada kal, ne yapacağını akşam söylerim. 
Sen kendine başka kapı arıyacak mısın? 

- Aramaz olur muyum? 
- Bir yer buluncaya kadar bizim madama yal"-

dım edebilir misin? 
- Başüstüne. Memnuniyetle. 
- Birinci vazifen şu olacak: Bu evin kapısından 

kadın elbiseli hiç kimseyi sokmıyacaksın . K im 
olursa olsun (Beyefend emir verdi, sizi içeri ala
mam!) diyeceksin. 

- Ya Baylar gelirse? 
- Hoşuna gitmiyeni alacaksın, hoşuna gideni 

kovacaksın! 

- Bunu pek anlıyamadım. 
- Senin hoşuna gidenin burada işi yok. Hoşuna 

gitmiyenin de bana sana zararı dokunmaz! 
İskele gazinosuna giderken yaptığı işin iyi olma

dığını anladı. Yardımcı Eleni'nin de bir gün baş 
ağrısı olmak ihtimali vardı. 

- Aldırma! dedi. Çobanın son keçisine dediği 
gibi huysuzluk ederse ona da bir elham okurum. 

Fakat Nazlı'yı bir türlü unutamıyor ve affede
miyordu. Nazlı'nın, karşısına bir gönül avcısı kılı
ğiyle ve biraz karışık bir "Arkadaşımın ablası,, 
oyuniyle çıkacağını hiç ummamıştı. Onu bütün 
varlığına bir küçük ve hakiki dost edinmişti. Bu 
da yıkıldı. Ve artık hiç bir şey kalmadı. arkadaşı
nın ablası. küçük dostun hocasını öldürdü. 

Uçuruma Doğru 
Her şeyden ve herkesten nefret ediyordu; Meli'

lerden, Peri'lerden, Nazh'lardan, erkeklerden, ka
dınlardan, sütçü beygirlerinden, cami güvı;-rcinle

rinden, Üsküdar evlerinin yeni kafeslerinden her 
şeyden, her şeyden-

(Devamı Var) 
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S'BUL6AA SJ\UIK 
Vaıkon Taırlhln En r=:sıraıruo Çehresi~ 92 

iki Çiftliğin Arasını Kesmiştik 
17 Kişi Soymuş ve 3600 lira 

MuvafYak Olmu~tuk 
24 Saat içerisinde 

Kadar da Para Toplamıya 
Sırası gelmiş iken, size Kosoy 

adında beyaz bir Rustan bahset
mek ister .. nı. Bize karşı görülme
miş bir sevgi ve saygı beslediğini 
bana ve İslam köy ve köylülerine 
yaptığı yardımlarla göc;tercn bu te
miz yürekli adam, Alemdağmda
ki has hazineye ait onnanlarda ke
reste ve odunculuk .?den Baver a
dında bir tiiccarın katibi idi. O ha
valide hareket ve faaliyete geçti
ğimin daha ilk günlerinde, ne ol
duğumuzu. ne y:lptığımızı ve ne
ler Yapmak istediğimizi göriip i)~
rendiği halde. bana karŞl d'Jstluk 
ve Yardım göstermiyE'! kalkışması 
bende ilk günlerde hır şüphe uyan
dırmıştı. Fakat. gün geçti\{~!? ve 
mesela, beni takip için bu havali
Ye gelen düşman mftfrezeleri hak
kında malumat vermek. saklı bu
lunduğum yerleri bıldiği halde 0~
lan aldatıp aksi istikametlere gon
der.rnek gibi. biribiri nrdınra ya?'" 
tığı umulm1yan hizmetleri ve bıl
hassa bu kıymetli hizmetlere mad
di karşılıklar kabul etmemesi dik
katimi çekmişti. Yüreğimde yer tu
tan şüpheleri bu yarchmları ile yı
kamış ve yerine sonsuz bir emni· 
Yet ve muhabbet hissi yaymıştı. Bu 
ak soylu adam, Milli Mücadele ha
yat ve hareketlerimin devamı müd
detince, hiç bir zaman maddi men
faatler gözetmeksizin milletimiz 
için çalışmak, icabında her türlü 
tehlikeleri göze alarak bana ve 
arkadaşlarıma yardıma koşmak ba
kınundan eşine ve benzerine tesa
biz . 1ft"O~~mttm biricik insan ol -

e ıw-ı .... , • _,.k h. t ve 
~:- •J çe ızme 

._,"'~'-\.U \..UU;..\.ı.C-U 

Okyanu•ııı bir h .... aştıracağnn ta
... .a bulunan bu arkadaşıma şura-
cılrta teşekkürü lüzumlu gördüm. 

r 

t • 

Baverin katibi Kosoy 

zerimize atmak ve bu suretle işgal 
kuvvetlerini gazaplandırıp üzeri· 
mize saldırtmak yolunu tutmuş
lardı. Paşaki:>y kilisesinde verilen 
bu gizli ve yeni kararları öğrenen 
Kosoy dostumuz, vaziyeti, çevril
mek istenilen entrikaları tam gü
nünde bize bildirmişti. İlk teşeb
büs şu idi: 

Paşaköylü "Milki,, kaptan ~ir 

gece, çetesiyle Anadoluhisarına 

inecek, Göksu deresi kenarında 

bahçıvanlık eden varlıklı Rum Ar
navutlanndan sağır "Dimi.tri,, nin 
evine girecek. Barba Dimitrinin 
çok güzel bir kızı vardır. Civardaki 

Dimitriye benim adımı vererek iki 
bin lirayı alan Giritli Topal Ce
mali. arkadaşlarımdan Tahir ele 
geçirmiş, sektire sektire koştura· 
rak bulunduğum yere getirmişti 
Düşmanlarla yardaşlık yapan bu 
sütü ve soyu bozuk herife de la
yık olduğu ikramn iltifatı yapmak 
ta kusur etmedim. Koynundaki 
paraları çıkarırken ağlıyor ve: 

- Ayaklarını öpeyim Sadık 

kaptan, diyordu. Bu paralar ana
mın ak sütü gibi helal olsun size. 

Tek ccanıma kıyma benim. 

Bu alçağı öldürmek gerekti. Fa

kat ben yapmadım bunu. Kıyıda 

köşede gizlenen, düşmanlara ispi

yonluk eden hainlere ibretli bir 

misal göstermek, yaşadığı müd
detçe. hıyanet ettiği topraklarda 

süründürmek için canını bağışla

dım bu habisin. Yalnız. sağlam a

yağını oracıkta kırdım, yürüye
miyecek, gerçekten sürünecek bir 
hale koyduktan sonra; bindirdiğim 
bir eşekle, efendisi Milki kaptana 
kavuşturdum. 

İş karışmış. her taraf telaşlan

mıştı. Kızının tarafımdan kaçırıl
dığını sanan bahçıvan Dimitri, be
ni şikayet için. Üsküdar Jandarma 
kumandam binbaşı Remzi Beye 
koşmuştu. Milki kaptan soluğu 

Modada almış, kapiten ($) nin e
vine dalmıştı. Sevgilisinin ayrılı
ğına dayanamıyan kapiten ile iki 
bin lirayı elden kaçıran kaptan ka
pı kapı dolaşmışlar, bütün zuliim 
kuvvetlerini avak\ıı!) r.fR..lf'WPJ 
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YUKARDAN AŞAGl ve SOLDAN SAGA: 

1 - fstanbulda doğmuş. 
2 - Bir nota e İçilir e Bir no

ta e Bir harf. 
3 - Bir harf e Şu değil bu de

ğil e Üstüne öteberi konur e Bir renk. 
4 - İskambilde birli e Değer, U

yık e Bir harf. 
5 - Dilek e Zaman. 
6 - Bir harf 9 Gökte bulunur e ıçın

de öteberi kaynatılır. 

7 - Bir vilAyetimh: e Kusurunu ba
ğışlamak e Yemekten emir. 

8 - Ve e İşve, şımarmak e Şu :lcğil, 
bu değil e Bir harf. 

9 - Bir harf e Bir sesli harf e Bir 
çalgı e Bir nota. 

10 - Halı e Asli'nln Aşığı. 

Atatürkün Tarihi Saati 
İzmir - Çanakkalede Atatürkün 

hayatını kurtaran saatin Türkiyede 

olmadığı, ağlebi ihtimal Almanya

da bulunduğu, bunu arıyan saat kum 

panyasının acentesi tarafından tes
bit olunmuştur. Saatin buldurularak 

~~Jit\atmt: hediye edıJecee 

B iraz yukarda lüzumundan 
bwettiğim parayı, ne su

retle elde edeceğimi hiç te urm 
UZmı düşünmedim. Çünkü Paşa

köylülü Rum.lann kendileri ~i 
bazı soysuzların teşviklerine ka
pılmalan, bana ve arkadaşlarıma 
kn111 pusular kurmak, baskınlar 
Yapmak gıöi teşebbüslere kalkış
tnalan üzerlneı bu habislere iyi bir 
ders vermek lüzumunu hissetmif 
"te bunu vesile sayarak muhtacı 
bulunduğum mangırlan da bu kü: 
talııardan edinmek kararını ven
"termiştim. -

~üt\!n ..... <i~lL~oolgın da5u~iiz.:~Effit 
gerçekten güzel ve civelek yosma
yı, son günlerde, Kadıköyündeki 

düşman karargahının, yakışıklı ol
duğu kadar da nüfuzlu bir zabiti 
görmüş, gönlünü kaptırmıştır. Her 
gün bir bahane buluyor. bostana 
geliyor ve kıza kur yapıyor. (Mil
ki) kaptan işte bu kızı çalıp dağa 
götürecek, kirletecek, Dimitriden 
iki bin lira aldıktan sonra da, yıp
ranmış ve solgun bir gül gibi, za
vallı aşık zabitin matem~i çehresi· 
ne fırlatıp atacak ve nihayet bü
tün bu suçlan da bana yük1eyip 
düpnanlan üzerime saldıracak ... 

MiDEDEN GELEN KAN 

Hemen Baltacı ve Çavuşba.şı 
çif}ik1eri arasındaki "Sultan Mu
tat,, çeşmesi denilen mevkide bir 
Pusu kurdum. Yirmi dört saat 
!içinde on yedi Paşaköylüyü, ger
Çekte~ usta bir kuşbaz meharetile 

User beşer ağıma düşürdüm. ~.akat 
canıarına kıymadım. Yalnız uzer
lerinde bulduğum paralarını aldı~ 
\re güzel nasihatler vererek heps~
Jıi savdım. Bu suretle de (3600J lı
?a toplamış, bütün noksanlarımı 
taınamıamıştım. 

Bu hareketim, tabii Paşaköylülü
leri küp1ere bindirmiş, eli maşalı 
Palikaryalannı aleyhime çevirmiş
ti. Ateşli sohbetler başlamıştı. İki 
üç günde bir, Alemdağı ormanla
rının nemli kuytuluklarında, Ça
\?uşba~ı çifliğinin iğreltili loşluk
hırında, Kaymaz çifliğinin çayırlı 
koltuklarında birleşiyor, boy ölçü
ŞÜyorduk. On beş günlük bir mü
cadele, Paşaköylülülere bizim nasıl 
insanlar olduğumuzu anlatmıya ka
fi gelmişti. Köy kahvelerinde atıp 
tutmayı, Türk köylülerine caka 
satmayı, kahbece köy basıp can 
Yakmayı kaptanlık sanan bu yaba
nın kazlarını tıslıyamıyacak bir 
hale getirmiş. hepsini yoluk tüylü 
kızıl palazlara çevirmiştim. Eski 
hırçınlıkları kalmamıştı artık. 

T ürk köylüsünü bırakmışlar, 
kendi milletlerinin varlıklı 

Çorbacılanna göz atmışlardı. Öte
de beride Rwnları, Ermenileri vur 
lllak, soymak ve suçlarını bizim ü-

Plan gerçekten iyi düşünülmüş, 
tertipli kurulmustu. Bu entrikayı 
önlemek, salgıncılan teşebbüsle

ri üzerinde tepelemek mümkün 
idi. Fakat yapmadım. Ben de, bu 
alçakça teşebbüse kendi menfaa
time göre bir karşılık hazırlachm. 
Bağladığım yollan açtım ve ora
lardan uzaklaştım. 

(Milki) kaptan meydanı b~ 

bulmuş. dediği olmuştu. Kara 

bahtlı kızcağızı bir gece kaçırmış
tı. Suçu da benim üzerime atmış

tı. Verilen karara göre alçaklığını 
yapmış, o güzel goncayı hırpala
mış ve sarartmıştı. Zavallı bahçı

van Dimitri de yavnıcağını. Sadık 

kaptanın pençesinden kurtarmak 
için istenilen ilci bin lirayı hazır

lamıştı. Parayı almak için gönderi
lecek adamı göz yaşları dökerek 

bekliyordu. Bir kaç gün daha geç
miş ve Milki kaptan paralan be
nim namıma almak için yanındaki 

suzlardan Giritli Topal Cemal 
soy o· ·ır· 
adında birini bahçıvan uru ıye 

l{öndermişti 

Bu dangalak komitacılar be
ni de, kendileri gıbi aptal 

lardı Boş buldukları mey· 
sanmış · 
d d bu yelsiz havada savurduk-

an a d'l . 
h anın etrafında. ken ı erı-

ları arın .. I' 
ni bir tilki sinsiliği ne goz :yen, 
. 1· en adamlarımın bulundugunu 
ız ıy 1 b .. 

1 mışlardı Ben on ann, u-an ıyama · 
1 _ h ketlerin! alçaklık armı tun are • 

d takip ettiriyor, can ~-
adım a ım . . fırsat bekll-
lerinden vurmak ıçın 
yordum. 

Bit- Pazar sabahı idi. Bahçıvan 

Mideden kan gelmesi epeyce 
çok görülen bir şeydir. Mide ül~e
rl hastalığı bir zamandanberi A
deta moda olduğundan birfnln 
midesinden kan ıellnce hemen o 
hastalık düşünülür. Balbuld mi

deden geldlfl sanılan kan gerçek
ten oradan gelse bile Ulser hastah
ğının kati bir alameti değildir. O 
haııtahğa tutu)anlann en çoğunda 
mideden kan ıelmez. Mideden kan 
ve pek çok defa ülserden başk~ 
sebeplerin birinden 1rellr. 

Bir kere mideden geldiji san1-
Jan kan gerçekten oradan mı gr.
liyoı-, ayırdetmek limndu. Kimi
si burnunun arka tarahndan ge
len kanı - hele uykuda olursa -
yutar da sonra onu midesinden 
geliyor zanneder. Bunun dohu
sunu hekim muayeneııl meydana 
çrkanna da lnııan kendisi de biraz 
dikkat edince avndedebitlr. - Ba
zılan da ~öğüst~n gelen kanı mi
deden geliyor zannederler. Gö
ğfü;ten gelen kan daha kırmızı ve 
köpiiklü olduğu icfn onu ayrrdet
mek pek güç dt'!ğildfr. 

Kanın gerçekten mideden ~el-
• diğf anlaşıldıktan sonı-a da onun 
mutlaka bir mide hastahima ala
met olduğuna hemen hükmedlle· 
mez. Çok alkol kullanarak siroz 
hatıııtahğrna tutulanlarm midele
rinden kan geldiği haylice çok· 
tur. Safra keseııılnde kum sanem 
~ekenlerde de mideden kan r:ele
bllir. Dalağı büyilmil~ olanlarda 
da öyle. Daha başka tUrlil tfirlfi 
hastalıklarda da gene mideden 
kan ı?eldlğf vardır. Valul bunlar 
da eğlenl'elt şeyleı- olmamakla be
raber mide hastahğr ııaydmaz. 

Mideden gelen kanın !'ebebi mi
de hastalrb olduktan• hükmettire
cek şey. daha kan 2elm.-den önce 
lnııanm mlde!!lnde bomkluk olup 
olmadığtdn. Kan ı?elmeden önce 
midede zaten bozukluk varsa o 
zaman kan gt-Jmetdne seben ola
rak midede illııt-r yahut kanser 
veya mide fltlhabı hastalddan dii
ştinülebflir. Bunlan te~hh etmek, 
tabft, hekim işidir. Mideden kan 
«elfnee fmn kendisi onun nere
den reldlğint anll'J'llmn. Bu kal-

denin şimdiye kadar yalnrz bir 
müstesnası vardır: Meşhur hekim 
Tnıso midesinden kan gelince 
kendisinin mide kanserine tutul
duğunu teşhis etmls. o da büyük 
bir hekim oldujıı için ••. 

Midedt-n kan getfnce, hekim gö
rünceye kadar, insanın kendi ken
dine yapacağı şey, hemen yatağa 
girerek arka Ustil yatmaktır. Hiç 
yastıksız yatmak daha iyi gelir. 
Hemen buz bulunursa bir lastik 
kese fçerl"llnde mide üzerine hm: 
konulur. Fakat buztm ağlrbğınr 
midenin Uzerlne yüklemlyerek 
buz kesesini yukardan asmak çin 
bir çare aı-amahdır. Ö:vle yapıldı
ğı halde doğrudan doğruya mide
ye temas ettirilmez, buz keseslle 
mide arasında bir iki kat fanile. 
- Buz bu1unam87.sa mide üzerine 
soğuk suda ısJatılmıs bez konulur 
ve ~ındıku değtştfrlllr. 

Tabii, hiç hareketsiz yatmak 
lbımdn. 

Mideden fıt'elen kan (ok miktar
da olunca iki gün, üç gün gayet 
sıkı perhiz. yani hk bir şey yeme
mek ve içmemek. Çok kan çıktn
ca, biraz da merak ve korku üze
rine katılınca, ln~ana ('ok susuz
luk gelir. Onu gidermek ldn ara
da sırada ağu limonlu, yahut 
nane mhundan hlrka<" damla ko
nularak, su ile çalkalamak yeti
şir. Aşağıdan kaynamış ve tuzlu 
su ne '1ftllga yapılma susuzluk 
daha iyi gec;er. 

hd (tin. ile; rUn sonı-a Uç saatte 
bir kaşık sade sn. Biraz buz parça
smı yutmak mideden gelen kanı 
dlndinnei?e faydası olmasa da, se
rinlik verir. 

Kanm dlndlif lyfce anlaşılmca, 
buzlu su, buzlu !!üt, onlan da ya
vaş yavas arttiraı-ak lcmek milm
kUndüı-. Kan tekrar geline, onlar
dan da ('eklnmek lazımdır. A$atl
dan ııUtle, yumm1a sansile besle
nert-k yfrmf otuz gün tahammül 
etmek kabildir. 

Her halde yeniden yemete ve 
lçmeğe başlamak için ihtiyatlı 
davranmalıdır, hem de çorba ile 
başlıyarak biraz sonra pilre, yo
murta yemek şartfle. 
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Çünkü ASPiRiN seneler· 
denberl her türlü soğukal; 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir_ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

AS PİR İ N'in: fesirinde~ 
B 

emin olmak için lütfen. o•~ııı:ı mar~ 
., ., R 

kasına dikkat ediniz, 

Üski.id:ır icra J\tcmurhığundan: 
Borçlu Fatma murisi ölü Musa oğlu Mehmedin doktor Tevfikten fs- . 

tikraz eylediği 3000 liraya mukabil ipotek tesis etmiş olduğu Kartalda 
Yakacık köyünde Kartal caddesinde sa~ taran Hacı Mehmet oğlu Naz
mi hanesi. sol tarafı bnkkal Anastas dükkanı, arkası dere önü ~ol ile 
mahdut yeni 110/ 3, 110/1, 3, 1101 2, 3 No1u ve 2000 lira kıymeti m?'" 
hammeneli mukaddema bir ev, şimdi iki dükkanı olan bir bap banenuı 
borcun ôdenmemesinden dolavı umumi hükümler dairesinde aç.ık art
tırma ile c;atılmasına karar verilmiştir. 

Evsafı: İşbu gayri menkulün çarşıya nazır ve üst katında i1d dükkan 
şeklinde mahal vardır, bunlardan birisini elyevm gençler birliği işgal 
etmekte. diğer kisım dnhi kahvehane haline ifrağ edilmiş ise de halen 
boş bulunmaktadır. Kahvehane olarak kullanılan kısımdan bir kapı 
ile arkas•ndaki odaya girilir, bu odadan diğer bir kapı ile küçük bir ko
ridora çıkılır bu koridorda solda bir oda ve ittisalinde alaturka bir hela 
ve bir el yıkama mı.halli vardır. Bu koridorun İlyas oğlu veresesine ait 
tarafından bir de kapm vardır. Bu koridordan ahşap korkuluklu 18 ba
samak m.?rdivenlc zemin kata inilir. Zemini çimento bir koridor. sa~da 
bir hela ve musluksuz bir el yıkama mahalli ve ittisalinde alafranga 
karosimen döşeli bir ocağı. bulaşık mahalli ve çamaşır teknesini havi 
ve zemini cimento döseli bir mutfak, bu mutfağın bahçeye açılan kapı
sı vardır VP. ittisalinde zemini çimento döşeli, içinde kuyusu bulunan bir 
çamaşırh:ıne ve yine sağda çamaşırhane ittisalinde zemini ahşap bakkal 
tavanlı bir oda vardır. Mezkür koridorun solunda zemini ahşap bakkal 
tsıv:ı.nlt OUVarJan sıvasız kaOISlZ. bir 008 Ve b\lnUn ittisalindP h:ık'kAl t~ 
vanıı "kapıcız penceresız ve zemıru doşemesiz bir oda mahalli vardır. Bu 
koridordan bahçeye açılan aynca bir kapı daha V'.ardır. Bahçede üç e
rik. bir incir, bir ayva ağacı vardır . 

Bahçenin Mehmet Nazmi tarafındaki hududu itmam edilmeyen ve 
dere kısmı halen örtülmüş bir haldedir. 
İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 1-3-939 tarihinden 938/1247 

No· lu Ü!'küdar İcı a dairesinin muayyen No. sında herkesin görebilmesi 
için açıktır. İliında yazılı olanlardan fazla malumat isteyenler işbu <:art· 
nameye ve 938/ 1247 No: lu dosyasile memuriyetimize müracaat etmeli
dir. Gayrı menkulün 22/3/ 939 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 
da Üsküı:larda İhsanivede Şerif bey çeşmesi So: 16 No: lu adlive bina
sında Ü~kiidar icrn memurluğu odasında birinci arttırmaya k~nularak 
üç defa bağırı]drklan sonra en çok arttrrana ihale edilir. Ancak ihale 
bedeli muhammen kıvınetin % 75 ini bulmaz veya satış isteyenin ala
cağına riıçhanı olan diğer alacaklılar bulunursa bedel bunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacaklannm mecmuundan fazlaya çıkmazsa 
en çok arttıranın taahhüdü baki ıkalmak üzere artbrma 15 gün daha 
temdit edilerek Rı 41939 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da 
Ü'sküdardn İhsaniyede Şerif bey çeşmesi So: 16 No: adliye binasında ic
ra memurluğu od:ısrnda ikinci arttırma yapılacaktır. İhale bedeli satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul 
ile temin edilmiş nlacaklan mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok 
arttırana ihale edilir. 

Arzedil~n bedel pesindir. Arttırmaya iştirak için yukanda yazılı 
kıymetin % yedi buçu~u nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edilecektir. 

Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale fesih olunarak kendisinden evvelkine 
yani yüksE"k teklifte bulunan kimseye arzetmiş olduğu bedelle almnğa 
razı olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen t 6 gün müddetle a
çık arttırmaya cıkanlıp ençok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler icin % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer mas
raflar ayrrca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tah
sil olunur. 

~??tek sa~ibi alaca~hla:ıa difter alacaklıların ve irtifak hakkI sahip
lennın gnvn menkul uzerındek1 haklarını hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını ve gavri menkul üzerindeki harclannı ilan tarihinden 
itibaren 20 gün ıçinde evrakı müsbitelerile birlikte memurivetimize 
bildirmeleri icap eder. aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit o-lmayan
lar satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. Alıcı arttırma bedeli 
haricinde olarak ihale karan pullarını ve tapu ferağ harcını ve 20 se
nelik vakıf tnviz bedelini vermeğe mecburdur. 

Gayri menkulün nefsinden doğan müterakim vergiler, tanzifat ve 
tenvfriye ve dellfıliye rüsumu vakıf icaresi borçluya aittir. Gösterilen 
günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş ve lü
zumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu
nur. Yukarıda göstel'i!en gayri menkul işbu ilan ve gösterilen arttırma 
şartnamesi dairesinne satılacağı ilar. olunut'. -

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

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

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

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

lstanbul ve Mülhakat. Motörlü Kara Nakil 
Vasıtaları Cemiyetinden : 

17 .2.939 tarihinde aktolunan heyeti umumiye içtimaında ekseriyet 
hasıl olmadığından 22.2.939 günü saat (14) te cemiyet merkezinde ikin
ci bir umumi toplantı yapılacağı ilan olunur. 

BUZ NAME: 

Cemiyetin ana nizamnamesinin (8) inci maddesine göre yeni tdarc 
hevetinin secilmesi. 
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HASA YULAF OZU 
YiT AMiN. KALORİ, GIDA KA YNAGIDIR 

h 
. t• d dır Türkiyede ve dünyada HASAN YULAF ÖZüNüN benzerine tesadüf etmek mümkün olamaz. Bunu yalnız İngiltere yapabilmiştir. İngiltercden buraya gelinceye kadar zaman ~e•er. 

Coruklann en a)a 1 gı ası . · ·ı· HASAN YULAF ÖZÜ b'lh k 'ki . k ti d' ' Ad 1 1 ,. . v·· d" k. ··ı.. . ' . ukl t ta YULAF ÖZÜNDEN istıfade edebı ır. ı assa eını erı uvve en ırır. e e ere sertuk verır. ucu un te nmu une hıznıet eder. Bununla beraber çabuk yil· 
Ilnlbukı çoc ar gaye ze ·· · .. .. d h ı k k 1 T b' ıhh li 1 . k HASAN YULAF OZtt..E beslenen ya\'rular bııtün omrun e asta ı çe mez er. am ır s ata ma k o urlar. 
rür, çabuk dış çı arır. 

İki Tarafta 
Mütarekeye 
Yanaşmıyor 

(Başı 1 ncide) 

Verilen malümata göre, General 
Miahadan başka bazı hükümet azası 
d:ı Kartacaya geçmişlerdir. 

Fransa hükumeti namına Frankist
lerle başladığı müzakereleri ilerlet
mek ve tamamlamak için Burgosa 
hareket eden Berard bugün hududu 
geçmiş ve Frankistler tarafından me 
rasimle karşılanmıştır. Berard, bu 
münasebetle vuku bulan beyanatı sı
rasında "İspanyanın milli liderlerine 
Fransa ile İspanya arnsında sulhün 
daimi olması liızım gelen tarihi ders 
leri hatırlatmayı bir vazife sanarım,, 
demiştir: Berard, Burgosa vardıktan 
sonra Frankonun Hariciye Nazırı 

General Hodana ile görüşmüştür. 

* Fransız kabinesi bugün toplanmış 
ve İspanya mültecileri meselesini 2,5 
saat müzakere etmiştir. Fransaya 
geçen 350,000 muhacir içinde 50,000 
den fazla yaralı vardır ve hastane
lerde, yahut gemilerde tedavi altın
dadır. 

Franko hükümetinl tanımak hare
keti devam ediyor. Lehistan da Fran 
koyu tannnak istemiş ve Lehistan
dan bir hükumet heyeti göndermeyi 
kararlaştırmıştır. Arjantin, Urugu
vay ve Estonya da ayni hattı hareke 
ti takip etmektedirler. 

* 

Baro Reisi istifa Etti 
..... (Batı 1 nrirle) çilecektir. Bütün namzetler Ankara 

Barosu vasıtasile Adliye Vekiılet!ne 
gönderilecek, Vekalet bunların için
den ü~ünü seçecektir. 

Baro reisinin ziyafeti 
Dün Baro reisliğinden istifa eden 

Hasan Hayri Tan, daha evvelce 
meslekdaşları arasında bir tesanüt 
,.,. rabıta tenrini için önümüzdeki cu
ma günü akşamı Tokatllyan salonla 
rında bir çay ziyafetine davet etmiş 
bulunuyordu. Bu ziyafete bütün İs
tnnbul hakim ve müddeiumumileri
le avukatları davet edilnrişti. Öğren· 
dlğimize göre, ziyafet tamamen şah
si olduğu için istifa dolayu;ile tehir 
&dilmiş değildir. 

Ben es 
Diyor ki: --.. Avrupada Ne Cereyan 

Ederse Efsin, Mutlaka 
Demokrasi Zihniyeti 

Galebe Çalacak,. 
Chicago, 18 (A.A) - Chicago 

üniversitesinin himayesi altında ılk 

umumi hitabesini iradeden Benes, 
A vrupada cereyan edecek hadisele
rin mahiyeti ne olursa olsun demok
rasi zihniyetinin neticede galebe ça
lacağını söylemiştir. 

Hariciye Vekı li 
Bükreş Yolunda 

(Başı 1 i11cıde) 
yas! ve ikhsadi meselelerde göriiş!e
rimizi teati ve tevhit etmek btınim 
i<,·in bir bahtiyarlık olacaktır. 

Esasen Balkan devletleri siyaseten 
ve iktısaden birbirini tamam!ıyan 
nakıs mevcudiyetler değil, bi !akis 
yekdiğerine çok benziyen tam var-
lıklar olduğu içindir ki, siyasi ve ik-
tisadi sahalarda görüş birliği yapmak 
hiçbir vakit zor olmamıştır. 

Her içtimadan daima daha kuv
vetli çıkmış olan Balkan ittifakının 
bu içtimadan başka türlü çıkmasına 
sebep mevcut değildir. 

Bilirsiniz ki, vaktile Balkanlar 
volkanik bir toprak, BalkanWar da 
bomba ve silİl!ıla oynryan şımarık 
birer çocuk addedilirdi. Balkan pak
tmdanberi dünyanın bu kanaati ta
mamen değişti. Elyevm sulh perisi
nin yeryüzünde rahat nefes aldığı 
tek köşe Balkanlardır. 

Memleketlerimizin stratejik ve 
coğrafi ehemmiyet ve krymetini bl
hakkı~ takdir eden Cümhuriyet hü
kfımetı, sulh faaliyetinde devam ka
rarındadır ve Hariciye Vekiliniz .,_ 
l\nde bu kararla Bükreı;e gidiyo;,.,, 

Kö11eivanol Filibede 
Sofya, 18 (A.A.) - Bulgar Baş

vekili ve Hariciye Nazırı Köse İva
nof bu akşam Filibeye hareket et
miştir. Yarın Filibeden geçecek olan 
Türkiye Hariciye vekili Saracoğlu
na mülaki olacaktır. 

LUMBAGO BEL . ..:rr-~..........,, 
ve ARKA ROMA
TiZMA AGRILARI 
NiHAYET BULDU! 

MEŞHUR ALLCOCK'S TAKILAR!, AYNI 

4 ŞEKiLDE ICRAYI TESiR ADAREK BÜTÜN 

INIZI TEDAVi VE TESKiN EDER. 

-, 
ZAMANDA 

ACiRILAR~ 

Arka ""' Bel. Lumbago, Siyatık veya g6cQ.ı 
•ıirılarınıuian ııt.ırap çıelcmed"'n heman ecü•' 
hwıe•ıt.den bırALLCOCK'Syakıaıru ahnıır; ve~ 
•A:nyan mahalle yapıttınnıı. Pek as u.m•n 
sarfında en kuvvtııh aA;nlannıs aukun 
bulll('aktır. Bır ALLCOCK"S yakısı. Wllt· 

rını aynı umanda f f"'kılde ıra eder: 1) Oto. 
matık masaj - 2> AA;rıyan yerlerde yeni 
bır kan cevelftn - ll Sıhh1 bıı ttcaklık 

ıevhı - fi Kuvveth n aıl"ak bır elın 

op;mıuu tnnrlen Sıı. ı~ıınıı.L• me,ı:ı:ulkf'n 

ALLCOCK S yaluaa t.eaınn' yapar- ve bu.tu.D 
a~nla.n dc(P.<ler. 

A LLCOCK ·s yakılan. ao~k al~nlıAı ._, 
ök11uruau tedavı ve butun a~rıları l"kı.n 
ıt(lc•r Şayanı hayrnt ve (abuk tHın ıti· 

barıyle her kullanan aon deret"e memnun 
kalır Hf'man bu~undPn e<-T.&hanenı:r.den 

bır A.LLCOCK S ~ak1111nı alınıt Fıatı 

21 l /"2 kuruııur UruT. YA takht yakılardan 
aakınınıt BA'!'k• hıç bır yakı kolayca 
yapı 7tırılıp kaldırılına:ı., ve bu dere<'e Leeır 
g<>strrmı•ı. Hakıkı yakılar uurındekı 
k.ırmıı.ı Kartal ve VaıN markası.na dıkkaı 
edınıL 

•' AN 1 
TEOAVfr. 

Atnyı.• MaNllı W AL~ 
COCll. "I rıkıılftl rı,.ıtı,.., 

•üıtK. Chtı.ltık •auf 
tnırıylı atrıfl" 1•rı.111 te• 
•" ili• cenı•• ınırır~I 
lsM pyaN •ırret ft MI .......... 

ARTIK Ac;RllAR 
NIHATET BOLDU.•"' 

ilk ALt.COCK "I ,-. 

lıte, •ltoıf .. , IJUll

tılı tnllt ........ 

l•nttU " MUl Mr 
91 rtM -.:11 111 ıaıi"' 
,ırku • tnuıııı ııta 

" lf;rduı•ırı lııt'I 

eialÜ tMlli.UI '*'· 

ALLCOCK'S POROUS PLASTERS 
İspanyadan alınan haberlere göre 
Katalonya ordusu kumandanı Gene
neral Roho Cümhuriyet ordusu er
karu harbiyesinden istifa etmiştir. 

Çünkü General de artık mukaveme
tin beyhude olduğu kanaatini besle
.mektedir. 

ca bahsetmek isterim. Denizbarık a
leyhine sekiz sigorta kumpanyası ta
r&fından açılmış ve mecmuu 120 bin 
küsur liraya baliğ sekiz dava ile ge
ne mecmuu 80 küsur bin liraya balii{ 
olan zarar ve ziyan ve müsademe 
cliwası olarak beş dava için benimle 
evvela istişarede bulundular. Sonra 
da daimi istişareyi ve mahkemede 
müdafaasını teklif ettiler. Hiçbir 
mahzur görmediğim için kabul et
tim. On iki bin lira üvret tekanür 
etti. Mukavele yaptım ve yan ücreti 
aldım. Davalar desdesti rüyettir 
Hukuk müşavirliği teşkilatı olan res 
mi müesseselerin ve devlet dairele
rinin hariçten avukata iş vermeleri 
mevzuata aykırı değildir. Böyle dai 
re ve müessesattan iş alan avukat
ların birincisi ben olmadığım gibi 
sonuncusu olmayı da temenni et
mem. Bu işi ben avukat Hasan Hay
ıı olarak aldım. Bu da 30 senelik a
vukatlık hayatimm tabii hakkıdır, 
sanırım. Baro reisliği kürsüsünü iş

gal edecek adamın bütün hayatında 
dürüst ve her türlü şaibeden beri ol
ması, hakkında ufacık bir dedikodu 
bulunmaması şart olduğu kaMatini 
taşıyan bir arkadaşınızım. Aslı olsun 
olmasın, tnesleki bir hata teşkil etsin 
etmesin böyle bir dedikodu üzerine 
hala Baro reisliğinizi muhafaza et
mek istenriyorum. Sizlere geniş tah
kik ve takdir hakkı verebilmek için 
ve içinizde ufak bir şüphe ve tered
düde mahal bırakmamak için reisli
ğiırizden istifa ediyorum. Celseyi aç
mayı ve ruznameye devam etmeyi 
reis velcilinize bırakıyorum.'' 

Mumaileyh Avrupa galeyanının 
ilerideki muhtemel tezahürlerini 
tahlil ettikten sonra Almanyanın ve 
İtalyanın, "Sözde muslihane,, bir 
şekilde Akdenizde elde edecekleri 
nüfuz ve Japonyanın Uzak Şarkta 
temin edeceği vaziyet neticesinde 

İki devlet adamı Gorna Oroşovit-
sa'ya kadar beraber seyahat edecek- ' ••• Çarşıkapı 
tir. Sümer Salonunda 50 YAŞINDA 

Umumi heyet görüşülmecl'i 
Hasan Hayri Tan, bu sözlerle 

Beş saat sürecek olan bu seyahat 
esnasında Köse !vanof ve Saracoğlu Her Cumartesi ve Pazar Akşamı 

ürk - Bulgar münasebatını tefer- ve pazar günü gündüz 

* 
!i\l•B\ngaf~ft!'Als!ııı<a"tf" 'K'!'ıLlıtıh Bavan Nlj:ZİHE IJYAR'ın 
münasebetlerini de görüşeceklerdir. DAROTTALIMI MUSiKi 

---- -- .. 
lini derpiş ederek bu halin belki de 

D--- -.! 1•ııı.• " • ...J• .... ~ ... 
ra ikinci reis Meklci Hikmet riyaset 

Amen1<anm Frankoyu tanımak me yerine gelmşitir. Bazı avukatlar söz 
selesi karşısında vaziyetini anlatan alı.rak meselenin derhal müzakere 
hariciye müsteşarı Wals meselenin ve münakaşa edilmesini teklif etmiş
Avrupai bir mahiyeti haiz olduğunu, !er, bir kısmı da meselenin ruzname
acil bir karara hacet bulunmadığını. de bulunmadığını ileri sürerek mü
Amerikalı her devletin menfaatine zakerenin tehir edilmesini istenriş
uygun gördüğü şekilde harekette !erdir Avukatlık kanununa göre yal-

büyük devletler arasında bir çar -
pışmıya müncer olacağını kaydet
mış fakat bunun yakın bir ist.kbal
de görüleceğini ümit etmediğini ila
ve etmiştir. 

Sof ya siyasi maha!ilinde, pazarte- H~y'eti konserler verecektir 
si günü Bükreşte toplanacak olan iıı••• '1eşrubat 30 Kuru<. ••llİI 

Benes netice olarak dünya de -
mokrasisinin zaferi için yapılan mü
cadelenin başında bulunan Amerika
dan sitayişle bahsetmiş ve Amerika
nın verdiği misalin dünya ihtilafla
nnı halletmek suretile dünyada bir 
ahenk husule getirebileceğini söyle
miştir 

Balkan Antantı Hariciye Nazırları • 
nın konferansına büyük. bir alaka 
gösterilmektedir. 

serbest olduğunu söylemiştir. nız ruznamede yazılı meseleler hak-
'Alikancl bombardunam kında müzakere yapılabileceği için 

Kelkitin Kurtuluş 

Bayramı 

Metak11a11 Belgratta 
Belgrad, 18 (A.A·) - Yunanistan 

Başvekili Metaksasla refikası b•ı sa
bah saat 9 da buraya gelmişler ve 
i"tasyonda Başvekil Çetkoviç, Hari
ciye Nazın Markoviç ve daha birçok 
zevat taraftndan karşılanmışlamır. 

Saat 10,30 da Metaksas, Meçhul 
Asker abidesine bir çelenk koymuş
tur. Saat 11,15 te de Markoviçi zi. 
varet etmiştir. 

Burgos, dahili harbin bitmesinin mevzuatın bu meseleyi müzakereye 
bir saat meselesi olduğunu, fakat müsait olmadığı neticesine varılmış 
Frankonun nihai ve ezici bir taarruz ve bu işin idare heyetinde konuşula
hazırladığını bil<liriyor. Bunun rak bir müzakere gününün tesbitine 
için de 352,000 kişilik bir lruvv~t, karar verildikten sonra haysiye: di-
1000 kadar top, birkaç bin kamyon, vanı intihabına geçilnriştir. Reyler 
mühim miktarda cephane ve malze- toplanınca, yoklamada 158 avukat 
me toplanmaktadır. bulunduğu halde intihaba ancak 140 

Frankist tayyareler bugün Alikan avukatın iştirak ettiği anlaşılmış, 
tiyi şiddetle bombardıman etmiştir. tasnif i i saat yirmi buçuğa kadar 
60 kişinin maktul, 150 k'şinin m~c- siırmü : .. 

ruh düş:üğü bildiriliyor. Neti~e':ı"~ avukat Sadettin Ferit 
Resmı İtalyan gazetesi olan Rela- T 1 K ö Ö H m ffl 

· İnf ti b .. k" k a "Y· enan mer ncr, a ı · 
zıme orma one ugun u ma ale- · U k S dd k S • O C . İ mı y uner, ı ı amı nar. e· 
sınde talya ile General Frankonun l' l S f H F . p k N f 
münasebetleri den b hs d k b a o u, asan erıt er er, eca ı n a e ere u y 1 k . 

1 
.1 . 

münasebetlerin sıkı olduğunu ve 1- a "." e. serıyet e namzet seçı.mı': 
talyanın sonuna kadar Frankoya var \lerdır. Dığer altı ~amzet için ekserı
dun edeceğini anlattıktan so;,,.a yet ha.sıl olmadıgı anlaşıldığından 

balotaı yapıl .. .. .. d k' "Mussolini _ Hitler _ Franko ar- . .. masına ve onumuz e ı 
cumartesı gunü umumi he t' t k kadaşlığı demokrasilerin yardaslyle ye ın e · 
rar toplanarak en ç k J 'k' ölçülemiyecek derece derindir di- 0 rey a an on ı ı 

ı " nwnzet izadan altısı u !im · 
Yor. Daha sonra talyanın İspanya- . . r n seç tsınc 

karar venlm1 tir 
dan çıkıp çıkm1yacağı, Majurkada · 

Kelkit, 18 (A.A.) - Kelkit kurtu
luşunun 20 nci yıldönümü dün par
lak bir surette kutlanmıştır. Kurtu
luş bayramına, Gümüşhane valisi il~ 
vilayet erkanı ve civar kaza ve köy
lerden gelen binlerce halk iştirak et
miştir. Merasime İstıltlal marşı ile 
başlanmıştır. Hatipler tarafnıdan bu 
mutlu günün manasını tebarüz etti
ren nutuklar verilmiş, bu vesi!~ ile 
Milli Şef ve büyüklerimiz hürmet 
ve saygı ile anılmıştır. Törene milli 
kıyafetlerile iştirak eden halk tar_a
!ından milli oyunlar oynanmı,. tıç 

yüz atlının iştirakile de bir ciri! o-
yunu tertip edilmiştir. . . 

· Öğle zamanı Yunanistan Başveki· 
1. Naip Prens Paul tarafından kabul 
edilmiş ve yemeğe alıkonulmu~~ur. 

Metaksa.s, bu akşam şerefine veri
lecek olan ziyafette hazrr buluna
cak, yarın Bükreşe hareket edecek-
tir. 

Ciano Varşovada 
Dört Gün Kalacak 
Varşova, 18 (A.A.) - Resmen bil

dirildiğine göre Kont Ciano ıle refi
kası dört gün kalmak üzere 25 Şc

batta Varşovaya geleceklerdlr. 

kalıp kalmryacağı meselelerinin hep idare heyeti toplanıyor 
Frankoya bağlı olduğunu. o ne ister- Baro idare heyeti bu hafta topla
se onun yapılacağını söylüyor. İta!- narak Hasan Hayri Tanın istifası 
yan gazetesi makalesinin sonunda meselesini konuşacak ve umumi he· 
İspanya Fasının işgali takdirinde yctte müzakeresi için bir gün tayin 
cok mühim bir vaziyet hasıl olacağı- edecektir. Avukatlar arasmda, umu
nı söylemektedir. mi heyette bu istifanın kabul edilmi-

Gece halka bir temsil verılnuş, 
Milli Şefe ve büyüklerimize bağlı· 
!ık ve tazim telgrafları çekilmıştır. 

İtalya Hariciye Nazırı 1863 te Po
lonya asilerile birlikte mücadele e
den İtalyalı demokrat Francesko'nun 
statüsünü açacak ve Bielawieza'da 
Cümhurreisi tarafından tertip edilen 
av partisine iştirak edecektir. Ciano, 
Varşovada 4 gün kalacaktır. 

MÜJDE ! 

iLECiK 1 
Gürer Kiia!ocvi 

AÇILDI 

P.cr nrvi cilt işleri vap1lm1ktn 
ve biıtün g:'<Zete, mecmua ve 
kitaplar bulunmaktadır. Mek
tep levazımı ve kırtasiyenin en 

iyisi satılıyor. 
Yeni çeşitlerimizi bir defa 

görmek kafidir. 

yeceği kanaati hüküm sürmek~edir 
Bununla beraber umumi heyetin bu 
istifayı kabul etmek veya etmemek 

1 
salahiyeti bulunup bulunmadığını 

1 da tetkike mühtaç görenler vardır 

1 İclare heyeti pazartesi günü toplana
rak bu meselenin de gelecek cumarte 
si gLıü konusulması hakkında bir 
karar verecektir. 

Baro haysiyet divanı, Ankara tem
yiz reislevvelinin riyaseti altında 

üç temyiz reisile bütün Tiırkiye ba
rolarından seçilen üç avukattan mü· 
teşekkil olacaktır. Bütün barolu 
her otuz avukat arasından bir nam
zet gösterecektir. !stanbulda 648 a
vukat bulunduğu için 13 namzet se-

Ziraat Vekilinin 

Tetkikleri 
Ankara, 18 (Tan Muhabirin -

den) - Ziraat Vekili Muhlis Erk -
men refakatinde Emekli General 
Kiızım Karabekir olduğu halde bu
gün Öğle üzeri yüksek ziraat ensti
tüsünü z:yaret etmiş, sın10an ve 18-
boratuvarları gezerek izahat alınış
tır. 

Himmler Varşovada 
Varşova, 18 (A.A.) - Almanyanın 

polis ve hücum kıtalan şefi Him
mler, resmi bir ziyarette bulunmak 
üzere bu sabah buraya gelmıştır Mu 
maileyh istasyonda Polonya polis se
fi General Kordijan Zamorski ile Al
manya sefiri Von Molt.ke tarafından 
karşılanmıştır. 

Oeylet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
9 ncu i~letme l\lüdürlüğünden: 

20/2/939 tarihinde icra edileceği evvelce ilan edilmiş olan 60000 
meşe travers eksiltmesi görüken lüzum üzerine 11/3/939 tarihine ta-
lik olunmuştur. Keyfiyet ilfın olunur. (1076) 

' 

Harict Askeri 
Kıtaat ilanları 

tillKd.lö. .Dili..& Vt: ıuu~~t:Se.lt!Cl 

ıhtiyacı için 28000 kilo zeytin ya
ğı kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Tahmin bedeli 16800 lira
dır. Eksiltmesı 27 /2/939 pazar
tesi güniı saat 15 dedir. Eksiltme
ye gireceklerın eksiltme günü 
249!1 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgelerle 
birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar temi -
nat ve teklif mektuplarını Anka -
rada levazım amirliği satına!ma 
komisyonuna vermeleri.(7651 (811> 

* 
Kiliste iki paviyon in aatı ye-

niden eksiltmeye konulmuştur 
Keşif bedeli 76.238 lira 31 kuruş
tur. Eksiltme 1-3-939 Çarşamba 

günü saat 14 de Kilis Alayı Satın
alma Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname plan ve modeller Anka
ra ve İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Ko. !arından ve Kilis, 
Gaziantep, Maraş, Adana, İslahiye, 
Kayseri Askeri satınalma Ko. !arın 
dan görülür. Taliplerin 76,000 li
ralık işi yapabileceklerine d1k 
vesaiki haiz qlmaları. Taliplerin 
mühendis veya mimar olmaları, 

olmadıkları takdirde :ıyni evsafı 

haiz olan memurları inşaatın S<>

nuna kadar bulunduracaklarına 

dair noterlikten musaddak taah
hüt kağıdı ile temin etmeleri ve 
ihale tarihinden sekiz gün evvele 
kadar Ko. dan ihaleye iştirak i~in 
ehliyet vesikası almalan lazımdır 
İstenilen evrak ile beraber 5.050 
lira muvakkat teminatlarını havı 

mühürlü mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadaı 
Ko.na verilmeleri lizımdır. İnşa· 
at müddeti 1. Teşrin 939 nihayeti
ne kadar uzatılmıştır. Ka'ti kabul 
muvakkat kabulden altı ay sonra 
yapılacaktır. İstihkak raporları 
ayda bir verilir. Son istihkak mu
vakkat kabul raporu iledir. 

(820) (934) 

OLMAMA RAGMEN 

f"'\ I ~AllÇ 
BİR CİLTDEN 

Nasıl 
Kurtuldum? 

"Bütün dostlarım; bu derece genç 
gorünmek için neler yaptığımı •oru
yorlar. Takriben üç ay evvel. 50 ncl 
senei devriyemi tebrik için misaf'ır
lerim gelmişti. Tenim esmer ve sert 
idi. Gelenlerden bir çok kadınların, 
Clldin unsuru olan Tokalon Kremi
nin istimali ile memnunlyetbahş se
mereler elde ettiklerini öğrendım. 

Benim mütereddit olmama rağmen 
tl'Crübe etmeğe karar verdim. Her 
Akşam muntazaman yatmazdan ev
vel Pembe renkteki Tokalon kremi
ni ve sabahlan da pudralanmadan 
evvel beyaz renkteki Tokalan kre
mini kullanmağa başladım. Bir kaç 
gün sonra, cildimin yumuşayıp taze
leştiğini ve bir hafta nihayetinde 
daha genç göründüğümü hissettim. 
Bugün, Üç ay oluyor, o derece cazip 
ve şayanı hayret bir semere elde et
tim ki bütün dostlarım ancak 38 ya
şında olduğumu söylüyorlar." 

Cild unsuru olan pembe renkteki 
Tokalan kreminde Viyana üniversi
tesi Profesörlerinden Doktor Stejs
kal idaresinde genç hayvanların cilt
lerinden istihsal ve "Biocel" tabir 
edilen ve tıpkı insan cildininkilerıne 
müşabih genç ve sıhhatli. zenqin ve 
kıymetli cevherler hü!iısası vardır. 

Beyaz renkteki (yağsız) Tokalon 
kreminde ise taze krema ve saf Zey
tin yağı ve sair besleyici unsurlar 
vardır. Muntazaman her iki kren•i 
kull.anınız. Açık, yumuşak, düzgün 
bir cilt temin etmiş olacaksınız. Fai
deli semeresi Garantilidir. Aksi hal
de paranız iade olunacalftır. 



19 - 2 - 939 

iktısat Vekôletinden : 

30 San' at Okulu Mezunu 
Avrupaya Tahsile 
Gönderilecektir. 

1.:.... Avrupa dericilik, yünlü mensucat ve pamuklu mensucat mes
lek mekteplerinde tahsil ettirmek üzere müsabaka ile 30 talebe alı
nacaktır. Bu talebelerin "10,, u dericilik, "10" u yünlü mensucat ve 
"10,, u dtı pamuklu mensucat tahsili yapacaktır. 

2. - Isteklilerin aşağıdaki şartları haiz bulunmalan lazımdır. 
A - Türk olmak, 

B - Sıhhati tam ve tahsil edeceği sanat şubesinde çalışmağa mü· 
sait olmak, 

C - En çok 25 yaşında olmak ve askerliğini yapmış bulunmak, 
D - Maarif Vekaleti Bölge Sanat Okulları tesviye ve elektrik şu

belerinden mezun bulunmak ve mektebi bitirdikten sonra en az iki 
::ı . - lmtıhanlar U>/3/!139 tarıhınde Hoıge San;t Okullan müf

redat programına göre aşağıdakı derslerden olmalt üzere Ankara, 
Istanbul, Bursa ve Izmir Bôlge Sanat Okullarında yapılacaktır. 

Matematik, 
Mekanik, 
Makine ve motör, 
Meslek teknolojisi ve malzeme 
Lisan "Almanca veya Fransızca,, 

4. - Kabul edilen asgari vasatiden fazla not alarak imtıhanda mu
vaffak olanlardan muvaffakıyet sırasile 30 namzet ayrılacaktır. Bu 
namzetler üç gruba tefrik edilerek mesleklerine göre 31/12/ 939 ta
rihine kadar Sümer Bankın Beykoz, Feshane, Hereke ve Kayseri 
Fabrikalannda staj görecek ve mesleki fabrika kurslarına devam 
edeceklerdir. Staj müddetince kendilerine ayda 50 şer lira verile
cektir. 

5. - Staj müddetinin sonunda Fabrikalarda yapılacak kurs imti
hanlarında ve umumi çalışmalarında muvaffakıyet gösteren ve ah· 
Iaknn mazbut olduklarına kanaat getirilen namzetler Avrupa'ya gön
derileceklerdir. Bu imtihanlarda muvaffak olamıyanlar serbest ka
lırlar ve hiç bir hak talebinde bulunamazlar. imtihanda muvaffak 
olarak Avrupa'ya gönderilecek talebe, Sümer Bankın idare ve ne
zareti altında olmak üzere Eylül 1940 tarihine kadar lisan kursları
na devam edecek ve 1940 senesi kış semesterinde meslek tahsilıne 

başlıyacaktır. 
6. - Avrupa'ya gönderilecek talebe Sümer Bank Fabrikalarında-

ki staj ve Avrupa'daki tahsil müddetlerinin bir misli Cazlasile Iktı · 
ıat Vekaletinin göstereceği işlerde usta, usta başı veya fon memuru 
olarak çalışacaklardır. Bu mükellefiyeti tevsik etmek üzere Avru
pa'ya gönderilecek her talebe bir taahhütname verecek ve muteber 

bir kefil gösterecektir. 
7. - Talipler en geç 1/3/939 tarihine kadar ikinci . mad~en~ 

iiçüncü fıkrasında yazılı Bölge Sanat Okullarından hangıs ndc tmtı
hana gireceklerini gösteren bir istida ile aşağıdaki ves1kaları lktısat 
Vekaleti Sanayi Umum Müdürlüğüne göndereceklerd r. 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı 
B - Askerlik vesikası 
C - Mektep şahadetnamesl 
D - Hüsnühal varakası 
E - Çalışacağı sanata mütehammil bulunduğunu gösteren re5-

men tasdik edilmiş sıhhat vesikası. 
F - Sanat Okulunu bitirdikten sonra çalıştığı yerlerden aldığı 

bonservisler. 
G - Altı adet vesikalık foto.~af. 
8. - Fazla izahat almak istiyenler Iktısat Vekaleti Sanavf Umum 

Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. <407) (793l 

1 LAN 1 ·8r. Suoh <"ense' • 
Çoctik Esirgeme Kurumu 

Merkezinden: · 
1r8 ryoll•r• tıastalıkları mOteh•1111•• Umumi 1 
leyoıtlu Yıldı7 sineması karsıın Let-

"Ankarada Çocuk Esirgeme Ku· illl••"•"'•"li ... 3·..,ıın Fakir' "~ •P 1 r~ı C39? 

runıunun Çocuk Bahçesi öğretmenli-

ği açıktır. Ücret yüz liradır·· Sporla 

ıııeşgul olmuş öğretmenler tercihan 

alınacaktır. isteyenlerin hal tercii

KAYIP : Çorlu Askerlik Şubı>sin
den aldığım terhis tezkeremi kay
bettim. Yenisini alacağımdan bük~ 

nıelerile Ankarada Çocuk Eslrsceme mü yoktur. 

Kurunıu Umwni Merkeune milıaca- Halil o!lu Durmuı 
U4 doiumlu 

atlan." 

• 

TAN 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 

Statıileri ve Tiirkipe Cümhuripeti ile münakit mukavelenamesi 
2292 Numaralı I0/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/6/ 1933 taNh/i 2435 Numara it Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat a~çesl : 

10.000.000 inclllz Lirası 

1.250.000 1 nglllz Lirası 

Türkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA w MANÇESTER~e 

MISIR, KIBRIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAI<, FiLiSTiN 
~ MAVERAVI ERDÜN~e 

m 
~J 
MJ aif, Merkez ve Şubeleri 

~ YUGOSLAVYA, RUMANYA. YUNANiSTAN, SURIVE. LÜBNAN 
J f

1 
ve HATAY'da ' 

g~r Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

~] Her nevi Banka Muameleleri yapat 

Hesabı cari ve mevcluat hesapları küşadı. 
Tıcari krediler ve vesail<li krediler küşadı. 
Türkıye ve Ecncbı memleketler üzerine keşide scnedaı 
Borsa emirlcrı. 
Esham ve tahvılat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Sencdat tahsılatı ve saire. 

iskontosu. 

1 
~ 
rm 
m 

1 
En yüksek emniyet şarllarını haiz kiralılc 

Kasalar Servisi vardır. 

' Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya : 
aıt· kumbaras1z) tasarruf he~aplar1 açıhr. I ' 
ın~~~~*~: 

KABIZ Vücutte ka,ıntı, sivilce, Eğzema 
yapar. KABIZ çekenlerin ciltleri pörsür, 
Saçları dökülür. Aktamlan bir adet 

KiSSINGA 
hapı yutarak bunlara mani olunuz. 

Deposu: Kemal ve Reboul Eczane!'i Bevoi!h' 

it Saç bakımı l # • FENNi MASAJCI • 1 1 1 Kendi nezdinde veya ikamet
gahlarda ünyı hizmete hazırdır. 

1 Güzclliiin en birinci şartı. 

"W. B.,, Rumuzile İstanbul 
'9 176 P. K. adresine yazmalan .,_ 

ıscanom ıRıncı mns Mcmuı1ub'1Ilr-
dan: 

1 K~!~~~e ~!~~~ım -faVl eden tesirı :nücerrep bır 
1 ılfıçtır. 

Bir ülasa ait eşyayi beytiye açık 
arttırma suretile satılacaktır; iste
yenlerin Aksaray Sofular caddesin
de Sinema yanındaki mahalde 21 - 2 
- 939 Salı günü saat9 da hazır bu-
lunmalan ilan olunur. '1515?.l 

11 .................................. . 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulus Tarihi: 1888 

• 
Sermayesi : 100,000,000 Türk · Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi i>anka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Zlrnnf fl11nkn"f1nda kumharah ve fhhars1~ ta!larruf he~ııplannda f'n :> 

50 lirası bulunanlara ~enede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plR· 
.röre ikramiye dakıtdacaktır. 

4 Adet J .000 Liralık 4.000 Lıra 

4 • 500 • z.ooo .. 
4 " 

%50 " ı.ooo " 40 100 4,000 ' 
" .. .. 

100 50 5.000 • • " 
,, 

ızo .. 40 • 4.808 , 
• 

160 zo 3,%00 
,. 

• • • 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene fçinde 50 liradan aşa~ı 

rliismfverlere ikramiye cıktığı takdirde % 20 fazlasivle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa. t Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Bazi. 

ran tarihlerinde çekilecektır. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanlar~· .: . 
' .. 

- Miktarı Muham
men B. 
LiraKr. 

% 7,5 mu
vakkat T. Eksiltme 

Cinsi LiraKr. Şekli Sn at 

Prinç etiket 31700 adet 400 - 30 - açık eksiltme 14 
İçki satış kasası 2900 

" 8700 - 435 - kapalı zarf 14.30 
Filit 4000 Kg. 2800 - 210 - Açık eks. 15 
Sinek kağıdı iyi l 50000 adet 1500 - 112 50 15,30 n " cins 
Filit tulumbası 100 ~ 146 ....:. ,. 10 95 "" 

,.. 
16 

" " Yapışkan macu - 175 Kg. 245 - 18 37 
" 

,. 16,15 
nu 

1 - Şartnam:leri mucib~nce !11karda cins ve miktnn yazılı (6) ka
lem malzeme hızalannda gostenlen usullerle satın alınacaktır. 

~ ~ ~fohaı;nmen bcdellerile muvakkat teminatları hizalarında g~ 
tı>r:ılrnıstır. 

Ill - Eksiltme 15/3/ 939 tarihine rastlıyan çarşamba gijnü hiznla
nnda yazı.lı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki 
alım kom_ısyonu~da yapılacaktır. Sinek kağıdı için bir hafta evvel nü
mune verılmek lazımdır. 

1:' - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı
nabılir. 

V - A.çık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlcrin % 7 5 .. 
rnlarile birlikte eksiltme için tayin edilen gu··n 'tt gukven~e pa-
g l 1 . k 1 ve saa c omısyona 
eme erı ve apa ı zarf eksilmesine işt' irak etmek 15• t~yenlcr· d ·· 

h .. l'" t kl"f • ın e mu-ur u e ı mektubunu kanuni vesaik ile C1. 7 5 ·· b ıo , guvenme parası mak-
uz. veya ~a~ka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflan 

e~sıltme günu en geç .~at 13,30 za kadar mezkur komisyon başkan-
lıgına makbuz mukabılınde vermeleri ilan olunur. (1102) 

* Malın cinsi MiktarıMuhammen bedel % 7,5 muvakkat 
Metre Lira Teminatı 

Lira 

İnce ve kalın çivili kayı~ 2400 Sif 4320 324 
1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda yazılı kayışlar a ık 

e~silt~ey~ ~onmuş ve muhammen bedelile teminatı akçası hizal çd 
gosterılmıştır. arın a 

il - Eksiltme 27 /2/939 tarihine rastlıyan pazartesi " ü 
de Kabatoşta levazım ve mubayant şubesindeki alım kgun_ saat 14 
yapılacaktır. omısyonunda 

n.ı - Şartnameleri parasız olarak her gün sözü b 
nabıleceği gibi nümuneler de görülebilir. geçen §U eden alı-

. I~ - lstek!ilerin eksiltme günü muayyen saatte teminat aralarll 
bırlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. (S~2) e 

Edirne Belediye Riyasetinden • 
iki ton . su istiabında her aksamı FabrÜcasında arazoz olarak yapıl

mış ve dik Y?kuşlan ü~erindeki itfaiye hamule ve eratiyle çıkar 
kudrette benzın yakan cınsten bir arazoz pazarlıkla satın alınacaktır 
Mn~knsını~.' tayin ve tefriki yapılacak her markanın tekliflerini b~ 
lcdıye ~ncumeni tetkik ve tayin ettiği marka ile pazarlığa girişeceğin
den alak?darların teklif mektuplariyle marka ve kataloklariyle Ed" . 
ne Beledıye encümenine müracaatları ilan olunur. ır 

TÜRK HA YA KURUMU 

Büvük Pivanaosu 
Beıinci keıide : 11 Mart 939 dadır • 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat d var ır ••• 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih
mal etmeyiniz. Siz de piyanCJonun mes'ud ve b hf. 
yarları arasına CJİrmiı olursunu2 • a 

1 



19 - 2 - 939 

r a 

1 -Günün 24 Saatinde Hasta 
• . •-'. <,':> . ..., 

1 

ÜS/ÜNLÜK iNTİl-IABI 
MECBUR EDER 

GiDiP BA$KA MARKA l<ADYOLAT< 
GöREBiLiRSiNiZ F.4KAT DAiM-A 

CöZiJNUZ 

MA12KONİ 
Rllf)YO/.ARJNı:>A l<.ALACAKTIR 

..... -

~ERESl~t., SAHiBiNiN SESi 302 İJTİKLAL.(AD 
BEYO~LI./ ıJ ~lŞ VE ACENTELER.İNPE. 

Çocuklarda iştahsızlık, büyüme 
tevakkufu, Lenf atizın, Skrofüloz. 
gibi bünyevi ve umumi hastalıklar
da kalsiumun azalmasının tesirin
dendir. Diş çürüklüğüne, diş çıka-

~nn küçük çocukların suhuletle çıkarılmasına yardım eder•. -H•er•ec-za•n•ed•e•s•at1•l•ır•. ------•-' I 

,,_~ ................................................ ~ 
S 1 N 1 R •••• 

ZAMANIN HASTALIGIDIR 
Bir kasık 

slNIR ACRILARI • ASABI öKSOROKLER • 
BAYGINLIK • BAŞ DöNMESl • ÇARPINTI 

ve SiNiRDEN ileri gelen BÜTÜN RAHATSIZLllCLARl
1 

EYi EDER. 

KAŞELERi ICULLANINIZ. 

G R İ , P İ N bütün ağrı, sızı ve sancıları keser. 

G R İ P İ N en §İddetli baı ve diı ağrllarını süratle dindirir. 

G R İ p İ N Nezle, grip ve romatizmaya karıı çok müessirdir. 

ICABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABILIR 

Aldanmayınız. Rağbet gören her teyİn taklid ve benzeri vardır. GRlPIN yerine başka 
bir marka verirlerse tiddetle reddediniz. 

GUZELLIGINIZ 
iÇiN 

Bütün dünyaca takdir edil- A 

miş sıhhi" güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı. gündiız ıçin 

vnğsız halis acıbadem çeşitleri 

hususi vazo ve tüplerde satıl:r. 

tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

tSTANBUL - BEYOCLU 

-

:~:. 

\:. . . 
• •• ... . . . 
•• . • . .... .. ... .. 

NEZLE • GRiP • SOGUKALGINLl~I .._. 
ve bunlardan haııl olan bütün ağn ve 11zılan derhal geçirir · 

etsiz bir ilaçtır. Baş ve dit ağrılarında tesiri anidir. 
Her eczaneden ısrarla 

E F A L 
• 

N s 1 arayınız. 
--·~--

~ ' • CiLDiNE KIYMAYAN • 

POKER 
ER~ TRAŞ BIÇAGINI 

KULLANIR. 

ERVİN 
TATLI BiR UYKU 

TEMiN EDER 
Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden : Her Yerde POKER Traı Bıçaklarını Arayınız 

• , 108 lira ücretle bir ingilizce öğretmeni alınacaktır. Okula müracaat 
edilmesi. (913) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Ltitfü DÖRDÜNCÜ GazeteciHk ve 
Ne!!!rlvRt T L. S. 8ac;ı1dıi?l v~r TAN Matbaası 


