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ŞUBAT 

1939 GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi 
JNKILAP KIT APEVI 

~Balkan Antantının 
Daimi Konseyi Bugün 
Bükreşte Açılıyor 

Yunan 8tıfvekili ve -: 

Ş.Saraçoğlu, Bulgar 
Başvekili ile Görüştü 
Gece Bükreşe · Vardı 

Metaksas "Dört Dost ve Müttefik Memleket 

Arasında itimat Esasma Müstenit Teşriki Mesai 

için Tam Bir Görüş Birliği Vardır.. Diyor · 

Bükreş, 19, (Tan muhabirinden) - Türkiye Hariciye 1 

Vekili Şükrü Saracoğlu ve refikası, bu akşam saat 21,40 da 
hususi trenle Bükreşe gelmişlerdir. Şükrü Saracoğlu. Rus
çuktan Tuna nehrini emrine tahsis edilen hususi bir Rumen 
vapuru ile geçmiştir. Vekil Ciurcu şehrinde Türkiye elçisi 
Suphi Tannöver ve refikası, Rumen Hariciye Nezareti proto
kol sefi. ve Rumen erkanı tarafından karşılanmıştır. 

Hariciye Nazın M etcılnaa ı ·- M _ Şükrü Saracoğlu ve refakatindeki 
---------------------------- !zevat saat 19.45 te Ciurciden hususi 

B A L K A N ( ' 1 trenle Bükreşe hareket etmiştir. Ci-
1 M b ı k urci ile Bükreş arası trenle bir saat e us u olduğu halde güzergihtaki istasyon-

u f larda fazlaca tevakkuf edildiği için 
A on e ra n 51 i - J_ !-, - - - 1 - - n fld C:R l!ttc ..aellnmistir.-HY.Şu~ .. ~TI''lLn 

.. zahürlcre vesile olmuştur. İstasyon 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Bugün Bükreşte Balkan 
Antantı Konseyi içtima

lan başlıyor. Geçen bir sene 
içinde Balkanlarda mühim de
ğişiklikler olmuştur. Balkan 
Konseyinin müzakerelerini 
takip edebilmek için bu deği
şikliklere şöylece bir kısa göz 
atmak faydasız olmasa gerek
tir. 

VMUMI DECIŞIKLIK 

S on bir sene içinde Küçük An
tant bozulmuş, Çek06lovak

ya, Almanyanın siyaseten vasal bir 
devleti haline gelmiştir. Macarıstan, 
Berlin - Roma mihverine girmiş ve 
Yugoslavya ile Rumanyaya karşı 
hudutların tashihi iddialarını ortaya 

atmıştır. Almanya bütün Balkan 
devletlerile olan iktısadi münasebet
lerini genişletmiş, gerek Yugoslavya, 
gerek Rumanya, gerek Bulgaristan 

ve Türkiye ile yeni ticaret anlaşma
ları yaparak bu memleketlerin zirai 
:mahsullerini adeta inhisar altına al
nuştır. Ayrıca Almanyanın Ruman
ya pctrollarına ihtiyacı vardır. Bu 
bakımdan da Almanyanın hedefi Ru
manyayı kazanmaktır ve bütün f aa
liyetinl buna hasretmiş gibidir. 

YUGOSLA VY ADA . 

Y ugoslavyada Stoyadinoviç k~
bincsi çekilerek Zvetkovıç 

kabinesi gelmiştir. Bu değişiklik fil
'Vaki tamamen dahili sebeplerden do
layı vukua gelmiştir. Yeni kabine, 

· Yugoslavyanın harici siyasetinde hiç 
bir değişiklik yapmıyacağmı ilan et
miştir. Binaenaleyh Stoyadinoviçin 
harici siyaset için çizdiği yolda yü
rüneccktir. Bu yol da şudur· Totali
ter devletleri giicendirrnemek, fakat 

Yugoslnvyanın siyaset ve iktısat sa
hasında hürriyetini muhafaza et
:rtıek, Balkan ittifaklarına kuvvet ver
:tnek ve mümkünse Bulgaristanı da 
Balkan ittüakına sokarak Balkanlar
Ga kuvvetli bir blok vücude getir-

(Sonu Sa: 8, SU: 2) 

.. 

B • • BU ı d U ve bütün güzergah Türk - Rumen 1n1 ve Balkan antantı devletleri bayrak-

Ankara, 19 (TAN Muhabirin
den) - Cümhuriyet Halle Partisine 
namzetllkıerl için müracaat edenle
rin sayısı sekiz bine yaklaşmıştır. 

Müracaat edenler arasında her mes.-
lekten ve iş sahasından vatandaşlar 

vardır. Fakat bilhassa doktorlar, avu 
katlar, mdtekalt generaller ve s\ı
bayJar fazladır. Temyiz mahkeme
sinden, Devlet Şilrasından ve Divanı 
muhasebattan da bazı müracaatlar 
olmuştur. 

Partide mürncaatlan tasnif :çt:ı 
lhzarl komisyon mahiyetinde bir 
büro çalışmaktadır. Bas sekreter Zl
ya· Arkantın idare ettiği bu işler 
için her nainzede mahsus taıepna

meler doldurulmaktadır. Talepnn-
meler, Genel Başkanlık divanına su
nulmaktadır. Yeni tasnife göre en 
çok mebus çıkaran fehlr I 7 sayı ile 
İstanbuldur. Konya 10, Ankara ve 
İzmir 14 er meb~ c;ıkarmaktadır. 
Seçilecek mebus sayısı kaU olarak 
422 dir. 

Yeni M"ecliste kadın ?T'ebus sayıSt
nın ve ekalliyetler mebus sayısının 

ayni miktarda bırakılması muhte
meldir. 

Beşiktaş 
Şampigon 

Oldu 
Dünkü maçlarda İstanbul lig şam 

piyonu belli oldu: BeJiktaş, Beyko -
zu 4 _ 2 yenerek şampiyonluğu ka -

ndı. Diğer maçlarda da Bulgar ta
~~mı Perayı 2-1, Vefa Süleymaniyeyi 

4_0 yendiler. Galatasaray - Fene~ -

b h e maçı da ı _ 1 berabere netı -
a ç .. ··k Kr .. 
1 d . Senenin en huyu os mu-ce en ı. 

sabakası da dün Heybeliadada ya -

ld Ankaradaki Türkiye Kros bi
pı ı. 

. ·ur.m· e hazırlanan Rıza Maksut 
rmcı & . 

in rekorunu kırarak bıgeçen senen 

rinci oldu. 

D"nkü maçlann bütün ta! -
u . . 1 

- ün spor baberlerını a -
silatını ve gun . . . 

f .-.Ja resimlerıyle bırlik-
tıncı say amızıu 

tebulac~ 

larile donatılmış ve kalabalık bir 
halle kütlesi gar meydanına toplan
mıştı. 

Bükre' i.ta•yonunda 
Şükrü Saracoğlu istasyonda Ru

manya hariciye nazın Gafenko ve 
refikası, Bükreş belediye reisi. Bal
kan antantı devletleri elçileri. ataşe
militerler, Rumen hükiımet erkfım, 

Türkiye sefareti erkanı, Türk Kolo
nisi tarafından karşılanmış, müzika 
Türk ve Rumen milli marşlarını çal
mıştır. Bayan Gafenko, Bayan Sara
coğluna bir büket vermiştir. Harici
ye Vekilimiz, Bükreş istasyonundan 
halkın alkışları arasında otomobille 
hareket ederek ikametine tahsis edi
len Atina Palas oteline gitmiştir. 

Saraçoğlu yarın sabah saraya 
giderek defteri mahsusu imza ede
cek ve hariciye nazın Gafenko tara
fından verilecek öğle ziyafetinde bu
lunacaktır. Saat 14.30 da Meçhul 
asker abidesine merasimle çelenk ko
nulacaktır. 

Balkan antantı daimi konseyi ya
rın (bugün) saat 16 da Rumen hari
ciye nezaretinde ilk toplantısını ya
pacaktır. 

Balkan antantı daimi konseyine 
iştirak edecek olan Yunan Başvekil 
ve hariciye nazın General Metaksas 
ve Yugoslav hariciye nazırı Marko
viç bugün saat 12.30 da hususi trenle 
Bükreşe muvasalat etmişlerdir. 

Bulgarittandan geçerken 
Sofya 19 <Tan muhabirinden) 

Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sa
raçoğlu, bugün saat onda Filibeye 
geldi. Vekil Filibede Bulgar Başve
kili Köseivanof, Türkiye elçisi Ber
ker, Bulgar dahiliye nazırı Neved. 
Filibe belediye reisi tarafından kar
şılandı. Köseivanof, Saraçoğlunun 

refikasına bir buket takdim etti. 
Şükrü Saraçoğlu ve Köseivanofu ha
mil olan hususi tren, Eski Zağrada 
ziraat nazın Bağriyanov tarafından 
kıtrşılandı. İstasyona toplanan yüz
lerce çiftÇi Saraçoğlunu hararetli te
zahürlerle selamladılar. 

Tren saat on altıda Gomayereha
vitsaya vardı ve Köseivanof burada 
altı saattenberi seyahatine arkadat-

(&onu Sa: 8, 80: 1) 

Başvekil 158 Yeni 
Halkevini Mühim 
Bir Nutukla Açtı 

Bayram 
Bütün Yurtta 
Heyecanla 
T esit Edildi 

Ankara, 19 (Tan muhabi~nden) ~ - Bu
gün, yurdun her yanında yemden 1~8 Hal -
kevi daha Türk gençliğine ve kültüre susa
mış halkımıza kapılarını açtı. Bu yeni Hal -
kevlerinin hepsi de ayni anda ve Anka~a 
Halkevinde Başvekil Dr. Refik Saydamın hır 
nutku ile faaliyete geçtiler. Ayrıca bütün Hal
kevlerinde bu yıl dönümü münasebetiyle 
toplantılar yapıldı. 

BQfVekilin nutka 

Başvekil Doktor Relik Saydam 

Ankara Halkevindeki merasim saat 15 
de İstiklal marşı ile başladı. Millet Meclisi 
Reisi, Vekille'r, meebuslar halk arasında yer 
almışlardı. Başvekil Refik Saydam, mühim 
nutkuna şöyle başladı: --------------------·--.-----1 ~~~~~~~~ 

V V • 1 • İnkılabımızm en güzel, faydalı ba-

ası ta S J Z . ergı erın prılarmd~n ~iri .de halkevlerinin_•-
çılmış ve ışletilmış olmasıdır. Bugun, 

,.... } •J• ...&... • t L• l ı bu güzel yilce başarının yedinci yıl-
& -:\.,, Y il 111 c; ~1 I~ t: ... C _., .. '44U .. u'4 Auı.ıu,yvıuL., 

"'-' Bütün varlığunızı yeni bir hayata 

Kati Ş k l • • A 1 d ve yeni bir istıkamete götüren Ke • 

e ı n ı ı mnlist inkılabın, milletin benliğine 
sindirilmesi için C. H. partisınin 931 
de toplanan tiçüncü büyuk kongre
sinde kurulmaları knrarlaştırılan bal

iş Sahiplerinin Ödemekle Mükellef Buf undukları 

Vergilerin Nisbetlerine Ait Listeyi Neşrediyoruz 

Ankara, 19 (Tan muhabirinden) - Maliye Vekaleti, 
Büyük Millet Meclisi Encümenlerinde tetkik edilmekle olan 
ve vasıtasız bütün vergileri bir araya toplayarak kanun pro -
jesine ait listeleri ve vergi nisbetlerini hazırlamıştır. Bütün 
vatandaşlan alakadar eden bu kanun vergilerde bir mıktar 
tenzilat da yapmaktadır. 

• • • • ispanya lşını 
Yatıştırma 

Teşebbüsleri 

Hitler, Son Tavassut 

Teklifini Reddetmiş 

En mühim hususiyeti de kazanç, 
buhran, muvazene, hava kuvvetleri
ne yardım vergileri gibi bütün vası -
tasız vergileri bir araya toplayarak 
tek bir nisbet halinde ifade etmesi -
dir. Mükellefe tediye edeceği para 
mıktarını tam bir katiyetle bildir
mek itibariyle de ayrıca şayanı dik -
kat bir kolaylık temin etmektedir. 

Yüzde Zt nisbetinde vergi verecekler: 

Yeni hazırlanan listelerde, mem
lekette bütün iş sahiplerinin vergi 
nisbetleri, hiç bir tefsire ve tereddü

Londra, 19 (Hususi) - İspanya de mahal bırakmıyacak şekilde tes -
meselesinden doğan ihtilafı hallet - bit edilmiştir. Bu iş sahipleri, ancak 
mek için Londra diplomatlarından hu vergileri ödemekle mükellef tu -
bazıları, Fransa hariciye nazırının tulacaklardır. 
muvafakatiyle el altından faaliyette- İşgal ettikleri mülk gayri safi i
dirler. Bunlar İngiltere ve Fransa hü radı üze~'inden yüzde 24 den ba!lı -
kümetinin muvafakatiyle, Mussolini- yarak yuzde 156 ya kadar değışen 
yi yatıştırması için Bitlere müracaat !eni .~er~i nisbe~~erine. ait . ga.!1'i safi 
ederek, aşağıdaki şartların tabak - :U:ad uzerınden yuzde yırmı dort ver
kukunu temin edebileceklerini bildir- gı verecek olanlar şunlardır: 
mişlerdlr: Ahır, arabacılık ve ardiye işleten-

i - Cibuti İtalyanlara terkedi • ler, biçki ve dikiş yurdlan; çanak 
lecektir. çömlek satanlar, değirmenler, yal -
2 - 1935 te ltalya ile Fransa ara- nız tedrisat ile meşgul olan dans 
sında aktedilen anlaşmada tasrih mektepleri, ekmek satanlar, garaj 
edildiği şekilde şimali Afrika hu - işletenler, -hususi hastahaneler, kah
dutlan İtalya lehine tadil edile - ve kavuranlar, karagöz ve kulda oy
cektir. natanlar, maden kömürü satanlar, 
3 - Fransa Silveyş kanalmdald odun depolan işletenler, sucular, sü
hissesinin yansını İtalyaya devre- pürge yapanlar. 
decektir. Yllzde 30 vergiye tabi olanlar: 
4 - Adisababa hattı beynelmilel 

kevlerinin gereken hazırlıklar yapıl
dıktan sonra 1932 de 14 tanesi açıla
bilmişti. Her yıl vilaye~lerimızin ve 
:nahalli parti örgütlerh:nzln gayret 
ve yardımlarile yenileri ve bu saat
te rie :!l~ tanesi dah.ı açılmak sure-

tile bugün halltevlerimizin sayısı 

367 yi buluyor. 
Bu saatte memleketin her buca

ğında açılmış halltevlerimizin 7 in-
ci yıldönümlerini kutlarken, ayni 
zamanda da yeni açılan halltevleri
mizin çalışma sahasına girmiş olma
larını zevk ve sevinçle tesit ediyo
ruz. 

Zaten bütün Türkiye yıllardanbe
ri büyük bir halkevi manzarası ar
zeder. Milli Şef İsmet İnönü, en bü
yük vazifeyi üzerine aldığı ilk gün
leri köylünün ve halkın arasıntla ge
çirmekle, memlketin her köşesine 
yeniden bir halkevi manzarası ver
miş oldular. 

Halkevlerinde vazife alan, aldığı 
vazifenin şerefi kadar mesuliyetini 
idrak etmiş olan idealist arkadaslara 
buradan, memleket ve millet huzu
runda, teşekkür ve takdirlerimizi 
sunmayı bir borç bilirim. 

(Sonu Sa: 4, SO: 1) 

Karısını 
Balta İle 
Yaraladı 

Beykozda oturan İzzet ismin~e 
bir kahveci, kıskançlık yüziinden 
kansı Sabahati balta ile beş muhtelif 
yerinden ağır surette yaralamışt1r. 
Kadının hayatı tehlikededir. 

Vaka, evvelki gece olmuştur. Snn 
zamanlarda bir sinir hastalığın11 tu
tulan İzzet, akşam evine döndüi{:.i 

bir hale getirilecektir. 
5 - Tunus Uzerinde müftenk bir 
Fransız • İtalyan protektorası ka· 
bul edilecektir. 

Attarlar, aşçılar, arzuhalcılar, pe- zaman kansını arzusu hilafına pen
rakendeci bakkallar, balık satanlar, cerede görmüş, bağırıp çağırmış. l{a

boyahaneler, bisiklet kiraya veren - dm karşılık verince balta ile üzerine 
ler tamir edenler, bozacılar, çaycı - yürüyüp beş yerinden ağır surette 

(Sona h: 4, SO: !) (lonu Sa: 4, 80: 4j yaralanuştır. İzzet, tutulmuştur. 



PENCEREMDEN 

Her Memur 
öyle Olaydı 7 

Yaan: M. T.,.haa TAN 

E iki Tarih Eacflmealaln neşret· 
tJit ,_iklllul brııtınyor " 

•mn. Tanzimat devrini kuran büyük 
Rept Pqa ile onun ... raumlık ,. ... 
tJtı J'lllana ........ ...u,. • ..an .. 
fatiyle kaW..eü 1tta1 ..... Nafiz ..... 
nm ild mesele hakkında birbirleri • 
ne yudıklan tezbreler sözüme çarp 
b. Vaktiyle ıı..t iki Pe olaMlwium 
ba 7uılardu bir bmı tl8Ml1 itana 
en.ikona birer medeni cellMt veelka· 
a sibi sörillldil, idraldmi 11Z11D müd•t tesir ve teea8r altında tatta. O 
7uılana ne biçim pyler oldupna 
lasaea ..ıatanam, umanm .ı, uh 
eka,.unlanm da benim dtlfbeele
rime ve Jwaaatlerilne iftlrak tNlecek· 
lertlir: 

Tezkenle.,fen hlrlHln sadrazam 

Emin&ıil ve Beşiktaş Halkevlerlnde dDn yapı)an merasimde bulunanlardan iki grup. 

Y•rtta Hava Vasiyeti 
T~ IMteorolotl latuJammdan .JI• 

na malGmata dre. bava ,urtta ltocad 
ve Cenap AMdoluau b6J.ıeı.rlnde bulut. 
hı, Dolu ft Cenubu pr)d Anadoluda 19-
lıth. 'TrUn. Zp ve Jtaradenlz kı111ann
da tok bulutlu ve menli Jalıth ıeemlt. 
ı1lldrlar Dallı belı.ı.rtnde ıarbl. dil• 
,. .... ~eenubl~ 
orta kuvvetıe emüttlr. 

latanbulda hava eok buhıtlu 
rlldr eenuptan ll8ftb'ede 1-1 metre hm 
Ja emılttlr. Saat H te ban tazytJa '181. 
ndllmetre idi. SOhul)et en ~bek ı ı 
en dOiOk llflnn altmda 1,2 lllDU8rat 

-~. 
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EiEK 
Yeni Papa 

Yazan: Omer Rua DOCRVL P-!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!lii!!~!!!!!!!!!!~tl s • • 1 t•kı A 1 D 
p·:,~,?..:ne!'~.:ı:::' .. aı! Yeni Papa intihabı 0rıyeDID S 1 a 8V8SJ 

lhtlmal, İtalyan olmıyan bfr Papa- Hazırlıkları Baıladı 

Dünya Harbi 
Neden 
Çıkacakmış? 

Yazan: B. FELEK ::ı s:::::;::r.Pa~~~::-:::e:~ Engellerle Karşılaşıyor 
!~1~::a~:~~;~~~·b!t~~:ın v:1: H '~!;~:r•!:u ü;;;!~;!esii:roi; 
&nıül olmuştur. şöyle bir aynhn da şu anlatacağım 

Bu defa İtalyan obnıYan bir Fransız Makamları Yapılacak istiklal Hareketlerini ihtiva Eden şey hakkında hüküm verin! 
l"apa seçmek meselesinin Beri sürül- Bir eviniz, bir bahçeniz, bahçe -

rnesi ise, bambaşka sebeplerden Uerl ve Neşredildikten Sonra Ali Komisere Tevdi Edilmek istenen nzide ağaçlannız ve zerzevatlaruıız 
g«:Uyor. var. 

Papa On Birinci Plus, son seneler Nasyonalist Muhtırasının Kabul Edilemiyeceğini Bildirdiler Bir de komıunm var ki, vaktile 
zarfında diktatörlükle mücadele et· elinde avucundakini şurada burada 
tikten başka "YenJ putperestlik" a· Şam 19 (Hususi) - Başvekil Ce- Bu iki te§ebbüsten birincisini, Su Yüksek komiserden aldığı tali _ harcamıf, züğürt kalmıı, hatta baba-
d,nı verdiği cereyan De mücadele e- mil Mardamın istifası üzerine Suri - riye parlimentoaunun 31 ki.nunuevel mat üzerine, Şarndaki Fransız dele _ dan kalın~ birkaç parça yeri. de ken-
diyordu. "Yeni putperestlik" ten yenin mukadderatı tamamiyle ka - de Suriyenin btiklllini teyit ederek geleri bu muhtırayı kabul edemiye _ di açtığı bır davada kaybetmış. Bu a-
nıaksat, bazı Avrupa milletlerinin, ranlık olan bir safhaya girmiştir. Hiç aldığı karar suretlerinin tatbiki pro- ceğini bildirmiştir. dam ıize ve etraf~zdaki diğer kom-
Hıristiyanlıktan evvelld dinine ıerl bir kimse, yeniden atılacak adımın jesini bildiren muhtıra metninin neı Suriye nazırları 18.11.938 tari- ıulara müracaat edıp: 
dönmek için ıösterllen temayüldilr. mahiyeti hakkında bir §eY söyliye - redilmeıi tefkil eylemektedir. hinde halledilmiş bulunan dini ce _ - Sizin bahçeden ve sizin mah -
Bu temayül, bazı memleketlerde ka- miyor. Fakat Suriyenin bütün milli- Bu vesika pek yakında gümrük- maatler statüsünün tatbik edilmeme- sulittan bana birer parça hisse ver-
tollkllk aleyhinde bir takım flddetll yetçi mahafili en şiddetli memnuni- lere vaziyet eclileceiini, yabancı sini bildirmeğe karar vermiştir. mezseniz kan§111am. icabedene zor-
tedbirler alınmasına sebep olmuş, yetsizlik içindedir. Bu memnuniyet- memleketlere mümessil gönderile - Bu iki mesele istifaya sebebiyet la ahnm! diyor •• 
Papa da bu vaziyet ile mücadele et- sizlik şimdiye kadar kendini hasma- ceğini, 1936 muahedesi zikredilen vermiştir. Bölye bir teklif kaquuıda ne ya. 
mek lüzumuna hissetmiştir. ne nümayişlerle ve grevlerle ifade mıktan geçen Framız müpvirlerin • _ • panmız? Tabii hemen sorarsınız: 

Papalık, dünyanın en ıenlt teşld· ı etmekteydl Bundan sonra bu ifade- kontratlarınm fesholunacağun ve Sunyede numayifler _Neden be birader? Biz senden. 
latb müeıseselerinclen biridir. Bn nin daha fazla ıiddetlenmesi beklen- milli bir ordu kurulacağını bildir - devam ediyor bir teY istiyor muyuz? Şunun ıura. 
teıldlitın bir pbesini lhdva etmi· mektedir. mekteydL Kabinenin istifası, Şahbandar ta- smda rahat rahat yaııyonız. Şimdi 
yen hiçbir memleket yok gibidir. Bu Papanın Ba,vekili Parise göre, kabinenin istifasım Muhtıra bundan böyle,. ancak tet- raftan müfritçiler ile nasyonalist hır çıkarmanın sırası mı? 
tc.-~ata mensup dini phslyetler, Kardinal Pacelli intaç eden politik buhran, manda al- ri meclis tarafından tasvip edildiği blokun tezahürlerine sebebiyet ver- _ İyi amma benim mahsulatını, 
buhmduklan her muhitte Papalığa tındaki arazinin bugünkü statüsüne takdirde yüksek komiserin karama- ,.oluk ,.ocutoma kifayet etmiyor Ben 

kim 1 rln l miştir. 2500 tezahürcüden mürekkep :s ~ ve katollklite inanan se e a • Roma, 19 (Hususi}- Kardinallar muhalif olarak alınan iki te§ebbüs- melerinin meri olabileceğini beyan senede iki çocuk yapıyorum. Sizin ise 
le harlmine de sokulduklan ve ken· meclisi yeni papa intihabı için 18.zım ten çıkmıştr. eylemekteydl. ayn ayn alayları, bu partilerin tef- yeriniz çocuklannıza nazaran genit-
dtlerine tibl olanlann her hallle ala· gelen hazırlıklan yapmıya başlamış- lerinin evleri önüne giderek bu şef- Bizim çocuklar aç mı kalacaklar? 
kadar olduktan için, Papalık, dün- tardır. Hazırlıklara bizzat kardinal k c h lerl alkışlamı§tır. Ya verininiz, ya zbrlanm kapuım! 
yanın en nüfuzlu milesseselesinden Pacelli nezaret etmektedir. İntihabı Amerı· a u··m urreı·s·ı Çarşılar ve mağazalar, nasyonalist Böyle diyene fÜphesiz §U cevabı 
biridir. Papaya baib olan kardinal- yapacak olan kardinallerin 28 şubat- blok ajanlannın talebi üzerine ka- verininiz: 

ler, ve Kardinallerin madunu olarak tan itibaren hariçle temaslan kesile- B N k s •• 1 d panmıştır. - Be adam? Neden besliyemiyeee-
en küçük köylere kadar yayılan bil· cektir. Bu cebri inziva yeni papanın Yeni ir utu oy e i Nasyonalist blokun büyük konse- iin kadar çocuk peydahhyorsun1 
yük bir teıkllit tebekesinl idare e- inühabma kadar devam edecektir. yi, Suriyenin bütün mıntakalan me- Evveli çocuklannın rızkını temin et 
den papaslar, Papa namına, Papah· * de ondan sonra üre! Vücudünüz ile-
ğm ve katoUkllğin menfaati namına Dün sabah Pangalıtda Katolik kili- k 1 buslannın iştirakile toplanmıştır. me rahmet değil ya! 
çabıırlar ve bu menfaatlere aykın sesinde Papa On Birinci Pius için il Demo rasiye manımız Var, Kuvvete Mardam bu toplantıda vaziyeti i- -Ben anlamam, ya verirsiniz~ 
düşen her cereyan ile mücadele e- ayini ruhani yapılmıştır. Ayinde İn- M•• ft N f Ed• K• . zah etmiştir. Nasyonalist blok lider- but._ 
derler. giliz, Fransız, Polonya, İtalyan elçi- uracaa an e ret ıyoruz, ımsenın leri, kabineyi kurmaktan istinkaf et- Ufı daha fazla uzatmayıp polise 

Papalığın hu genlf nflfura ve dftn. leri, bütün konsoloslar, ataşemiliter- T oprag"" ında, .Malında Gözümüz Yok,, Dedi mi§tir. Şahbandar halkı sükdna da- müracaat edeniniz. Derhal başkası -
Yanın her tarafına yayılan teşkil&- ler, Rum patrikhanesi delegasyonu, vet eden beyannameler dağıtmıştır. nın malına ıöz dikmiş olana rahat 
h, katoliklllde allkuı olan memle- Ermeni patrikhanesi delegasyonu, Nevyork 19 (Hususi) _ Amerika cümhurreisi Mister durması ihtar edilir. Eter böyle yap-
ketıerln bu makamı yabus tannnala- bahamba§l da hazır bulunmuştur. · h::LA- N k• H • • lllUIBDU, ~ut e lizin evdeı.n. -

d . • l t"k Roosevelt, Deniz maaevnlarmı görmek üzere iiAwnet mer- an ın GflC:IVe rrnı, ddll, onu hesaplamalarını ge- Ayin, ölen papanın ını ve po e 1 ~ _ den de korkmazsa-hiç sfiphe etmeyfn-
1' aki'f son seneler zarfında vaz1:n~t mış, nutuınan sonra, arapça, bulgar- tuk irad etmiŞ ve hüiim x;,ı~ke ~i~I~ri~- ~~~lmilel Nazırı Oldu··ru··ıdu·· 7.orıa bahçenue &ırer, mahsullerinizi 

çok deJi,tl ve Papalık çok mühim ca, rumca, ermenice, 18.tince beş lisan b ... · ' alır, çoluk çocuğunu besler. 
cereyblar ve faaliyetler ka..,ısında üzerine dualar yapılmış ve· papanın tesanüt. iş irligi ve karşılıklı güven, karşılıklı yardım örneği işte yakında hır harp ,.ıkması lb-

"':11 teşkil etmekl tıra lr ... --1.1.1. · • d insanlı" Şanghay, 19 (A.A. - Japon taraf- :s kaldı. Mesell Almanyaya hlkim o- ruhu taziz edilmişir. e 1Z p ve AGJ.J.i.LAilA. ıçm e yaşayan gın timalini Varid ıörenlerin istinat et -
lan Nazizm, beynelmllel mahiyeti imanını koruduğunu ve demokrasinin müesseselerini otokrasi tan yeni Nanldn hükdmetinin Ha- tikleri nokta bu! 
haiz her te~kkiilü baltalamak iste- K d • y • umacısının fevkinde tuttuğunu söyl•nti~.. riciye nazın olan Şenloh Japon kon- Totaliter ismi verilen bir talanı 

U U• ste enı ~-.A· trolu altındaki arazide kilıı evinde dlği için Katoliklitln de ayni mahi- Mister Roosevelt de-.i~. ki: memleketler var. Burada isimlerini 
~W4 öldürülmü§tür. Saat dokuzu çeyrek yethıl kaldırmak lstenılı, ve bu yRz- Tedb•ırler Alındı "Yeni dünyanın milletleri her ne ruz. Milletler aramda ticaret, mil - geçe dokuz meçhul şahıs Şenlohun e- yamııya hacet yok. Bunlar dilnyava 

den katollkliğe karp ıenit bir mil- kadar muhtelif mentelerden gelme nakalAt ve kültürel mübadeleler hür vine girmiş, tabanca ile Şenlohun ü- ilin ediyorlar: 
cadele açmııtı. Papabk, bu mficade- Londra, 19 (Hususi) - Filistin A- be de hayat hakkmdaki teükldlerini riyetlerini her türlü vesaite müraca- zerine ateş etmiş ve sonra Japon kon - Bizim her &iln adedimiz artı • 
lede Hıristiyanlıktan başka bir dine rap konferansında mutedilleri tem - müdafaa etmek hususunda mü-+""-"' at etmek .. •-ti•le temin eylemek 1 _ 

1 
yor. Yerimiz bize kili gelmiyor. Bl-

h 11,,_.... ...... ~ ır tro u altmdaki araziden kaçıp kay- i · , rücu temayülünü de ıezdlif için ba sil edecek Yakup Farac, Irak eyeti- bir emele sahiptirler. tiyoruz. Kiımenin arazisinde gözü _ ze yer ver nız. Vermezseniz hayat 
hareketle mücadeleye glrlşmlş ve bn ne iltihak edecek. Sabık hariciye na- _ müz yokt bolmuşlardır. Müteaddit kurşunlar i- hakkımın arayacaiız. 

ile d ı d zın Tevfik Essüveydi bugün muva- Demokrasiye olan imanımızı gos W'. le yaralanan Şenloh hastanede ölmiif Bu llfla demincek yukarda sise 
m a e eye evam etmiştir. salat ettL termek için iyi komfllluk siyuetinl Herhangi bir tecavilzil dfetmek tür. hikiye ettıİtm ~k çocukla kom111 -

Fakat Papalık, İtalyanın içinde de * harici siyasetimizin temel tap yap _ hali müstesna olmak üzere kuvvete Meçhul Jtbmeler enternasyonal hn nun iddialan arumda fark var mı _ 
bmıa benzer temayüller ve hareket- k 1 k'L. B dan b--"' h han..ı bir si- müracaattan nefret ediyoruz . ., tiyazlı mıntakamn merkez kısmında dır? 
lerle karplapyor ve onlara da ma· Kudüste sokaktan geçme te 0 an ı.&A. un -,..a er a• Mister Roozeveltln beynelmilel bir lokantadan çıkan dört Japon üze-
kabele ediyordu. bir Ruala bir Yahudinin siWıb bazı yuet, düf(lncelerimize ve idealleri- vaziyet dolayınyle seyahatini kl88 rlne saat on beşte tabanca ile ler~:";~u: t~t memleket 
Papalık buıftn Almanya De İhıl- phıslann taarruzuna uğramalan ü- rnize uygun olamazdı. Hududlara te- kesmesi ve 3 martta ıerı dönıiıesl atef etmi§tir. Taarruza uğryan 

w d bu nzlvetlerle k-'••t·x.. zerine phrln iki mahallesinde ateı cavüz etmemek fikrinde bulunuyo - muhtemeldir. Japonlardan ikisi .. ~ ..... -1 .... - ..... -. ,,a a ~ -,-.., "5& söndürme saatinin tatbikine karar ve _ .... ,,-...--.....&.U9..u 

itin bir İtalyan Papanın yeni eere- rthniştir. Yafada bir Arabm suikaste -----------------------------------------
7a.nlarla milcadele hususunda lcahı uğraması üzerine 24 saatlik bir müd-
d~nceslnde gayret ıösteremlyecejti det tçhı ateı söndürme saati tatbik 
sanılıyor, ve bir yabancı Papanın bu edllmi§t" 
IJleri daha iyi idare eclecellne hük- ır. * 
molunuyor. Filbtindeki Yahudi ticaret odalan 

Fakat mesele hu kadarla kalma- yahudi müdafaası tahsisatını arttır -
maktadır. Vatlkana baih olan ya- mak için Yahudiler tarafından getiri 
hancı katoDkler, İtalya katollkledle lecek bütün mallardan hususi bir re
milsavi bir teldlde muamele görmek, sim almağa karar vermiılerdir. 
nüfus nisbetlerl dairesinde kardinal * 
sahibi olmak ı. istemek üzere bulu- Prag 19 (A. A.) - Hüktimet Ya -
nuyorlar Çünkü italyanlann 30 ka· budl ıubaylan tasfiyeye başlamıştır. 
dar kardtnallerl balandufu halde Muvazzaf hizmette bulunan bütün 
ayni derecede ntifasu olan mDletle- Yahudi subaylar tekaüde sevkedil -
rln ancak bet alb n7a bir iki kardl- miştir. 
nan bulunmaktadır. 

Bu meseleyi de aneak bir 7aban
eı Papa halledebDlr. On Birinci Pla
ıun yerine bir yabancı Papa seçil
mesi cereyanını dofuran en m6hlm 

Bir Japon Heyeti 
Berline Gidiyor 

sebepler bunlardır. Fakat seçhne ~ Paris 19 (A. A.) - Madam Ta~ 
tirak edecek olan kardinallerin ya- uls'nin Qeuvre gazetesinde bildirdl
nsından fazlası İtalyan oldaklan tıne gare general Tasuml'nin riyase
lr.in böyle bir neticeye vanlmau bir tinde büyük erklnıharbiye ve siya -
hayli müşküldür. ilet adamtanndan mürekkep mühim 

bir Japon murahhas heyeti Berllne 
Fransa Casusluk Kanununu gitmek üzere geçende Japonyadan 

Teımil Ediyor hareket etmiştir. 
Muh · diyor kl· p ri 19 (A. A.) - Resmi gazete, arrır . • 

a s haricl mni ti "Heyetin komıntem aleyhindeki 
casusluk ve devlet~.. e üt!~ - paktı imza eden devletler mümessil-
ne karşı işlenen curümle~ m . - le-'-z- to tanınak üzere bulunduk -
lik kanun ve karamamelenn hımaye uıuu p ala 

leketlerle Hin • lan bir sırada Berllne muvas t et
alt(nda bulunan mem . mesi muhtemeldir. Bu toplantıya 
di Çini birliğine ballı zı:::;ı!';~ Londranın tekzibine rağmen Frank~ 
Kuang - Çan - Van =enin metnini nun bir mQmes11Uinln de iftirak ede--
hakkındaki karam eeji söylenmektedir. 
dercetmektedir. 

İncllten 1131 11ewbule mtldafaa ip. 180 mil· 
:ron aterllia aarfedecektlr. B1a paradan harp tan-
releri için ZOO mll.,on sterlin, t.,m. donumuma 
ıo semt Dan edilmem tein 330 milJOD aterlln, B•n 
tehlik•in•en koranmak lpa 41 mll70ll nerlla Ar

fedlleeektir. 

ı..uıs •tlfma 4S .n.,..dar. SIWllaama .... 

rafı, mtlsavi hiuelere ayrılacak olursa 1nıWz nllfu

nndu her birine 30 İnsil1z linn dilpnektedir. ln
silteıe htlkAmeti tncın• halkınm bu fedaklrlıta se

"seve btlanaeatına emindir. 8>aily Expres) ıaze

tesbıfa nepettiil yakarıJd karikatürün altında fU 

dlm1e vardır: "İnsiltere ılWılanınca İiıciliz anlam 

tltbı7~ W71e .,.kardan bakacaktır" 

- Gflzel, arkadat amma! Bak biz 
sizin kadar tlrilyor muyuz? Ne kadar 
nzkıımz vana o kadar çoğalıyoruz. 
Siz de yo11ranınıza cöre ayafınızı u
zatın! Ne yapalım? Sizdeki bu kala
balıtı biz yapmadıkya! 

Demiyor. 

fıte - eter fıkarsa - yeni dftnya 
harbi bu kadar mantıksız bir sebeble 
çıkacakmıı. 

Hak cümleyi saklasın! 

[ :~!!~· "HAiE~~~~ :: ] 
Alman makamlan ihtiyat hububat te

darildne devam etmektedirler. 
e Almanyanm harlcl ticareti Ddnclki

nunda 1938 ilkklnuna nlsbeUe ıerllemtş
tlr. İthalAt ihracattan 31 milyon m:u-k 
fazla olmuftur. 

e Polonya hariciye nazın Bec1t pek 
yakında Londrayı ziyaret edecektir. 

e Şiddetle yaJan yaJmurlar, Cezayirde 
mOhlm tubanlar husule ıetfrmi§t!r. Tren 
mUnakallb mkıtaa utram11. 4 kili botul· 
muıtur. 

e Japonya hQlnlmeti Çekoslovakya.da 
kAln Zbroiobka firmasına mitralyöz s!pa
rfı etmiştir. Bir Japon askeri heyeti, :jlmdl 
Pragda bulunmaktadır. 

e Kahire: Vaflt parUsi liderleri Nahaı 
pap ile Mükrim Ubeyt paşa Hint MüslQ
manlan kongresinde hazır bulunmak üze
re 1 martta Hindlstana hareket edecek
lerdir. 

e Karpat Ukranyasının eski Başvekili 
Bordy, umum! aftan istifade ederek ha
pishaneden çı~ ve Macaristana gitmif
tlr. 

e Maarif nazırının emrile Münib Unl
versltesindekl katolik ilAhlyat şubesi ka
pablmışbr. 

e Bir atuıtos 1939 tarihinde Me>1ko
vada Sovyetıer BlrliJt için bir ziraat ser· 
ıdst. acılacaktır. 
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ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postnlan 
Türkiye Rodyq u Ankara Uadyosu 

Dnlca Uzunluğu 

163!1 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 151115 Kes. 20 Kw. 
T. A P 81.70 m O.ı'lf! Kıoc: .,,.. Kw 

Pazartesi, 20. 2. 1939 
naYkevıiıcic, 'Jınşkanlıktan köyde türkün adını burnda saygı ile ana- hazırladıkları r~ sergısini açar- (Başı 1 incide) 1 yerleri (içki dahil) hazır elbise -

muaycn )apmıya vanncıya kadar rım. ken dedi ki: lar, çay satanlar, çiçek satanlar, şe- ciler, elektrik O.letleri ve levazımı sa-
hepsi biribirindcn ııerefli ve aziz biz Atatürk devrinin bin bir eserl a- "- Sayın Ba§Vekil Doktor Refik hir ve kasabalarda fabrika mahiye - tanlar, fotograf makinesi satanlar, ıuo Program, u ,

85 
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metlere cnnla b la koşan ve bun- rasmda, her biri bir devri kapayıp Saydamın nutkunu ve halkevlerl- tinde olmayan değJrmenler, hamam gözlük, gramofon satanlar, halı sa • 13 lltemlekct saat ayan, ajans ve meteo
lnn gündelik işi kadar önemli tu - bir devri açan bir çok inkılaplar mizin çalı§lllnlarını anlatan kıymet- işletenler, kalaycılar, kasaplnr, ku - tanlar, kabzımallar, kavaflar, kırta _ roloJI hilbcrlerl, 13,10. 14 Müzik Ca.zband 
tan inkdfiprı Türk mUnevvcrlerini vnrdır ki, bunlarm hepsine birden li ve güzel sözleri hep beraber din- ru yemişçiler, kundura boyacıları, siyeciler, kuyumcular, kürk satanlar Çi~nn) Lnntos orkestrası 

~ 18,30 Program, 18,35 Müzik Türk mQ-gıptn ve hürmetle scltımlıyoruz. biz (Türk inkılftbı) adını veriyoruz. lcdik. Genç Türk bestekdrlan nut- meyveciler, müskirat bayileri, motör kravat yapıp satanlar, nüfusu yirmi zJk birliği korosu), 
19 

Konuşma {Doktor 
Herhnngi bir uyanık ve aygın in- Hatırlamamız lAzımdır ki, bu inkı kun oknbinde bize kendi eserlerini tamircileri, oteller ve pansiyonlar, binden aşağı olan yerlerde komis • aaatJ) rn,ııı Türk mazı ı Fasıl heyefl 

snnın, ynlnrz gUndelik i~ol, resmi Jtıptruı önce, 150 - 200 scnedenberl dinleterek söylenmiş olan bu güzel piyongo bileti bayileri, sütçüler ve yonculuk yapanlar, manifaturacılar, (Nihavenet Faah), Tahsin Karaku:s, Hak
işini görmekle vntnni ve milli vo- göze çarpan teşebbüs ve gayretlere ve. sevinç verlçJ sbzlerin yine ha~e- yoğurtçular, tavukçular, turşucular, çalgılı meyhaneler, mobilye ve buna kı Dermnn. Eıret Kadri, Hnsan Gnr, 

i ği 
• ~ ' b"I ıı..... il I · el b" k i k h d 1ı hl Hamdi Tokay, Basri Üfler. 20 Ajan.cı, me-zife inin bitm yccc nı ıyıco ı mc- rn6 .. ,en, er emesıne eng ır ço vın.n s.ıca avasın a ça şmış ve za re satanlar, yumurta satanlar, zi benzer her türlü e~ya satanlar, 

0 
• 

1 h
. l b' _._ ğ · t' :11 tcorolojl haberleri, z.lraat borsası (fiyat), sini, hnlkevindo çn ışmnnm ır nı- manialar o ır O• <.UÇa ccmıye ı yetıŞil}ış arkod~lar bu sefer sesle raat aletleri yapanlar ve satanlar. yuncak satanlar otomobil ve bisik • 

20
,
15 

TOrk mOzlğl (Klllslk program) C'a-
tanperverlik tezahürfi olduğu kadar manzarası veren ve biıtün cihanca değil, renkle bize göstermiş bulu- Yüzde 36 nisbetinde vergiye tabi let levazımı sat~nlar porselen ve lanlar: Vecihe, Reşat Erer, Fahire Fersan, 
mOncvvcrlik vazifesi olduğunu da bu gözle görülen Türkiye, ancak bu nuyor. Sergi halkevinde çalı~n emaye satanlar, seyahat ve spor le- Relik F<'rsnn, Ruıcn Jeam, Cevdet Kozan, 
hntırlnmll51m isterim. inkıllıp hrunlclerlnden sonra milli, 20 genç ressamın elile vücude gel- olanlar: vazımı silah sinema makinesi satan- Cevdet Çnğla, Kcmnl Nlyul Seyh1.1n. 

Yeni açılmnkta olan balkevlerlne, modern bir devlet ve cemiyet olına mfştir Eserleri bize onların ne ' Basri O•ncr. Olruyanlar: Ankara Radyosu 
• lar, sinemacılar, §apka yapıp satan· kfune okuyuculnn (Koro) idnre eden: açılmış olnnlnrm en muvaffakıyet- yoluna girmiştir. kadar. faydalı ve verlmli çalıştık1a- Aile mutfağı i~letenler, araba ya- lar, radyo satanlar, toptancılar, tu- Mesut Cemil, ı - Knnunl Arif Bey Sul-

lilerl arasına tezelden ulaşmnlannı İlerliyen medeniyet Alemi içinde n~ fıllen anlntmış oluyor. Bu ser- pan ve satanlar, ajor, pli ve akorgi - hafiyeciler, tüccar terziler, tiltfin ta- tanı yegılh peşrevi, 2 ,.... Hıımnmt Zade dl·ıcrmı' • Bu muvaffakıyetin, etraf t- Türkiye, nncak yurttac::Jann kafası- glyı iftiharla takdir} i..+i ak t İsmail Dede suı•ftnl vc..,.h ı ı ı b t 
ır ı · e ve ~~ r e - yon yapanlar, banyolar, çJiingirler, Qirleri ve imalathaneleri, tiyatrolar, ... " .... ne es e. 

na beş on ülkülü arkadas toplayıp na, vicdanına, enerjisine hürriyet miş olan sanatkarları tebrik ederelt çinkoğraflar, deniz hamamları, de _ ıüccaciyeciler. 3 - İkinci bC$te, 4 - Hamamı Zade is-
muhitinde ilk alAkayı kuvvetle u- ve inkişaf imkAnlarını veren bu in- açıyorum.,. mnll Dede Sultanı yegılh Ağır semai, 5-

mirciler, demir tornacılar, elektrik R""Bt Erer Keman tak imi 6 H yandırarnk samimiyetle devam etti- kılap zihniyet ve neticeleri sayesin- Yiiıdc 72 nishetinde \•erglye tabi -
8 

• - ama-
recek bir ba .. ~ana ve yönkurula mut de hakiki yük' sek mevkiini bula- Şehrimizdeki mercuim tesisatı yapanlar, evlerinde terzilik mt Zade İsmail Dede Sultani yegAh Ytl· 

:iA 1 tb h'bi olmayan ga rük semai, 7 - Kanuni Arif Bey Sultani lnka müyesser olaca~ ....... eminiz. caktır. Dün c::ehrimizdeki bütün Halkcv· yapan ar, Ola aa sa 1 - olanlar: 6

........ ıt ıete imtiyaz sahipleri, gömlek ya - yegdh Saz semaisi, 8 - Kemani Rıza Eten Arknd~lıır,, Asırlarca çekDmiş felaket ve id- !erinde kutlama merasimi yapılmış - di şehnaz şarkı (Meramı andellp), g -

b d • ı ri · b '11 E .. panlar, hcykeltlra§lar, hizmetçi ve Bu sınıfta yalnız eczahaneler var Şemsettin Ziya ney şehnaz şarkı, (Ey ha-Sevindirici örnekler ar evır e nı u mı et, yurttaş- tır. vvela, Ankara Halkevinden amele tedarik eden işevlerl, helva - bı nrmı kannııyıın) lO - m Selim Seh-
932 senesinde Şefimiz ismet Inö- lann ölçüye sığmıyacnk kan selle· naklen radyo ile İstiklal marşı ve bu cılar, IUıncılar, hazır eşya satanlar, dır. nıız §nrkı (Bir nevclvana} 21 Memleket 

nünün yine böyle bir vesile ile bize rile sil~ götürmüştür. n~ mütea~ip de Başvekilin nutku içkili lokantalar ve pastahaneler, ga- Altın v kıymetli mücevherat sa- saat ayarı, 21 KonuGn1a, 21,15 Esham, Uıh 
verdiği bir direktifi de bilhassa söy İnkılapçı vasfımızın manası dınlcnmiıtır. zinolar büfeler bahçeler kiremit tanlar, antikacılar, mağazadan mal yfldt, kambJyo - nukut borsası (fiyat\, da Ud H t ğ · O d H lk 1 • k nd" ha ' ' ' mübayaasına t"vas.,ut ed b 21,30 Müzik (KOçOk Ork<'Strn - Şef: Jemeden geçemem: ur: em yap ı ımız ın - n an sonra n ev en e ı • yapanlar, kitapc-ılar, kitap naşirleri , " "' en ve u k 1 .. ) .. 1 ~ R'tl bed 11 • Necip Aşkın) 1 - Brahms - Macar dan "Jlalkcvlcri, c. JJ. parislnin ken- • ı ap arı göz bebeğimiz gibi da- zırlardığı programı tatbika ba~amış. kunduracılar koltukçular, kahve d~ ma ann e erinın ödenmesinde sı No 

8
, 

2 
_ Mannfred (KnrmenısJta) sc-

di prensipleri ne o1duğunu ve bu ıma koruyacağız, hem de Türk tır. Bu toplantılar rnün~sebeti~le, ğlnnent, kan~ar ve•msalini yapan - mali ajanlara kredi açanlar, sarraf - renad, 3 _ Richıırtı (Küçük balet rultl), 
prens"plcrln memlekette nasıl tnt- cemiyetini medeniyette en yük- evlerin bir yıllık faaliyeU ıuh edıl - ıar, kasket yapanlar, kayık yapan • lar, işgal ettikleri mahallin gayrisafi 4 - Moszkowski (İşptınyol danslıın), 5-
blk edildiğini her gün halkımıza sek seviyeye erdirmek için ge • miş, Milli Şef İnönüne, ~aşvekile, ıar, kundura ve levazım satanlar, iradının yüzde yüz yirmisini vere - Gretchnnlnow (Ninni), 6-LQhr CBüY1lk 
50 .... ,Jcmek için de bac:lı bas.ına bir rckirse başka ı'nkı1a"pları yap • Dahiliye Vekiline, Partıye saygı mühürcüler, muakkipler; makine mo ceklerdlr. Vals), 7 - Waıter (Serenad), 8 - Mal-

,, _ ){ vezz.I (EndWOs çiçekleri) İspanyol dansı, merkezdir. C. il. pnrtisinin prensip- makta <la tereddüt etmiyeceğiz. ve bağlılık telgraflan çekıni§lir. delcilcri, marangozlar, mücellitler, İdarehane ve muayenehanesinde 9 _ o car Fetrııs (Ru müziginden akts-
lcrJıi her gün söylemek, nasıl tat- Bu inkılaplar bizim için o kadar • --o---;- • 

0 
mütercimler, plaj işletenler, ressam- sanat ve mesleklerini yapan diş ta _ Ier), 22,3Q Müzik <Kentet - Pl,), 23,05 

bik edildiğinden her gfin mnlônıat hayatidir ki, bunların Önemini 1 s p a nya 1C1n1 lar, saat tamircileri, saraçlar, sobacı- biblcri, dişçiler, doktorlar, baytarlar, MQz.lk (Cazband) 23,45 24 Son ajans ha-
vennek lllrımdır.Cfunhuriyetri, mil- büyük milli Sefimiz 1 met lnö - S lar, oeker ve şekerleme yapıp satan- kimyagerler, ebeler, avukatlar, dava berlerl ve yannkl program. 
liyetçi, inkılapçı, liiik ''e devletçi nünün u sözlerinden daha kuv tar, şemsiye satanlar, taşçılar, tuğla lskender Ardan 
politikasının bu memleket:ın halin- \•etle ifade edecek söz söylemek- a 1 c 1 rm a yapanlar, terziler, tatlıcılar, bhta Y t t vekilleri, mimarlar, mühendisler, 

de inkişafı, emniyet temin e- te güçllik çekerim. ~ iornacdarr, tesviyeciler, yazma bas- müşavirler ve mütehassıslar ve bu Bir Konser Verdı• 
den geleceğin en b ü y fi k "Türk milletini az zamanda l>O- kıcılan ve boyacılar. gibi ilmt ve mesleki ihtisastan ile 
kudreti \'C en .. -üksek itibarı temin yük bir medeniyet seviyesine yUk- Teşebbu·· sler·ı Yiı"zde ... 

,, u. nlıhctlndc vergiye tabi edecek olnn bir program olduğuna seltmi , TUrk n1illetlne en kısa yol- --------------
ımmlmt olarak lnanm11 olan bizler dan temiz ceml•yet hayahmn fcyixli (Başı 

1 
!incide) olanlar: 

hu prenslpl ri ,. nuınalannı yalnız terakki yollarım nrmış olan inkıliip- 6 - Korsikııdaki f talyanlaraı im -
nınlmi bir hi le hl dinliyecek o. lnr knlp \'c \'İcdanunızın en az.iz 

Berberler, bakır mamultıtı sa -

kazanç temin eden diğer serbest mes 
lek erbabı idarehane, yazıhane ve 
muaycnchnnelerin gayri şafi iradının 
yüzde altmışmı; 

tlyazlı bir vaziyet verilecektir. Janlrın hep in anJatabilcceğlmiz varlıklarıdır.,, tanla .. bı'la· rdo .. alonu ı'cletenler çal 
" Fakat Hitler bu teklifleri daha zi •» ~ .. " • • manlarıpın bir kısmnı idarehane, ya-iddi ınd~·ız. 10 senelı·k inkira/ gılısı"' bı'rah"'ncl r "ayhnncler da '~Jl. " - "" "i'r"'"r J _ ,._,_ .,.._ ~.!!. .. )ilir,.. .v.. .. • ı "" .. • - fı'ıı.u."tnaflJ'Ul'2.r-lno.u'"~'r.-"t><Lu. o. ......... ışte ar au1111ıuıı ucı1K "• .... J-- .n.rl\cıucı~ıtu, Mussoıinıyı tafmın eımı.rc::"c.:&mı; .. .. 1 r i ı.-nı lokanta pastah~me gazi - ·~'l .. • • 

İlrnmet ettikleri ev veya apartı-

mn artması, ve bu suretle memle- Halkcvlerlnin son yedi senelik min olduğu için kabul etmemiıtir. a ' ~·büfeler ge~i ankazı alıp sa _ maksızm çalışanlnnn ıknmetgah it -
ketin dnha bir çok köşelerinde in- inkişafını gözden gcçirirs~k. kar§l- Bunun üzerine Fransa ve lngil - ~ ~e k rt 'stal satanlar kösele _ tihaz ettikleri ev veya apartıman da-
kılabırnızın pren ip ve hamlelerini sında bulunduğumuz manzara ~-u- • b" ü ı h' etinde nar, 8 po ' f 

1 
d t ~ 

terc1 bahn lr n may Ş ma ıy eller, kahveciler ve kahvehaneler, el iresi gayri sa i ra ı amarnının yuz-
yayacnk kültür merkezlerinin vücut dur: olmak üzere filolarını J\kden\ıde v• 11vakla veyahut dört beyrrir ve da· de otuzunu vergi olarak.ödeyecek -bulması, bizi ne kadar sevindirecek Milletimizin ileri hamlelerlndeld t ğ k ..... ..,, .,. 
bir hfıdlse ise, bunlann her yıl daha hız, bu halkevlerlmlzi de gelecek sc toplayarak manevra yap ırma a a- ha asağı kuvvette motörle i§leyen lerdir. Barlar ve umumhaneler yilz
verimll, Türk cemiyetine dııha fe<' neye kndar ne vüsntçe, ne de sayıca rar vermişlerdir. 1 d"d Ak matbaalar, çalglSıı meyhaneler, tel - de 156 nisbetinde vergiye tabi ola -
Yız. li hı'zmetler yapmak fırsat ve im- ihtiyaca kafi gelmi'-'ccek hnlc geti- Fransa donanmaSlm § m 1 en - lllllar, sim~arlar, pedikürcüler. ki d 

J denizde toplamıştır. İngiltere gerek . • • ca ar ır. kanlannı bulmalan da asla gözü- recektir. Biz, bundan çok memnu- Akdeniz, gerek Atlas okyanusu filo- Ylızde 48 nı betınde tibl olnnlor: ~ 
muzdcn kaçmıyan bir keyfiyettir. nuz. Bu içtimai hayatımızın dalma larını Akdenh:de toplamaAa haola .. "Anna Karenin" 

Bu bakundandır ki. kcınivcUe ilerlediğini, genişlediğini, ilme, fen- t 
3 

rt Av derisi işleyenler, ayna yapan-
• " d mıştır. 1nglltere donanması ma • 

keyfiyeti daima beraber ve ayni e- ne sanate karşı Türk vatan aşmın tan 8 marta kadar Cebelüttank ö _ lar, dokuma imalfıthancleri, barsak 
hcmmiyotle dÜ§Ünüyoruz ve açıl· ne' kadar rağbet gösterdiğini ifade nünde manevra yııpaoaktır. İngiliz i§lcyenler, gazoz imalfıthaneleri, halı 
mı~larm tckcmrnülun' e hususi bir eden bir hakikattir. . D dl p imalathaneleri, lnşnat levazımı sa -:ı f qonıuıınasına amiral Sır u ey o-
dikkni ve emek sarfcdh.•ol'Uf- Bunun İ"in inkılap eserlerim ı sn- ed kt" tanlar, kereste satanlar, kireç ocağı " ~ ıı und baş kumandanlık ece ır. 

Herhanki bir sebeple durgun gö- fına yeniden kablon ve adlan e e· lıparıyt.tda vaziyet i~lctenler, mobilye imaliıthanelcri, 
rünan bir halkevi bile. muhitine rinizdeki bro ürlerde yazılı bulunan meşrubat ve mekCılat imalathaneleri, 
"halkevi,, adıyla bir müessesenin yeni hıılkcvlerimiz de eskih~r! il.e Londra, 19 (Hususi) - İspanya • sabun imııtathnnclcri, tamirhı:meler, 
nıcvcut oldu[.runa ve ornda halita git beraber h iç e kimlyen ve cksilmı- da vaziyet şu merkezdedir: h 

1 
t tıbbi müstahzarat yapanlar, vapur 

mek ve halkla kaynaşmak için )- yen aEimlcri ve muvnffakıyetleri i- Madridte yerleşen .. ~üm ur ~e kazanı tamircileri, yorgancılar, tri -
nanlı ve i.ılkUlU yurttaşlar bulundu- le millet için memleket için kutlu hükumeti, Cümhµrreısının Mkadcdrı?e kotajcılar. 
ğunn işaret veren blr Umsaldlr. ' l ı rimli avdeti üzerinde ısrar etme t ır. 

B olsunlnr, yarnrlı o sun ar, ve 1 d 4 nishctinde ''erglye tabi k t u sur~tle, nüve atılmakta, hare- olsunlar. Devlet nazın Giral bu maksat a .ve v_n_z_e _ _ s __________ • 
e uyan ırılmakta, muhlt hazırlan- Ellerinizdeki broşürler, nynl zn- Aznnayı iknn etmek emeliyle Parıse 

mnkta, eserin dikkat ve şefkatle in- manda sizlere halkevlerinln maksat · i ti olanlar: 
klşafına sıra gelmektedir. ReJlm ve gıtm Ş r. _ . 

ve manasını, geçen yıllar içindeki Diğer taraftan Fransız "_lumessı • 
partl, inan ve kUltUrUmUzU yaymak hizmetlerini gösterir ve )sbnt eder Ji Berard, Frankistlerin harıcty·c· ~a -ve benimsemek için en güzel çareyi h d f 
elde tutmakta ve bundan memleke- ma. lycttedir. Bilgili, inanlı çalışma zın Hordano ile ikinci e a goruş -

larılc bizi memnun eden Ankar" p 'se giderek temas -timizin hiçblr köşesini mahrum et- h lk "' ... tükten sonra arı 
a evinin içindesiniz. Bu merasim larının netı"ccsı'nl M. Bonnet'ye bil -

Bu Gece Oynanmıya 

Başllyor 
Muharrir arkadaştmlZ VAHi Nu

rettin Va - Nu meşhur Rl!s edibi Lev 
'l'olstoyun §lıheserl olan romanından 
tiyatroya çevrilmi Anna Karenin 
piyesini türkçeye tercüme etmiştir, 

Rejisör Muh in Ertuğrul tarafın
dan sahneye konan bu ş{ıheser bu 
geceden itibaren Tepebap tiyatro
sunda oynanmağa başlıyacaktır. 

J\.ONSERVATU.ı\R OitKESTJtASl 
Şef: Seyfettin Asal 

Solist: Ferdi Von Ştatzcr 

memek niyet ve azmini bugün 158 d 
lk~..ı l d h kl ı-b en aonra ev lçlnde yapacağınız bir direcektir. 
~~~ nna~a a~~ey~ ~q~~tl~lk~~~ınevem-~ =====~=~=====~=~====~=~~~~~~= kt dı·r ~ Londra gıl'reteJerlnden Sunday ·------11!11-m& • '1-•••••••••••••• ... me e • 5'-dına derhal ısındırmıya,, alaca· .. ..ııı ~ 

Abajör satanlar, deniz ticareti le
vazımı sntıınlar, bisiklet satanlar, 
cerrah aletleri satanlar, umumiyetle 
kumaş satanlar çalgılı lokanta, pas
tahane ve büfelerle gazinolar, dans 

21 Şubat Salı günü saat 21 de 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

M l k tin h Ik 1 ri gibi - ğ · Time5'e go"re tngilterenin Frankoyu J cm c e a '1V c en o- ınız ıuhat sizi gônulliı ve heye-
ml. k"ltil k 1 ıld" ü ı bl hnlk tanıması u-·erine Lord Surinton se- .M.ELE K ne ı u r urum nrının y on • can ı r evli ynpmıya 1'fıfi ge- " 

mu vesileslle, şimdi, yurdun mü - lecektir. fir olarak gönderilecektir. 
nevvcr kiitlcsi huzurunda hulunrnak Buradan bir daha bütün mA 1 İngllwrenin Roma sefiri ile Kont 
la bahtiynnm. Bu haz verici toplan- ket miıncvvcrlcrine sesleniyor~~~ Cianonun, dünkü mülakatı hakkın -
tıdnn istifade ederek içtimai ve !er- Ulkulü, uyanık, aydın arknda;ılar, da sinsi mahnfliler söz söylem~k -
di hnyntımız bakımından en ehem- memleket ve millet hizmetine ne ten çekiniyorlar. 
mtyet verdiğimiz bir noktayı teba· kadar hazır, hatta susamış olduğu- General Frankonun karde~i olan 
rUz ettirmek isterim. nuzu biliyoruz. Bclkl ilk düşünQşte ve Lizbon sefaretini idttre eden Nlko-

en güzel imklin aklınıza gelmez, Sl· 1?8 Franko matbuat ile neşrettiği teb 
Büyük Türk inkılabı zc en doğru ve yüce fahri hizmet lığde, Burgoı hUk6metinin ancak 

Sayın nrkadaşlar, parolasını veriyorum, Holkevlerlle k~yltaız ve şart.sız teslim\ tartı üze _ 
'l'ürk cemiyetinin, hele son asır- ilgileninb;. Birlbirlnlzin bllgllerln· r~nde ısr~ ~ttlği için cGmt\urjyet . 

tar içinde geri zihniyetler v~ fena den tecrübelerinden istifade ~der~Jt çılcrle hıç bır müzakerenin bahis 
idareler yuıündcn uğro.dığl agır t7 s(iratle kalkınmanın en fey~li kay- mevzuu oJmadıtını blldirlyor. 
liıkctler hepimizce malumdur. ~ır nnğı olan halkevlcrimiz hem yetiş- =-0 -

kısmımız bunlan gözlerimizle gör- menlze hem de yeti§tirmenlze im· Bir Talebe Arkadaıını 
mek bedbahtlığına. uğradık. Yeni kunlar hazırlamak için kurulmuş- Yaraladı 
yetişen mesut nesıllcr de bunları, lardır. Bursa (TAN) - Ortamektep arka-
bü~ ilklerinden duyarak veya kitap. Daima muvaffakıyet dilerim. eındald alanlıkta top oynıyan nrta-
ıardQn okuyarak öğreniyorlar. 

k Maarif Vekilinin •özleri mektep talebelerinden Hüseyin Tez, İnkıraz uçurumunun .enanna i l R İ 
in B k·ı· tk d nra An Foth , A i ıza, smet ve Kemal ara~ lm!c: iken Türk milleti bilnyes - a~e ı m ııu un an so , • 

gc . ~ ve yükselme kudreti, kara hnlkevindc biT konser verildi. lannda OY\J.n yüzfindcn kavea çık-
dekı yaşama 1 ğı ·1 Bunu takiben Maarif Vekili Hasnn mış, .Hüse~n Tez sustalı çakı ile 
bilhassa emsalsiz kahraman ı ı c 1.. 1 brik tti FctWYi yaralıunı...+••. 
silkinip kurtuldu. Bu ku.rtulu§Un Ali Yücel, sanatkur an te e · Y.,.. 

SIN EM AS 1 N DA 

BUYUK VALS 
Ha rikulade bir muvaffakıyetle devam ediyor. 

~---·-dünyada pek parlak muvaffakıyet kazanmış ve en Alamod 
havaları icat etmiş olan 

R A y v E N T u R A arkad::lan C AZ 1 
Bütün şehir Halkını Dans ettirecek 

NEŞ'E YAGMURU ,.., 

lakenaer Ardan 
Evvelki gece Fransız tiyatrosunda 

İstanbul konservatuvarı muallimle
rinden İsknnder Ardan bir konser 
vermiştir. Konser programına dahil 
parçalardan en mühinunini kemanın 
bütün incelik ve güçlükleini bir a
raya toplıyan Paganini konscrtosu 
tc: kil ediyordu. Bunu Suaret'in ka
dansiyle bir ahnede çalmak an
cak büyük artistlerin işidir. 

Çünkü Pagonlnide öyle girift pa .. 
şajlar vardır ki Paganini devrinde 
bUe ancak bu eşeri kendisi çı
la biliyprdu. 

iskender AT'dan son konserinde bu 
eseri intihap etmek ve muvaffakıyet. 
Je çalına~ sanat kudretini isbat etmi§ 
oldu, 

~----------~~~~~ 

2 Büyük Film .•• 
YARALI KARTAi 
Klark Gable -

Myrna Loy 
! AŞK ARASIND/ 

, 

Franchot Tone ve 
Virsinia Bruce 

ALE 



%0-Z-939 

TA N 
GündeHk Gazete 
~ 
TAN'ın heden: Heber· 
de, fikirde, herıeyde 
temiz, dOrDst, aamlml 
olmak. karll11 ıezeteıt 

•lmıya ~ıııımıktır. 

ARONE DEDEL t 
Türkiye Ecnebi -

1400 ltr. J Sene ~800 Kr. 
750 ,. 6 AJ 1501 " 
400 " 3 Ay 800 " 
150 " 1 Ay 300 " 

Mllletlerarası (>O!ta ittihadın• dahil 
olmıyan memleketler tçln ebOn~ 
bedeli mOddet ıırastyle 30. 16 9, 
3

1
5 liradır. Abone bedeli peşindir 

Adres de~IJtirmek 25 ınıruştur. 
Cevap için mektuplar t O koruı· 
hık pııl IJAvesl IAz:ımdır 

- ..................... ........................................ i i GONON MESELELERi 
••••••••• •• •• 

• • • • • C ·· mhurreısımızın 

Amerikahlara 
• 

esaıı 

A merika, dUnya siyaseti Oıerin • 
de en mühim rolil oynayan 

demokrat devletlerden biridir. Roo • 
zeveltin son karnrile Amerikanın 
şimdiden sonra Avrupa i§leri~e m~: 
dahale etmekten de çekinmıyecegı 

anlaşılmaktadır. 
Tiirkiyeyi Amerikaya tanıt~ak 

ve sevdirmek için bir çok kuvveth &e· 
bebler vardır. Bir defa Türkiye on 
beş senedenberi içte ve dı~ta sulh s~
yaseti takip etmiş ve Balkanlarda ~ır 
sulh unsuru olmak Uzere Balkan bır
Iiğinin kurulmasında amil olmuştur. 
Bugün dünyanın samimi olarak sulh· 
çu olan iki milleti gösterilebilir. 
Türkiye ve Amerika. 

Amerikalılara Türkiyenin bu 
sulhcu siyasetini anlatmak, Ameri • 
kan efkarı umumiyesinin teveccühü
nü kazanmak için kafidir. 

·sonra Türkiye on beş seneden • 
beri bir kaç asırlık inkıl:ip yapmış, 

fakat bu inkılapları yaparken daima 
demokrasiye sadık kalmış, h iç bir 
z.ı:ırnan diktatiirlük t esisine lU1:um 
Eihtncmiştir. Atatürk her zaman 
çau mı~, ve ncr ynpngmı mecıısm 

reyini alarak ve millete mal ederek 
yapmıştır. 

Amcriknhlııra Tiirk demokrasisi
ni anlatmak, onlara Türkiyeyi sev • 
dirmck için ikinci bir Amildir. 

* Nevyork sergısıne i~tirakimiz 

Türkiyeyi Amerikan halkına tanıt • 
mak için bir vasıta olacaktır. Ser~f İ· 
çin yapılan hazırlıklar bu hu:;ustaki 
ümitlerimizi arttırmıştır. 

Fakat bir de Cümhurreisimizin 
Amerikan halkına hitabı Amerikan 
efkan umumiyesini kazanmak husu • 
sunda en büylik amil olacaktır. 
Amerika milletine Türk cümhunei!iii
nin hitabı tarihin kaydettiği ilk bü
yiik hiidisedlr. Bu hadisenin Ameri
kalılar üzerinde yapacağı büyük te • 
siri tahmin güç değildir. 

* lngilterenlA 
Silôhlanma Masrafı 
-İngiltere hükt1nıett-sllahlanma 
masrafını 550 milyon lngilize çıkar
nuştrr. Bu yekun, 1937 yılında sl
ltıhlanmak için sarfedilen paranın 

ild mislidir. Senede 550 milyon İngi
liz, günde bl.r buçuk milyon İngiliz, 
yani 10 milyon lira demektir. İnıil • 
terenin yalmz mfidafaa vasıtalanna 
sarfetmeğe karar verdiği para aşalrt 
yukan blzim bUtçcmizin iki mlsU· 
dir. 

Bu dev rakamlar blztm ölçümfiıe 
uymuyor. Haftada bir harp gemlsi, 
ayda 600 tayyare inşa et mek an<'ak 
devlerin yapabileceği bir iştir. Her 
istediklerini silah kuvvetite alabile· 
cekJerlne kani bulunan totaliter dev
ı~tleri düşiindürecek olan kuvvet, 
yalnız btt dev rakamlardır. 

f ngilterenln bugüne kadar alt per
deden gitmesi silahlarının azlıifn
dandır. Cebelüttank kumandanı son 
günlerde, Akdenizdekl bu İngiliz üs
sfiniln son zamanlara kadar fevka13-
de zayıf oldutunu jf~a ederek İngi
liz efkan wnumfyeslnl hayrete dil-

§Ürmüştür. 
Dün İngiltereyi yava' sesle k'>

nusmaia mecbur eden bu zaaf, bu
gü~ bu aksiilamell tevlit etml§tir. 
\'e İngiltere ilan ettiği programını 
tt1hakkuk ettirdiği gün dünya siya· 
aeti derhal ~ekllni değiştirecektir. 

TAN 

SEKSENKADI 
KURTARA 
MASKARA 

Yazan:~~ ..... 
M. Turhan Tan 
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Osman Oğullarından Yıldırım 
Beyazıt hiç şüphe yok ki 

seçkin bir şahsiyetti. Ahmet Mit
hatın "Mufs,ssal,, adlı tarihinde o
nuri çok cesur bir hamlesi şu şe -
kilde anlatılıyor: ''Haçlı ordusu 
Niğboluyu muhasara ederken Sul
tan Beyazıt yıldırım hızı ile ora -
ya yetişti, düşmandan altı saat ka
dar uzakta durarak Evrenos beyi 
keşfe gönderdi. Bey, kalenin etra
fında coşkun denizleri andıran 

bir hareket görünce, kendi varlığını 
düşmana sezdirmeden, geri döndü 
ve keyfiyeti padişaha bildirdi. 

"Hünkar, Niğboluda kapalı ka
lan Doğan beyin nastl bir durum
da bulunduğunu merak ediyordu. 
Öyle rakama sığmaz bir düşman 

içinden geçip kaleye yaklaşmayı 

ve doğru bir haber alıp getirmeyi 
kimsenin kolay kolay göze alamı
yacağını anladığından bu tehlike
li işi bizzat başarmağa karar ver
di. karanlık bir gecede kendisi gi
bi yıldırım adı tasımıya Iayık olan 
bir ata bindi, Niğboluya doğru sü· 
zülüp gitti kimseye görünmeden ka 
le karşısına kadar vardı , gök gür-
ı-- ... --:-: --..J·--- ı... :- .. _,.., _ ı.. .... ~.1 ..... 

- Bre Doğan, Doğan! 

Kale kumandanı kalp bakımın-

' dan da, kalıp bakımından da u -

yanıktı, kulağına çarpan heybet

li sesin hangi ağızdan çıktığını an

ladı, hemen duvar üzerine seyirt

ti, "Buradayım sultanım, bura -

dayım,, diye seslendi ve hünkarla 

konuşmağa başladı. Yıldırım, öğ -

reneceğini öğrendikten sonra atı -
nın başını geri çevirdi, düşman ça

dırları arasından süzülüp geçti, 

kendi ordugahına geldi!,. 

Y ıldınm Beyazıt ertesi gün 
haçlı ordusuna çullanmıı 

ve bu orduyu tarumar ederek baş
ta kont Dönever ve mareşal Bou -
cicault olmak üzere bir çok 
prensleri, kontlan, baronları, mar 
kileri tutsak sürüsü halinde yaka
lamıştı. Kont Dönever, bütün Av
rupada Korkusuz Jan (J ean Sans 
Peur) adı ile şöhret almış bir cen-

gliverdi ve onun esir düşmesi yi • 
ne bütün Avrupayı heyecana dü-

.şürrnüştü. Nihayet, Niğbolu önün • 
de Türk kılıcından kellesini güç -
lükle kurtarmış olan Macar kralı 
Sikismond ile Fransa ve Kıbrıs 

krallan birleştiler, Yıldırım Be -

yazıda • haşmetlu esirlerin serbest 
bırakılması için - yalvarmağa ko
yuldular. Bunlar • müzakereye 
yol açabilmek maksadiyle - İlk a
ğızda bir altın meyve tabağı, bir 
doğanlık, üç hayvan yükü erguvan 
renkli kumaş, ince Reymis bezle
ri, Arras halıları sunmuşlardı. 

Müzakere sonunda iki yüz bin dü
ka altını takdimine rıza gösterdik
lerinden Beyazıt da esirlerin bıra
kılmasına emir verdi. 

En şöhretli ve kıymetli Fransa 
tarihçilerinden Erneste Lavisse bu 
esirlerin Bursadan ayrılmadan ön 
ce Yıldırım Beyazıt tarafından bir 
av eğlencesine davet olunduğunu 

hikaye ederek şöyle diyor: "Hün
kar Fransalı esirlerden kurtuluş 
vergisi olarak iki yüz bin altın al
dı, onlara bir şahin ve p11rs avı gös 
termek arzusunda bulundu. Bu 

k öpe v rdı. K öpe lerin çulları 
canfesten, tasmaları elmaslı altın
dandı. Av bitince padişah, Korku
suz Janı yanına çağırdı: 

- Aleyhime bir daha silah çek 
memek için vezirimin önünde ye
min etmişsin . Bu yemini sana ve 
arkadaşlarına iade ediyorum. Her 
zaman üzerime gelmekte ve be -
nimle harbetmekte serbestsiniz. 
Çünkü böyle davranmakla bana 
yeni yeni zaferler kazandırmış o
lacaksınız. Ben harp için, ülkeler 
zaptetmek için doğmuş bir ada -
mım. 

1. şte bu tıyarda bir hükümdar 
olan Beyazıt bir zamanlar

belki şan ve şöhret serhoşu olarak
vazifclerini ihmale başlamıştı . Ge
ce ve ıündüz sarhoştu, genç hiz -
met çller arasında iğrenç bir ömür 

geçir iyordu . Tarihçi Arapşahın ri
vayetine göre bu sarho§luklar sı -
rasında ihtiyar bir kadın ona ar -
zuhal sundu, saray U§aklanndan 

TRAMVAY ŞiRKETi T ARIHE KARIŞIRKEN : 
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birinin kendi sütünü zorla içtiğini 
iddia ederek adalet talep etti. Ka -
dın, bu zulmün pe kaz zaman önce 
yapıldığını ve siitün akmış olduğu 
midede henüz taze taze durduğunu 
da söylediğinden Beyazıt u -
§ağı getirtti, karnını yardırmak su
retile iddia olunan suçun vesikası
nı onun midesinde aradı! 

Arabşahın ileri sürdüğü bu ri
vayet doğru olmasa bile Yıldırım 
Beyazıdın sarhoşlukla bir çok kö
tü işler yaptığına şüphe yoktur. 
Bir çok tarihlerde mukayyet olan 
ve Evliya Çelebi tarafndan ise da
ha eğlenceli şekilde naJdedilmiş 
bulunan bir vakıa da o hakikati 
kuvvetle teyit etmektedir. Vakıa, 
Evliya Çelebi seyahatnamesinde şu 
şekilde yazılıdır: 

"Yıldırım han bir giln "ulema
ya,, - şeriate muhalif harekete cü. -
retlerinden dolayı - gazap edıp 
cümlesini bir dama doldurur, mü -

üç gün üç gece rica ederlerse de 
kulak asmaz. Damın önünde de -
mahpus ulemanın yakılması için -
dağlar gibi odun yığılmağa başlar. 
İşte bu sırada pndişahın maskara
larından meşhur mukallit ve kara
gözcü Kör Hasan, kılığını değişti -
rir, metrepolit kıyafetine girer, 
Yıldınmın huzuruna çıkar. Padi -
şah, gülmeden katılır. "Bre kafir, 
bu kıyefct nedir,, der. Kör Hasan 
da: 

"Padişahım ktafiristana gitsem ge
rek. Bu kıyafetle gitmeyi makul 
gördüm, kılığımı değiştirdim,, ce
vabını verir ve bunun üzerine hün
karla aralannda şöyle bir muha -
vere geçer: 

Hünkar - Yolculuk yakında 

mı? .. Nereye, ne tarafa gidecek ::
sin?ı 

Kör Hasan - Hemen şimdi yo
la çıkacağım, İstanbul Tckfuruna 
gideceğim. 

HürikAr - Orada ne ynpacak
sın, mel'un? 

~-
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367 Halkevi 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Y eni açılan Halkevlerile memlc
ketimJzdekl Halke\•lcrlnin sa

yısı 3G7 )i buluyor. 367 Halkevi, ay~ 
ni miktarda nlk kUltiir merkezi, \'O 

yardım oeağı demektir. 

Kör Hasan - Işf ttim ki müel
lif, musannif ve kadı takımından 
sekiz yüz kadar ulemayı, Bursa 
Mollasını, Şeyhulislamı, fetvaya 
kadir fakihleri ateşe attırıp yaka • 
cakmışsınız. Bu iş olunca memle
kette alim kalmayacak, hacet vu
kuunda papaslara baş vurmamız 
lazım gelecek. Bari şimdiden ku • 
lunuz gideyim de kırk elli papas 
getireyim. Keşişdağı sayenizde es
kisi gibi kararsın! 

Evliya Çelebinin hikayesi uy-
durma değildir. Beyazıt, 

gerçekten seksen kadar kadıyı Bey 
şehrinde bir eve doldurtmuştu, di
ri diri yakılmalarına emir ver -
mişti. Sebep te onların açıkça rüş
vet almağa başlamaları ve halkın 
vezire yaptıkları şikayetten bir neti 
ce ı;ıkmamasıydı. Bir mukallit, bir 
maskara, devlet ricalinden daha 
cesur çıkarak kadıların yakılma -
suıa mani olnıus ve mahkemelerde 
alınacak harçlar o gunden sonra ni-
zama bağlanmıştır. 

Mukallit K ör Hasanın yaptığı 
rol, bütün tarihlerde takdir hisset
tiren bir ifade ile hikaye olunmak
tadır. Fakat biz, hak ve adalet 
talebiyle mahkemelere baş vuran 
halktan rüşvet almış, hl\klıyı hak 
sız ve haksızı haklı çıkarmış olan 
kadıların toptan yakılması ta -
savvurunu alkışlamakta tereddüt 
etmiyoruz. Ne yazık ki tarih, 
Sultan Beyazıt hesabına öyle 
hayırlı bir işi kaydetmek zev -
kinden bir maskaranın müdnha -
lesiyle mahrum kalmıştır!. 

lfier Memur 
Böy e Olaydı ? 

(Başı 2 incide' 

yazdığı ce\•npta "Fuat efendiye ''eri
len parayı çok görmemeniz, mıkta • 
rını bilmeınenizdendir,, dedikten son 
ra göziinli yumup ağzını açıyor ve 
"muvazene~; hozmıya alet olamıya • 
cağını, aylığı ile horcirahından başka 
on diirt ylik kuruş da "gizli tahsisat,, 
almış olan Fuat efendiye on para ve
remiyeceğini söylüyor. 

Reşit paşa bu tezkereyi karşılık -
sız bırakmıyor, Fuat efendinin pek 
miihim ve siyasi işler başardığını ka
palıca anlatarak on dört yük nkçc 
masrafın o işlere göre azınsanması 

lazım geleceğini ve ona hiç olmazsa 
beş yiiz kese nkçe yollnnmasmı bil -
diriyor. Fakat ne olur, rıe olmaz mü
UihazasiyJe olacak ki "Hariciye nazı
rı da bu paranın gönderilmesini isti
yor,, gibi bir kaydı da tezkeresine so
kuşturuyor. 

Nafiz pn anın cevabı yine zehir. 
Hele hariciye nazınnı tezyif etmesi A
deta şiir. Onun için: "Böyle yolsuz 
israf yolunda maliyeden para verdir
meyi teklif etmektense Fuat efendi -
ye hazinenin vaziyetini öğretse daha 

Halkevleri bugiine kadar, muhit
lerinde büyük randıman \'ermişler
dir. Bundan onra Halkcvlcrinin ya· 
pacağı iş daha mühimdir. Her inkı· 
lap yapıldığı andan kökle tfği devre 
kadar bir i tlhale ve yerleşme devre
si geçirir. Bu ilk devirler gençlere 
ve halka inkıliibı duyurmak, anlat
mak inkılabın mırunu verme dcv
ridi:. Yeni rejimin tasfiye ettiği eski 
rejimin nrtıklan, zn'hlrde inkılabı be
nimser görlintirlcr e de eski
den alınmış itiyat insiyak ve ter
biyenin tesirleri nltındadırl~r: Eğe_r 
bunlar, mcv'ut ömürlerini bıtırınek
le, eskintn tükeneceği muhakkak ol
sa varsın içlerindeki duygu, ka[ala-

, d ki eski akidelerlc Yaşasınlar. 
rın a • • 
Fakat fikri atavizm, ev ve muhıt 
terbiyesı, gençlere de bu itiyat ve 
insfyaklan az dahi olsa aşılamaktan 

ri kalmaz. fnkıllıbı sağlam temel-
ge f"k' J lere oturtmak için, geri 1 ır ere 
bağlı eski neslin şuur ve alddelerini 
tamamile tasfiye etmek, bugün on
lnrlD elinde büyüyen yeni nesli on
lnnn tesirinden kurtarmak lazım. 
dır. 

Balkevleri, Ilalk Fırkasmm umde

lrırlnl gençlere ve halkn şuurla an
yurmnk, anlatmak için en kuV\'etli 

kUltür nıerkezidirler. 

Halkevi çocuğu ve babasını ayni 
hn•anm altında toplıyabllir, suallere 
doğnıdan doğ-ruya cevap verebi~ir, 
her muhitin günlük meselelerınl, 
irtica hareketlerini halkla doğrudan 
doğruya mUnakaşa edebilir... Hal
kın ve gençliğin kendine gelmesini 
beklemez, o gencin \'e halkın arka
:;andnn koşar, çünkii, inkılabı doğ
nrn, diistur gibi ezber1iyen nesil ve 
halk, lnkıllıbı benimsemiş değildir. 

Bu itibarladır ki Halkcvlerlnin bu
günkü \•azlfesi her znmandaıı daha 
ımfU.,t .... ıl i•. fnln l &n .CC,tl'hqfo d~mnS 

bitirmiş, şimdi yerleşme devrindc
dir. Eski rejime bağlı nesil henfiz dn
ha tamamile tn fiyc edilmiş değil

dir. 

* Balkc\'leri yardım ocat'ldır. l'tfohl
tlndeki gencin, işçi, köylii, esnaf, her 
sınıf halkm dertlerini dökmek, çare 
aramak isin başvuracağı en candan 
yardımcı Halkevldir. Halkevlnln iç
timai yardım faaliyeti yalnız fukara
ya \'erebileceği nnkdl yardım, veya 
hastasına doktor ve illiç vermekten 
ibaret değildir. Bu yardım şfiphesb: 
Halkevlni }lalkn sevdirecek ômtller· 
den biri ' 'e belki de en büyiiğüdür. 
Fakat iş hayatında, köyde, şch.Jrde 

ynşıyan, insanın hcrgünkü hayattn' 
rastladığı çeşit çe it mü külleri var
dır ki, Holkevf bu dertlere cevap vt-
l't'n, derman anyan istişare ocağıdır. 
Halka bu iki cepheden giren Halke
vi, halkı kendine çektiği gibi, inkıla
bı da halka verir ve yerleştirir. Ralk
evi yalnız Fırkanın det-ril, devletin 
kiiçük bir mümcs ilidir, halkın baş
vcraeağı devlet kapf51, yardım kapı
sıdır. Bu büyiik va ıflan taşıyan 
il lkcvlerinin bugiin 367 ye çıkmo-
ı, yurtta 367 kültiir ve yardım mer• 

k"zlnin açıldığını ifade eder. Daha 
doğru u inkılabı halka daha ziyade 
sevdirmek için 367 inkılap merkezl
nJn kurulduğunu gösterir. 

Araba ve Otomobil 
Kazaları 

Şoför Enverin idaresindeki 266S 
numaralı otomobil Davutpaşa cadde
sinden geçerken o civarda oturan 35 
y:ışmda Ayşeye çarparak başından 

yaralamıştır. Yaralı Haseki hastane
sine kaldınlmı§, şoför yakalanmıştır. 

• Tozkoparanda Dilber aparttma

nında oturan Hnnus Fritman ayni 

caddeden geçerken sürücü Hüseyi

nin idaresindeki 1758 numaralı yük 
iyi etmez mi,, dediği gibi Re it pa a· arabnsrnın sadmesine maruz kalmış, 
ya da ~'beş yiiz ke~ değil beş kese bv.:ııdan yaralanmıştır. 
akçenin dahi kar ıhksız verilmesine 
razı olamıyacağını,, bildiriyor. 

yük arabası Aksaray pazar yer inden Yer yiiziinde her memur böyle o-
laydı israfın, hnksı7.lığın, suiistima • geçerken 53 yaşında Esmaya çarpa-

• Sürücü Ahmedin idaresindeki 

lin ve biltün kötU işlerin nch ortadan rak başından yaralamıştır. Yaralı te-
kalkmnz mıydı!. davl altına alınnuştır. 
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ampıyon 

!Haftanın 
Haberleri 

Dünkü Galatasaray - Fener maçından iki görünüş 

Taksim Stadında 

G. Saray· Fener 
Maçı Beraberlikle 
Neticelendi: 1-1 

..... y,,... ...... 

İkinci dakikada Galatasaray nısıf 
sahasında Fener lehine bir frıkik ve· 
rildi. Sol iç yerinden kaleye doğru
tulan top direğe vurarak geri dön
dü. Fenerliler bir daha vurdular. Ka 
leci ile Galatasaray 'Jlüdafileri topu 
kale ağzından uzaklaştıramadılar. 

kafa vuruşile müdahale etmek ister 
lerken Fenerbahçeli Ali Rız~ yetiş
ti, bir kafa vuruşile golü yaptı. 

Bu golden cesaretlenen Fenerliler 
şuursuzca hızlandılar. Fakat Galata
saraylılar epeyce telaşlandıkları için 
bu şuursuz gayretler dahi müessir 
olmıya başladı. 

O esnada Galatasaray müdafaası
nın kifayetsizliği Fenerbahçelilere i
ki gol fırsatı daha verdi. Tabiatile 
yapamadan geri döndüler. Sekizinci 

(Devamı 8 ncide) 

Beykozlular Dün 
Beşiktaş Takımına I 

4 • 2 Yenildiler ı 
B eşiktaş - Beykoz maçı dün 

Şeref stadında yapıldı. 
Taksim stadındaki Fener - Gala
tasaray maçına rağmen Şeref 
stadında oldukça mühim bir kala
balık vardı. 

Takımlar sahada şu , şekillerle 
karşı karşıya yer aldılar. 

Beşiktaş: M. Ali - Hüsnü Ta· 
ci - Hüseyin, Bedii, Feyzi - Haya
ti, Rıdvan, Suldur, Şeref, Eşref 

Beykoz: Safa - Halit, Bürhan -
Mustafa, Mehmet, Galip • Tur
han, Salt, Şahap, Bahadır, İsma
il. 

Hakem: İzzet Muhittin. 
Oyuna Beşiktaş başladı. Daha 

ilk dakikadan Beykoz nısıf saha
sına yerleşen Beşiktaşlılar üstüs
te hücum yapmağa başladılar. 

Ancak onuncu dakikadan sonra 
Beykozlular hücuma geçebildiler. 
Beşiktaş kalesine birkaç iniş yap
tılar. 

25 inci dakikaya kadar oyun 
goJsüz olarak devam etti. 29 uncu 
dakikada ani bir Beşiktaş hücu
munda Feyziden top Rıdvana geç
ti, Rıdvan da bir plase şütle ilk 
gölü yaptı. J 

Beşiktaş bundan sonra tazyikını 
daha ziyade arttırdı ve Hayati bu 
arada ikinci golü de yaptı. 

Son dakikalarda Beykoz birkaç 
hücum yaptı ise de netice verme
di ve devre 2·0 Beşiktaş lehine bit
ti. 

ikinci devrede 

Takını Oyun 
Beşiktaş 18 
1''ener 18 
Galatasaray 18 
Vefa 18 
Beykoz 18 
Süleyman iye 18 
Hilal 18 
Topkapı 18 
İstanbulspor 18 
Güneş 18 

uncu dakikada Rıdvanın bir kafa 
vuruşile üçüncü golü de kaydetti
ler. Buna Beykozlular Şahabın 
şahsi bir hücumile yaptığı golle 
mukabelede bulundular ve vazi
yet 3 - 2 oldu. 

40 mcı dakikada Hayatinin ka
fasile dördüncü golü de yapan 
Beşiktaşlılar maçı 4 . 2 kazanarak 
İstanbul şampiyonluğunu da al
mış oldular. 

Vela - Süleymaniye 

19 
8 

54 
45 

31 
30 
28 
20 
11 

Calataaray • F oaer maçından tliğa bir görünüı 
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Pera - Bulgar maçından iki muhtelif enstantane 

Taksim Stadında 

Dünkü Maçta Pera 
Takımı Bulgarlara 
Magıu~ Oldu : 2 • 1 
~ ....ı..... .. 1..,,. .,,....... ~ .. _. __ , __ 

da Peraya karşı yaptılar. Sahada iki, 
iıç bin kişi kadar vardı. 

Hakem: Adnan Akın. 
Oyunun ilk dakikaları mütevazin 

geçiyordu. Bulgarlar iki açıkları va
sıtasile bir kaç tehlikeli hücum yap
tılar. Fakat netice vermedi. Pera mu
avin hattı iyi bir oyun oynıyamıyor. 
Dakikalar ilerledikçe oyun Bulgarla
rın hakimiyeti altına girmiye başla
dı. Merkez muhaciınleri yakaladığı 
bir fırsatı da bu arada kaçırdı. Pera 
hücum hattında merkez muhacim ve 
Bambina çok çalışıyordu. 6 ıncı da
kikada Bulgarlar yaptıkları bır hü
cumda ilk gollerini kazandılar. Bu 

1 Perayı bir parça bozar gibi oldu. 
:.:ıcat çok geçmeden kendilerini 
topladılar. 

25 inci dakikada soldan bir hü-

cumda top ortaya geldi ve Bulgarlar 

güzel bir kafa vuruşile ikinci golle

rini de yaptılar. 
Bundan sonra oyun karşılıklı hü

cumlarla geçrniye başladı ve devre de 

2_0 Bulgarların lehine neticelendi 

ikinci devrede 

İkinci devre seri başladı. Fakat 
Bulgarlarda yorgunluk alametleri 
görülüyordu. 

Pera hücum hattı bugün Bambina 
müstesna iyi bir oyun oynamıyor. İ
yi oyunlarını da seyrettiğimiz Pera 
merkez muhacimi de bu gün çok dur 
gundu. Oyun bundan sonra müteva
zin geçti. 

Bir Pera hücumunda · .. • muhakkak 
denecek bir gol fırsatı kaçtı. Devre 
ortalarına doğru oyun sert bir şekle 
giriyordu. Bu arada kaseli hareketin
den dolayı hakem Pera müdafii Hı
ristoyu da oyundan çıkardı ve on ki
sı devam etmiye başladılar. Fakat 
buna rağmen oyun yine karşılıklı hü
cumlarla geçiyordu. 

••w111:a:L.._...._. ıat'lhn-• tı..n.,.,._. t..•1a-.~...:-,...._ 

Gelen .fırsatlardan istifade etme-
sini bilen bir takım .. 

Pera: Pera muavin hattı bilhassa, 
merkez muavinleri iyi oynamadı. 

Merkez muavin bir parça iyi oynasa 
idi netice başka olurdu. Hücum hat
tında en iyi Bambino ve ikinci dere
cede Murattı. Müdafaada Hıristo fa
vullu bir oyun oynadı. Kaleci vazife
sini yaptı. 

I kinci küme maçı an 

D ün Taksim ve Şeref stadla
rmda ikinci küıne maçlan 

da yapıldı. 

Taksim stadında büyük maçtan 

evvel Anadoluhisar - Beylerbeyi 

karşılaştılar, Hisarlılar güzel bir 

oyundan sonra 4-1 galip geldiler. 

Şeref stadında da Galatagençler 

ile Boğaziçi maçını 2-1 Galatagenç

ler kazandı. Karagümrük ile Da

vutpaşa maçında da 4-0 Kara

giimrük galip geldi. Anadoluhisar 

dünkü galibiyetle kendi grupunun 

birincisi oldu. 

Heybelide Dünkü 

Atletizm Müsabakası 
Senenin en büyük krosu dün Hey

beliadada beş yüz metre üzerinden 
yapıldı. Ankarada yapılacak olan 
Türkiye kros birinciliğine ha.?:It'la
nun Rıza Maksut geçen senenin rö
korunu kırarak birinci oldu. 
Beyoğlu Halkevinin tertip ettiği 

bu koşuya 60 tan fazla atlet iştirak 
etti. Teknik neticeler şöyledir: 

Birinci Rıza Maksut <Beyoğlu Hal
kevi)ı ikinci İbrahim (G. $.), üçün('u 
Abdullah (H. P .). dördüncü Necmi 
(D. L.). beşinci Hüseyin (B. H.), al
tıncı Kazım (K. P .), yedinci Todori 
(B. J. K.), sekizinci Nuri (K. P .), do
kuzuncu Recep (B. H.), onuncu Za
rif (D. L.), on birinci Zarif (D. L.), 
on ikinci Gazi (H. P.). 

Devrenin son dakikalarında Murat 
Peraya bir gol kazandırdı ve maç ta 
bu suretle 2-1 Bul1arların lehine ka· 
pamnış oldu. 

Takım itibarile: Birinci (Beyoğlu 
Halkevi), ikinci (Haydarpaşa föesiı. 

uçuncü (Deniz lisesi), dördüncü 
Bulgarlarda merkez muhacim dai- (Kasnnpaşa), beşinci (Beşiktaş), al

ma göze çarpıyordu. Seri bir oyun tmcı (Robert Kollej). 

Ncuıl oynadılar? 
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• 
lnönünün Kabul Resminde 

Cüınhurreisimiz İsmet İnönü, 
evvelki gün, üçüncü ve dör
düncü derecedeki Vekalet
ler memurları şerefine bir zi
yafet verdiler. 

ismet lnönü, kabul reıminJe ıalona gelirken 

ismet lnönünün köşkünde Vekiller ve Meclis Reisi 

Riyaseti Cümhur kö,küncleki kabul resminde bu haftaki misafirler 

Nasrettin Hocaya Sorarsanız : 

_ Bay Hoca bu akşam balomuzda 
bir kıymet müsabakası yapılsa, sen 
bana ne kıymet biçersin bakayım! 

Hoca - Yüz yirmi lira ... 

Evvelki geceki resmikabulden diğer bir görünüş 

ismet lnönünün refikaları, misafirlere ikram ederlerken 

- A... A... Sen şaşırdın mı ayol, 
yüz yirmi lira yalnız benim tuvaletim 
eder .•. 

lnönünün refikaları, misafirlerle gÖTÜf üyorlar 

Boca - Ben de zaten ona kıymet 

biçtim Bayan! 

l lktibos Holckı Mahfuzdur J 
Yapan: SALiH 

• • • yoksa, darılma ama, sen bu ara
lık metelik bile etmezsin! .. 
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Taks·ı:ı Stadında BALKAN Balkan Konseyi Açılıyor 
Konfera sı 

Başlarken 

(Bm;ı G ı::c1da) 
dakikadan itibaren oyun karıştıkça 
karıştL Fenerliler aldıkları topların 
yüzde seksenini rakiplerine hedi~e 
ediyorlar, Galatasaraylılar da geltşi ' 
güzel bir çalışma ile bunlardan hak
kile istüadc edemiyorlardı. (Başı 1 incide) 

mck, bugünkü Zvetkoviç kabinesinin 
de harici siyasette noktai nazarı bu
dur. 

On beşinci dakikada, Fener sol a
çığının kale ağzına pndellc.'<ilği top, 
Galatasaray kalesi önlerinde bir hay
li zikzak yaptı. Bir türlü içeri doğ
rultulamıyan topu nihayet Fener sol 
açığı d1§aM çekti. On yedinci dakika· 
lorda Galatasaraylıların rakiplerin
den daha canlı koşuşan muhactmleri 

Ne Almanyanın Yugos:ııvyadnki 

lktısadi aU kal arını arttırması ve ne 
de İtalya Hariciye Nazırının Belgra
dı ziyareti bu s"yasette bir degişikllk 
vücude getirmemiştir. 

topu Fener nısıf sahasına geçirdiler. RUMANYADA 
Sa~ ııçıklan topu epiy sürdukten son 

ra kapalı zaviyeden sıkı bir şilt çek
ti. Hüsamettin elfnden kaçırdı. Fa
kat vaktinde iklncl bir hamle ile ya
kaladı. 

Yirminci dakikada soldan kazandı
ğı korneri iyi ortaladı ama, ortada 
ııeticelendiremediler. Yirmi beşinci 
dakikada Fener sağdan bir korner 
karandı. Onlar da bir şey vııoam..adan 
geri döndüler. 

Galataıarayın golü 

Otuzuncu daklkadn Esat havadan 
kontrol etmek istediği iki Galatasa
ray hücumuna karşı ıska geçti. 

Top bu suretle Galatasaraylılara 

rnhat intikal etmiş oldu. Galatasaray 
lı Bedii sürecek gibi yaptı.Yerden u

zun bir vuruşla Fenerlilerin bekle • 
medlkleri bir golü köşeden soktu. 

Birinci devre 1-1 berabere bitti. 

İkinci devre başlayınca bu sefer 
ele Galatasaraylılar Fenerlilerin bl· 
rincl devre başlangıcında yaptıkları 
gibi, kısa bir hücum geçtiler. 

R umanyadnki değişiklik daha 
mühimdir. Hariçten yardım 

görerek Rumanya da faşist bir re
jım kurmak istiyen siyah muhafız
lar grupu dağıtılmış, Kral Karol hü
kumetin idaresini bizzat eline almış
tır.Faşist grup dağıtıldıktan sonra bu 
tün partilerin iltihakile bir milli bir
lik vücude getirilmiştir. Bugtinkıl 
hükumet, Kralın dırcktifi altında 
bütün partilerin müzaheretile iş gör
mektedir. 

Yeni Rumanya hükümetinin siya
seti de, tıpkı Yugoslavyanın harici 
siynsetine benzer. Totaliter devletle
r• kızdırmamak, onlarla olan iktısndi 
münasebetlerini, kendi siyasi ve ik
tısadi hiıriyet ve istiklaline zarar vcr
miyecek bir şekilde idare etmPk ve 
Balkan Antantına kuvvet vermek. 

Rumanya Kralı, Faris, Londra ve 
Berfin seynhatlerinden sonra mcm
leketinın selametini hu siyasctın tnk
\•iycsinde gormiıştür. 

TlJRKIYEDE 
Dördüncü dakikada kale ağzında• -----

üç kere topu havalandırdılar ve na- T ür~_iycde geç?~ bir yıl i"inde 
sJI oldu da içeri atamadan dondu- Cumhur Reısı ve hükumet 

ler. değişmiş, fakat harici ttyasetımizde 
On sekizinci dakikada da Fenerli- hiçbir degişlk ik olmamıştır. Cümhur 

ler iki Galatasaraylı ile bir Fenerli He simiz İsmet İnonü. muteaddit nu
arasında yere yuvarlanan Gulntasa- tuklarında eski ittifak ve taahhütle
ray kalecisinin boş bıraktığı kaleyi rimize bağlılığımızı, sulh siyas tin
r,olden affederek kornerle iktifa ey- de devama karar verdiğimizi tekrar 
lediler. O korneri de bir şeye benze- ve tekit etm §tir. 
teıneden tekrar koşuşmalara başlndıı Tiırkiyedek değ sikl "k sadece sa 
1 hıslara nhisar etmiş harlci siy seti-ar. 

mizin ana prensiplerine do.rnnma-

(Başı 1 incide) sına müstenit teşriki mcsntmiz 
lık ettiği Saraçoğluna veda ederek bahsinde aramızda tam bir noktoi 
ayrıldı. Hariciye Vekilimize son hu- nazar birliği bulunduğunu müşn-
dut şehri olan Rusçuğa kadar proto- hede ettik. Size peşin olarak te-
kol şeli refakat etmiş ve hususi tren rnin edebtlirim ki pazartesi giinfı 
saat on sekizde Rusçuğa varmıştır. Bükreşte aktedileeek olan Balkan 

Saracoğlunun aözleri antantı konseyi dört dost ve müt-
Şükril Saraçoğlu Rusçuktan hare- tefik devletin sıkı tesanüdlinü ve 

ketinden evvel Bulgar ajansı muha- tam ittihadını bir kere daha teyit 
birine şu beyanatta bulunmuştur: edecektir. Tamamile memnun ve 

"Bulgaristandan geçerken hakkım- mutmain olduğum halde gidiyo-
da gösterilen samimi hüsnü kabul- nım ve dikkate şayan terakkileri. 
den ziyadesile mütehassis olarak bu ni müşahede etmek bahtiyaTlrğı-
güzel hüsnü kabulden dolayı derin na nail olduğum güzel payitahtı-
ve büyük şükranımı bildirmek iste- nızdan çok iyi intıbalar götürüyo-
rim. Muhterem Başvekiliniz Dr. Kd- nım." 
selvnnof '.ile temasta bulunmak fırsa- Rumen gazetelerinin 
tını elde ettiğimden dolay' ı "Ok mem-

~ Bükreş 19 (A. A.) -
nunum. Bugunün meseleleri üzerinde 

nepiyah 
R~dor A -

bu derece sar h fikırleri bulunan sa- jansı bildiriyor: 
i Balkan Antantı Konseyi toplan-mim bir devlet adamı ile tanışmak, 

benim için büyük bir sevinç teşkil tısının arefesinde. gazeteler, bu ha -
etmiştir. <liseye sütunlar tahsis etmekte, dört 

Balkan milletleri, uzun bir sulh dost ve müttefik memleket mümes -
sillerinin müzakerelerine müttefikan devresinin semerelerini toplamıya _ 

başlamıştır. Sulhun umumi büyük 
1 
b~yük ehemm~yet atfeylemekte ve 

bir kıymeti haiz olduğu muhakkak- dort memlcketın de pakta her za -
tır. Fakat sulhun bilhassa Balkan mandan daha ziya'tle bağlı kalacak -
memleketleri için ehemmiyeti fevka· lan emniyetini göstermektedir. 
indedir. Bu sulhun verimli neticele- Gazeteler, başvekil Metaksas ile 
rinin her sene daha ziyade fazlalaşa- Haric~ye V~kill Şükrü ~aracoğlu ~e 
cağından kati surette eminim Haricıye Nezın Markovıçden de bu -

Türkiyenin, enternasyonal · müna- yük. takdirle bahsey~emekt.edir. 
sebetlerde daha büyük bir ahengin Tımpul gazetesi dıyor kı: . . 
Vu··cut bul ·· kt b k "Balkan Antantının kuvvctı, dıp-

masını gormc en aş a . k d h 
bi kt lomatların düşünüşlcrınden ço a a r arzusu yo ur.,, . 

1 
· ·ı 

•. • •. • derine. ayni ideal ile bır eşmış mı -
Metaksasın muhım aozlen !etlerin şuuruna kndar nüfuz etmiş 

Belgrat 19 (Tan Muhabirinden) - olan müşterek politik menfaatlerin 
Hariciye Nazın Markoviç, dün gece anla ılışına dayanmaktadır. 
Yunan Başvekili General Metaksas Geçen sene Selnnikte imzalanan 
"Prefine bir ziyafet verdi. Ziyafette anlaşma da, Balkan Antant1)1ın Bul
Türkiye orta elçisi Ali Aktay ve re- garlstana karşı olan dostane niyetle
! kası da bulundular. rini isbat eylemiştir. Bu anlnsma, 

Metaksas, gazetecilere beyanatın- kimsenin aleyhine müteveccih olma
dB, şahsına karşı gösterilen sempati yan bilakis iyi münasebetler ile En -
tezahürlerinin Yugoslavya ile Yuna- temasyonal istikrar ve nizamı daha 
rı!sUını yekdiğerine sıkı bir surett: ziyade mükemmelleştirmek için işbir 
bağlıyan an'anevi dostluğun ifadesı liği yapmak isteyen Balkan Antantı 
olduğunu söyledi. Başvekil ve Hari- Paktının ruhu ile tam ahenk halin - •••• 
c"ye Nazın ile yaptığı görüşmelerin dedir .. , 
çok samimi bir hava içinde geçtiğini Bir Londra gazetesine göre 
iliive ederek dedi ki: Londrada çıkan "Great Britain 

"Hirhirlcrile dost ve miittefik o- and the East" mecmuası, bu defaki 
lnn Yugoslavya ve Yunanlstnnı 

Balkan antantı toplantısının müstes
alukadar eden biitiin meselelerle 

mı ıbir ataka uyandıracağını anlata
\'e dJğer miitteflklcrlmiz olan Ru· 

Pirinç - Mercimek -

Yulaf - Komflör ve 

sair hububat unlan 

SIHHATI 
Sıhhat, net' e ve kud· 

ret temin eder. 

Tarihi te.iai: 1915 
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.. • • • rak antanı ~vletlerinin her zaman 
manya \'e Turkıye ılc ıtimat en- ' ·b· 1 dak. b h li1ıl teb .. ..... n:. ....... ı:..:.. D ....... •.,, @' ı ara arın ı ara.yer '\1 .. a ~ 

man nazarile bakan Bulgaristan -ur. .. :~ ..... _:: ... ;;;, ~~~:nt;~lti~akı ih- Nevrarıi kırıkhll, ve bütün ağrdarnuEi derhal kes 
mıştır. Kaçırılan penaltı 

Yirminci dakikada Galatasar-ıyın 
sağdan çektiği kornerle top kale a~· 
zında kafadan kafaya geçerken Fe
nerli oyuncunun koluna dokundu~u
na hükmeden hakem Fener aleyhine 
penaltı verdi. 

Galatasaray penaltısmı merkez mu 
nvin Nobarik çekti. Fakat tam kale 
direği üstune çekti. Top kalenin sağ 
köşesi önüne düştü. İki metreden 
)"et~emediler. liüsamettin kendini 
toplayıp topun üstüne atılabildi. 

~ ........ -·-·------
Balkan Antantına dahil devletler 

içinde gecen bir yıl zarfında 
istikrarını muhafaza eden yalnız Yu
nanistan olmuştur. General M taksa
sın kurduğu sağlam hükum"t. Balkan 
ittHakına günden güne daha ziyade 
ehemmiyetle bağlanmaktan baş~a bir 
yenilik göstermemiştir. 

BULGARIST ANDA 

tu Avrupad k1 d ğı~ kliklerden soi'f- ra P"!' ga.,('~an . • 
, . timallerlnden bahsederek -diyor ki. - - - 1 b d .. de 3 kace alınabı·ı·ır ra vaziyetini daha esaslı bır surette t 

11 
d b ri p ca ın a gun ~ • 

~~i~m~bur~mu~B~kantttifu- ·~u~a~d~ı~ ~~ ~ ark~lnede ! =~-~-============================ 
~ . . tavır ve hareketı numune teş 1 e-1 

kına baglanma meylı kuvvetlenmış- . . h . • . rnslarını Balkanlara da sıçratan Av- kanlar, bu hürriyetlerini feda ede-
. . . ld H cck mahıyettedır. Onun arıcı sıya- .. .. . 

1 
B kt b 

tır. Bulgar Başvckılının yo a a- . . t• . t , rupaya bağlıdır. Bugun, en muhım mez er. u no a; ütün Balkanlar 
. . . . . . 1 b t sctı Balkan antantı sıyase mın ıp- . • .1/'. 1 1 h i b. kı 
ncıye Vckıhmızc vakı o an eyana ı ' lk 

1 
h k t r mesele Almanyanın ıktısadı hu u- ç n, ayat ır ymeti haizdir. Bu 

.. .. . "d" kısı idi. Ba an arsa er es ara ın- • 1 d B lk 
bu tcmayulun bir ıfadesı ır. k b 1 edil . hil b'T" ı litdilr Balkanlar, Almanyaya e".l ly yüz en a nn antantı, Bulgarista-

Binn,.nnlcyh Bi.ıkreşte toplanan d~n a ui b. -:_ceğıkvteck·ıe, t uktuı müc:t~rilcri olarak bakıyorlar ve Al- nm da antanta iltihakını isterler. 
· B lk b" ı·,,· ı ·· dunya iç n ır orne eş ı e me e- • :r B". nalkan konseyı, a an ır 1 6ın vu- . adan istifade ediyorlar, Alman- " utün bu siysi harekette Türkl· 

cude getirmek için lazım olan biitün dır ••. Cenubu şarki Avrupa, ne dere-1 m:nJa. onlardan büyük bir istifade ye mühim bir rol ifa edecektir. Onun 
unsurlara malik olarak toplanmakta- ce sağlam olursa. ~lsun, Avrup~ ma~-, y . edi or Fakat Balkanlar, bir sulhçu rolü, her münakaşanın fev-
dır B yle olduğu için de bu defaki zumelerlnden bınnln emellenle dı- 1 temın Y ·. " Ü Uhl 1 • 

0 
• u ri i en · t k memleketın but n tevecc er - ldndcdir. Türkiye nasıl Şark paktı-toplantının mana ve ehemmiyeti (?crinın eme e n muvazen eştır- c 1 ist "yor nm perçhnleyı·cı· aın· ı"lı" ıs· e Balkan 

l3u 1'enaltıdan sonra maç her dakl- B alkan ittifakı haricindı- kalan 
kn bir~z dnha bozularak devam etti, Bulgaristanda, geçen yıl için-

b rl · d d. Ç"" k"' ııı. • • hisar altına a masını ernı -pek büyüktür. Bu defaki konsey mek mec u yetın c ır. un u co6 - nı ın . • .. tl rini bil -k fe-
lçtimnından mühim kararlar bekle- rafi vaziyetin icaplarından kurtula- lar. Sıyası hurrlye e • yu B 

1
_ antantmdaki her sözü de büyük bir 

durdu. de, bfiyuk b r fikir de işikliğı mi.t a-
Sonunda birer sayı yapmış olan l· hade cdilmi tır. Evvelce Balk n itti-

k! taraf berabere kaldılar. fakına ynn gözle, hatla biraz du düş- nebilfr. maz. Balkanlar, birbirine rakip ihti- dakarlıklar pahasına kazanan a s:ıygr ile dinlenecektir. 

AKA GÜNDÜZ 
t nsan mı? diyordu. insan bir canlı giıbredir. Kö

tüliık yaradılıgtadır, iyilik ondan sonra gelir, arızl
dir, mükteseptir. Kükremiş aslanın pençesi var, 
sinsi kaplanın azı dişleri var, kedinin tırnakları 
var, yılanın zehiri var, filin hortumu, gergedanın 

boynuzu, katırın tekmesi var. 
Halbuki bütün bunların hepsi bir çırpıda insan

da toplanmıştır. Ustüne üstli.ık te dimağı var! işte 
bu dimağ, insan denilen canlı gübrenin özüdür. 
Bütün gübrelik bu bir avuç buruillktan çıkıyor. 

Fakat birisi çıkıp dese ki: 
_ Ya sen nesin? lnsandan gayri bir şey misin? 

Asıl canlı gübrenin ta kendisi sen değil misin? 
_ Niçin hayır? Evet. Gerçi ben bunu insanın 

kötülüğe ve pisliğe olan meylini, kabiliyetim gôs
tennek için kullandım. Ama madde ve hakikat iti
barile doğrusunu ararsam evet, öyleyim. Ş_~ ka?ar 
var ki öyle olmak bana münhasır değil, oyleyım, 

öylesin, öyleyiz. 
Bir eski dostu ile bunu münaka~ ederken alay 

olsun diye: 
_ Senin şu işkembeni deşsem ne oldu~unu an-

lardın. • 
Ded. ve orada bulunan şımank, densiz bir kız, 

ı kumuşlu11ıunu arsız arsız göstermek için 
yarım o 6 

haddi olmadan söze kan~tı: 
_ Vay! dedi. Ben sir.i bilgill sanıyordum. In-

d h . . kcmbc olur mu? :Mide olur. Onun alt 
1811 a ıç ış 

TEFRiKA Na. 45 

ve arka tarafına doğru da, pankreas vardır. Mide
nin sağ d liğı em'aye ... 

Vurgun yine hırçınlaştı: 
- Hayır! dedi. Em'nye değil, senin banyo sün

gcrlne benziyen beynine açılır! 
- Bir Bayana hnkaret! 
- Senin gibisine olursa, ağız t::ıdiyle gönül fe-

rahlığı demektir! 
- Size küfürü yakıştıramadım. 
- Kiıfür bazı zaman zehirlenmiş ruhlara panzc-

hirlik eder. 
- Sizi protesto ederim. Ben gübre değilim, pan

zehlrın iz de olamam. 
- Ey! Sus artık, aptnl sen de! Siz bilginler ve in

sanlnr feraset denilen ince anlayıştaki bu yalına
yaklıkta inat ettikçe gübre bile olamıyacaksınız. 

Sen Fatmeli Dudu'nun hiknyeslni işittin mi Bayan 
Diımbelek? Ben çocukken Serez'de bir Fatmeli Du
du vardı. Asıl adı Fatma Aliye idi. Fakat mahalle 
kadınlan cahil olduklan için iki arapça adı birden 
uyduramazlardı da kısa keserek Fatmeli derlerdi. 
Bu kadın çirkinliği yüzünden koca bulamıyacağını 
anlayınca erkek poturu, çakşın, latası glymeğe 
başlamıştı. O zaman Serez'de Abduş'un kahvesi 
pek meşhurdu. Fatmeli Dudu bir gün Ab
duş'un pazardaki kahvesi önünden ge<'erken Ab
duş'un ye il papağanı tesadüf bu ya bellediği söz. 
lerdcn haykırmağa başlar: 

• 

- Hu! Bana bak! Çirkin kız nereye? Maymuna 
benzemeseydin seni bızim keçiye alıverirdim. Kah 
kah kah! 

Papağanın sözlerine tabii kimse aldırmaz. Fakat 
Fatmeli Dudu hemen alınır. Hakkı da v&r Dudu'
nun. Papağanın bütün sözleri tıpa tıp· kendisine 
uyar. Ceza mahkemelerine koştu, kadıya dava et
ti. O devirde belediye re si Bay Hacıcf.'dı. Bu zat 
pek zarıf, ince duygulu bir adamdı. Şehrin reisi sı
fatiyle ona baş vurdu. 

- Şu Abduş bana hakaret ettl, reddederim! Da
vacıyım. 

Kadı da meşhur Asım Molla veya Mekki Molla 
idi. 

- Hatun! derler. Abduş efendinin sana bir şey 
dediği yok. Sen papağanın sözlerine alınmışsın .. 
Papağan kuşu bakalım seni tanıyor mu? 

Bir alaycılar meclisi kl!rulur. Pap::ığanı knCcsilc 
getirirler. l\Iuhakeme bnşlar. Papağan bu sefer ina
dına eski dediklerini demez. Durur durur da şöyle 
başka hır ciımle söyler: 

- Karnavalın maskarası! Sana ne oluyor? Kah 
kah kah! Düdük te düdüüükl .• 

Kimde can kalır. Herkes gülmekten kırılırlar. 
Onun gibi, ben şu eski dostla konuşuyorum, sana 

da yanımızda yer vermek gafletinde bulunduk. 
Hemen çomaklamağa başladın! 

Vurgun densiz kızı kepaze etti. 
Vurgun devamlı bir sinir buhranına kapılmıştı. 

Merhaba diyenlerin kendisine küfür ettiklerini 
sanıyordu. 

Vurgun artık tanımadığı adamlarla konuşuyor
du. Bu yabancılar bir takım balıkçılar, tüccar ka
tipleri. sandalcılar, manavlar filandı. Onlarla ko
nu§urken sakinleşir, tatlılaşır, yumuşardı. Her de
diklerini dikkatle dinler, güzel cevaplar verirdi. 
Onlarda bütUn bir ruh ve hayat tesellısi buluyordu. 
Bu insanlar, gübrelikten kurtulmu~ adam insan
lardı. Vurguna karşı hiç bir hususi ve kötü maksat
ları yoktu. Sadece kahve, meyhane ahbabı idiler 

ve temiz yürekle konuşurlardı. Bunların arasında 
öğretmenlikten emekliye çekilmiş bir Agop hoca 
vardı ki Vurgun'a Aşık bir filozoftu. 

- Sen ne tatlı yaşıyorsun Bay Vurgun! derdi. 
Sana haset ediyorum doğrusu. Sert, serbest, sinir
li, heyecanlı ve tok sözlu yaşamağa yaşamak der
ler. Hassası gitmiş lfıstik parçası gibi yaşamak ya
§8mak mıdır? Ben bir türlü çok kızamıyorum, çok 
sevınemiyorum, hele heyecana hiç düşemiyorum. 
Ah heyecan! Hayat demek heyecan demek. Hayat
ta statik kalmak yan ölümdür. Sen dinamik bir 
ömür sürüyorsun, ne mutlu sana! 

Agop hocanın bu sözlerine itiraz etmez ve nasıl 
bir hayat sürüklediğini anlatmağa lüzum görmez
di. Agop hocanın bu hükümlerıle memnun olduğu
nu görür ve olgun ihtiyarın bu keyf ni kaçırmak
tan çekinirdi. 

Çinko lsmail de babacan bir balıkçıdır. Delik~n
lı olmasına rağmen ağır başlıdır. Istakozun, lufa
rin, barbunyanın tazesini getirir, mutfağa girer, 
eliyle pişirir ve Elenl'nln kurduğu sofraya Vur-
gun'u, misafir gibi davet eder. Karşılıklı oturur 
oturmaz ilk söz sevgilisidir. Bir doktorun kız kar
deşini tutuşa tutuşa sevmektedir. Kızcağız da ona 
bayılıyor ama ne yapsın ki ağabeysi ş"rret bir şey
dır. Kızı bir zengin şlracıya pcylemi'ştir. Kız meh
tapta bazı bazı sinemaya gidiyorum diye çıkar 
sevgilisiyle sandal selası yapar. 

- lmanım dünyası! Balıkçı olursun kız vermez 
ler, kaçamak edersin. Bay olursun kız beğenmez
sin. Siz okumuşlar bu gidişata ne dersiniz Bayım. 

Birer tane daha çakalım der m Bay Çinko. 
Ha, aklımdayken sorayım, Bay Ismoil sana niçin 
Çinko diyorlar? 

- Daha çocuktum, köy kahvesinde ramazan
larda tombala oynarlardı. Ben hemen hemen her 
defasında bir iki çinko kazanırdım da ondan çinko 
kaldım. 

- Lakabın Çinko ama bir altın yüreğin var. 
(Devamı VaT) 
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Vakon Tarihin En ~sraırua Çehresi: 

Milki Çetesi -Almış, Yürümüştü 
Zarar Vermediği Türk Köyü Kalmamıştı, Tekrar 

Meydana Çıkmak Vakti Celdiğini Anladım 

Bizim kardeş "Kosoy,, da b~ş 
dı.mnamıştı. Bütün olup bı

tenleri, beni takip ıçin gelip ge
çenleri i9imleri ile, adetleri ile 
günü gününe bana bildirmişti. Bu 
faile kuvvetlerle didişmek tabii be 
nim hiç te işime gelmezdi. Hemen 
tası tarağı toplamış, arkadaşları
mı sığınaklara dağıtmış ve Üskü
darın yolunu tutmuştum. Bir kaç 
gün sonra Rum çeteleri ile düş
man müfrezeleri beni bulmak için 
Alemdağı ormanlarını bayağı di
dikliyorlardı. Ben de Tophaneli
oğlunda, Üçköşkler mevkiinde 
kahraman arkadaşım Yavuz Feh
mi Beyin köşkünde dinleniyor
dum. 

Düşman müfrezeleri Alemdağı 
ve civarında bir hafta gezdikleri 
halde bizi şöyle dursun, izimizi 
bile bulamadıkları için takipleri
ni biraz gevşetmi.şler, birer birer 
yerlerine çekilmişlerdi. Tabu, Mil
ki kaptan ile arkadaşları efendi
lerinin bu hareketlerinden mem
nun kalmamışlardı. Onları tekrar 
faaliyete geçirmek için, gizlice ye
ni suçlar işlemek ve bu suçları yi
ne bize yüklemek kararını vermiş 
terdi. Büyük ve Küçük Bakkal 
köylerinde, kendi emellerine hiz· 
met etmiyen bir kaç Rumu tepele· 
mişler ve bu arada Bostancıya ka
dar inerek. Harbiye Nezareti şube 
müdürlerinden Nedim Beyin evine 
taarruz etmişlerdi. Evde buldukla
rı bahada ağır, yükte hafif şeyleri 
aldıktan sonra çekilip gitmişlerdi. 

ilki arzusuna kavuşmuştu. 
Siiv~i OlV::!rlP hnliik hiijiik 

uşmaiı a::ııT. .... ,erı liebze ve ':Jlrre 

deniliklerini yalnız insan eti ye
memekle gösteriyorlardı. 

B u sı_rada, Vahdet.~in. ve .F~ 
ridin saltanat hukumetının 

ne yaptıklarını da ufak bir misal 
ile anlatayım. Paşa köyün oldu
ğu gibi Şilenin, Darıcanın ve di
ğer köylerin nankörleri hep ayak
lanmış, şahlanmışlardı. 

Aç kurtlar gibi her tarafta rast· 
ladıklarına saldırıyorlardı. İslam
lara can, mal, ırz emniyeti kal -
mamıştı. Gazetelerin her günkü 
sayılan hep bu baskın, soygun 
haberleri ile kararıyordu. Gözle
rimiz yaşararak okuyor, yüreği -
miz yanarak işitiyorduk her gün: 

Bir gece, Çengelköyünde, Ycni
mahallede kireç ocakları mevki
inde bostancı Şibin Karahisarlı 

Mahmut çavuş ile arkadaşı Mev
lCıdu "sek iz kişilik bir çete kaldı -
rıyor, ailesinden on bin lira isti
yor. 

Bir gün, Acıbademin Çifte Ce
vizlerine kadar sokulan on iki ki
şilik bir çete bakkal Şükrü efen
diyi yaralıyor, bütün paralarını 

alıp kaçıyor. 

Bir gece Şilede b ir karakolu -
muz basılıyor, nöbet bekliyen Ah

met adında levent bir jan -
darmamız öldürülüyor, silah ve 
cephaneler yağma ediliyor. 
Diğer bir gün, Darıcada jandar

ma korakol kumandanı Davut ça
vuş, karakolun içinde parça par
ça ediliyor, kesik başı bir sırığa 
.... _ , , 1 

diriliyor. 

yır eğlencesini bu habisin bur -
nundan getirmeyi kurdum. Dö -

nüşte geçeceği yolu öğrenmek ça
relerini araştırmağa koyuldum. 

İcap eden yerlere gözcüler koy -
durn ve hemen Kısıklı jandarma 
takım zabiti mülazim Ömer be -
ye koştum: 

Memleket ve milletini çok se -
ven bu genç zabit, salgıncı ve 

nankörlerle mücadeleye atıldığım 
gündenberi beni koruyor, el al -
tınöan kımyetli yardımlarda bu • 

lunuyordu bana. O gün de dileği
mi kabul ile, Milkinin Kısıklı kö

yünden geçtiği takdirde keyf iye
ti, Sultan Çiftliğindeki jandarma 
karakolunun telefonu ile bana 
bildirmeyi vaadetmek büyüklü -

ğünü göstermişti. Alemdağına se
vinçle koşmuş, arakdaşlarımı ala-

rak Baltacı çiftliği ile (Dudullu} 

köyü arasındaki kuytuluklara so
kulmuştum. O gün ve o geceyi 

orada geçirdim. Ne gelen ve ne 
de gönderilen bir haber vardı. 

Sabırsızlıktan bayağı kendi ken
dimi yiyordum. Gözlerim yollar
da, çalılıklar arasında sürünü -
yor, düşünüyordum. Ortalık ağa-

rırken, iki kilometre kadar sa~ 

ilerimde gözüme ilişen bir Hintli 
kıtası, beni yer değiştirmek mec

buriyetinde bırakmıştı. Biraz ge_ -
rllerniş Baltacı ve Sultan Çiftlik
leri arasındaki Kirazlı derenin 
fundalıklı sırtlarına yerleşmiştim. 

(Devamı var) 

H i KA·V E 
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iKi HAKiKAT 
Yazan: Halikarnas 
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Bahliçıs:1~~~~!!!!~~~~~~~~1 [ 

B azı dostlara "öyle yerler var-
dır ki, oranın nebatları se

kiz. on metre yükse-kliğinde çiçek 
açar. O çiçeklerin saplarından, 

evle:e,. çardaklara direk yaparlar,, 
demıştım. Arkadaşlar "Mübala
ğa!,, diye güldüler. Zaten yaradı
lış hep mübalağadır a.. Mademki 
varlık bir öte oluş ve gidiştir. Her 
nesil yeni doğan nesle "Mübala -
ğalı,, der. Yeniyi takip eden ü
çüncü n e s 1 e "Mübalağalı,, 

denileni, Ta tar ağası gibi ya
ya bırakan bir mubalağayla orta· 
ya atılır. Uç baba torik denilir. Ya
radılış, toriğe kanat takar uçar ba
lık diye bir mil uçurur. Tüfekle 
nişan alınırken bile, namluyu he
defe değil, yıldızlara kaldırara!c 

mübalağa ederiz. 
Madamki Agavlarm o yüksek 

çiçeklerine inanmıyorlardı. "Gi
der çiçeklerin fotoğrafilerini aldı
rırım ve kendilerine gönderirim,, 
dedim. Bir alaminüt fotoğraf ma
kinesi kiraladım ve vola düzül
düm. 

T am yaz günü idi.Dağlar, de
reler sıcaktan tütüyorlar

dı. Fakut dum~n değil ışık tütü -
yorlardı. Topraklar yıldırayan gti-

neşe tiril tiril titriyen ışıkla cevap 
veriyorlardı. Kırılmış, tuzla buz ol

muş aynalardan hasıl olma çakı -
şan bir ışık tozu. Işığın şiddetin
den neredeyse kapanacak gibi kı

sılan kirpiklerimin aralığından ba
kıyordum. Etraf parıltı parçaları 

gibi sürü sürü kelebeklerle kay
nıyor, buram buram girdaplanı -
yordu. Otların arasından milyon--

larca görünmez böceğin ötüşü, 
şimşeğin kendisine yakışan gür le
yişi gibi, o ışığın iri bir davudi u
ğultusu oluyordu. 

Deniz kenarındaki kahvelerden 
geçerek beyaz badanalı evler a
ıasından tırmanan yokuşa dadan
dını. Şurada, tepesinden tırnağına 
kadar zerre ve dikenle bürünmüş 
ejder Cereus'uri o mağrur nebati 
uykusuna dalgın, güneşte dimdik 
durduğunu görüyordum. Sanki ge
celeyin yıldızlar dikenlerin uçları
na takıla kalmışlar ve çi
çek olmuşlardı. Koca nebatın bü
tün endamınca, pırtl pırıl ışık kıp
raşıyordu. Beride bir dev me
lengeç, aç ve tırmalayıcı bir avuç
la, yalın kayaları, toprakları kav
ramışı irkiliyordu. Daha ötede sa
kızlar bayılmışlar, sarkalan dal -
!arından yapraklarından terler, sa
kız diye şıp şıp yerlere damlıyor -
du. İşte solumda, bir portakal ağa· 
cına çıplak kollarını kaldırmış kı

zıl şalvarlı bir köylü kızının ko
pardığı yemişin kokusuna, rüzgar 
onun koltuk altlarının ısırıcı ra
yihasını da katıyordu. 

C itgide çıktım. Hacı Hali1 ve 
Kara Hüseyinin evlerini 

emip sormaktaydı. Caddeye, kaldı· 
nma bile baksa, kaldın.mln biıtün 
taşlarile beraber makaraya sarılan 
bir şerit gibi, yahut dudak ara
sından çekilen bir makarna gibi 
yutuverrnesinden ürkerdini?: de 
dört el üzere, diz üstü düşerek cad 
deyi kurtarmak için, caddeye yapı
şasınız gelirdL Kara Hüseyine ge
lince, sanki pabucuna taban diye 
bir tapu senedi yapıştırmıştı. Her 
adımda ta hanını şak diye yere 
vurunca, burası benimdir, diye 
damga basardı. Ondan para almak 
çantasına kök salmış asirdide bir 
meşe ağacını, dört elle sarılış kuv· 
vetile, sökmiye kalkışmak gibi i
di. 

Berii görünce ellerimde tutmak
ta olduğum resimleri görmek iste
diler. O resimlerin onları alaka
dar edeceğini sanmıyordum. Fo • 
toğrafilerde, yirmi otuz seneden .. 
beri, sabahı öğle ve akşam evıe.. 
rine gider gelirken gördükleri maı 
zara vardı. Fakat görmekte :ısrar 
- -'---"- "1 .C..U- oL. :f.._! ..a. - .._.._ -

ile Boğazın Anadolu sahili ara -
smdaki bütün köyleri, dağlan, 

dereleri adeta tarar gibi aramış
lardı. Yine beni ve arkadaşlarımı 
bulamayınca, bu havaliden savu
şup uzaklaştığımızı sanarak ta -
kip işini bırakmışlardı.Bizim bir-
den sahadan çekilişimiz, günler

ce aranıldığıımz halde bulunama
yışımız Paşa köylülerin yuzunu 
güldürmüştü. Başta Milki kaptan 

olduğu halde hepsi, bizim korkup 
kaçtığırnıza, meydanı onlara bı -
raktığımıza hükmetmişlerdi. Yi -
ne küçük çeteler halinde islim 
köylerine dağılmağa, orman yol

lannı bağlamağa başlamışlardı. 

Diğer bir gece, Alemdağında 

Reşadiye köyü basılıyor. Halit ve 
Hafız Ömer ağaların oğullan Hüs
nü ile Yusuf dağa kaldırılıyor. 

Çocuklar, salgıncılara üçer bin li
ra verilmek suretile yaralı ola -
rak kurtarılıyor. 

D aha bunlar gibi ne cinayet
ler yapılıyordu. Fakat,maz

lum ve mağdurların feryatlarına 
hükumetin kulakları tıkanmıştı. 

Yollarda, dağlarda, ormanlarda 
sürünen ve kurtlar, kuşlar tara -
fından didiklenen Türk cesetleri
ne hükfunetin gözleri kapanmıştL 
Bu acı, ve kara günlerden birin
de, o zamanki hükumetin büyük 
memurlarından biri, insan mez -
bahasına benzetilen bu havalide 
yaptığı bir teftiş seyahatinden dö
nerken Üsküdar iskelesinde kar -
şılaştığı bir gazeteciye aynen: 

HAZIMSIZLIK 

geçtim. Karşıda kara ara, boylu 
boyunca denize uzanmıştı. Kıyı la
civerdini kıyılıyan bir y o 1 
kenlinin burnunu kaldıra indire u
çurumdan uçuruma sektiğini gö
rüyordum. Kayık, adanın denize a
tılmış kollarından f ırlayıverince, 
yelkeni de masmavi denizde bü
tün beyazlığı ile parladı. 

ğızdan "Aman ne gi!zel manzara 
efendim! İnsanın parası olmalı da 
seyahat etmeli, yeni yeni yerler 
görmeli,, dediler. Sonra Kara Hü
seyin bana ve arkadaşına dönerek 
"demincek de söylüyordum., insa
nın parası olmalı. Yoksa insan ye
rinde pinek.ler durur. İşte onun i
çin Hacı Halile parasını pek tut· 
masmı nasihat ediyordum,, dedi. 

Sadık dostwnın "Kosoy,. un 
gönderdiği haberlerden tekrar sa
haya atılmak .zamanının geldiği -
ne hükmile, hemen arkadaşlarıma 
Muratlı köyünde toplarunalan 
işaretini verdim. Bu defa biraz 
daha şiddetli hareket edecek, bil
hassa Milki kaptan ile arkadaşla
rını bir fırsat bulup tepeliyecek
tim. 

Çünkü, Paşa köy rumlannın 

tıpkı Abdülhamit devrinin, ha -
ni şu herkesçe bilinen, Paşa oğul
ları gibi pek burunları havada 
gezdiklerini, şımardıklarını ha -

<liseler belirtmişti. Hele Mil.ki 
kaptan. Bu şirret herif, bu hava
linin bir Sandaneski'si kesilmek 
istidat ve kabiliyetine sahip ol -
duğunu açıkça göstermişti. 

Zavallı Türk köylüsünü, rast
ladığı yerde boğazlıyordu. Ne ga
riptir ki, yabani dedikleri Şarkın 
evlatlarına medeniyet getirdikleri
ni söyliyerek böbürlenen, kibir • 

lenen Garbın gururlu işgalcileri 

de bu cinayetleri, bu alçaklıkları 
hoş görüyorlar, alçakları, kanlı

ları körüklüyorlardı. San.ki, ka -
zandıkları zaferler için insan kur

ban eden vahşiler gibi, bunlar da 
kestiriyo'r, kestiriyorlardı. Yal -
ruz kestikleri, kestirdikleri in • 
sanların etlerini değil malını, pa
rasını yiyorlar ve yediriyorlardı. 
Var lığı ile iftihar ettikleri me -

- Bu devir ve teftişlın bende 
pek iyi ihtisasat tevlit etmiştir. 
Gezmiş olduğum Danca, Gebze 
ve Şilede asayişi, inzibatı pek mü 
kemmel buldum. Halkı evlerinde, 
köylerinde huzur ve sükun için -

de işleri ile meşgul gördüm. Hat
ta diyebilirim ki, o tarafların in
zibat ve asayişi İstanbulunkinden 
de iyidir. Buraların evvelki hal
lerine vakıf olanlar şimdiki ha -
line bakarak hayret etmekten 

kendilerini alamazlar. 

Demiş, işgalcilere yaranmak, 
hoş görün:mek için yalan söyle -
mişti. Ve bu yalanı söylerken yü
zü bile kızarmamıştı. 

Devletin büyük bir asayiş ma
kamım işgal eden bu Paşanın u
tanmadan söylediği bu kuyruklu 
yalanla 0 vakitki hükümetin zih
niyet ve kabiliyetini, hainlik ve 
alçaklığını sizlere açıkça göstere

bildiğimi, sanıyorum. 

K osoy'dan ansızın gelen bir 
haber beni ve arkadaşları

mı sevindirmişti. l\filki kaptan 
Kuzguncuk panayırına eğlenmeğe 
gitmiş. Bir kaç gün sonra paşa 

köyüne dönecekmiş. Bu benim 
için ele ief;mez bir fırsattı. Pana-

Herkesin başma gelebilecek bir 
haldir. insan bir gün adet edindi
ğinden pek fazla yer; yahut pek 
heyecanlı bir zamanında yemeğe 
oturur. Kimisinde de hazmısızlığa 
sebep büyük bir yorgunluk olur· 
Kış mevsiminde soğuk almaktan 
da hazımsızlık gelir. Bayatlamış 
yemeklerden de gelir, hele hahk 
taze olmazsa. Uskiımrii dolmasını. 
midye dolmasını birçok kimseler 
hazmedemezler. Karaciğerleri yo
lunda işlemlyenlere daha başka 
yemekler de dokunur: Mesela 
yumurta yedikten sonra hazımsız· 
lığa tutulanlar vardır .. 

Be-r ne sebepten ırelirse gelsin, 
hemen yemekten sonra, fakat da· 
ha ziyade yemekten iki saat, dört 
saat sonra hazımsızlığın alametle
ri kendilerini gösterirler. Bazıla
rmda akşam yemeğinden sonra, 
uykuda korkulu rüyadan başka a
lamet olmaz da hazımsızlık sabııh
leyln meydana çıkar: Mide üzerin
de sıkıntı, baş dönmesi, soğuk ter, 
bulantı, dermansızlık, insan bayı
lacakmış gibi olur. Bulantının son 
rası gelirse rahatlık verir. Daha 
sonra karın da boşalırsa ferahlık 
gelir ... 

Maznnsızlık saydığım sebeplı!!
rin birinden gelmişse hiç ehemml· 
yeti yoktur. Fakat hazımsızh~a 
tutulunca o sebeplerden birini 
kendi kendine aramak lazımdır. 
Bir ziyafetten sonra, bir yorgun
luktan sonra yahut yemek üstüne 
soğuk algınlığından sonra gelen 
haznnsızlığa diyecek şey bulun-
maz. 

Bu sebeplerden hiçbiri hatıTll 
gelmezse? Bele hazımımlık, hiç 
sebepsiz gibi sık sık tekrarlıyor
sa? O zaman böbrekleri unutma
mak lazımdır. Müzmin bir böbrek 
hastalığı öyle srk sık hazımsızlığa 
sebep olur. Müzmin apandisit, ka
raciğerin işlerini iyi görmeme•I. 
yaşlıca olanlar için, midede btr 
kanser başlangtcı da böyle mari· 
fet yaparlar. 

Hazımsızlıkla birlikte ateş te ıız 
çok yükselirse o vakit iş büsbü
tün değişir. Haztrnı!U~hk meydana 
çıkın.adan önce de birkaç Kiinden
berl iltahsızlık. dennam.ızhk hb-

sedllmişse, o hazrmsrzlık betıd ya· 
nn, öbür gün kendisini gösterecek 
bir umumi ve ateşli hastalığın baş
ladığına al8.ınettir. 

Hele çocuklarda olnrsa, atesle 
birlikte hazım!'lrzlrk olunca, arka
sından kırmızılı hastalıklardan bi
rinin çıkabileceğini unutmamalı· 
dır. 

Çocuk olmıyanlarda da, sanlrk 
hastalığı çok defa bir hazımsTZbk
la başlar. Grip hastalıbnın da höy 
le başladıjh çoktur. Gene böyle 
haznnsızlıktan sonra tifo yahut 
paratifo hastalıklartndan birinin 
meydana çıktığı olur. Bir de es1<i
den mide bnmması dediğimiz bir 
hastahk vardır, bu da öyle hazını· 
sızlıkla başlar, sonra da günlerce 
devam eder. Neticesi ağrr olmasa 
da, günlerce siirmesl insanı yorar. 

Hazımsızlığın ilk alametleri his
sedilince. her hastalığın baş deva· 
sı olan istirahat, yatağa yatmnk 
lazımdır. Midenin üzerine srenk 
suya batın1mış bezler koymak sı· 
kıntıyı geçirir. Fakat hazıınsr71r· 
ğın apandisit hastalığından gelebi
leceğini de unutmamalıdır. Apan
disit varsa sağ tarafta karnın a~a
ihsına doğru ağnlar şiddetli olur. 
Dermansızlıktan ziyade orada 
sancı bulunması bir fikir verir. O 
vakit sıcak sudan sakınmalı. 

Bulantıdan sonrası gelmekte ge-
cildrse ılık bir ıhlamur onu ko1ay
laştınr. Pek tith olmıyanlar par· 
maklarlle de yardım ederler. 

Tabii o gün ve bulantı devam 
ederse ertesi gün de sade su ya
hut maden suyu, Daha sonra ya
vaş yavaş sebze suyu, pirinç çor. 
bası, şehriye çorbası. Süt haznn
sızhkta hiç iyi gelmez. Yoiurdu 
tercih etmeli, yahut ayran.- Yu
murtadan, kakaodan, et suyunun 
yağlısından sakınmalıdır. 

Hazınısızhkla birlikte ateş olun
ca perhize devam etmek ve ha· 
znnsnlıktan sonra meydana çdc!l
cak hastalığı beklemek lazımdır. 
Her halde hazmısnlıktan sonra da 
kendi kendinize müshil ilacı iç· 
mekten pek sakınmalısınız. Ha· 
zrnmzlığa sebep dfo yahut bir a· 
pa.nd1slt olunca müshil ilacı pek 
tehlikelidir. 

Nihayet Agavların çiçeklerini 
salmış bulundukları yere vardım. 
Nebattan ziyade birer abideye ben 
ziyorlardı. Gözlerini kapamışlar, 

etraf cehennem gibi yansa da, sün
gü gibi dikenlerile dimdik duru • 
yorlardı. On senedenberi içlerine 
harıl harıl ışık toplamışlardı. Fa
kat o ışığı şunda bunda çarçur et
mek için, yahut cimrinin para top
ladığı gibi kendilerine saklamak i
çin biriktirmemişlerdi. Nebat ol
malarına rağmen ışığı ümit dıye 
bağırlarına basmışlar ve yıllarca 

için için hazırlamakta oldukları ve 
yıllarca sonra fırlatacakları biricik 
çiçeğin rüyasına dalmışlardı. 

Sevgilerinin bağırlarında hazır
laclığı, o meçhul çiçeği, o meçhul 
yavrularını yıllarca özlemişlerdi ve 
o özleyişleri bir gün ümitlerine u
laşınca bütün canlarını ve kuv
vetlerini biricik ejder çiçeğe ver
mişlerdi. O zaman hür ve serbest 
olmuşlar, gönüllerinden bir çiçek 
kopmuştu. İşte orada çiçekte gör
düğüm zavallı Agavlar dokuz, on 
senelik ~ütün varlıklarını bir çi
çeğe verip, o çiçeği ışığa ışık me
şalesi olarak diktikten sonra ôle
cekle.rdi. 

B en Agavlarin muhtelif re
simlerini alclım. Onları a

lırken bittabi onların ardındaki 
manzarayı da· denizile, adasile be
raber.· almış bulunuyordum. Yo -
kuş aşağıya inerken yokuş yukarı 
çıkmakta olan Kara Hüseyin ve 
Hacı Halile rastladım. İki ihtiyar 
yavaş yavaş yokuşu çıkıyor ve 
kendi evlerine doğru gidiyorlardı. 
Kara Hüseyin Hacı Halile "Pek 
tut pek! zırnık pile verme!,, di -
yordu. Zaten ötekinin böyle bir 
nasihate ihtiyacı yoktu. Çünkü Ha
cı Halilin bakışlarında bile kavra
yıcı ve sülük gibi yapışıp emici bir 
hal vardı. Gözü hep koparmakta, 

Ne olmuştu? O gördükleri 
manzara yıllarca gözleri ö

nünde yayılan manzaradan daha 
az güzeldi. Çünkü manzaranın ren. 
gi, deniz fısıltısı, yani musikisi ek
sikti. Her gün görmeden baktı.k
lan o manzaranın bir iki unusuru 
eksiliverince, mutat görüşlerinin 

raylarından dışarı atılmış bulunu
yorlardı. Fotoğraf1, hasta bir in .. 
sana yer değiştirterek tebdili ha
va ettirilmesi tesirini yaptL 

Bunlar ömürlerince seyahat et;.. 

miyor değil, ediyorlardı. F'akat 
gözleri paraya öyle bir saplnnışla 
saplarunıştı kir yanı başlarından 
geçip giden hayattan haberleri 
yoktu. Bir kabus içindeydiler. Ha· 
yatları karanlık içinde cevap bek
liycrek saranp soluyor, tükeniyor
du. Cevapsa mezaristandı galiba. 
Çünkü bir iki ay sonra ömürleri
nin vadesi yeten Kara Hüseyin, i
le Hacı Halil öldüler. Ölümlerini 
duyunca, onlarla beraber Agavlar 
hatırıma geldi. 

,-... Evsizlere Ev Temin 
Olunacak 

Tarsus (TAN) - Burada hayırlı 

bir işe teşebbüs olunmuştur. Kay
makam Mehmet Ali Uralrn himaye
sinde, fabrikatör Şadi Alyeşilin ri
yaseti altında olarak, yüz kadar ev
sjz yurttaş bir araya toplanmtş, bir 
bina kooperatifi tesisi kararlastırıl

ıruştır. Belediye reisi de bu işe yar
dım etmektedir. 

Tasarlanan esaslara göre, bina 
yaptrnnak istiyenler lazım gelen 
paranın yüzde yirmi beşini koope
yacaklardır. Geri kalanı da koope
ratif vasıtasiyle temin olunacaktır. 

Yeni evler, istasyon civarında ya
pılacak ve böylece yeni Tarsus şeh
rinin kurulmasına da baslanılmrş o
lacaktır. Belediye, seçilen yerin ha
ritasını vaptrrtmak üzeredir. 
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OSMAN SAKAR 

6 AY 
VERESiYE 

HORNYPHON 

ve BRAUN 
Radyolan lstanbul Umumi 

Acentası 

B<ınkalar Cad. No. 47 
GALATA: 

, 
a Kadın ve Erkek Cep, Kol, Altın 

ve metal SAATLER 10 - 15 
sene Garanti 

Bisikletler ve Ütüler 
Elektrik yastıklan 

Su ısıtma kaplan, Çaydanlıklar 

her nev'i Elektrik ev aletleri 
Havagazı ocakları, Banyoları 

Elektrikli ve Elektriksiz duvtu' 
Saatleri - Vantilatörler, Avizeler 

Voyvoda Han Zemin kat ., 
BEYAZIT: Üniversite Cad. No. 28 

KADIKÖY: İskele Cad. 33/2. 

TAKSİTLi EMLAK SATIŞI 
Semti Muhammen 

Şişlide Meşrutiyet mahallesinde 
Büyükdere (Halaskargazi - Tram
vay) caddesinde eski 85, 95 Mü. 
93 yeni 312, 314, 316, 318, 320, 
32011 No. lı 

Cinsi 

Dört katta sekiz daireli 
(dairelerden birisi üç bi
risi dört altısı beşer o-
dalı) terkos, elektrik ve 
üç dairesinde banyo te-
sisatını havi ve tahtında 
altı dükkanı müştemil 
kargir bir apatımanın 
tamamı 

Balatta eski Hacıali yeni Atik- İki katta iki odalı kuyu. 
mustafapaşa mahallesinde Hamam su ve elektriği olan kar. 
sokağında eski ve yeni 48 No. lı. gir bir evin tamamı. 

Samatyada eski Hacıkadın yeni Üç katta beş odalı iki 
Abdiçclebi mahallesinde eski Çul- sofalı kuyusu, sahnncı 
cuinop yeni Pulcu sokağında es- ve elektrik tesisatı olan 
ki 62, 60 yeni 60 No. lı. kargir bir evin tamamı. 
Çengelköyünde eski Çamlıca ye- 1ki. buçuk katta beş o
ni Çakaldağı sokağında eski 8 dalı fazln bahçeli kargir 
Mü. yeni 13/l No. Iı. bir evin tamamı (l\Iesa-

hai sathiyesi 2208,62 
metre murabbaıdır) 

kıymeti 

27500 

260 

2200 

500 

1 - Arttırma 7 Mart 939 tarihine düşen salı günü saat 15 te yapı
lacak ve gayrimenkuller eıi çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nisbetinde 
pey akçesi yatırmak lazımdır. 

MUTUK 
Şarapları 

Sıhhat ve Neşe 

Kaynağıdır 

Telefon: 

Santral Memuresi 

Büyük müesseselerin telefon 
santralini idare etmiş iktidan 
tecrübe ile ve elindeki vesika
larla sabit bir bayan iş ara
maktadır. ftl:ırPmi:ıdP.n so-
rulması. 

, 

TAN 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz sene
de sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8,5 faize tabidir. ~~~~~~~~---------------1,---------------................. .. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar ıavrimenkul Sandığa birinci de-
recede ipotekli kalır. (886) BANKASI ~~o~-M-ANI 1, R~A~·~N~K-~~AS~I~ T. C. ZİRAAT 

ıı Kurulus Tarihi: 1888 

) r. Sarmavosi ! 1 no_ooe.eeo Tü .. L U 

' 

Harici Askeri Kıtaat ,,... 1 1 TORK ANONiM ŞiRKETi lt Şube ve ajans adedi; 262 
an arı am S3 1İ1i Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

------------·-------- ~ TESiS TARIM i 18 Jm 
Hepsine tahmin edilen fiatı nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve ai6 St.ıtıileri ve Türkive Cümhuripeti ile münakit mukavl'lenamesi 

36500 lira olan 25,000 kilo idrofil 3 üncü maddelerinde yazılı belge- 9~ 2292 Numaralı 10/6/1933 tarfhli kanunla tasdik edilmış/İr 
pamuk 27-2-939 Pazartesi gü· lerle birlikte eksiltme gün ve saa- a~ ( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmt Oazete / 
nü saat 11 de kapalı zarfla eksilt- tinden bir saat evveline kadar tek- 9~ 
meye konulmuştur. İlk temlııatı lif mektuplarını Ankarada M. M. an; Sermayesi: 10.000.000 inglllz Lirası 
2737 lira 50 kuruş olup şartname- V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. "7.. 9lE ihtiyat a~çe&I: 1.250.000 lnglllz Lirası 
si 183 kuruş mukabilinde Anka- a%F. 
rada komisyondan alınır. Eksilt- * ın 
meye gireceklerin kanuni t-:?minat Hepsine tahmin edilen fiyatı affi 
ve 2490 sayılı kanunun 2 _ 3 cü 39.000 lira olan 180 bin ki ynz met 9Y,P 
maddelerinde yazılı belgelerle re murabbatnda 301).01)0 adet sargı ax1 
birlikte teklif mektuplarını eksilt bezi kapalı zarrıa satınalınacaktır. gl.1 
me saatinden behemehal bir saat ~t,_-~ 

Tilrkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NİS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISrR. KlBRIS, YUNANİSTAN. lRA.~. 1RAK, FILISTlN 
Eksiltmesi 24-2·939 cuma günü s::ı- ~ ve MAVERAYI ERDUN'de 

evveline kadar Ankarada M. M. M ı. ş b ı · 
at 11 de Ankarada M. M. v. satın- erKeZ ve u e erı 

Vekaleti Satınalma Komisyonuna aif 1 - B AN 
vermeleri 11747,, .. 5• alma komisyonunda yapılacakt1r. gw VUGOSLAVVA. RUMANVA. YUNANiSTAN. SUR VE. LU N 

İlk teminatı 2925 l:ra olnp şartna. 3!fi ve HATAY'da 
Hepsine tahml~ edilen fiat 67.000 mesi 195 kuruşa Ankanıda ved- 9~ filyalleri ve bQtQn Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

lira olan 36 çeşit tıbbi ilaç kapalı let Ko dan alınır. F.ksiltJTleye gire- I" 
zarfla satın alınacaktır. Eksiltme ceklerin kanuni temiııatı ve 24PO ~ 
23/2/1939 Perşembe günü saat sayılı kanunun 2 - ı eti maddele . 
11 de Ankarada M. M. V. Sa. Al. rinde yazılı belgelerle birlikte tek ~.ı. 

lif mektuplarını eksiltme snatin • 
Ko. da yapılacaktır. İlk teminah den behemehal bir saat evveline 
4600 lira olup şartnamesi 330 kn- kadar Ankarada M. M. v satın- ;fxE

0 
ruşa Ankarada Ko. dan alımt' Ek- alma komisvnnıına vermeleri. 9n! 
siltrneye gireceklerin kanuni temı- l76l) (137) ~ 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mev"ual hes~pları küşadı. 
Tıcari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkıye ve Ecnebı memleketler üzerine keşide senedaı 
Borsa emirlerı. 

Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat lahsılatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haız kiralık 
f<asalar Servisi vardır. 

ist.ıontosu. 

Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonu llCinları 'I Piyasanın en m6sait tartlarile (kumbaralı vE>va 

1 
1 

1 

24 ton nohut alınacaktır. Açık 
eksiltmesi 27 şubat 939 Pazartesi 

38 ton kuru fasulye alınacak -
tır. Açık eksiltmesi 27 Subat 939 
Pazartesi ,günü saat 14.30 da Top· 
hanede Levazım amirli~i Satmal
ma komisyonunda yapılacaktır 
Hepsinin tahmin bedeli 4560 lira 
ilk teminatı 342 liradır. Sartname 
ve nümunes~ ıwmisvonda ı?Ö"Üle

bilir. İsteklilerin kanuni vc-fka· 
larile beraber belli saatte kom:s . 
yona ı?elme1eri. "512 •. "848. 

~I kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

I ~~~~~~~~,.~~~ 
günü saat 14 de Tophanede Leva
zım amirliği satmaJn-ıa komisyo -
nunda yapılacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 2400 lira ilk teminatı 
180 liradır. Sartname ve nümune
si komiıvonda !?Örülebilir. tstek -
lilerjn kanuni ves1kalarile bera • 
ber belli saatte komiı:;vona tr?lm~ 
leri. "513 .. "8t9 .. 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büvük Pivanoosu 

Be§lnci keılde : 11 Mart 939 dadır. 

Büyük ikramiye : 5 O • O O O Liradır ... 
Dr. HAFIZ CEMAL 

Dahiliye Mütehassısı 
PHardan maada saat (14,30 dBb 

18 e, Salı, Cumartesi 12 ye kadar fl
karayL Divanyolu No. IH. 

Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikı-amivelerlt> 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih· 
mal etmeyiniz. Siz de piyan9onun mes•ud ve bahti· 
yarları arasına qlrmit olursunuz. 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Rnnka!!ı1ndıa kumbarah ve ihbarım; tasal"rtlf hesaplannda ~ " 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki platı 

c-öre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 

• 
" 
• 
• 
• ,, 

1.000 Liralık 

500 • zso 
" JOO 
" 50 
" 40 
" zo 
" 

(,000 
2,000 
ı.ooo 

4.000 
5.000 
4,800 
3,!00 

Lira 
' • . 
• ,, 
• ,, .. ,.. 
• ,,. 
• 

DlKT<AT: Hesaplanndakl paralar bir sene !çinde 50 liradan asal!• 
-ıii-:mlver lere ikramiye cıktıi(ı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 

Kuralar ııenede 4 defa. 1 Eyll\I, l Birincikinun, ı Mart ve ı Rui 

rım ta1"ihleTindt> ~eldlet!ektır. 

OSMANLI BANKASI 
iLAN 

% 3 faizli 1903 ihradı l\ITSIR 
KREDİ FONSYE tahvillerinin 1 
Mart 1939 tarihinde yapılacak it
fa keşidesinde başa baş tediyesi 

tehlikesine karşı OSMANLI BAN
KASI , Galata Merkezi Jle Yeni
cami ve Beyoğlu şubeleri tarafın
dan pek iyi şartlarla sigorta edi
leceği, mezkur tahvilat hamille
rinin haberi olmak üzere ilan o
lunur. 
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Meşhur Alman 

TARAFINDAN 

TAN 

Güzellik Mütehassısı Profesör Doktor E.WINTER 

Formülü Yapılan VENUS PUDRASI 
Terhlbi altın kremli 21 saat havalandırılmış 12 cazip renkli fevkalade ince ve hafif VENÜS Pudrasile tuvalet gören bir cild dünyanın en taravetli güzelliğini ifade eder. 

Deposu: NUREDDİN EVLİY AZADE, İSTANBUL 

lktısat VekcSıletindQn: 

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 da pamuklu mensucat tahsili yapacaktır. 

2. - Istcklilerin aşağıdaki şartları haiz bulunmdan 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, 
O - Maarif Vekaleti Bölge Sanat Okulları tesvıye ve elektrik şu

belerinden mezun bulunmak ve mektebi bitirdikten sonra en az iki 
sene sanatında çalışmış bulunmak. 

3. - İmtihanlar 15/ 3/ 939 tarihinde Bölge Sanat Okunan müf
redat programına göre aşağıdaki derslerden olmak üzere Ankara, 
Istanbul, Bursa ve Izmir Bölge Sanat Okullarında yapılacaktır. 

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

4. - Kabul edilen asgari vasatiden fazla not alarak imtihanda 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 
Fabrikalarında 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
lakan mazbut olduklarına kanaat getirilen namzetler Avrupa'ya ~ön
derileceklerdir. Bu imtihanlarda muvaffak olamıyanlar serbest ka
lırlar ve hiç bir hak talebinde bulunamazlar. imtihanda muvaffak 
olarak A vrupa'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 tahsiline 
başlıyacaktır. 

6 . - Avrupa'ya gönderilecek talebe Sümer Bank Fabrikalarında
ki staj ve Avrupa'daki tahsil müddetlerinin bir misli fazlasile fktı 

sat Vekaletinin göstereceği işlerde usta, usta başı veya fen memuru 
olarak çalışacaklardır. Bu mtikellefiyetJ tevsik etmek üzere Avru
Da'ya ırönderilecek ht"r talebe b ir taahhütname verecek ve muteb~r 
l:,_.a. .1.\ı..'""n"' 6 ı:H.Cl"'C\..Cl\.l..lC. 

7. - Talipler en geç 1/3/ 939 tarihine kadar ikinci maddemn 
üçüncü fıkrasında yazılı Bölge Sanat Okullarından hangis 'nde imti
hana gireceklerini gösteren bir istida ile aşağıdaki vesikaları Iktısat 
Vekaleti Sanayi Umum Miidürlüğüne göndereceklerdir. 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı 
B - Askerlik vesikası 
C - Mektep şahadetnamesi 
D - Hüsnühll varakası 
E - Çalışacağı sanata mütehammil bulunduğunu gösteren res

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

bonservisler. 
G - Altı adet vesikalık fotoğraf. 
8. - Fazla izahat almak lstiyenler lktısat Vekaleti Sanayi Umum 

Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (407) (793l 

Türk Hava Kurumu 
Anliara Şubesinden : 
1 - Ankara merkez kazasının tayyare piyango biletleri satışının mü- , 

teaddit bayiler marifetile idaresi kararlaştırılmıştır. 
2 - Bu iş hakkındaki şartnameyi her talip şubemiz kaleminden iste

yebilirler. 
3 - Teklifte bulunabilmek jçin taliplerin asgari on bin liralık nakit 

veya banka mektubu veya arttırma ve eksiltme kanununun kabul et
tiği esham ve tahvilat vermeleri şarttır. 

4 - İhale kapalı :ıarf usulile ve arttırma, eksiltme kanununun tari
fatı dairesinde 11/ Mart/ 1939 cumartesi günü saat ON altıda Ankarada 
genel merkez binası dahilinde §Ubemiz idare heyeti huzurunda yapıla
caktır. 

5 - Bu işe talip olanlann ihale gününden bir gün evvel yani cuma 
günü saat ON altıya kadar teminat ve teklü mektuplarını ayn ayn zarf 
içerisinde olmak üzere bir zarfa koyarak makbuz mukabili şubemize 
vermeleri lazımdır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeye-
cektir. (488} (977) 

Betonarme Köprü lnşaah 

Nafıa YekCiletinden: 
1 - Bolu Vilayetinde Düzce - Hendek yolu üzerinde ahşap Merkiç

melen köprüsünün betonarme olarak inşaatı (107 .000) lira keşif bedeli 
üzerinden kapalı zarf 11sulile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Münakasa 3/3/ 939 tarihine müsadif Cuma günü saat (15) de 
Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Münakasa şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (535) ku
ruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabil~r. . 

4 - Eksiltmeye ancak bir taahhütte en az Altmış Bın Lıra bedelli 
betonarme bir köprü veya buna benzer bir yap~~.taahhüt .edere.k i? 
b ir surette ikmal ettiğini ispat edenler girebilecegınden ısteklılerın 
eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile Nafı~ Vek~le
tine müracaat ve bu evsafı haiz olduğunu isbat ederek alacagı ehlıyet 
vesikasını göstermeleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin Ticaret Odası vesikasile (6600) liralık muvakkat te
minatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin.de hazırlı
yacakları kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı. ~akitten ~ır saat ev
veline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilınde vermeleri muk
tazidir Postada olacak gecikmeler ve mühürsüz zarflar kabul edilmez. 

. (439) (859) 

. Deylet Demiryolları ve Limanları iş.letme U. idaresi ııariları . 

Ton 

36032 23036 
Beher tonu Beher tonu 
(10) kuruş (3) kuruş 

~ .... 

Ton 

12996 
Beher tonu 

(18) kuruş 

917 
Beher tonu 

(20) kuruş 

5536 
Beher tonu 

(35) kuruş 

İdaremizin Haydarpaşa limanında bir sene zarfında tahmil tahli
yesi icra edilecek olan maden ve kok kömürlerinin tonajları takribi 
olarak her ameliyenin altında gösterilmiştir. 

27 / 2/ 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 de Haydarpaşa 
gar binası dahilinde 1 işletme komisyonu tarafından pazarlıkla iha
lesi icra edilecektir. Bir senelik maden ve kok kömürünün tahmil 
tahliyesi için 8745 lira 56 kuruş muhammen bedel konmuştur. 656 
lira 59 kuruş muvakkat tesminat ile ayni gün saat ona kadar komis
yon reisliğine müracaat edilmesi ve bu işe ait şartnamelerin H. Paşa 
liman rıhtım başmüfettişliğinden parasız olarak alınması ilan olu-
n~. M 

* Muhammen bedeli 58703 lira olan 79 kalem bina ve vagon camlan 
3/ Nisan/ 1939 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zart usulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu l§e girmek istiyenlerin 4185,15 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerni aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (927) 

... 
Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı 4 gurup mal

zeme ve eşya her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere hizalarında ya
zılı gün ve saatlerde Haydarpaşada gar binasındakj komisyon tarafından 
açık eksiltme mrullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayiın ettiği vesaik ve her guru
ba ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işlere ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 75 adet hasta sedyesi, 13 adet hasta mıJayene masaSJ muham
men bedeli 1925 ltraı muvakkat teminatı 144 lira 38 kuruş olup açık 
eksiltmesi 27-2-1939 pazartesi günü saat 10.30 da yapılacaktır. 

4't Al\ 1-- ' --· ----t.. .t.. 1 !~ L -. 4-4 • ..,J..__.;_ ---•:- ,.: -.! • .. t... --._ 

deli 854 lira, muvakkat teminatı 64 lira 5 kuruş olup açık eksiltmesi 
27-2-1939 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

3 - Pamuk şilte, küçük ve h;.Jyük baş yastığı ile yatak ve vor~ıın 
çarşafı ve küçük ve büyük yastık yüzünden ibaret 6 kalem muhtelif 
miktarda yatak eşyası muhammen bedeli 2719 lira 85 kuru~. muvakkat 
teminatı 203 lira 99 kuruş olup açık eksiltmesi 28-2-1939 sah günü 
saat 10.30 da yapılacaktır. 

4 - 150 adet maasapka katar tathiratçı gömleği muhammen bedeli 
930 lire muvakkat teminatı 69 lira 75 kuruş olup aeık eksiltmesi 28-
2-1939 sab günü saat 10.30 da yapılacaktır. (823) • 

'leniz Levazım Satınalnıa Komisyonu llanlarr 

M~ M V. Deniz levazım satın elma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 11355 lira olan ve şartnamede yazılı bu 

lunan altı ciııs borunun kapalı zarfla eksiltmesi 22.2.939 tarihine rasla 
yan çarşamba günü saat 14 de vekalet binasında müteşekkil komisyo
numuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini almak isteyenlerin hergün komisyona müracaat 
lan. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin belli günde eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar 851 Ura 62 kuruşluk ilk teminat ve kanuni 
belgelerini havi kapalı teklif zarflarını makbuz mukabilinde komi!!yon 
başkanlığına vermeleri. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(19) . (71) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılı motörler için alınacak 19 kalem sterling 
kost gart marka yedek makina parçalarile 40 sayılı motör için alına· 
cak 5 kalem MH - 260 modeli Buda marka yedek makina parçalarının 
2/3/ 939 perşembe günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesile cins ve miktannı gösterir Usteleri komisyondadır 
görülebilir. 

3 - Tahmini bedeli (8059) lira ve ilk teminatı 605 liradır. 
4 - isteklilerin 0 gün eksiltme saatinden bir saat evveline .kadar 

2490 sayılı kanunun tasrih ettiği veçhile hazı.rlıyacaklan. teklif mek
tuplarını Galata eski ithalat gümrüğündeki komisyona vermeleri. (955) 

Nafıa VekCiletinden: 
1/Nisan/939 Cumartesi günü saat 11 de Ankara'da Nafıa Vekaleti 

binasında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme 
Komisyonunda cem'an 3058 lira muhammen bedelli 22 adet Mors tipi 
telgraf makinesinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Muvak
kat teminat 229.35 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankara'da Nafıa VekAleti Malze
me Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplannı muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 10 a kadar makbuz mukabilin-
de komisyona vermeleri IA.zımdır. (447) (916) 

Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden: 
Uçüncü taksit zaınam l/Mart/939 dır. Taksitlerin vaktinde yatırıl-

ması lüzumu ilan olunur. <956) 

SINGER 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 ila 500 liradır. 
- E~ISALLERİ GİBi ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR -

Taşradan talep vukuunda veni kataloğ gönderilir 
S t N GER SAAT MAGAZALARI - lstanbul Eminönü. Tel: 21964. 

İstimlak dolayisiyle mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunmuştur. 

~ .................................................. __ 
KİRALIK KAPALI YÜZME 

HAVUZU VE GAZİNO 
Çocuk Esirgeme Kurumundan : 

Çocuk esirgeme kurumu tarafından inşa ettirilmiş olan çocuksarayı 
caddesinde Sus sinema binası altındaki kapalı yı.izıne havuzu gazino 
ve müştemılatı bu işten anlar talipler arasında açık arttırma suretile 
kiraya verilecektir. İhalesi 28 şubat 939 salı günü saat 15 de Çocuk 
Esirgeme Kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Görmek ve şeraiti 
ôğrenmek isteyenlerin kurum hesap işleri direktörlüğüne müracaat 

etmeleri. (1013) 

-· İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
Malın cin. Miktarı Muhammen B. Muvakkat T. Eksiltme saaü 

Lira K.r. Lira Kr. şekli 

Süpürge 3000 adet 341 25 25 59 Pazarlık 15,30 
Üzüm kes. Biç 10 t1 350 - 26 - ,. 16 
Cibali F. ahçılığı işi 16,30 

l - Cibali fabrikası memur ve amele lokantası ahçılığı bir sene müd
detle eksiltmeye konmuştur. Ve mevcut nümuneler mucibince yukar
da yazılı iki kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Eksiltme 7 / 3/ 939 tarihine raslayan salı günü yukarda, hlzala
nnda yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler, yemek fiat listeleri her gün sözü geçen şubeden 
alınacağı gibi nümuneler de görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde ~ 7,5 
güvenme ve ahçılık işine iştirak edecekler 300 liralık depozitolarile 
yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (990) 

* I - İdaremizin Paşabahçe Fabrikası için şartnamesi mucibince sa-
tın alınacak "1,, adet devvar ve seyyar elektrikli iskele vinci 17/1/939 
tarihinde ihale edilemediğinden yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştür. 

n -M.uhtm'Uııcn \:ıe\le1ı. su btö.1.1.b Ul ·• 1;).ouo11 nra v e muvakkat te
minatı "975., liradır. 

III - Eksiltme 31/ 3/ 939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15.30 
da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alına· 
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların mufassal fenni tek
liflerile beraber kataloklannı, kaldırma indirme ve fren tertibatını 
açık olarak gösteren resimlerini, birinci sınıf bir firma olduklannı 

gösterir evrakın ihale tarihinden en az "7,, gün evveline kadar Inhi
sarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabdkalar Şubesine vermeleri ve 
tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. Aksi tak· 
dirde eksiltmeye istisal edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 5. ci maddede 
yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflann 
eksiltme günü en geç saat 14.30 a kadar mezktir komisyon başkanlığı-
na makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (984) 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 

Bir Tercüman Ah nacak 
İdaremiz kadrosunda açık bulunan "200,. lira aylık ücretli tercn

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

1 - Mektep şahadetnamesi, 2 - Zabıta ve adliyeden alınmış hüsnü
hal mazbatası, 3 - Sıhhat raporu, 4 - Askerlik vesikası, 5 - Şimdi
ye kadar bulundukları yerlerden aldıklan bonservisler ile birlikte 
25/ 2 / 939 tarihine kadar idaremize müracaatlan ilan olunur. (460) (918) 

,--------·--------------, Kansızlık, kemik haablhklan, dimai yorgunluklan ile 
vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara karıı 

K U V V E T ·Ş U R U B U 

VITALIM 
Her annenin bilmesi İcap eden bir kuvvet fUrubudur. Ço

cuklarınıza Vitalin kuvvet ıurubu vermekle onlan 
sağlam, gürbüz ve net' eli yetittirininiz. 

VITALIN KUVVET SURU BU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadı~ veya ihtiyarlıınn 
· hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL .... _____ _ 



20 - 2 - 939 

ite Sabah • Öğle • Akşam Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi f ırçalayınız. 

k 2 

__. DiKKATi_ u 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma Fabrikaları Müessesesinden: PIKOGLU ı 

Böbreklerden 
hastahkların 

için 

idrar to~asına kadar yollardaki 
mlkroblarını kökünden temizlemek 

( Helmoblö ) kullanınız. 
Bakırköy ve Kayseri fabrikalarımız kapot bezlerinin satış fiyatlan aşağıda gösterilmiştir, 

Bu fiyatlar fabrikada teslim ve peşin tediye şartile muteberdir. 
SUCUKLARINI 

Bir balyadan eksik satışlarda fiyatlara % 2 zam olunur Tercih ediniz 
K A Y S E R İ F A B R t K A S 1 M A 1't1 U L A T 1 Halis koyun ve sığır etinden ma-

Tip: 14 Anahtar marka 75 santim bezin 36 metrelik topu 640 Krş. 1 muldür. Butün bakkallarda satılır. 
Tip: 14 Anahtar marka 85 santim bezin 36 metrelik topu 704 Krş. Taklidlcrinden sakınınız.. 

B A K 1 R K ÖY F A B R t K A S 1 l'tf A M U L A T 1 &.1--i•m•alAUıane: Maıtepccle 
L o LÖ 

Tip: 9 Kartal marka 90 santim bezin 36 metrelik topu 705 Kr. eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel atnsını. sık sık idrar 
Tip: 9 Kartal marka 75 santim bezin 36 metrelik topu 615 Kr. ' Telefon: 2434oiıııl••mll Böbreklerin çalışmak kudretini artınr, kadm, erkek idrar -zorluklanm, 

Tip: 9 Kartal marka 100 santim bezin 36 metrelik tonu 7R5 Kr. bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder 

••••••••••-Ambalaj ve nakliye ücreti müşteriye aittir. ••••••••••- idrarda kumun, mesanede taıların 
teıekkülüne môni olur. 

Bütün ağrılan kesen ~~~~M151A 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 
Dikkat : Helmoblö, idrarınızı temizliyerek mavilettirir. 

emsalsiz bir ilaç: dir ,s. 

NEOKÜRİN, :::~,~iş ve Romati>ma ağrılarını derhal • 

4 ' Af' .. IZMIR PAMUK MENSUCATI •• 
Grip, Nezle ve Soğuk algınlığında em~nl-

N EO KÜ Rİ N, siz bir devadu. Ateşi söndürür, viicuıl kır-
gınlığını alır. 

Nefis ve Leziz 
NEOKU•• RIN Bayanların aybaşı 

1 adeti .kolaylaştırır. 

sancılarını keser ve 

MAKARNA 
N Eo Ku• • RI N 

1 

Mideye, kalbe ve böbreklere zarar vermez. 
Günde 2 - 3 alınabilir. 

yemek isterseniz : 
İZMiRiN NE OK Ü R 1N

1 
i daima tercih ve ismine dikkat ed:niz. AŞÇIBAŞI 

nı... "-.Jy- 0~ _4.:ı..ı- ~._ .. _ •• ~...-.,..-- T1----·1 _ ı. ... J---

~ ....................................... _. ~~ 1 

Vapurların Haftahk Hareket Tarifesi 
20 Şubattan 27 Şubata Ka~ar Kalkacak • 

Vapurların isimleri, Kalkıı Gun ve Saatlerı 
ve Kalkacakları Rıhtımları. 

Karadeniz: hattına _ Salı 12 de (Ankara), Perşembe 12 de (GÜ· 
neysu), Pazar 16 da (Karadeniz). Galata rıh -

Bartın hattına 

b.rnit hattını 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 

tımından. 
_ Çarşamba 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 

(Ulgen). Sirkeci rıhtımından. 
_ Salı 9.30 da (Uğur), Perşembe ve PaLar 

9.30 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
-_ Her gün saat 9 da (Trak) vapuru sıstemı va 

purlardan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 d a 

(Marakaz). Tophane nhtımından. 
-Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Ma 

rakaz), aynca Çarşamba 20 de (Bursa) v e 

Cumartesi 20 de (Antalya). Tophane rıh -
tımından. 

). Salı 19 da (Bartın), Cuma 19 da (Bursa 
Tophane nhtımından . 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. İmroz hattına 
Ayvalık hattına _ Çarşamba 15 de (Mersin), Cumartesi 15 d e 

(Saadet). Sirkeci nhtımından. 

İzmir sürat hattına - Paza!' 11 de <İzmir) Galata rıhtımından. 

'\fersin hattına - Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Dumlu -
pınar). Sirkeci nbtımından. 

Telefonlar: Merkez Denlzbank Bina11 4249 7 
2 Acenteler Karaköy Köprübaıı 4236 

Sirkeci Yolcu Salonu 2274 o 

1 

1 

. 
ı 

KABIZLIK 
Mide, Barsak ve Karaciğerin ku

surlu işlemesi demektir. 
Bu üç uzvun iyi işlemesini te- • 
min için muhakkak gece yatar
ken ve sabah aç karınına bir 

kahve kaşığı 

MAZON MEYV A TUZU alınız. 

Alınması gayet latif tesiri tabii 
kolaydır. 

MAZON İsim ve HOROS Mar
kasına dikkat. MAZON MEYVA ~ 
TUZUNUN ismi taklid ed ılebi

lir, fakat ne terkip ve ne de tesiri 
taklid edilemez. • 

Hazımsızlık, Şişkinlik, Bulantı, 

Gaz, Sancı ve Mide Bozukluğu, 

barsak ataleti, inkıbaz, sarılık, 
Safra, Karaciğer ve bütün mide 

ve barsak rahatsızlıklarında 
yalnız 

.. EYV. TUZU 

Mazon Meyva Tuzu Kullanınız. 

, .. , ..................................... ~ 
Sa anlara ııan • 

ın 1 
En yüksek maldan en ucuz çeşidine kadar 

teminatlı , muhtelif nıarkadan 

SÜT MAKiNELERİNiZ 
gelmiş olup, yeni tenzilatlı fiatlarımızla 

kataloklarımızı istey niz. 

Umumi acenta ve Merkez Deposu: 

Türk • Avrupa Limited Şirketi 
••••• lstanbul. Galata, Perşembepazarı No. 61. 4 ____ , 

Yeni Bilet Sa+.ı Giıeleri 
Muntazam Posta seferleri yapan Vapurlarımızla seyahat edece •ım•ım•HH•llll•llll•llll•llll•llll•llll•lllllllll•llll•llll•llll• 

yolculara bir kolaylık olmak ve izdiham vukuuna mahal k.aı~~ ii T • • k• K 
1 

-
üzere bilet satış gişeleri arttırılmıştır. 20 Şubat 19~9 Pazartesı gunu • ur ıye ı•ı ay •• 
den itibaren faaiyete başlayacak olan satış yerlerıyle buralardan .6 

1 
k 
ak 

n-
sa-

tılucak biletlerin cins ve nevıleri a~~ıda yazılı~~r: 
1 - Karakoydeki acentelikte: B.utun ~a~lar ıçın k~~~ra b~letlerl • Cemiyeti Genel Merkez·ınden • •• 
2 _ Galata Rıhtımında deniz Ticaretı bınasına bıtişik gışelerd 

b 1 ı · • ~~ ~aske f~brikamız için dikiş makinelerinin tamirinde vukuf 
Bütün hatlar iç;n güverte i et en. sahibı bır makiniate iht' · • 

' e: 

\ Im-

T. A. Ş. TARAFINDAN 
Ötedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbetini 

kazanmış olan mamulatımız 
KABOT BEZLERiNiN 

İstihlak vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattırılmış olan yeni satış 
fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

4 No. 
4 .. 

Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 
,. " 75 " ,, .. n 

5 " " 
DeğirmenJi 90 " ,, " 

,, 
5 ,. 

" " 85 " " , " ,, 
8 ,, ,, Geyikli 85 ,, ,. ,. 
Q iffi,,,, ,, >I 

655 Kr 
595 ,, 
759 .. 
726 
731 

8'1~ " 
~ n " 
9 " " .. 75 " ,, " .. 615 .. 

L1 ,, Köpekli 85 ,. ,, ,, ,, 653 ., 
" ı _ Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka

rıdaki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarüi 
müşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlanna % 2 zam edilmek 

suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4- İs
tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara· 

dadır. - -' 

----------------------------"' Türk Endüstri ve Tecim 
A. ş. idare Meclisinden : 

Türk Endüstri ve tecim A. Ş. hissedarlar hey'eti umumfyesi 9 
Mart 1939 Perşembe günü saat on birde Ankara Yenişehirde Ka
ranfil sokağında kain Hususi dairesinde sureti ad.iyede toplanacak
tır. Şirket esas mukavelesi mucibince laakal yüz hisseye malik ht. 
sedarların, hamil olduktan hisse senetlerini veya bunu müsbit ve
saiki içtima gününden bir hafta evvel Ankarada Şirket Merkezin
de lş, Ziraat Bankalarına veya Sümer Banka tevdi ederek birer 
dühuliye varakası almaları rica olunur . 

RUZNAME: 

ı - Şirketin 1938 senesi muamelat ve hesabatı hakkındaki mec
lisi idare ve mürakıplar Raporlarının okunması ve tasdiki, 

2 - 1938 senesi b ilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve ida
re meclisinin ibrası, 

3 - 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii hak

kında karar ittihazı, 

4 - 1939 senesi mürakıplarının intihabı ve ücretlerinin takdiri 

5 - Meclisi idare azasına ticaret kanununun 323 ve 324 ncü 

maddelerinde yazılı salahiyetlerin itası. 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden : 
10.3.939 cuma günü saat (15) de Kırklarelinde Nafıa Müdürlüğü 

binasındaki inşaat eksiltme komisyonu odasında (30910) lira 21 kuruş 
keşif bedelli Kırklareli hükümet konağının birinci kısım temel bod
rum ve zemin kat duvarları inşaatının (10000) lirası 938 ve (20910) 
lirası da 939 mali senesinde tediye edilmek şartile vahidi fiat esası 
üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 938 senesi ga
yesine kadar (10000) liralık iş yapmak lazımdır. Şartname, plan ~.e 
buna müteferri diğer evrak her gün Kırklareli Nafıa dairesinde go-

rülebilir. 
Muvakkat teminat (2318) liradır. 

3 
- Tophane nhtımındaki yolcu sa.ı.onunda.: Marm. ara havzuile - . . . . . ıyaç vardır. Aynı zamanda yazı makinele- _ 

b 1 tı • rının tam. • ırın.ı de yapabilen.ler şayanı tercihtir . = 
hattı postalan için kamara ve guverte ı e erL M ih 

İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme gününden (8) gün evvel 
Kırklareli vilayetine müracaat ederek bu işi için alacakları müteah
hitlik ehliyet vesikası ve 2490 sayılı kanun mucibince verilmesi la
zım gelen diğer vesaik ile birlikte (10.3.939) tarih cuma günü saat 
(14) de kadar Kırklareli Nafıa müdürlüğü eksiltme komisyonuna ver-ın roz

4 
_ Sirkeci yolcu salonundaki Gişelerde: Mersin, Ayvalık, Bart = akınıst, tısas derecesı anlaşılmak üzere üç ay tecrübe müd- • 

-. detile. anga. je ed. ilecek ond. an sonra asli mütehassıs olacaktır. 
hatları için kamara ve güverte biletl.eri. . . . T 1 1 h t kif • 

1 1 1 lm k t 1 Vap • a ıp erın ızme ve ayet vesik. alar·il· e .. Y.e.nipost.ane cıvannda 
~~~G~~~~w~kbı~~a a~eym~ -_~n~~m~~~~~~~~~~~ra~&n. - ~=========================== ur-

meleri lizımdır. (1060) 

aat-
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