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YENİ YIL, HEPİMİZE KUTLU· OLSU 

1939 a Girerke __ ,,,,~~ft. 
Biz Ve Başkala 

Her Vakiffen Daha Zinde, 
Genç, Daha AzimU ve Daha Kuvvetliyiz 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Dütı bir Aınetllah muhabirle 
konuşuyordum: 

luk içinde. A vrupanın kararsızlığı 
en çok onu üzüyor, dahilde htikCı

4573Numara 
00000 Lira Çı 
Bakırköy Aklye Hastanesinde H 
Aldıkları Bilete de Büyük ikramiye 

Hava Kurumunun Yılbaşı piyan-~
gosu, dün gece saat 19,30 da şehri • • !!i!!ii!iii!!!!!!M•liiilji!ii!i!ii!!!!!!!!!!!!!ii!il 

mizde çekiJdi. En büyük ikramiye o- Fı l ,-V •• I 
lan 500,000 bin lira, 24,573 numara· az l u u (1 

- Ne mesut ml'Uetsiniz, dedi. 
- Neye, dedim· 
- Düşünün 1939 yılına ıirer-

metin mevkii tehlikede, hariçte ya çıktı Kazanan bütün numaraları 

harp korkusu lngilterede karar- •ii!!!iii!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!i!!!!'!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!~!!!i!i!!li!!!ii!i!!i!ii!!!!!ii!!i~~iiiiiiiiii!!iiiii!ii!!~~!!!i!!!t, sıraya konulmuş olarak ve tam bir 
sızlık doğurmakta. Koca Ingıliz liste halinde aşağıda bulacaksınız: 

Başvekal 
Miisteşa ken Türkiyenln halini, \'e dilşü

nün diğer mUletıedlk YUIJetlnı. 
Bu kü~ muk..,._ .. ••tıı&ü
nizin derecesini ~· kafi 
•lir zannederim-

Sonra bera~ h.ta•tih,sa! ~ .. 
-·-~ "uııyayı şoy e Dır goz-

den geçirdik:: 
Çin ve Japonya yeni seneye 

harp içinde giriyorlar. 
Amerikada hlli 10 milyon lt

siz sokaklarda sürüni,\yorlar. Bu 
yetmiyormuş gibi, bir taraftan U
zak Şarkta Japonyanın mütema
diyen yayılan nüfuzu, Avr.ıpada
ki kararsızlık onu rahatsız ediyor, 
ve silahlanmağa mecbur ediyor. 
Dünyanın bu en zengin ve en mü
reffeh memleketi yeni seneye ye
ni gailelerle giriyor .. 

İngiltere içte ve dışta huzursuz-

İmparatorluğu 938 i buhranlar i- Bugün yeni seneye gir- müterekki bir hayata doğ-
çinde pçlrdi, 1939 a endişe ıçin- mit bulunuyoruz. Tür ru ilerliyot. Halbuki Cihan 
de giriyor. kiye 1938 • büyük ve ebe • harp k , Tarsıztık 

l'ranaa, Avrupanın en dertli di tefini kaybetti, Esakat :ııı.- h •• ı. .... n içinde karanlık -
meleektı. Dahilde fırka kateve-aıa- JQ~o - .... u eunaeRı meşa - lara boğulmuş bulunuyor. 

- --s'·- .......... ~urrı ve mus m e- leyi alıp İsmet İnönüne Bu karanlık dünya içinde ay 
keleri tehdit altında. Dünün kuv- devretti. Onun için Türkiye dınlık kalan tek yer memle Bu numaranın eon iki rakamı, ya-
\Petli Fransası, 1939 a Avrupanın yeni seneye büyük ümitler ketimizdir. Yeni seneye se- ni (73) le nihayet bulan bütün bilet. 
en zayıf, en buhranlı memleketi o- le, yeni ve taze kuvvetlerle vinçle ve neşe ile girmek hak ler (lClOO lira, yani 1/10 biletler (100) 
larak giriyor. airı"yor, mesut, mu·· reffeh, knnızdır. lir "' · a, 1/20 biletler (50) lira ve bu nu-
~mM~~~i mrette silih~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·m~m~numuaaşağıw~nu-

de, seferber bir halde yaşıy'ln bir -
memleket sıkıntısı içinde: Ekme- mara yukarısı da (1000) lira, yani 
fi yok, yağı yok, eti yok, scbzesı y B k • ı • • T 1 1/10 biletler (100) lira, 1/20 biletler 
Yok. İstila ve büyümek hırsile da- una n a 1 ye 1 1ft1 ft aft a de (50) lira kazaıınıJflardır. 
hna silahlanan ve parasını yalnız 2 O O• O O e 
harp hazırlığına yatıran oir mem- ve M·ılletimize Temennileri 
leket. 1939 a yeni istila ümidiyle, 
fakat iktısadi buhran tehlıkelerile 
giriyor. 

"1939 Yılmın, iki Milleti Bağhyan Sıkı Bağın Daha (Sonu: Sa. 11 Sil 5) 

Soo.oot. 
Li•a kcı.zancın No. 

24573 

Lira ku..anan No. 

31027 

· k Kuvvetlenmesine Yardım Edeceğine Eminim 11 in önü, An arada Musiki TAN yeni yıla girerken Balkan devletleri Başvekillerine 1939 yılına 
ait Türki~e ile olan münasebetleri hakkmda müta!ealarını bildirmeleri-

Bu numaranın 25 aşağı ve 25 yu _ 
karısı (1000) lira, yani 1/10 biletler 

M il• Ok ı G d • ni rica etmişti. Yugoslavya başvekili seyahatte bulunduğu için bu mü -ua ım u unu ez 1 racaatimize cevap vermek imkanını bulamadı. Yunan başvekili B. Me
' taksas, gazetemize aşağıdaki cevaplarını lutfetmişlerdir: 

S • d R • • v d • TAN'ın 1939 yılına girişimiz münase~tile benden birkaç 
eçım e eyını er J kelime istemesinden istif~de ~ere~ umu~ıye~le TAN karil!ri: 

ne ve bilhassa dost ve muttefık Türk mıllet1J1e en esamımı 
saadet ve refah temennilerimi bildirmek isterim. 

, 
Türk • Yunan münasebetlerine gelince; evvelki senelerde 

olduğu gibi, 1939 yılının da, i~i milleti kendi arzulan i_le birbir
lerine bağlayan sıkı bağın bır kat daha kuvvetlenmsıne yar • 
dım edeceğine eminim.,, 

Bucgüın ~ AN'dla 
ikinci Sayfa Yedinci Sayfa 

TURHAN TAN: O :nıya devletı ci- REFiK HALİT: Kaçak (Hikaye). 1 
handa NİZAMETTIN NAZİF: Uslanmıyan 

Sual Cevap: bu dünya. 

Oçiincü Sayfa Fıkralar, şundan bundan vesaire. 

ÖMER RIZA: Geçen yıldan yeni Sekizinci Sayfa 
yıla. 

tinır. u ırra: ..... 
deJl) .._ fd valisi Fazlı 
çin Bapekilet milat 
İzmir belediye reisi B 
zun da belediy•~l\lt 
sinde kalmak 6zere 
liğine tayin edilecek~ 
lenmektecllr. 
Mebusluğa seçilen ~ 

teprı 1'akinin ywiD\ 
umdm mudürü CeW> 
tayini takarrür etmftUr 

Milli Şefimiz, Ziraat Kongre.inin ıon toplantuınJa. FELEK: 1939. 

Ankara, 31 (Tan muhabirinden) rasında dinliyen milli şef salonda Beılnci Sayfa 

1938 yılında neler oldu? 

Dokuzuncu Sayfa 
ikinci müntehipler, 8tJndık bafında reylerin; kullanıyorl 

- Cumhurreislmiz İsmet İnönü, bu- bulunanlar tarafından şiddetle al- TURHAN TAN: Yılbaşının ta ........... 
gtin saat 15,30 da refakatlerlned Ma- kışlaııdıJar. :n:ı~ TAN'da kimler yazıyor\ 

H Au AKA GtiNI>CZ: Yıl"..... e~lenceleri 
arif Vekili asan · Yücel bulun • * """9A 5 

SABiHA ZEKERİYA: Yeni Sene. duğu halde Musiki Muallıın nıekte- Ankara, 31 (Tan muhabirind .. n' 
Onunc• Sayfa 

Ankara, 31 (A.A.l - Bot olan ı--------------1 
Bolu, Çankırı, Kaysert, Samsun, Bur 1 t:.G 
sa, ~ntalya, Burdur, İzmir, Siirt, ece Tozkoparan 
Muğla, Ankara, İstanbul, saylavlık- e· 
tarı için s1.12.938 aımartesi günü ır Otobüs Devril 

bini fI di ....... r .. ı d '" TAN: Köylün.ün bir diyeceği var. 
şere en A-~ er l1' İnönü ınek - Bugu·· "~led l c·· h . · • n 0 6 en evve um urre-

tept~ verılen konserden evel ve IOJ1-. isi İsmet İnönü ve Başvekil Cela.l Alhncı Sayfa 
r:ı bır müddet müdurün , fkincl mfintebip ııfatile µıeb- Son karardan BOnra spor klüpleri. 
tırahat buyurdular. bUJda reylerini kullandılar. Ziraat Kongresinden resimler. Btr haftalık Radyo Programı. 

Kadın ve Moda Sayfası. 

On ikinci Sayfa 
yapılan seçimde cüırıı!urtyet Halle 
Partisi namzetleri Fethi Okyar, Hü
seyin Cabit Yalçın, Sadettin Serim, 

(Sonu: &. I l Si. SJ 

--------------------------~---.....ııı:ı ....... ..-...__~~~~~~~~~~-----------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~-

Bu biiyük kaza, otobU.te yol 
lunınasına ratmen, haflf~e sa 
ruldu. Tafsilin ve hldiseyi t 

den resim altıncı sayfanuzdad 



1- 1 - 1939 

PENCEREMDEN 

Olmıya Devlet 
Cihanda .... 

Yazan: M. Turhan TAN 
Bel~d~!e .. ~~kine Ziraat kurumu piyasaya -~iitfi Kırdar Barem Kanunu 
Mudurlugunde B J M• d E Dun Ankaradan Hakkında Deli. ma.bed~nin kapısına nıcçbnl 

hır dımagın nurln bir diişün
cesi olarak işlenen: "Kendini bil!,, 
vecizesini okudufu gün Aristo•nun 
dehasında bir inkılap "'ukun geldiği
ni ve o büyük filozof un hu iki keli
meyi temel yapmak suretile azameti 
hali ıö:ıleri kama~tıran bir mektep 
kurduğunu rivayet ederler. 

Tahkı.kat 'Var o ıktar a t Geld. ~-:Ben bar_em kam~nunun,.} l 18 ıncı derecesınde 12 lıra aslı 

Ç k w K v d• -<>--- mnaş alan bir memurum. J'e·r 
1 armaga arar er 11 Hastanelerde Yatak ni ba~e~e.~öre ~e:ecewr on ·~i , beşe ındırılmce bızım derece-) 

Adedi Arttıralacak de olan memurlar lıangi dere· ı~ı 
Evrakın Yeniden 

Kanuni sultan Süleymanın da e
debi, içtimat ve hatta bedii dclınsıııı 
biltüıa int:eliğiyle, Mzerliğiyle, kavra
Yl1 kabili etile ıu beyitte okumak 
mümküııdür. 

Halk içinde muteber bir nesne 
yok devlet gibi 

Olmıya devlet cihanda bir ncle11 
sıhhat gibi 

Fikir, ilk tabuda basit ı:örünür. 
Fakat Aristo'ya bir felsefe manzu
mesi ilham eden "K~ndini bil!., veci
zesi de öyledir. Hüner, 1>rta malı ve 
müptezel sanılan bir düşünceyi böy
le mücevher haline koymak ve ba
sit olduğuna inanılarak iizerinde du
nılmamağa alı!!ıılmı hayati hakikat
leri canlnndırmakhr. 

F,ğer Ya\'llzun 07'111 da sıhlrnfin 

her .nimctt<'n üstün olduğunu dile a
lınmaya değmez bir mfit<"arcle say
saydı, bu güzel he.)1İ yazmazdı ve 
effehivnhmız, Dclf mnbedindelcl vc
~ze kadar lqvmetli bir bcu;adan 
mahrum kalırdı. J.,~kin o, haıııfn hür
riyet, fazil<'t, marifet. servş.t olmak 
ib:erc ferdi ,.c içtimai havatta t3'5av
vur olunan ve oltmam1yan her nimet 
Ve kH'111"fİn bir Z('\'k Ve hir mana j. 
faıfE- <"dcbilmesi i~n sıhhatle bcrahcr 
tf",.f'11i chn"c;j rzım gel .. ccfl:ini - brl
'ki hasta halinde, b"lki hir hastnnın 
bac; ucunda - göriip anlrn·ınrn bu 
görümü ve duygusunu bir alknn in
ci g!bi cdchiyat tarihinin bi.ı' lı:C1şc

ıinc asmaktan kl'ndini a1amnmıc;tır. 

Ne yazık ki bir değil. bin sair sıhha
tin kıymetini terennüm etse o kıy

meti hasta olmadan luyıkivlc kın·ra
mak 'insanlar için kola;t• kolay müm· 
Jdin olmuyor. 

* Ne yalan sö11ire1im, on giin . ü-
ren 17.hraplı bir döc;ek esareti sırn-sın
da sık sık bu bl"yiti inledim. Gözii
mün önüne belimdeki sancılan, l>öğ
rümdl"kl acılan, yüreğimdeki hoğu
ca çırpıntılnn unuthıracak sahneler 
getirmek ve mesela zümrüt tm·hhırla 
bezenm'ş gümüş pu11u. altın çnln1h, 
elmas ağaçlı bahçeler düşiinmck is
tedik~e hn didinmenin tamnmite hoş 
olduğunu an1amkta gecikmiyordnm. 
Çiinkii hastalık demlerind~ en iri 
rimrfttlerin bir kinin kompriml'•İ, 
en seçkin elmaslann bir tutam mü
sekkin toz kadar kıymeti yok. Jlnsta, 
canından başka her şeyini ıztırap
sız 'bir nl"fes almak uğnındn {ednya 
hazır. Öyle bir demde pul nedir, pa
ra nedir? 

Muameleye Konması 

Emredildi 
Eski İstanbul valisi Muhittin Gs

tündağın Vekalet emrine alınması ü
zerine istifa eden bleediye makine 
ve sanayi şubesi müdürü Nusret hak 
kında evvele~ belediye müfettişleri 
tarafından tahkikat icrasına lüzum 
gösterilmis ve tahkikat ilerledikten 
sonra Muhittin Üstündağın emriyle 
bu tahkikat du~durulmuştu. 

Haber aldığımıza göre tahkikat ev 
rakının tekrar muameleye konula -
rak bir an evvel ikmal edilmesi lü -
zumu hakkında emir verilmiştir. A -
lakadar belediye müfettişleri tahki -
kata devam etmeğe başlamışlardır. 

Bu hususta hazırlanacak tahkikat 
fezlekesi bugünlerde Vali ve beledi -
ye reisi Lfıtfi Kırdara verilecektir. 

POLiSTE: 

Katil Rifat Her 

Tarafta Aranıyor 
Çerçevede Hasan Uzmanı öldür -

dükten sonra lraçan sabıkalı Rifatın, 
her tarafta aranmasına devam olun
maktadır. Rüatm çoğaltılan resim -
leri her tarafa gönderilmiştir. Sıkı 
araştırmalar neticesinde katilin ya
kalanacağı kuvvetle ümit edilmek -
tcdir. 

Gazinocuyu Tahkir Etmiı 
Taksimdeki içkili İzzet gazinosuna 

giderek kafayı dumanlamağa başla

yan Ahmet bir aralık, sarhoş olarak 

gazino sahibi İzzet ve şef garson Nu
ri i e a a a tut1.1 

ni de tahkir etmiŞtlr. 
Hakkında takibat yapılmaktadır. 

Oç . Sabıkah Yakalandı 
Bir müddettenberi gece hırsızlıRt. 

manitacılık, ve yankesicilik yaptık -
ları h<llde bir türlü ele geçirilemi -
yen sabıkalılardan Arnavut İsmail 
Hakkı, Niğdeli Cemal ve İbrahim 
dün ikinci şube memurları tarafın -
dan yakalanarak adliyeye teslim e
dilmişlerdir. * Şoför Ahmedin idaresindeki o
tobüsle vatman Mustafamn idaresin 
deki tramvay arasında köprü üzerin 
de bir çarpışma olmuş ikisi de hasa
ra uğramıştır. 
* Hal8skar Gazi caddesinde otu -

ran Kriıtina Bomonti durağından 
tranvaya binerken arabanın birden 
bire hareket etmesi neticesinde yere 
düşerek yaralanmıştır. 

Devlet Çiftliklerinden Bugüne Kadar Toplanan 

Hayvanlardan 1000 Koyun Piyasaya Çıkarılıyor 
Devlet ziraat işletmeleri kurumu, devlet çiftliklerinden toplanmış bu

İırtanbulda et piyasasına nhımlık lunmaktadır. İlk parti <>larak 1000 
yapmak üzere mezbahada tecrübe koyun bugünlerde geloo:?ktir. İkinci 
mahiyetinde hayvan kestirtmektedir. parti olarak ta 3500 kadar hayvan 

Bu vaziyet karşısında kasaplar, Trabzondan gelmektedir. 
kurumun Anadoludan hayvan getir- Kurum kendi hayvanlarından ba~ 
terek piyasaya çıkartmasını, bu tak- ka piyasadan da yüzde yirmi nisbe
dirde belediyenin koyduğu narhtan tinde pay alarak kestirecek, bu su
fazla fiyatla satmağa meydan veril- retle hayvanların maliyet fiyatlarını 
memiş olacağını ve ihtiyaç nisbetin- tetkik ve kontrol etmiş olacaktır. 
de mal getirtmesi lazım geldiğini ö- Diğer bir nokta da kurum kendi 
ne sürmüşlerdir. · hesabına kestirdiği hayvanları pcra-

Ziraat kurumunun şehrimizdeki a- kendeci kasaplara ve~meyi 1P...rcih et
lakadarlan dün bu mesele üzerinde me.ktedir ki, bu da ucuzlukta mühim 
bize izahat vererek dedi ki: amil bulunmaktadır. 
"- Bir de!a devlet ziraat işletme- Belediye narhından fazla fiyatla et 

leri kurumu henüz tam nazımlık ya- satıldığı iddiasına gelince; bu kati
pacak kadar piyasaya girmiş değil- yen varit değildir. Belediye narhı ha
dir. Kurum müfettişlerinden iB. Bü- ricinde satılan etler kıvırcık, kara
(ent usta ve Salahattin Tanyolaç hay yaka gibi esasen narha tabi olmıyan
van kestirme işlerine nezaret etmek- Uırdır ki, bunlar da çok az miktarda 
le beraber tetkiklerine de devam e- ve bir çeşit olmak üzere kestirilmek
diyorlar. İlk olarak sekiz hayvan keı tedir. Kurumun piyasaya girmiş ol
tirilmckle işe baş1anmı~, bugün bu ması1e geçen sen~in bu mev'simin
miktar üç yüze kadar çıkmıştır. Bu deki et fiyatlarlle bugünkü fiyat a
tecrübelerden müsbet neticeler al~ rasında 10-12 kuruş bir fark mey
dığı için kurum bugünlerde daha ge- dana gelmiştir. Ve gene bu netice ile 
niş mikyasta piyasaya et çıkaracak- et fiyatlannın azamt olarak 45 ku
tır. nı~an yukan çıkmaması da temin 

Piyasaya çıkarılacak hayvanlar, edilmiştir.,, 

BELEDiYEDE: 

Bazı Emlakin 
İstimlakindeki 

Güçlükler 
.---0---

Kanuncla TacliWit 
Yapllması istenecek 
İstimlak kanununda mevcut bazı 

maddelerle, istimlak edilen emliık 

hissedarlanna ayn ayrı hak verilme
si, lstanbulun iman dolayısile son 

zamanlarda ehemmiyet kesbeden is

timlak işlerini güçltştirmektedi'l'. 

Vali ve belediye reisi Lutfi Kırdar 

Ankaradayken bu husus hakkında da 
Dahiliye Vekaletile görüşmüftür. Ve
rilen direktif üzerine İstanbul bele

diyesi, istimlflk kanunundaki bu zor

lukları tadil ve istimlak muamcl.P.tı

nı kolaylaştıracak şekilde bir .kanun 

ltıyihası projesi hazırlıyarak Dahili
ye Vekaletine gönderecektir. 

EKONOMi: 

Yugoslavya İle 
Afyon Anlaşması 

Yapılamadı 

l:Skl ~ula~ ..... Üc 

Ay Uzatlldı 
Yugoslavlarla aramızda açılan af. 

yon müzakereleri neticesinde şim -
dilik blr anlaşmaya vanlamaınıştır. 
İleride müzakerelere tek!'ar devam 
edilmek üzere, müddeti biten eski 
anlaşmanın üç ay müddetle uzatıl -
masına karar verilmiş ve müzakere
ler kesilmiştir. Müzakerelerde 'Iürk 
heyeti reisi olarak hazır bulunan İk
tisat Vekaleti teşkilatlandırma mü -
dürü Servet dün Ankaraya dönmüş
tür. 

Deniı Ticaret Müdürlüğü 
Ankaraya Gidiyor 

Yalnız şu var. Bir nef'e!; sıhlıat. Mn 
bir türlü prtlara hağlı. Siitii 001.11k, 
yağt bozuk, suya bozuk bir memle
kette ya,ıyanlann sıhhatleri de ta
biati1c bozuk olur. O halde biz sıh
hatten önce iyi süt, halis yağ, it-miz 
su gibi nimetlerin de hicranını inle
mek mecburiyetindeyiz. Zaten :;ylc 
elmasa,·dı, o beyit, dilimizde im ka
tlar sürekli hayat bulur muydu? -

Eminönü Çamurdan 
Kurtarılıyor 

Diğer taraftan, yapılacak istimllik

ler hakkında vaktile şehir mütehas

sısı Prost tarafından yapılan teklif 
tc bu meyanda tetkik edilerek proje

nin hazırlanmasında bundan d3 isti-
Eminönü meydanı, son günlerde 

yağan yağmurlarla bir ça:nur derya
sı halini almıştır. Vali dün Ankara- fade edilecektir. 

Deniz Ticaret müdürlüğünün An
karya nakli kararlaştırılmıştır. Ev -
velki gün Ankaradan dönen Deniz 
Ticaret müdürü Müfit Necdet, An • 
karada vazüe görmek üzere bugün 
tekrar gidecektir. Müdürlüğün nak
line derhal başlanacaktır. Ya1nız bu
rada Uman reisliği ile bir de irtibat 
bürosu kalacaktır. 

Hayvan Hastahğı 
Devam Ediyor 

dan döndükten sonra meydanın bu ========-------
halini görmüş ve tcap edenlere lazım çin şimdilik kum dökülecektir. Mey. 
gelen tedbirlerin derhal alınmasını danın tanzimi için de derhal bir p:ro
bildirmiştir. je hazırlanarak tatbikine geçilccek-
Meydanı çaınurdan kurtarmak i- tir. 

Şiıe işini Halk Sandığı 
Yapacak 

Şişe fabrikasından fazla miktarda 
şişe alamadıkları için ihtiyaçlarını i-

Vali ve belediye reisi LCı tfi Kır-

dar dün sabah Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. Vali doğruca belediyeye 

gelerek şehrin sıhhi vaziyeti üzerin· 

de meşgul olmağa başlamış ve sıhhi-

ye müdürünü ~ırarak kendisinden 

izahat almıştır. Vali bu arada bil-

.ce üzerinden maaş alacaklar· çı, 
dır? ırw 

ııg 

C - Sizin dereceniz 15 inci dere- sı 
ce olacak, fakat maaşınızda bir deği- im 
şildik olmayacaktır. Dereceler azalı- kt 
yor, fakat maaşlar değişmiyor. Yal - ıy 
ruz dereceden dereceye geçişte eski- c 
sine nisbetle ufak bir tnaas farkı ola· 5~1 
caktır. Ve bu fark memurların lehi - . 

hassa hastahanelerdeki yatak adedi· ne işliyecekti!'. 

nin ihtiyaca gayrikafi olduğunu te

barüz ettirerek bu hususta tedbırler 

alınmasını emretmiştir. 

Liıtfi Kırdar dün, Anksradan dö

nüşü münasebetile kendisile görüşen 

gazetecilere şunları söylemiştir: 

- Ziraat kongresinde bulunmak 

üzere Ankaraya gitmiştim. Bu fırsat

tan istifade ile belediye ve vilayet iş· 

leri hakkında Dahiliye VekaletHe te

mas ederek izahat verdim.,, 

MAARiFTE; 

Büyük çekmecede 

Bir Yatı Mektebi 

Kuruluyor 
Belediye reis muavini Rauf Dc

m.irtaşla Maarif müdürü Tevfik Kut, 

doktor Hulusi ve ilk tedrisat 

müfettişlerinden İzzet, Bliyükçekme

cedekl yatı mektebi bina işleri hak

kında tetkiklerde bulunmak üzere 

dün Büyükçekmeceye gitmişlerdir. 

Mektepler Tatil Edildi 
Yılbaşı münasebetne bütün mek

tepler, çnrşamba günü sabahına ka
dar devam etmek üzere, dün saat 
13 ten itibaren tauı yapmı~ıı:u Luı. 

kinci ellerden temin eden küçük ima

lathane sahipleri, bu suretle daha faz 

la para verdiklednden şikayet etmiş 

lerdi. İstanbul Halk sandığı, şişey? 

kendi alarak ayni fiyata vermeği ka

bul etmiştir. 

* Denizbank umumi müdürü dün 

sabahki ekspresle Ankaradan şehri

mize gelmiştir. 

* Münhal mebuslultlardan biri

ne namzet gösterilen Denizbank Ma

teryal dairesi müdürü Sadettın Se

rim, bu vazifesinden istifa ederek, 

dün daire arkadaşlarına veda etmi§

tir. 

* Amerika ile aramızda açılan ti

caret müzakereleri neticelenmiştir. 

Anlaşma bu hafta içinde imza edile

cektir. * Bugünden itibaren nikel bir 

kuruşlarla, bronz yüz para ve beş 

kuruşluklar tedavülden kaldmlmıt· 
tır. Bu paralan bankalar ve mal san

dıklan bir sene müddetle alacaklar
dır. 

• 
S D•ı: • b" foi - ıumıze ır takım ya· ric 

barıa keUmeler giriyor. Bun· ~ 
lann bir roğunun manasını hl 
anlamıyoruz. nı eseld !ti egalo- uf 
mani, SpirUı el, ldtmk. dek<r 1 ~ 
r,asgon gibi. Bu kelimelerin o 
manalarmı izah eder misi - ıra 
niz? ge 
C - Megalomani kendini beğen - ef 

me hastnlığıdır. Bu hastalığa tutulan ıc 
adamlar kendilerini büyük görürler, ne 
bunlara da megaloman denilir. ra 

Spiditucl, zarif'rind demektir. Ko ıa 
nuşurken ince nükteler yapan adam- ı; 

lara verilen sıfattır. ;sı 

Dekorasyon. tezyin ve tefriş sana- s 
tına verilen isimdir. 

Filhakika son zamanlarda dilimiz- • 
de kullanılmağa başlayan yabancı ke en 
lim~ler günden güne çoğalmaktadır. rlc 
Bunlar hakkında okuyucuların müş- 'rii 
küllerini halletmek vazifemizdir. fo 

• ii 
S - Amerikada bir yeğenim ha 

var. Benden Atatürk ve Türk ru 

liik hakkında bazı eserler is- dy'i 
• • 1 

tıyor. Bana hangi eserlerı n 

göndermemi tavsiye edersi ·ın 
niz1 ~er 

C - Atatürk hakkında neşredil - ıım 

~ en iyi eser Ziya Şakir tarafından e g 
bir ay evvel çıkarılan "Atatütkün le 
·--,, ' • _ .. - 1.: "'"'"'rıHr Maarruıfih Ve 
siz Atatürkün "Nutk,. nu <ıa gond~, · 
rirseniz iyi olur. Atatürkün yaptığı '1: 
işler hakkındn bir fikir vermek üze- sı;1 
re de Tekin Alpın "Kemalizm,, adlı ~lı 
eserinden bir tane göndermenizi ta" an 

siye ederiz • 
o 

• . 
•Cr 

S - "l»eşlıur Adamlar An·, 
siklopedisi,, nde Flori11ah Na ıin 
Z(m Jıakkwda bir sütuna ya· h 
kın malilmat olduğu hcdde hy. 
"Aka Gündüz,, "Ağaoğlu Alı· lse 
mel,, gibi tmıınm~ yazıcıla • hn 
rımıza dair bir kf'limeye te • "n 

sadüf edilmiyor? Sebebini bl- ket 
ligor mwm11uz? · iiğ 
c _ Bu Ansiklopedi ilk neşre bat" la 

lanacağı
0 

zaman iki cilt üzerinden ha- ni 
zırlamış ve yaşayan kimseleri An - ltın 
siklopediye koymamak kararla§ • sı 

d • d- il ~r tınlınışb. sonra an esen ort c - . 
de çıkaI'J1'lağa karar verince, bu esa- l 

5 

51 bıraktılar, ve herkesi içine aldılar. ~ın 
Buna rağmen bazı eksikleri varsa, '1m 
bunu da ilk eser olrnasıuıı ba~~ • :: 

malıdır. 

İzmir, (TAN) - Vı1ayetimizdeki 
hayvanlarda şap hastalığı ı~lgın ha
linde devam etmektedir. Baytar mü
durluğünun tedbirlerine rağmen has 
talık söndurülememiştir ve yeni do
lan kuzuların ôlilınüne sebebiyet ver 
mektedir. 

Gilrıilrı R~~lı:TJ.lerl 
1 lklncikônu11 1939 

p A % .A R 

İzmir Kuşadası ve Dikili limanları 
hayvan ihracatına aylardanberi ka
palı bulunmaktadır. 
* lzmir, (TAN\ - Şehrimizde 

grip salgını münasebetile tatil edilen 
mektepler açılmıştır. Şehirde hasta
lık tedrici surette azalmaktadır. Ma
ttmafih grip civar kaza ve kövlere de 
geçmiştir. Sivrihisar kazasındaki 

mektepler, gripten bir hafta tatil edil 
miştir. 

Türk varlığının :ıynlmaz bütünlü- , 
ğüne yeni bir iş ve hız hayatı açan 
bu günlerin, yeni yıl içinde de, me
sut temadisi suretiyle aziı Türk u
lusuna umumi sağlık, sonsuz refah 
getirmesini dilerim 

Çapa M rka fnbrlkası sahibi 
M. Nurl Caoa 

Dün şel'rimizde 'mebus seçimi yapıldı. ikinci milntehipler, "Onh·er
site konfera:ıs salonuna gelerek. reylerini konulan aandıia attılar. Ya- ı 

karda seçimden bir intibaı ve salonda Parti namzedinin ilan edildiği .si
yah tahtayı görüyorm. 

con: 31 Kasını: 
1 lncl aY 
Arabi 1357 
Zilkade: BlrlncikAnun 19 
Gilnet: 7 ,25 - Öğle: 12,1'6 
fldndl: 14.36 - Akşam: 16,48 
Yatsı: 18.28 - İmsllk: 5,38 

YURTTA HAVA V AZIYETI o;a 

yeşllk6y Meteoroloji tstasYonundan nlı· tpa 
nan malO.rnata göre, bava yurdun bUtün •rf 
bölgelerinde kapalı ve yağı$lı geçmlş,rolt 
~Arlar Trakyada şıınali, Doğu Anado- 1r. 
luda Şnrkt, diğer bölgelerde umumiydleizd 
Cenubi tsuıcamettcn orta kuvvette, l{arn· 
deniz ve E,Se denizinde kuvvetlice esmlş-~es 
tir. fstanbt.tlda hava kapalı ve yağışlı geç·• lı. 
miş, 24 ıallt znrfındnld yağışın ınetre mu-elr 
rabbaına bıraktığı su miktarı 13,5 kiio·ınd 
çam 0ıarak öiçoırnüs. rüzg'ır Ştmaldcnnkı 
saniyede 7 - 9 metre hızla rsrnışttr. snııt vıh 
14 te bava tazyiki 7150,5 mlllm<'trt- ldl so-· 
hunet en yüksek gOn~te 21.2, t:ul1edc e.oYen 
ve en dilzfik 6,3 santigrat olaralt kn~-de .. cek. 
dilıniştir. nıe5 
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~ __ B u_G_u_·· N_I 
ieçen Yıldan 
·eni Ylla 
azan: Omer Rdll DOi;RUL 

Fransa • iran 
ihtilcifı """' eçen yılın en belli bqlı ''ufı, 

ı ~ dünyaya geçirtmiş ve yaşat-
; oldugu korkaJardı. Bu korkula- F k 
en buyiijii, çekostovakya bahra- ransa Hü Gmeti Ara 

yüzünden büyilk bir harp kopma- B f f 
-lolayısile hissolunauqtu. Bugün U mıya Ça IŞlyor 
• çi, geçen eyliilde baı ı~tert!'n Paris, 31 (A.A.) - İran ile Fran-
ıranın daha fazla san i mahiyette 1 sa arasındaki diplomasi münasebet
uğu söylenilir ve Müaih konf~- lerin iliktan keyfiyetinin pek u
sının kahramanlannı ltOytlk hır zun ·· -ı ~· .. 't edil kt 

b ı su~ uuyecegı umı me e-
- kun kurbanlan sayanlar u un- d. 
- ktadır. Fakat büyük blöfler de ır. 
- l t hl'k ti .nmlandır Bu müessif hadisede sivasi ve 

yanın en e ı e o,J -- • ik • -
- !;eşit bitflerle, en feci Jıaileler ıı_sadı bir takım rakiplerin gizli 
- sında kıldan ince bir mesaie var- tesırleri h'ssedilmektedir. Bunlar, 
- . Blöf yapan taraf müşkül nzi- İranın modern bir surette ihya ve 

tc kaldıiı zaman, ;a öne attlır ve tecdidi iş"nde ekseriya Fransız ser-
. may · · F k · 'lrladığı vaziyetin bütün meındı- es nın, ransız te nısyen ve 

ini sonuna kadar yüklenir, yahut profesörlerinın mesai birliğine mü
ricat eder. racaat etmiş olan Şehin-ıa.h Pehlevi-

• ~akat bu çeıit ricatleri müth~1 sar Y~ i fal etmeğe teşebbüs etmekte
hlar takip edeceji için blöf yapan dırler 
af, her ne pahasına olurH olsun, D'nlomatil( münasehetlerın kati 
• atılır ve Jtir anda blöf, bir haki- surette kesilmesine mani olmak ü-
olur. ınidile Fransa hi.ikumefnln Tahran 

• ~aziyet bu merkezde oldul'tınn gö- daki elcisin· Şah nezdinde teşebbüs 
geçen eyl(il buhranıbı blöf telAk- te bulunarak hadiseye sebep olan 

- etmek te, hakiki tehlike tr.ISkki kelime oyununun hiçbir ehemmiye
ıek te vaziyetı'n mahiyetini deği,. ti haiz olmadıi?ını bizzat izah etme 

, nez. ğe memur etfği salfıhiyettar mah-
ıTaziyet korkuluydu '" bfttUo Av- fellerde sovlenmektedir. 
•a bu korkuyu ta için.ten hiMed~ Bu mahfellcr. üç asırdanberi 
sarsı1dı. O zaman Milnih konf.,. Fransa ile İran arasında sıkı dost

sı kahramanlarının birer ımlh .,._ luk munasebetleri mevcut olduğu-
savılmalannın hiknıetl buvdn. nu, eski ve yeni İran'ın en kıymet

rup~, yeniden bir harbe ıinnek- li şahsiyetlerin"n, bilhassa Rıza Sah 
~ yirmi yıl evvelki facialst'la Ye.- P hl t · e evi'nin saltanat devrinde ra-
en karşıla"maktan korkuy~r, ve 

• 'le bir gailenin, bir hailenın te
'l'iirünü istemiyordu. 
q'eticede Avrupa sulhft kurlArılrlı. 
rnt ayni zamanda da Avrupa su]. 

nın mazhar olduğu büyuk terakki
leri sempati ile takip ettiğini ilave 
eylemektedirler. 

Yılbaşı 

Nutukları 

ııii yeniden tehdit edecek rııile1er 
ha:r.ırlandı. Zaten Ver9aydnn beri 
rupanın işi gücü bir dikenli . ıne
.. ,.i halletmek mukabilinde bır 5Ü
dikenli meselelerin ıeminini lıa-
:amak, ve daha sonra da bunlarla Paris, 31 (A. A.) - Yeni sene mü -
ın uzadıya meşgul oıınaktır. nasebetıle reisicumhur Albert -Leb -
Serd İngiltere Başvekili Mi~r run, saat l 1 30 da kordiplomatiği ka
llmherla'n, yeni bir tatmin •1!aae.. bul etmiştir. Papanın vekili, arkadaş 
e girişınekle, geçmJpıı dikenlı .nıe- lan namına bır nutuk söylemiştir. 
lerini kökünden halletmek •5 le. B. Lebrun, bu nutka vermiş olduğu 

tt 1 t "it anı-...ası lif cevanhı_ı.;n•- · - • 
\'~ n ~ a, nırı ge ·~·.,rm-., ~ . - Yeni senenin yalnız sulhun 
kkiye göre, Münih anla~nu•~de Şllndiye kadar alicenabane mesai sa
siyaseti bir hayli ilerletti, fakat Yesinde muhafaza edilmiş olduğu yer 
alıkta tatmin edilmit . olnı;~tan lerde idame edilmesine değil, aylar-
an istikrar değil, tatmın e 1 me- danberi müsellah ihtilafların fecayii

olmaktan doğan sarsın~ılar ve ne sahne olan mıntakalara da te~il 
raplar hiiküm siirmektedU'· ·ıh lr edılrnesine ahıd olmasını temenni e
:erçi Almanya, A vusturYa 1 

" ı- derun 
~ Südetler yurdunu kurtamıanı~ . B Lebrun Fransanın hararetli bir 
· tt"ğ' k ı .....1an wnra ~ t'bı ıınanl un e ı ı azanç a..., .ak t Al a milletler arasında mukare -
h1tmleye hazırlaDJlllttır, 1 :ı net tesisine çalı makta olduğunu be-
l.yanın :vahudileri tasıp tavc1ur:m Yan ve di ver memleketler hükumet -

· i dotuı' u:..'U le · lsetı ve bu siyaset n rtnin de böyle bir hüsnü niyet gös-
haceret meselesi biltiln Avrl~paiyı terınel .. ·ni tammıni etmi!':tir 
il; d'" kt t dbirler a m.a a ff• l ,,..n urme e ve e ıt erin beyannamesi 
ketmcktedir. . Berchtesgad 31 (A A) _ y · 

• v lll Büten- se en . enı 
lıger tarafta.n Almanyo a dev- ane Jntinasebetile B. Hitler, bir be-
la kur?1ak ıstediii (1krall~vrupa Y 

8 
nnaıne neşretmistir. Ftihrer, bu be 

• nüvesınden, ~ya~ ·nden Y nnaınesinde 1938 senesinin bilan-
tına doğru yayılın-., •ıyasetı Çosun11 y .• 

k b h 1 akt 
dm Milstf!nılt'- si" . .aparak Almanyanın harıcı 

sı a so nmn a • ,Jas tının ··h· 1 · · 
1 

i i .... ıetden let en mu ım mese esını hal 
~r mese esmi se seçk ~~- aıeseleler ~-~ek mecburiyetinde kalmış oldu-
• seneye ru a.- 5'WU bey d .. 

d d ınekt . an an sonra şoyle devam et 
• sın a ır. ....nt"'n edır: 

b leleri "'' u " llmanyan~-·~ m~ saacla 1tal- bir - ~~syonal - Sosyalist hareketi. 
• l'Upayı mC'H ... ettia• 11fima- ~UCıze gö termiştir. 

da "Tunus. Koraika, NJs., İstıkbalde ifa edilec-?k ·r 
eri baı göstererek yeni bir nıete- lince, ilk v . vazı eye ge 
fıdu etti ve üdenls stattlkOSUDU Yalist azifemız, Nas:o~al - Sos
ıatfar eden bir "ltdyet Oadas etti. ınan ~esa~u~u çerçevesı ıçinde Al
sele Akdenis st.tlltosaD• alika- ci sahadlletını terbiye etmiştir. Hari-

lııl • • •--'"14-: .. de bu da- eda- a Almanyanın vaziyeti tesbit 
-r ıçın .. ., ........ _... u.ıniftir lt 1 
işmeai Wllubollthlt fakat en tahmn · a yan dostluğunun bize 
..__ 'ba -...Jeyi ken- 1 etınekte olduğu mükellefiyet 
... &"WUHntn er, açıktır . 
onarmak ve tı.ı1a tl•eaDn:- kan Yoktur ve tenkis edılmelerine im 
plerek bu da'aJ'I e - B : 

e4tlfi anlapldı. zik u sene ıcinde bizimle birli1de na-
_ _. 

1 
k e ... .._ 1811.ika- t hameselelerin muslihane bir suret-

..,..-en ge ece ..., e lledU · 1 a lqntere ile ltal'9 a~nda lan di ınesı yo unu araştırmış o-
..,.. meselesinin konUf111aeaiı 'H teşekkiie~ devlet adamlarına da mü-

b•- d'l rız. 
'ıellelenin halline teteb - c 1 e- n· 
!18 .. •byor t unya hattı hareketimiz, komin -

.... • - ern al h" ıpanya meselesi de evvelki yıldan etmişti:y ındeki misak ile taayyün 

ıf yıla ve geçen yıldan 1e1'l J Jla :=:::--~··-· --------
t'olunan büyük meseleler ansın- mukadderatını karanlıklar sarnın!a 
ır. İspanyanın nıubddentı Ak- başladL 
zde emnint, statüko ve aıuvue- Şarki Afrikada bas gösteren Frnn
~eselesi olduiu için yeni yılı1' en !_iZ • İtalvaıı çeklıJmelerini bir tarafa 
baslı flk h 4 d1--lerfnden biri bl1 uırakırsak U ak 

• iMi t Şarktaki kanlı mil-
lenin f n,Pltere ve f talva rlt-nli ~&delenin bütün tiddetıile devam et-

mda konumlmnı olaeaktır. titl11i CÖrilrilz. 
.akın Şarkta Filistin mes.,Jesl P.. ihayet bütün dti11ya silihlanı .. nT 
~yıhn mühim me11elelerl al'Ulnda Ve •ittin dünya tehlikeden konı~m~ 
iYeni vıl bu meselenin hallini dr. nna biricik çaresini ailiblanmakta 
cek. Birdenbire ba D1eHleye Sa- huluyor. 
meselesi de katıldı ve SvlyeDbı İtte ı•n yılın lti1'npn! 

TAN 

Fransa -İtalya lhtilifına 
Bitlerin Tavassut Teklif 

Edeceği Söyleniyor 

Cl.EK 
1939 

Ycaan: B. FELEK 
Yalnız başlaqıcuu bllditlmb ı 

tesbihia dün, 1938 inei tanesini çe&• 

tik, bqün 1939 uncuya el attık. 
Daha kaç tane çekeeeliz? Onma 

kimse kestiremez. 
Beşeriyet, mantık denilen Dml • 

P.l bir akıl muhakemesi mahaall 
olarak ortaya atllllf olmuına nl• 
men hareketlerinde •u lbnl ketflae 
biç uymaz. 

Roma, 31 (A.A.) - Relazioni tn- e Fransanın lmparatorluğunun ta
ternationali mecmuası, Tunus ile Ci- mamiyetini müdafaa etmeğe ve ltal
buti'nin doğrudan doğruya Italyaya yaya arazi terkinden ve mü:stemle
ilhakını istemekte ve sulhün menlaa- kelerinde her hangi hukuki bir im
tine olarak Akdenizdeki siyaıd vazl- üyu bahşından imtina etmeğe karar 
yetin değişmesi lazım geldiğini iddi- vermiş olduğunu beyan ve teyit için 
a etmektedir. Tunusun İtalyanın ha- gitmektedir. 

Suffren zırhhsile yarın hareket ede
cektir. 

Cibutiye mütemadiyen 
aaker gönderiliyor 

Marsilya, 31 !A.A.) - Bir Senegal 
taburu Cibutideki Fransız garnizon
larını takviye etmek uzere bu sabah 
Sphinü ve Chantilly vapurlar.na ır
kap edilmiştir. 

Öldürene ceza verir, fakat lflerla 
hal çarelerinin ltapna birWriai lm
mayı koy1111qtur. 

Hayvanlan koruma eeml;red 7a
parken yemek için kuzu, buajı, ko
yun ve sığırlan boiular. 
Uzatmıyalım: Epef • mahltbtm 

amma ipi sapına uyma. Ea alalla 
geçineninin bile bir çatlak tarafı vu
dır. 

yatı için lazım olduğunu, halbuki 
Fransa için bir hakimiyet ve pl'eStij 
meselesinden ibaret bulunduğunu 

kaydetmektedir. Bu mecmuaya göre, 
Tunus meselesi yeni bir Avrupa vü
cude getirmekte olan ve icap ederse, 
henüz şüphe edenlerin zihlnJerini 

bilfiil altüst edecek olan ihtilalci Ro

ma - Bertin mihverinin tesanüt ve 
tamamiyetinin yeni bir delilini teı:kil 
etmektedir. "' 

Cibuti hakkında da mecmua, Ha
beşistanın en iyi limanının Fransa -
da kalmasının tecviz edilemiyeceğini 
kaydetmektedir. 

Bu mAkale hakkında mütalealar 
serdeden Paris siyasi mahafih, Şi

mali Afrika ile Tunusun FranSll için 
haiz olduğu ehemmiyete işaı·et et
mektedirler. Nüfusu Fransanın iki 
misli olan Almanyaya karşı koymak 
için Fransanın muhtaç olduğ-.ı asker 
ve amele harp halinde bu mıntaka
lardan gelecektir. B. Daladier, yann 
Tunus'a milli müdafaa nazın fıılnti-

F rcmsu; BQfVelıilinin seyahati 

Paris, 31 (A A.) - B. Daladier, pa
zar günü sabahleyin saat 10 da Tou

lon'a gitmek üzere vapura binecek 
ve saat 2.30 da Toulon'a vasıl ola-

Hitlerin tavassutu Bu yeni sene aninei de banma.-
mevzuu bahsoluyor n bir delilidir. Her birimis en u 1ü 

Paris, 31 (A.A.) _ Bn. 'fabouis, sene ihtiyarladık, yani ömrllmilda 
Oeuvre gazetesinde yazıyor. sonuna bir ısene yaklqtlk tliJ'e ...t.. 

caktır. Mumaileyh, orada derhal B. Chamberlain'in Fransız _ !tal- nir, taklak atar, avuç dolma pua 
Foch zırhlısına binerek Ajaceio'ya yan meselesinde tavassutta ··mtunma- sarfeyleriz. Neden! 
hareket edecek ve pazartesi günü o- sı, Paris hükumeti tarafından redde- Çünkii biraz daha eskidlk ve Wıas 

dilmiş oldu~·ndan Hitlerin ken - daha yıprandık! 
raya varacaktır. ,o;u B filmi ··- ... ___.__ 

di tavassutunu teklif edeceği söylen- azı f!r p.-uyoram: ... ~-
Başvekil, saat 10 da Bastia'ya git- mektedir. çeviriyorlar. Meaell suya atlıyaa 1tR 

mek U··zere tekrar gemiye binecek ve F adamı ıösteren filmi •- .. e-...1...1--akat Fransanın ittihaz etmiş ol- nı.-. Y vua-... 
saat 14,30 da oraya vasıl olacaktır. duğu hattı hareket dolayısile Alman sudan sıçrayıp ıerl aıltllyor. 

B. Daladier, akşama doğru Bi- ya yeniden bir dörtler konferansı Bizim de hayat filmimizi tenim 
zerte'e gitmek üzere vapura binecek akdini iltizam edecektir. BöyJe bir çevirselerdi, kimbilir ae War ... 

ol unlu. ve sabahleyin saat 3 de oraya vara- konferans, Almanyanın mustemle-
caktır. kelere ait metalibini izah ve tasrih Fakat acaba ltlr sihirli el Mm a.. . 

Başvekile yalnız kalemi mahsus etmesine medar olacak ve İspanyol rGmüzil tersine yqatmayı ......... 
meselesini yeniden gözden geçirec"k- buna talip olur muyuz? 

müdürü B. Chapier refakat edecek- t" "" Zannetmem! Belki pek uuna ı.; 
tir. ır. nu istiyebilir ama ~iumm ~ 

Paris, 31 ~A.A.~. - Bahriye nazı- lngiliz Harbiye Nazın Paıiate terini bir daha ~knJeyl eke....., 
n Campinchı bugun Taulona hare- Parla, 31 (A.A.) - İn~iltere Har- maz. Velev ki pnclr'lr pahuıa• oW 
ket etmiştir. Korsikada Başvekil Da- biye Nazın Hoare Belisha, Parıse Hayatın en cazip tarafı tattkt.alla 
ladier'i karşılamak üzere Taulondan gelmiştir. iki gün kallıcaktır. meçhul ve pürümit ol11Ş11dm. Elw 

--....... -------------------------------------ine olaeatımızı bilseydik ,hayat •a

lngiltere, Alman 
T ahtelbahirlerinden 

İtalyanlar 
ispanyada 
~liyorlar 

zehir olurdu. 
Belki de her yeni sene cl:ıet"

bayram edi imiz 365 silnlflk mecJm1 
bir devreye başlamlf olmam•sm .... 
lijidir. 

Endi~ Ediyor 
Barselona 31 (A. A.) - Cümhuri

yetçilerln bil' tebUğine göre: 

~A HABERLER 1 
Berlin, 31 (A.A.) - 18.6.1935 ve 

17.7.1937 tarihli İngiliz - Alman de
niz anlaşmalarında derpış edilen ba
zı haklardan ıstifade etmek istediği
ne dair Almanya tarafından İngilte
re hükumetine verilen nota üzerine 
bu hususta Alman makamlarile gö
rüşmek üzere gönderilen İngiliz a
mirallık makamı mümessilleri Vısa
miral Cunningham'ın riyasetinde yük 
sek rütbeli üç zabitten mürekkeptir. 
Her iki hükumet mümessilleri ara
sında konuşmalar gayet dostane geç
miştir. İngiliz murahhas heyeti bu 
sabah Londraya hareket etmiştir. 

Londra, 31 (A.A.) -İngiltere hü-

leti temine muvaffak olacağı müta
leasmda bulunmaktadıt'. Çünkü bJr 
taqtelbahirin inşası için asla bir se
nea'en fazla bir zamana ihtiyaç yok
tur. Ve Almanyanın tahtelbahir in
şaatı tezgihlarmın -miktah son za
manlarda muhim miktarda artmıştır. 

Tremp mıntakasında İtalyan fırka 
ları, Forms kasabası civarına kadar 
ilerlemeğe muvaffak olmuşlarsa da 
diğer bütün cephelerde tardedilmiş -
lerdir. 

Ankara. 31 ((TAN Jlubablrindm) -
Irak hükt'lmeti Dahilb'e lfazırJılma tQla 
edılen Jrakın Ankara Elçisi Ba7 !facl 
Şevket bugün Relsfcümhur bmet ln&ıa 
tarafından kabul edllınlftlr. 

• tzmJr 31 
Ba:vı- 1ıda b Bu mahafil, Almanyanın tasavvu- Cumhuriyetçilerin Lerid!l mınta - hen bt 

(TAN Muhabhinden) -
bal kul de b~ 
emfyen bir lene ma ... 

büınmU,Uır. Bir cina7et lhtlmall 
tabkllı:aıt )'llpılmaJdadır. 

rundan vaz geçmiyeaetlnl ve pilıa- k8'1UldaJd mukabil taaarruzları dıif
yet İngiltere tahtelbahir inşaati' Y• manm ~obla Granadella mmtaka•n 
nşına girmedili takdirde lnglltere _ daJd ileri banketine mani olmQftur. e 
nin malik olduğu tahtelbahirJerln Od Bir çok ha a muharebeleri olmu~ Denizli - Belediye elektrik antraım-

. li lik 1 ğı .1 A t k tur. Bir avcı tayyaresi, kaybettik da vuku bul n bir kaza netlet91nde 1* 
mıs ne ma o aca nı ı ave e me - F k 1 • kişi ölmO, ve Qc klli yaral• .. -·-
tedirler. ran isterin tayyareleri Martos Ja- • - ...... -. 

Bahri mahafil, Almanvanın büyük 1 en'deki sivil ahaliyi bombardıman e- D n • - 1 SonkAnundan ltnı.nıit 
bir bahri devlet haline gelmesinden ~erek 4 kadın 2 çocuk Vt bir erkeğin Y ud d ktorl r, icrayı sanattan ......,. 

d ğil d h . 
1 

. 
1 

d . . olümüne ve 21 ki inin yaralanması- dilec 1 rd r. Yalnız müıterilerl m...,... 
e se e ıç o mazsa şıma enızı h 

kumeti Alman notasını, 1936 muahe- . . na sebebiyet 'ermiştir. l5 ev tahrip ve m n ıran yahudllerd• iDGN'tJI' 
ıle Atlantık Okyanusunda merhamet ed"l . olan ı i doktonın faali)'ett. baJnmnnlıt 

desini imza veya bu muahedeye ilti

hak etmiş olan bütün !1.ükfımetlcre 
tebliğ etmiştir. 

Bunlar, Amerika, Fransa, İtalya, 
Sovyetler Birliği, Polonya, İsveç, Nor 
veç, Danimarka ve Finlandiya buku
metleridir. 

Londra, 31 (A.A.) -- Bahri ma
l-1tfil, Almanyanın takr}ben iki sene 
içinde İngiltere ile denizaltı muade-

. bi h b" k d" b" ı mıstır. d ---.ııı-sızce r yarış ar ıne a il' ır va- evam etmesine mtlaude ~ 
ziyete gelmesinden korkmaktaciır'ar. Valansiyanın bombardtmanı esna- • 

Nasıl ki, Büyük Harpte Alman smda bir kişi telef olmuştur. V rşova - Polonyanın bGtlD ~ 
· ı . Cürnhuriyetçi kıtaat, dün Lerida şehir rinde grip hilldlm .......... ..-. 

clritnotlan ngılizler tarafından ınağ- Varşovada 130.000 kili ,...... ......,.... 
lOp edildiği zaman Alman tahtelba- mıntakasına Karşı şiddetlt bir muka- tir. 

birleri, muttefiklerin ticaretini iı:rar bil taarruz yaomıslardr. -=-----------~
etmiş ve bu hal Lusitan anın batı- Bu kıtaat Rio de Sab nin cenu - korleri tarafından ybdlrill•A. 
rılması i.azerine Birleşik Ameri!uının bundan harekete geçerek Frankist - beraberinde Vanoc muhribi olcl • 
harbe müdahalesine sebebiyet ver- lerin sol cenah üzerinde kain Sarroca halde CebeUttarıka cer edllmlfttr. 
miştir. kasabası istikametinde Stıgre boyun- Hali hazırda Jose Luf9 m., O.. 

ca taarruz etmişlerdir. belittllnkta mevkuf bulUJliDAkta. 
Frankistler bu sırada llorjayı lha dır 

Çin • Japon ·Harbi Kızıştı ta etmiş bulunuyo ... Jardı. Dört İngiliz yara1ammf oÇ lft9a * lann arasında bulunan bir polJa im 
Lerida 31 A A ) Ilun sabah miseriniıı sıhhati tehlikededir. Km 

Hongkong 31 (A. A.) - Çin kuv Amerika sefiri Grewı Japon hükıi - Granadella uzerinde İsparıya harbi - disi hastaneye k~ • 
vetleti Yuşov civarında Kunşan i- metine bir nota vererek Japonyanın nin en muhim hava muharebelerin - İngiliz vapurlannm yeniden bom 
le Tayirşang arasındaki mıntakayı Çinde yeni bir nizam tesisine matuf den biri vukubulmuştur Stat 8 30 da bardıman edilmesi (berine İngiltere 
işgal ettikten sonra bu sabah düt- olan Amerikanın mesaisini tanımak- 70 cumhuriyet tayyaresi hafif bir sis tarafından tevdi ecUlmif olan ~ 
manı yeni mağlubiyete uğratmıflar- tan açıkça imtina ettiğini bildirmit - ten istifade ederek kıtaat topluluk - ya verilen FranJdst cevabına flç kf .. 
dır. Japonlar Yuşov şehrini tahliye - tir. lannı bombava tutmak iç1- nasvona- şilik bir tahldk komisyonunun te,. 
ye başlamışlardır. Japon kuvayı kül- Çüwle ilıililı Jist hatların zerinden uÇ'nu tardır kiline itiraz edilmektedir. 
liyesl Buyni istikametinden geçmek- Şanghay 31 (A. A.) - Uong Çing Bunun iızerin~ iki nasyon list filosu General Franko lngU 
tedir. Ueyin mareşal Çankayşeke hitap e _ havalanmış v iki filo arapnda kısa d'ği pta dy nalist tereye Yer. 

Çin tayyarelerinin bir taarruzu es den bir deklarasyonunu neşretmek - ve fakat şidd tli bir muh~be vuku- İ~gi:va mbi:de ~ hük1hnetta 
nasında kaçmakta olan Japonlar a- tedir. Uong, prens Konoye tarafın- bulmu tur. R mi malömıta gore 8 ge bulan hasar• 

Kurtis ve iki Rata muhaklak suret- lan tazmin etmek niyetinde olmadı-
ğır zayiata uğramışlardır. dan yapılan soD beyanatın banş gö- t d"" 

1 
şt ğını da bıldirmelrtedir 

İleri yürüyüşlerine devam eden rüşmelerinin açılması için musait bir e uşuru mu ur. · 
Çinliler bu sabah Yuşova fki kJlo - esas teşkil etti~ini bildirmektedir. Saat 9 da cümhurivet fuıtlarnın 6- Ciimlauriyetçilerir. 
metre yaklaşmışlardır. Şehrin etra - Japon mahafili, mareşal Çankay - zerinde yenl bir muhareb cereyan ledak&rlılılan 
fmda muharebe şiddetle devam edi - şekle Va§ingvey sulh müıakerelerlm! etmiştir Valansiya 31 fA.A.) 

larmd 1 1 Cebelüttanlıtalıi dtnia Valansiya ta'hki .... i ln-b Allcante yor girifmek için ara a an aşmış o - ......ı.._ L-~ ma., ç lr milyon 
Çin tayyare kuvvetleri bugün Kan duldan ~ütaleasmdadır. Halbuki bir mumıreucan Peçet vermiştir. Bu para AUcante 

tonu iki saat bombardıman etmif - ~k seWıiyettar Çinliler Çankayşe - Londra, 31 (A A) ~lkl gtbl- halk cephesinin bir heyeti tarafm 
lerdir Japonlann zayiatı alırdır:.. kin beyanatının kati mahiyette oldu kü mtdıarebede Frankistleı ıar.fm- dan getirilmiştir. • 

Amerila /apoft7G71 ve Japonya ile bugünkü tartlar dan yaralanarak karaya ouran D- Valansiya vilAyetlnd b 
protato etti içinde müzakere mevzuu bahis ola- panyol Cümhuriyetçilerinn Jose mat işleri için toplan.: ~ tahkl-

Vaşlngton 31 (A. A.) _ Tokyedakl mıyaeafmı lc:\dla ediyorlar. Luts Diez 'JDuhripleri, fn romor mı iki buçuk milyona yübeı=. 



Bir Evkaf Tahsildan 
Ihtilis Suçuyle 

Mahkemeye Verildi 

Geriye 9iden bir 
Elektrik saati 
Davası 

•~•kesici 6 Aya 
MahkGm Oldu 

TARAKANOYA 
PIERRE RICHARD WILM 

ANNIE VERNA Y ve SUZV PRiM 
tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan ve 

ÇILGIN BAKİRE 
Fransızca sözlü büyük aşk filmini gösteriyor 

Fiyatlar: Hususi 35 fotöy ve balkon 25 localar 150 kuruştur. 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

ISTANBUL BELEDiYESi 

ŞEHiR TiYATROSU 
Son Hafta 

ASMODE ii 
Y ••an : Fransuva Moryak 

Geçen yıl (Komedi-Framez) de en büyük 
nntvaffakiı* ll\llza-aa eser. 

BU A X Ş '.A:M: 

1-1- 1939 

ı VEFAT - Konservatuvar Seli 

reterl SalAh Candanın bıradr 

ri ve Steo Romano petrol ş; 
keti memurlanndan Reşid Caı 

danın pederi Gümrük Muhafaz 
kumandanlılı sabık aynıyat muha5f 
bi mesullüğiinden mütekait Emi 

Candan vefat etmiştir. 
Bugün öğle natılazı Aksaraydl 

V~de camiinden kılınarak Merkeze 

fe~de aile kabriat8l:Pna d~fnedile! 
cekt1r. 

; 2 

Yeni seneyi bir kahkaha tufanı arasın~ karşılamak istiyenler 

S U M E R Si masında 
Büyük bir.muvaffakıyetle g" ekte olan 

F E 1 N A N D E L 111 
Gülünçlü, eğlneceli ve gayet neşe.it temsili 

iKi AÇIK GOZ 

TAKSIM 
Sinemasında 

Görülmemiş bir muvaffakıyetle 
devam etmekte olan 

PAMUK PRENSES 
ve 

YEDi CÜCE 
Harika filmi münasebetile bu -

1 
gün yılbaşı için saat 11 matine
sinde muhtelif müklfath ve 

sürprizli 

il PAMUK PRENSES 
TOMBOLASI 

tertip edilmiştir 
İKKAT: T()mbola keşidesine iş
tirak için herkes aldığı dühuli
ye biletini saklaması lizımdır. 

Ve Yn.BAŞI hedlyesi olarak 
İlaveten: RAY .MİLLAND ve 

WENDY BARRİ tarafından 
UÇAN UUNAnm~ 

Radyo 
Cumartai, 31. ıa: 1938 

Sl!Nfl'ONILER: 
11,41 Berlin kısa dalgası: Senfonflt kol 

HAFiF KONSERLER: 

l
ser. 

7,10 Berlin kısa dalgası: Yeni sene kc 
ıerl (8,30: Solist konseri (Flüt, Kema 
serenadlar) '1,45 Prag: Sabah neşriyatı. 
Berlin kısa dalgası: Hafif musiki kons 
ri. ıs Berlin kısa dalpsı: Bando muai 
(18: 'Dennu). 18 BrQno: Pazar konse 
18,30 Moekova (100 m.) Karışık kons+ 
17,45 Prag: Orkestra konseri. 18 Berl 
kısa dalgası: Neşeli Akşam musikisi. 
Peşte: Ctıan orkestra11. 18,30 Mosk<n 
Artistik konser. 19 Prag: Millnovsld o 
keatrası. (Marş, Polka ve valsler. 19, 
Berlln kısa dalgası: Bando muzika. l&,l 
Moakova: Halk musildsL 20 Berlln kı. 
dalgası: Yılbavı konserl. 20,15 Moskov 
Komer. 20,20 Praı: Cek eserlerinden 6\ 
ıc-. ıcom.i.. 20 45 Bratlalava: Yeni :1 
komerl. 20,10 Ptıtte: Radyo popuriaf. ııı 
Praı: JeremlU takımı (Smetana). 22 
Prag: r>vei-U'ıh' -.rıertnden konser. 
OPERALAR. OPERETLER: 
~ -· • -··~ 11nnn tn ,. 'R, .. ,...._ 

filmini de gösterecektir. RHITALLER: PARK • OTEL 'inin 
Sevimli ve şık İspanyol dansözü 

1 
11,11 BeırUn ma dalgası: Piyano - K 

'ı 2 Büyük Film 1 rden man sonatıan (Schubert). 18,15 Bratlslı 

1 

va: Karpat havalan. 18,45 Peşte: Ha 

PALOMA de SANDOVAL 
l l!!lml __________ .. şarkıları. 19,30 Peşte: Piyano refakati 

keman konseri (Klara Fazekas tarafı 
dan). 22,15 Berlln kısa dalgası: Maki R 
ııer'in flüt - Keman serenadlan. ve piyanisti BRAULİO PEREZ'i alkışlamağa gidiniz~ Muvaffakıyet! 

bir zafer haline gelmektedir. Kotiyonlar - Sürprizler - Mutat fiyatlar 
Bugün saat 17,30 da MATİNE 

Fransız sinemasmm ild büyük aktörü 

JEAN GABiN ve MICHELE MORGAN 
Aşk ve hayat için yanan kalpleri.. Asri vakalan musavver 

hissi, müeuir ve içtimai 

s o N B U S E 
Emsalsiz filmi temsil ediyorlar Bu çarşamba akşamı 

S O M E R Sinemasında 

NOVOTNI 

Otel ve Lokantasa 
Müdüriyeti sayın müşteri -

lerinin yeni senelerini tebrik ve 
saadetler temenni eder. 

TEPEBAl}I 
DRAM KISMI 

1 - 1 - 939 Pazar 
iOndüz saat 15 - 80 da 
1 - 1 - 939 Pazar günü 
alqamı saat 20 - 30 da 

A8MODE 
leTIKLAL CADDESi KOMEDi Kl8MI 
ı - ı - 939 Pazar gündüz saat 15 - ao da 
1-1-939 Pazar günQ akşamı saat 20,30 da 

..... ·-------- M U M 8 Ö N D Ü 5 Tablo 

Nefis· 

Sinemalarında son defa o!Uak 
salı günü akşamına kadar göste
rilecektir. Her iki pema~fa çar
!llRm hava yeni filmler . 

DANS MUSiKiSi: 
18,10 Bratislava: 23,10 Moskova (10 

m). 23: Peete: 23,25: Bratı.aıava. 23' 
Prag. 

Bu akşam 
(RAHMET EFENt 

Salı ıfinü akşam 
Bil7i1k Operet 
('69 VILDIZ) 

Cumartesi .. ~ 
Matine saat 

(15) de 

-

-- - -- -

SEMORIT 
JEANETTE MACDONALD NELSPN EO'DY 

K 
Sinemalarında birden gösterilmektedir. Her lld sinemada pıaOırazııa Olve olarak : 

Ankarada Büyük Kurultayı• Açdıı 
Seanslar bugfi uaat ıı de bqlar Saat 11 den :ı e lradar tenzllltlı ~ Wlilir,. 

- - - -- - - - --- - - -- - - -
- - --- - -- - -- -- - -- -- - - - - - - -- - - -- ---- _:_ - - - - -- - - --- -- - ~------



= 1- 1 -1939 

~'AN 
Gazete 

T'AN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, hcrşeıde 
temiz. dDrDst, Hmlml 
olm•k, karlln gazetesi 
olmıya ı;alıımaktır. 

Ecnebi 

1 Sene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 " 
3 Ay 800 ., 
1 Ay 300 ., 

ası posta ftUhadına dahil 
llleml<'ketler için abone 
ddet sıraslyle 30 16 9 

ır • ' · 
· Abone bedeli peslndlr· 

~ nirmck 25 kuruştur 
•1~ mektuplar ı O kurus-

""<:i Uh:ımdır 

~ MESELELERi I 
1< ·nü~ ·d~· · · · 

I a iyeceği Var 

onun 
ü ·H ü 

sanın doğum günü üzerinde ittüak edilmiş değildı ve muhtelif rivayet-
yahudi tarınıeriPVvetle tcın r; sı Yapınak Ye ır· llrda~ ayrı~ 8Yrı b~ ısır, ler bir yana bırakılırsa o vakıanın 25 kanunuevvel ile 6 kanunusani gün-
için çerÇeveyi 0Kıe genişlet as:ecburiyetizıde kllıd, Çin. Furs, A~lcağı !erinden birine bağlanması lfızun geliyordu. 
yanın yılbaşı diJbu] ettiği :.d. teı:ı Çek.indik b almak demek oı...- 1 dün Meclis uzun gürültülerden sonra ortalama usulüne baş vurmayı ter-
tik ' a ıseı:ıiı:ı tarih ' . u Yazıda medeıı üa et- cih etti, birinci kanunun yirmi beşinde veya ikinci kanunun altısında 

. HiristiyanlıJllcekj dev· 1 r;esllıi kayd ile ikt; doğduğu - müsavi kuvvette - iddia olunan İsanın her iki rivayete göre 
Iarının ve djğer Inillet~r ~rde Türkleriz:ı ~ an oğul ikinci kanun ayının başından ya altı gün evvel veya altı gün sonra doğ-
kendilerine takvim~:~ ' Uııanıııarın 1sri' muş olabileceğini gözönünde tutarak 
ve bu takvimle?'. ircr baş b ..,..A • ikinci kanun ayının birinci gününü 
lunduğu gib' R d 

1 
u - ~- · . e ••••••••u•-- yılbaşı tanıdı ve miladi takvimin bu ı on a Romayı ~ -~ ':fı, t 

kuran Romulüğndaıı t b" ,. lrr f esasa uygun olarak hesap cdilmcsi-
ed·ıd·ğ· · .n. es ıt ..D/~ 'C'!ftr ı ni karar altına aldı. ı ı ıne ınanı~ ".İıni vard . -. ~~ h AN 
Romuliisün halla - riva ı. J, '"ile, /Ji M Tur an T Demek oluycr ki yılbaşı diye bü -

te .g~re. - ~u .. tn~ "e ma~:n ,.,. 3-"'clc?:kıı. • tün medeni dünyada müessir olan ve 
bırıncı gununü ilan tt. ~e. r • adeta beynelmilel bir bayram halini 

Fakat bu takvim 55 ü e ı. ~ O~e .~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••---._.-+ almış bulunan neşeli günün tarihe 
hengini muhafazr ikigs:0:1:~~/:::i~i ~.a.kabul edilmiş v~ ~~vsiı:nler~ ~- doğu~u, İsanın doğumundan 325 yıl sonrad~ ve bugün 19~9. u_ncu sene-

Z ngresinin son toplantısı ve olunmak yohniş olduğ (l'f}~ .lııonuna 22 veya 23 giınluk bır ay ıla- , ye gırmekte bulunmaklığımıza rağmen tanhin tanıdığı mıladı yılbaşılar 
tok a~~ ~~hnelcrlc dolu idi. lar yüz gösteriyo un O-~~ .dan muamelatta bir çok karışıklık- ancak 1614 tanedir, çünkü şu kısa ifadeden de anlaşılıyor ki İznik pa-

ısı ılc, kaymakamı ile, Meşhur Sez~işi fü 'IJ~ paslar meclisinin kurulduğu 325 inci yıla kadar kanunusani ayının bi-
~~ ,:ekili ile ayni salonda, gün ve altı sant-~k su: /j ~· de uğraşmayı ihmal etmedi, seneyi 365 rinci günü yılbaşı değildi. 

d rafında, hatta hazan ay- Fakat )_'_llbaşıru ~ biriı 4ı be Jıfetile esaslı ve ilmi bir değişiklik yaptı. Bu münasebetle hicri tarihe ve o tarihte yılbnşı olan Muharrem a-

5 

Yeni Sene 
Yazan: Sabiha Zekeriya Se 

_ Ey cemaat, "rahmeti ralın 
kavuşan 1938 ndlı "Piri ffıni,, ~ i 
bilirsiniz? 

Bu öHiniin telkinini 'ermek 
düşmez. Onun sen iat 'c hnscn 
PiNme da wlarının ) nnı:ıçlannd n 
luklarile, çocuklnrile, gii sii .} ar 
mış, nynklnrı J,.anlnr içinde a"lı~ 
çırpınarak kacısan İspnn) ol mi 
İspanyol anaları 'erecektir. Bu sı 
ce' nbını, zulfım 'c kahrın , i him 
cefnnm yiiz binlerle ) erk l' Sl' 
Çinli yaralılar, Japol'I~ anın azcrm 
hasını doyurmak için, aclıkt:ın 
Çinli çocuklar \Crccek. Bu su 
cc\'ahını Hnhe istnn c;chir)crind 
lcri, kollan bağlı l'Sirler. dav• h 
rında yol kesen çete lıarplerilc 
holan, istiklalini kurmı~ n cat 
zenci ltiilelcr 'erecek. Bu u. lin 
'\ nhını, mez.bahadn ho v•a lanır 

gık deml'dcn teslim olan !'\u 

milleti, akakçn knhhece satıla 
koslo\ ak halkı 'crcccl ... 

Şarkta, Garpta, As) nda, .\fri 

. e Yanyana oturuyordu. duğu gun yer )'Ü;uvvc es~ ~h...~ci günü olarak ipka etti, işte İsanın doğ yının hicret hadisesiyle münasebeti olup olmadığı bahsine de te-
z SÖyliyenlcr arasında o ~· b t k · b .. 'Jııı-~ · 1 k ·- S d" 1 · 

gı u n vun van S<> lJ· "" ,,.tli takvım o ma uzere cznrın uze ttı- mas edelun' . Muhammedı"n Mekkeden :;\'fedineye hicreti miladın 622 inci b b 
§kil d' d ~ .., insaniyeti kılıçtım geçiren, ar Ş k e ıyor u. kırk beş_ yıl son~e~ ~l.J ..... e: •ı:zarın takvime çeki <!üzen verdiği tarihten yılında ve eylül ayının yirminci pazartesi gününde vukun gelmişti. Ka-
ndar yalnız ezilmiye, ver Eskı Romanı.. f',.,_ ~.J .... n_ 1 • t• ve '\ nhscti bir ~ahn medeni~ et a 

Avrupada elinde kandan, ntestcı 

lfımdan yapılını bir bn.} rakln 1! 

lı' . .,,a ~1~l "'-.q ımış ı. meri takvim itibarile 622 eylülünün 20 inci günü Rebiülcvvel ayının sc-~~ "~a alışlon olan Türk köy- den bir çok kırıt ~!Cl, <IJ_~<tk isteyen kilise, o yıkılmış şevket tılemin- kizinci gününe tesadüf eder. Fakat ne Muhammet, ne de Eshnbı hicret nnın arasında kuran, diin~ a~ a 

ertııniyeti gördükçe heye nun üzerinde yaJ ?Js't. 8ô'sine mal edinmişti, gül gibi kullanıyordu. Bu- kendi içlerinde geçen büyük bir vakaya izafetle tc sbit olunup gidiyor- sumlnrın hakkını çii:•ni~cn, d 
•Yetin kendine verdiği bi Sezar takvimi•,~4;,J..~Ce.Jı~- veya büyük makyajlarla benimsediği gi- gününü yılbaşı saymak gibi bir düşünce taşımamıı:lardı. Bütün yıllar, şet 'c öliim snt'nn, knn di>k. n, 

:ına or sevincini kürsiiye fır dırılmasında ve ~ ;,: ... ~ J>ol}klik putperestlik devrine ait yortuların kal- du. İkinci Ömerin Halifeliği zamanında "Şaban aymda yazıldı,. diye ta- hukukunu, kanunlarını ~ ırtan t la 11ı. n söylemekten ve izhar retti, fakat yılba~ rtı:Yıgeçl4 iristiyan bayramlarının konulmasından iba - rihlenen ve Medineye çok uzp.k bir yere gönderilen bir emirnamenin 

1 

teki biitiin znlinıll'rin ha ındaki 
iln 1'llltnıyordu. Fakat o kiir- B tı l'Jcı '~ 

sil e u şekil, mil <lkJ11ı: '", 4Jın biriydi ve o gün şenlik filfın yapılmıyordu. hangi yılın Şabanındn yazıldığını anlamakta yiız gösteren güçlükler, 
1
.. t n k ı ha•ana ncdrl'n 

y db Y1 
• tered .. ,cıg11 b 8oı; z yirmi beşinci yılına kadar devam etti. O halife merle müşavir erını ta vım ışı ı e ı gı cnınıye mecbur etti ve . y Zaınan, sağı, solu kolh- l dlh. , ~ Ö 1 . . k . . . ·ı ·ı ·1 . um acı ı np p .. 

an i sakınarak, cckinerek l r '> ,_,, • ed" l h' t' takv' b ) k k b l d" . her halde insan olanlar \C lD d v·ı • u_çuruma yuvar a · <.i .. "'1 "§J:t1 ··ş yolunda hayli ilerlemiş olan hiristiyanlıgıv hıcretten on y ı yı sonra ıcre ın ım aşı o ara a u e ılmesı egı ı'U \' d .. d .. k "'"'· 1' • f ' k . 
yordd e upe uz onuşu- ~ toplanmış, me~oı-, ll <ltıJlfll urtarmak için İznikte büyük bir ruhani mec kararlaştı, fakat araplarca Muharrem ayı yılbaşı sayıla geldiğinden on şe aat etnııyccc tır. 

h nıne - İsayı da hıt:, sıc ~ lctı/0/'lafl~ önleyecek tedbirler alınmış ve İsa di- yedi yıl evvelki Muhtırrem, hicri tarihe mebde olarak knbul edilip lJ. 
%Ü -;n1tled~ bsöylidyecek bir sö- lanm1ıştı. '*~,.trecek _ kaideler, düsturlar, ayinler falan aşı- hesaplar ona göre yürütüldü ve hicretin vukun geldiği gün yılbaşı ta-

1938 
i 

1939 
n ulaştıran geceni 

. rı ura a topladınız, ştc bu büyü ..., nınmadı. 
galıbaı dini · b • d" ..... 1 . hb 

1 
. 1\ rısındayız. Londrn, Pari.,, Nl'" · cym cnı ıyor ve takvimi olarak ip·•ıı~d... Sezarın düzelttigvi eski Roma takvimini kilise Yahudiler, Peygamber erı ve re er erı iusanın kendilerini Mısır-anlatıı· _J/ ... s.... Beri in. Uoına .} er~ iiziınde ne · lamak is~edi,_ Nıın;411ı; --'ıl~ m ona, hiristiyanlıktan kuvvetli bir çeşni aşı- dan çıkarıp hürriyet yoluna düşürdüğü tarihi (15 Nisan), eski Hindliler 'Jl\.:- ~ki, köylüyü düşün- bu hususıyetı kallll Clr:t.~f!lııl ar takvimlerinde yılbaşı sayılan mart ayından dünyanın yaratıldığı günü tarih başı saymışlardı. Fakat medeni dünya- millet, ne lrnd.ır de\l"'t m<'rk il 

nı uş, :ılarnış, iluçlannı bul- İznik papas 1 CoJ 'J><t.&: <.>icikanuna nakletti nın kabul ettiği yıl başı İznik meclisinin bulduğu gündür. bu kıtalardn .} aşı~ an ne kadar 
§;!s1:~ütün .burada konu- başı,, saymak ve ltfııı(, .. ~~·.ıin düşündükleri şey, !sanın doğduğu günü "yıl Ve bugüne tekaddüm eden gece insanların hemen her yerde gülme- \'arsa bc.}nclrnilcl b.:ıhul edile 
ı:tıan!1P'ını,'eylerı~ ka~tta kal iğl.akvim için de ayni hadiseyi mebde yapmaktı. Fakat !- ğe, eğlenmeğe hak buldukları şen bir takvim devresidir. 
Ya :'hl1 •8~sını ıst~nz. Eğ~r yılbaşında.' de başını lmtlulu\or. Muz'ls .... duns, 

ııi:~aş;na ali Ziraat Vekili- miz hallini: milebilir 1, hepi-

lıit diğeı Kimi eş dost çoc~':tl;,ce eğl.miyoru~ 
derdini dökl'. En gıir sesile _tü _ ki . "'iJ l ukl cak 
VQl'! \yetlerini anlatı- go rur; m:ı; >. : arınaöyun 

• . . . _..., u:ırı -rı.)ı • -
- Askeri.rxat vınn ıtırnf etmel esı... ~ d,., • ..ışnafı~a.,lıa gu - , YILBAŞI 

~csuliyet 511.indcyinı t-j r • müşlü tinci kuyruğu yollu-; kimi 
İ§i cınrettil ·-.. 1·• 'f kabaran şarap içer; kimi :kırk üç emur ann 1"azı e ve 
l>llr, çiinkii :ın bellidir. Ona bir derecelik dut rakısına Yangelir; 
)'en cezayı : 0 onu m 11tlaka ya- kimi de bakara ınasasında sabaha 
ntlidiirleri, \~zsa kendisini bekli- karşı :ispinoz gibi düşünür. Dedim 

Eğlence • 
1 e 

:tnakanıların b'ızi.._ nah· 
h W• ama ... ıyc ya her yiğitin bir nane yiY§i, her 
. elJi dcgıl. 1 uhtarlıırı, hatta kay 

Yazan: 
ısterıerse ,.8 kişinin bir yılbaşı eğlenişi ardır. 

" le ve meııullyctleri 
cez, ·· .. l Acaba böyle eğlence 8\nleri-ki . gorur ei isterlerse yaparlar AKA GÜNDÜZ 

sı de bu d Jar. YaPJllazlarsa n~ mizde, eğlencc:rnitin t:ımnl\lığını 
ayn• h . 1 azıned de mesut olurlar. 1- zedelemeden faydalı bir iş le gö-
iş görüyor, bin memuru, ikisi de remez miyiz? 

ıra alıyor, Fakat biri Meseliı bC!n ~ arkada~rım 
. '1Jlliı akşan;rmfiyor. bayramlnrdn köylerdeki fakir ço-
:rn fitak~clcri * N !ft" ,,.... ;\ 
lerin btı b . cuklara defter, kalem, last-,, ki-

ser tyoda zıraat kongre · b4 
karşısınc18 he4tip edcrlten k'" 1""- tap falan götürrneyt ucuz eğ-
kün değ'Jd" oy u lence ve kolay bir adet edlnl\işiz-

Tr'" 1,,ı 1
• tU açık konuşuşlan ı. 

~0Y .~ kon~ duymanıak nıüm- dir. Şunu da temin edeyim •ıt bu 
kah\'CSınde, d< eğlence ve iıdetin;,izden hiç b4 za-
tında değiı, Aır hem nerede köy rar görmüyoruz. 
Ba .. ş'fe. k. ilin kar :narında, rın~r al- Jd"tancıı- rı 
Tii k ~ Geren sene Bsbıali • •"V<l 

r ı) e "e bilnda vekillerin ''e :r 

Bu, :Yıılnıı Ttda. Hcnı de bütün beş yüze yakın kitap, kaleın, tef-
nasip 0~rnuş Lİdilnl'a onllnde. ter hediye etmişlerdi. 
geni[ ~uı-ıiyeti ye Cümhuriyetine 15 inci Cüınhurfyet bayraml\da 
A.nıerikada görc\a:ıhariyettir. Bu da Ankaranın Bvıkalar Cad<lesi 
Avrupa menılc" yalnız bir de yak ok 

"il esnafı bu hayırlı iŞC öna 'u-hnlkın bö)'le acı. Bugün bellihaşlı · ile ~ 
masına, ba~ırıp .rinin hiçbirind& lar. Burada Akın terzi evı .a 
kan yoktur. ' 

81 
açığa dert yan. deposu sahibi B. jJasan':ı çok tc-

Cümhurresirniıh'et etmesine im. şekkür ederiz. 
· k "" 1- kl rı öyle ~ lan dert ve şiltAy Fakır oy u çoeu a : 

sine büyük ehern~et İnönü. hal- vindiler ki kalenı ile tarif ~
nu her nutkunda t inin dinlenme- mem. 

· ~ ü ol· te ziraat kongresi t "erıvor ve hu- Hediye ve eğ}ence gun cırı 
dinlemiyc, onun de r ediyorlar. İş. Vllbaşılardn böyle bir çeşit et-
meşgul olmıya dahi JiivÜ yakından lence yapılamaz rtlı? . 
ve Ciinılıuriyet rej;Jrilr. Yakından Fakir köy ÇQcukıarının i]ıtıya~ 
1ii işine verdiği bü esile \'ermic;tir. k t be\ 
tebarüz etfirıniştir • .} ;n )<Öy ve köy- lan bu kadar değildir,. f~ ayalnı~ 

Kongrede verilen ,; ehemmiyeti ortalığı iirkütıneınelc ıçın 
r "k' . . 1 1 1 okul ge-

mevkiine geçınesi ise ı ısını e e a ıyorunı. -
• b" . arların tatbik reçleri, 2- şeker ı ır devır açacaktır · lı ız 

l====~=~~-J ernlekette ye- Evet, ~ekeri köye sokına Y 
Ben tecrübelerhnıe biliyorum k.\ 
köy, bilhassa köydel<i fakir çocuk 

(Sanatkar Togo'nun neşrettiği albümden) 

= 
şekere muhtaçtır. . marifetinden bahsetti, yenildikten 

Şekerle başını hOI olmadığı . ı- sonra bilmem kaç dakika sonra, 

çin uzun yıllar ,,ı1rış etmemış- her halde şaşılacak kadar kısa bir 
QJ" 'k t 1 tir • Fakat bir gijn, r,{altada ı en zamanda kana karışıp kuvve o u-

rahrnetli Profesör suleyman Nu - yormuş. Şusu iyiymiş busu fayda-

man Paşa bana ksbve şekerinin lıymış. 

O günden sonra dikkat ettim ve 

rahmetliye hak verdim. 

Ben şeyi de bilirim: şeker şer

beti bulamadan ölen kızıla tutul

muş fakir köy çocuklarını. 

Eskiden her akşam zütlenir-

ıınııyn, knhk ılın aıahı du~i.di 
<lim, şimdi her nedense ayda on buğula~ an , i ki, han i kal n 

beşte bir zıkkımlanıyorum. Onun kaynadı,ğı bilinmi~ en ne e, hol 

için bu okul avadanlığı ile şeker• sonsuz bir ı;el' le gibi oh klnrda1
' 

işi bana biç ağır gelmiyo'r. Yılda şnnıyor. Nc~·e \C nkin l'\ ıı n 

bir iki defa iki Klüb'le birkaç İstafi . anlnnuyoruın. Bu nl' e 'e kal 

linn'yı (tut ki içt;m) ediverince 1939 ndlı çocuğun, do •uın giı 

bir kaç yavrunun defteri şekeri çı- tesit için mi? Onun babasını. h 

kıveriyor. nın bahasını da tnnn oruın. Dun 

Bu şeker işini bir de bana Bay 

İbrahim Etem Akıncı anlatmıştı . 
(Şimdi Malatya Valisi) Milli mü-

cadeledc bir nkıncı mi.ifrc-wsinin 

kumandanı olan bu fedakar va

tandac;ımız. çoluk çocuktan mü

rekkep 15-20 kisilik bir kafileyi 

bir mağarada sakJamnk mecburi-

yetinde kalmıs. KPfilcnin nzıip ka
tığı bitmiş, bereket vers·n ynnla

nnda üc okka kndar kahve sekcri 

vnnnıs, bunnııla günlerce aC'lık-

tan. dermansızlıktan, ölümden, 
kurtulmus1ar. 

Bay Etem Akıncı bunu b::ına 

Balıkesir'in istirdadında istasyon 

yolunda anlatını tı. 

Dikmen yıl<lızı adındaki roma

nım işte bu h;'t:fıyenin eseridir, ve 

o kafil~in başında Dikmen Yıl-

dızı varmış. Bµ adı ben verdim, 

asıl adı başka(!ır. 

Diyeceğim Şlı ki, bu gibi bay-

ram ve C'ğlencc günlerinde iyi iş

ler de yapabiliriz. Cemiyet kur-

maya, kap; karı dolasmağa. rozet 

satmak için srnaşmağa lüzum 

yok. Her fert v .. ya her üç beş ar

kadaş sırf ken<:i arzulan ile bu 

hayrı işleyebilir. 

Bu işi moden, asri bulmadınız

sa yapmayıveri:siniz, sizi zorla

yan yok. 

B~~ı 
Hediye Veriniz 

Bugün YıUa.şıclır. Yılbaşı 
Ana ~nü~iul~r. Siz. de ~ 
annenı.ze bır 'ıedıye venniz. , 

~'-1''-I .A"""""-----~ 

diiğümiız ihti~ nrın ne lindcn 
yor mu? l!H8 de kılıdnr kınını 
duğu gund<'nh.· i eni hn pl ri 
vılcımını bir c;cned n bir cne'.\c 
reden, her gcçti~i )erde bir) an 
karan bu cnclerin nlu ııın nı ·ı 

\'İni~ oruz. Bize sulh \'C siıkfın 

reccırini mi zannedh oruz? l\lcrle 
tin geriye, irticnn dfinen ibr<'siı 

ri~ <', hakiki bir m d<'nh ete. tc-r 
~ e çc\'İrl'ccğinc mi innnn oruz? 

Hayır! .. O, d:ığnrl'ığındn hi:ı 

getirirse getirsin? .. Hı'hin sencle 
bi, zaman gibi se~ yal olan, biıtii 
ruluşlnrın, olusların, '\ e yıkılıs 

gecici olduğuna innnclı 'hınız ki 
\iniyoruz. Her ay~mlı~•a bir k 
lıktan çıJ,ıldı nı, hüt'"n de\ ir 
\•nh"et 'e bnrbarhj!ın tistiinden 
rnk bizi <lnlıa ilerilere süriiklcd 
bildiğimiz için ce, iniyoruz.. \ eya 
hilmiyerek c;:.-, ini~oruz Kurtu 
\'armnk kin karanlık dehlizlere 
saret, iınnn ve nese ile giri~ 

Çiinkii insnnhğ'ın zulme, esaret , 
tibdada karsı olan hmcı, hiirriyc 
lan aşkı o kndar sonsuz bir uc 
ku\'vct kaynağıdır ki, hiz bu 
1939 n yol veriyoruz: Gec .)i'Htim 
diyoruz... Diz senin içinden, se 
rinı başımızın üstiinden gcccrken 
ratıhşın ibresi hiç durmadan diif 

Orhan9azide Erilder 
Meyva Veriyor 

Orhangazi, (TAN) - Burada 

valar adeta ilkbahardaki gibi 

mektedir. Bir çok meyvn a -nçl 

çek açmıştır. İçlerinde meyva tt 
cukları dökülenler bile vnrdJI"· 
cümle erik ağaçlarında, fırıc:hlt 
yüklüğünde erikler görulrrıektt1ı 

Havalnrın bu derece ı:nLJlayirtı 
mesine rağmen grip ha talı'iı a 

halindedir. Knzamızın biricık et 
toru ve ayni zarnanda ecz cısı 
Doktor Selim Bil ıer de grıpt n 

ta yatmaktadı.ı 



= 
===- • 

Mektepliler Çekilince 

lüplerden Çoğu ·Bazı 
Şubelerini Kapama~ 
ecburiyetindeKalıyor 

Beden terbiyesi genel dırcktörlü- ı ı 
ün emrile mektepli sporcular ye- Bugünkü 

Maçlar 
yıldan itibaren klüplerden çekilin 
birçok takımların ve klüplerin va
etleri şöyle olacaktır: 
Galatasaray, atletizm, denizcilik. 

etken, kürek, yüzme, sutopu ~ube-
ırini kapatacaktır. 

Futbolde genç ve B takımlar 

birinci takımdan Sacit, Fazıl, Nec 
Celal, Bülent, Eşfak, Salim, Tu
oynamıyacaklardır. 

Beşiktaş, yiızme ve eskrim şubele
kapatacaktır. 

Taluim StculınJa: 

Vefa • Topkapı saat 13 de, 

Şeref Stadında: 

1 

Hilal - İstanlrtılspor. Saat 13 te ' 
Beşiktaş • Süleymaniye saat 

14.45 de. 
Futbolde de genç ve B takımları, 

ci takımdan Faruk, Osman, Fu- F enerbah~e Stadında : 
Hakkı, Sabri oynamıyacaklardır. 

Fenerbahçeye gelince: Deniz, atle Fenerbahçe • Beykoz saat 

tubeleri atıl vaziyette kalacak- ı 14,45 de. 
Genç takımları kamiien, B. ta- . • ~!ii!ii!!~ii!iiiii!~i!iiiii~~!!!!i~ii!ii!ii!!!i!!!!!!~ • 

rmdan kısmı azami, birinci ta
dan Fikret, Orhan, Necdet oyna
acaklardır. 

Vefada genç takımlar kamilen, 
~arının ekserisi, birinci ta

dan da kaleci '.Muvahhit, Ahmet, 
Jlseyin, takım kaptanı Muhteşem 

l lamıyacaklardır. 
Beykozun: Yüzme, kürek şubele
tıl vaziyete düşecektir. 

F.utbolde genç takmlar, B takımla 
kısmı azami ve birinci t~kım

ttl. Safa, Sadettin Gazanfer oynamı 
ülardır. 

buililfilde, f utbolde, 40 müseccel a
Iizıtdaiı ancak 13 kişi kalmakta, bi

takımdan 6 kişi oynıyamamak-
~oleybol ŞI!besi kapanmak~adır. 

~affigsporun da atletizm ve vo-
; !t ~ri kapanacak, futbolde 

S'IP ve B takımları kamilen, birinci 
ndan sekiz oyuncu musabakal~ 

d ·iremiyeceklerdir. 

fi. ~pkapı klübünün genç ve B ta
ile birinci takım kalecileri, 

müdafii, iki muavin ve iki mü -
oynamıyacaklardır. 

Feneryılmaz klübü de voleybol 
i kapatacak, futbol:ie genç ve 

1akımları, birinci takımdan da on 
oynı}1 mıyacaktır. 

Süleymaniyenin voleybol şubesi 

ifpanacak, futbolde genç ve B ta
.4nlan kamilen, birinci takımdan ka 

· ve bir müdafileri oynıyamı • 

mç şüphe yok ki, günün başlıca 
zularından biri m2kteplilerin 

plerden çıkarılması hakk1nı.la ve
emirdir. Senelerce Galatasaray 

ünün başında çalışan, ve klüp 
erini yakından bilen Osman Bin-
~u kararın tatbiki dolayısile dil

lerini şöyle anlatıyor; 

.._ Spor işlerinin zaman zaman 
ıcı dedikodularına, onun tevlit 

tiğı. dOstluk ve düşmanlık tezahür-

f
ıne karışmış mağlfıbiyetin elemini, 
biyetin neşesini senelerce tattık
sonra spor sahasından uzaklaş -
eski idareciyim. Bugün ancak 
e sütunlarında neticeleri takip 

orum. Sadece klübümiin galibi
tfent memnun ediyor. Bütün ala

.am bu kadardır. 

Yalnız son günlerde beden terbi
esi genel direktorlüğüniın mektep
erin klüplerde oynamamala::-ı hak
,ıdaki kararını herke3 gibi oku -
tıp. Bir Galatasaraylı olarak bu.-

bizim için ne olacagım duşün -
Gözumde bütün Galata .. aray 

-llR...+inin mevcudiyetinin Y.ıkıldı
' boş bir klüp lokali, boş bir sa-

tecessüm etti. Zira Galatasaray i
spor yalnız on bir futbolcu de

.adir. 
Onun denizcisi, atleti voleybol -• su, basketbolcusu vardır. Bu spor-

n yapanlaT -. on sekizinden yir-

mi üçüne kadar Darülfununlu, veli
seli talebedir. 

Biz deniz spoı:Iannda yaş tahdi -
dinin önüne geçerek çocukların ufak 
yaşta mümareselerini temin ve da
ha ihtiyarlamadan muvaffakiyetleri
ni temin etmeği düşünmek ve b.ı hu
sus'ta Türk Spor kurumuna mütead
dit müracaatlar yaparak bunun ha -
yırlı neticesini beklemiştik. Halbuki 
verilen kararla klüpler adeta tahliye 
edilmiş bir beldeye benziy~c~kt.ir. 

Bu karar memleektte klüplerin i
damesini ve faaliyetini arttırmak i
çin verilmişse fazla istical edilmiştir. 
En çok korktuğumuz bu karar klüp
ler için futbolde profesyonelliği do
ğuracak ve diğer sporların tamamen 
faaliyetini durduracaktır. Bu uslll beş 
altı sene evvel yine Maarif Vekale
ti tarafından mekteplere tebliğ edil
miş, fakat maküs neticel~r gö7. önü
ne alınarak tatbikinden vazgeçil -
mişti. 

K.lüple mektebin alakasını katet

mezden evvel mektepte sporu teşkil, 

mekteplerin ihtiyacı olan spor saha

larını temin, ayni zamanda klüplerin 

mekteplilerin haricinde nasıl faali -

yet göstereceklerini ve ı1e yapacak

larını, ve ne ile geçineceklc:ini tes

bit icap eder. Yoksa mcktep!e ve klüp 

te kuvvetli spor varlıgının mevcudi -

yetine en candan taraftar olarak ça
lıştım ve kısmen muvaffak oldum.. 

Benim noktai na~arıma g-öre, bu

gün klüplerde profe~yonelliğin ilk a
dımı atılmış oluyor. Zira mektepli 
talebeden yardımsıZı kalan klüp ida
recisi zaruri olarak yalnız futbolü 
düşünecek ve 11 ta•e futbolcuyu ne 
mukabilinde olursa olsun temin et -
meğe çalışacaktır.,, 

----<lH-----. 

Triko lor 
Takımı 

Geliyor! 
Önümüzdeki hıita gayTifedere ta

kımlarla maç yaprı:ık üzere Ruman
yanın Trikolar t~ımı İstan.Jula ge 
lecek, cuma günü ilk maçını Şiş1iye 

karşı yı1pacaktır. İkinci maç Pera 
veya Borkahboya karşı olacaktır. 

Fenerbahçe 1 Takımı Galip 
Kadıköyünde ı;enerbahçe - Bey -

koz arasında yapJacak B takımlar 
maçında Beykozl\lar sahaya gelme
d iklerinden FeneJbahçeliler hükmen 
galip sayılmışlarQr. 

Bugün Jlnanıza 
Hediye Veriniz 

Bugün Yıbapdır. YJbafı 
Ana günümizdür. Siz de 
annenize birhediye verini%. 
~ 

--
ı~.--···-
• 
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_!.!. .. ~·-···--·-·-----, Z i raıa t K ongresi n 
esinden lntıbalar i G·d AA 1 o·· z·" 

ı e~. za ar un ıı 

ismet lnönü, Kongre azalarını kabul ediyorlar 

r:ongre mzıra~ .. -.ası Aiım.el Takıldayı riyaset kür:siisiinde 

Son celsede müzakereleri takip eden murahhaslar 

Gece Tozkoparanda 
Bir Otobüs Devrildi 

Di.i.,tı gece saat ylrml buçuida 'Toz
koparanda bir otobüs devrilmiş ve 
içinde bulunan 18 yolcu muhakkak 
bir ölüm tehlikesinden kurtulmuş • 
lardır. Fatih - Şişli hattıııda ışliyen 
şoför Fuadın idaresindeki 30136 sayılı 
otobüs Tozkoparandan geçarken bir
denbire önüne bir yolcu çıkmıştır. 

Ço:-::Jr ani !ren yaparak ;Itreksiyonu 
kırmış, fakat otobüsün arka tekerle 
ği yolun kenarına düşmüş ve devril 
miştir. Bu sırada yolcular büyük he· 
yecan geçirmişlerdir. 

Otobüsün devrilmesi Çt.>k hızlı ol 
madığı için yolculara bir şey olma 
mıştır. 

· Müe!seseleri Gezdill 
Ankara 31 · ..ı\ .) - Birinci Köt ve Ziraat kalkınma azalatjn 

belediye otobüsf ile _Barajı, Eti~eaut nümune köyünü, rady4i, 
belli başlı müe!elerı, _Orman çütl~ğindeki fabrikaları ve tesiı(l

. ler ve öğle jeklerıni Devlet Zıtaat işletmeleri tarafındadP 
ınıŞ ... 1 d' 
edilen ziyafetteııış e.r ır. . 

Köylüler s~. hıra fabrıkası, tavuk kümesleri, bal istaJe 
meyve ambalaj'kezlerile bilhassa alakadar olmuşlardır. 

k am şerenJialkevi salon -,-

la~nla ay~i. za:: Yen~. yılı d~ Avrupa Merkezlt 
kutlamak ıçın ıı-aa musameresı . 

verilmiştir. Hava lrt•b t 
k·ı ceı~r müsamereyi 1 a 

Başve 1 

reflendirmiş\E T • Ed•I 1 şe o zı vekiller amerede bu - esıs 1 ece 
.Da l'J'ed ·ır h 

\unmuşlardır '1 e mlı ı a - Ankara 31 (TAN M -
alınmış~ oyun ar ov . d ' 

va\ar ç • erı) - Berlin - Belgrat ~ 
nanmıştır. ·r k" 1.. ha\'a seferleri yapmakta 0 f1 

T saat '>•ı oyu mu -
am nd b ş d k" Hanze Şirketi seferlerini t~ 

rahhas Ankarf k"a 
1 
.. e ~ftı kadar uzatmak için Nafia ... 

.. söylemr oy u ve çı . 
ka soz Ld 1 h tıne müracaat etmiş, Nafia -

.1 'ne ve bi)ll aş ara a - . 
çı erı t .aiştı" Bu 5 .. .. tı de bu hususta müzakeı-elıı· 

1ı yıllar e r. ozu 

ilı~!i!!!!!!~y~r k" 1p etmiştir. A- lunrnak üzere murahh.aslarıı· 
U"-ıat ve oy denn · · · k b'ld' · 

arından trlerine dön - esını şır ete ı ııınişf'-·---- Y ketle yapılacak rnüzak~eıer 
za T'e başlaya ç• k beynelmilel hava nakli~tt e-
mi-- itanb\f ıçe ri ile de anlaşmalar yat1ıa • 
Is t:I mani olmıyacaktır. Loft IUe 

s~ Se syonu hüMmetimiz arasındaki e-

v'Görülmemi! l İlkb h 
devaı J< re erden sonra a arda e 

nin Balkan ve Avrupa ri r'\AM U VAı tara,Uha biri.1den) 
Anl f\ulıat '\ıUrdoğJ u. bu-

- Zire reı "'nbfl'lünıessille -

gün İstr E D ı l yiıul nessiller, İs
rini kab adır. en1ar eden mcv 
tanblıll\lika filmi ve ertı tesbit etti
zular ü~ yılbaşı İ<~m~rı•bul ejiJme
ği esasıJde muhte"thebıe ısasların tat-
sinden lrete g\amdan do -
biki içih! d)lişJerdir. 

layı vcııMLJ L't rn~t bulda bir çi-
Ziraıı\ l'ta ed\ıiflu kuracak-

çek ve r o M la ve: 11ıçıvan1arın 
tır. Bu tırdı.' ~ Jş tohum ye 
ihtiyacı terti~lısır. 
tiştircrEk ~tT:, 'J;.~t halinde müstahsil 

Me'cut scbzciyi bir §ekilde kıy
mallar\ırı daha emin edilecektir. 
metlenirilmcsi ~in 200 bin _lira ~ah-

BaJc ışleri içiB.u atada Jst<ın • .ml
sisat a."llmıştır. rrne bır çiçek hali 
da 20 n lira saıb\iNAıı , ... ~ .. 
d e kllr~ cc:ktır. 

ile hava nakliyatı bakımı ti· 
batı temin edilmiş olacakt ir
ketin tayyarelerei mlla~ut 
kapılarından girerek to11, İs 
tanbı.ıl, Adana ve Vana ~l;ı.e
cekletdir. 

Yeni Parl 
Ankara. 31 (A.A.) irltiye 

Cümhtıriyet Merkez dan: 

Bankamızın 15 İkiıfP 937 

tarihinden itibaren t i l Çıkar
mıya basladığı yen· hanJt_ 
notlardan 31 - 12 
kadar: 

Beş liTalıklardan 
On liralıklardan 70 
Elli liralıklardan 300 

( y~l~i.; 'ualhl ,,.,,.. 
•r• (-A' LER" ~ 1: u.r ·,.z.., • ...... • nn yedi YUz Çilkçiliğin inkişafını arzu edE>n 

Vekalin bu iş için yeni teşkilatta 
ayrıCfuüroları olacaktır. 

Zirıt Vekili İstanbul mümessil
lerint:stanbul bahçıvanlarma seliim 
ve se~ilerinin bildirilmesini rica et
mişti 

Cem'~n vüz döUrlıra tetiRVÜ
altmış do~t· bin b .ınlinde eski 
le cıkarılrnış ve ım· ayni trıik
harfli banknotla!ir.ıştır. 
tar tedB\ı'ülden it IJD--~~~ 

az; veva casus-
..,. __ .,... __ _ 

----<>-

Mıcaristanda 

Çtcoslovak Tebaası 
Af edildi 

ya askCl'den ka( iş edilmiş olan 
luktan dolayı rrıa211sın1n ~er bi
bütün Çekoslovll• el yaıısıle ya
rine amiral flor'et deri!diğini bil 

zılmış at kararlP~ 
dirmektedir. Kit.an ile Çekos-

Bu karar. 1\ ıakit affı u~·ı

udapeşte, 31 (A.A.) - - Macar lovakya arasıncai! 
telg.f ajansı, Çek olsun. ~>lovak ve- mi mukavelenata 

tevfikan itti· 

ya üten olsun. siyasi cüriımden ve- haz edilıniştir. • ı:======== 
---=~=~======================~. 

-- Lizde candan 
Aylık temizlitOullandığunız 

gelen bir sevt.! . 

.~ 
•c----.,, LAR.I 
ve a(e elbiselerimiz 

Balolarda bile eııjekefünizi k~la~
altmda sezilmez, heı niz ve sıhh1 bir 
lattınr, mikropsuz, t! 
idealdir. tJ takdir eden her 

Sıhhatinin kıyme:ryanlarımn şük
bayan umum dünyıt1 
ranla kullandıkları BAGlnı 
FEMİL "ıanırlar. 
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tin, 
lü 

, 

KA 
·kay el eri Uslanmayan Dünya 

derı 

11' G hel bdm «özlerine en ~ 
· yarapıı ziya, oynak munı 
ıpğıdır. 

Ben diyar diyar, itliua Ddim 1o 

pklar gördüm; bu ışık1arm akis
lerini çeşit çeşit, şehirli ve dağlı 
milletlerin kadınlı erkekli yüzle
rinde seyrettim. Fakat unutama
dığım bir çilt gÜ2el Alman kızı 
göz1erile, Noel gecesi, Almanyada 
değil, akıl ermez bir yerde, ta Si
birya 'da, Çın hududuna yakın blr 
izbede, mum lfliında karpla~tım. 

Gece ile 1§111 ve lfljln çehrelere 
serdiği minayı en iyi anlıyanlar 
ücra memleketlerde dolapn ser
gü7.eftçi yolculardır. 

Onlardan biri de bendim: 

Büyük Harbin bqlanp:mda 
MUf elfmJzdelı gitti; kıtam

la beraber kendimi Moskof elinde 
esir bulmuştum. 

:Bizıe: "Haydi, içeriye!" dedı1er. 
Rusyada içeriye gönden1.mek 

emri dıpndan, dOnnctan daha u
zata. cehennemin bueatma gide
ceğinin gösterir. BJr bahar J(iinfi 
C.fJfs'ten yola düştük. Dağ geçtik, 
lanw-geçtlJ\.,"Öl geçtik. Adam bo
kı:' çayırlar, hşı kıyısı görünmez 
Irmaklar, so~ gelmiyeceğine i
nanmağa başllığımız ormanlar 
aşbk. Zindanl•a yatıyor, yayan 
yürüyor, aç kalor, soğuktan buz 
kesiyor, ~um gibi eriyor 
duk. 

'i, 

8 tr ,.ı - ~ ceçı,m 
1931. ıtnlJilmfz ,an 1937 

nln mabuebesinl yapan. yazun dün 
piime illfti de evvelki gün yazını 

fDD sandım. 
Bir yıl ne çabuk geçiyor ft her 

yılın her temennimizi, her tahml -
nim1zi ne lnufmz bir bop Çlkanşı 
var! 

937 nfn hangi kahnnı 938 eksil
tebildi? Hangi belA sona erdirile -
bildi? Dünün hangi feli:ketlnrlon 
yakamızı sıyırabilmi§izdir? 

1 939 a girerken de yine sutun 
1anmız sürü sürü temenni -

Jerle dolacak. Yine tahminlerimiz
de nikbin olacajız. Belki inanma 
dan yaıacatız. fakat yudıktan 80I\ 

ra mutı.lta tnan .. •Jız ltl 1938 in 
uDedemeclflf wleleri yeni yıl 
birer birer tftnlzleyecektir, İspatı 
yanın gırtlağına dayanan bıçak kı 
mna girecektir, •rta Avrupada do
lqan endişeler unutulacak ve Ak
deniz kıyılan, mesut çiftleri bala
yı 8ey'ahatine davet eden bir R'\'k 
ve refah cennetinin neırdne kavu
pcaktır._ 

Belki inanmadan .,.. ..... ,.:ıı:, fa -
kat yudıktan .aara mutlaka lna -
nacağız ki çok yaklaştığını sezer 
gibi olduğumuz harp uzaklaşacak; 
muasır medeniyetin yalnız uçak, 
y•lntz deniza!tı, yalnız top, tüfek 
ft zehirli gaz istihsaline mahkum 
edilmişe benzeyen zekası bu ka -
bmtan kurtulacak; veremin kemir
diği cller sıhhat. bakımsızbğın ke
mirdiği köy refah ve siyasi ihtiras 
larıft topallaştırdıtı medeniyet ye
ni bir hız bulacaktır .• 

Arkamızda fetler, mllletler, 
kıtalar, ~ bırak

mıfbk; hlll gidi'°'*- Nihftyet 
donmuş bir göl bnnda katır 
' ·rıt • buz tutmut ht ağlanmn 
n:ıa~~ çevlrditi SU:ulübelerle 
~Ü~öyümsil bir kbaya var-

••.•••••••••.••••••• Yıı~ıı11 •••••••••••••••••••• 
B elld inanmadan yaaıcatız. fa 

kat yudılrtan IOlll'a mutlaka 
hwuıeafız ki insan denbde bir 
köpek bahtı gibi, karada bir sırt -

çare la delil aTfl alıyor-
icin ~r toluktu ldabahlan REFiK HALiD kanada ıdhilklen)yor. Giden, iler

U,... ~ inat eden ruh
tur. Bir llNlık öyle landnn ki, ö-F le kırıp kınpteereye 

riyet . Satıcı dn bu ~ü-
!': estere ne u.ıp,ı,OI'_ 
l:skid 
cömert w, 'f"IY' ~ go6; 
yor. kt bile yanakla1'dan 
serlerir folu taneleri g JU-
mak za u. 

biliyord l ~derneğe başladeü
tıkça b e 1ikenmiyen ~fa. 
şimdi oıi sefil ~ 
ıtrn icin ıştık. 

debi vatı Jim. 
Ydı , A t bDe 1 ge-

ay}i ala ..-
at n eli 
aldı. F 
rcum 
~ak• 

ls...,ehk'ten Anpra ınna-
0 '111 tutarak Çine gireeek. 
8 '-ek, Amerika yollyle 

l'i"emleketiıne dönecektim ve tek
rar harp edecektim. 

Delilik? Gençlik? Vatan hasreti 

Hepsi! 
Yetmiş ikinci günüydü atım aç

lıktan ve yorgunluktan düşiip öl
dü. Ufak tefek, koyun gibi tüylü, 
tırnaklan iki çatal bir Kırgız a
tıydı; kendi cinsimden gibi Y~
kınlık duyduğum sıcak bakışlı, dı
llınden anlıyan bir hayvancağız ... 

O güne kadar yalnızlığımı pek 
o kadar duymamıftım; birdeıı ök
süz kaldım. Fakat ağlamağa kor
kuyordum, ılık yaşla so~ _ bl~
leşince gözlerim biber doku~i 
kadar yanıyordu. Sibiryada Mı,e 
Stragof'un mil çekilen gözlerini 
hatırlıyor ve hafızamın hata, na
sıl donmadığına pşıyordum. 

UNDAN BUNDAN 

Yayan yola düştüm. Kırgız atı- nümde giden biri vardır, ıörün-
nın kar iistiindek:i siyah tıımseği- ~-~~.. ~ sQrtlldenen 
ne dö~ btıdtgtm karaıt .. aa benim. Fakat ben, daha 
kendi kara tümsejimi eeyreder ziyade önündekindeytm. Geride 
gibi.... kımıldanmağa çabalıyan şeyle a-

Elimdekl krokiye göre bir or-- ınam hemen hemen kesilmiştir. 
mana ve Kıryurd adında bir .kasa-
baya yaklaşmış olmaklığun lazım
dı. Fakat tipi o kadar artmıştı ki 
değil uzağı, önümü, bastığım yeri, 
kendimi göremiyordum. 

Artık yürüyeıniyordum. 

Açlıtın, yorgunlulun, derman
ınzlıtın, tükenifin IOll haddi 

şudur: Ruhun ellimden ayrılma
sı!_ 

Yemek, içmek, d1n1emmk. -: 
mak veya aertnı.m.k Wlyen 
sim sizden uakta kalfF; yorgun 
bir köpek ıfbi 110luya 110luya ar-

Yaşamak iradesini, ruh kuv
vettni, i§te o gün, cismimin 

......... ~n bir yan mevcut ha
yalet gilil iyice görmüş, peşine 
düşmllfd"' 

u~ . .ıı Yokan hepiniz 
WJjlWIJdz: TltrEiüek, içi ltablmak, 
... lr..,,,.., .• Ra711', ... 1 6f(bnek 
ODiar clelfldtr. UfGmek bJr nevi 
,......ımr. ~ bir azvuma ctuy
ma,orclum, ne •ıı.tnıı. ne •1*
lanmL .. Bedenim 1tam...,,,th. Jok 
tu. Yalnız içimi ~um we 

Fi KRALA 

Yazan 
Nizamettin Nazif 

Haydi nem, aç "1 ka
pıyı.. lnaanlık harp kor· 
lnuundan bıktı. En•itesiz 
sulhe kavuflllak .istiyor. 

lan gibi ve havada bir çaylak gibi 
dolaşan mahhlk değildir; artık bu 
insan için şu müstear hayattan kur 
tutmak, hakikt tiynetine bürü -
nerek yaşamak, ebediyen insan ol 
mak mukadderdir. 

Evet-. Bütün bunlan yazacağız. 
Hepimiz buna benzer J!Yler yaza -
cağız ve inanmadan yazacağız ve 
yuıdıktlln 90nra mutlaka inanaca
ğız. Zira dehrln bu bin bir kahn i
çinde., birbirinden korkunç kinler-
le bl'fımıza dikilen günlerin ce 
henneml çarkları aruında o kadar 
azap çekmlf. o bdar bunalmışız 

dır iri böyle bir inanıp susamışız
dır. Her yıbn 384 gününü hiç bir 
~inanmadan geçirenler bile bu 
385 inci giinde mutlaka bir feye i
nanmak ihtiyacını duymaktadır -
lar. Ve htt yılın flk g{inü, yerini a1 
dığı yılın son günündeki bütün te
mennilere dirsek çevirdiği halde 
bunu bildiğimiz halde şu dün 
nın bu~ünkü tteyrini deitist• 
istidadını asla göstennedi1 
meme~e imkan olmadığı 
tecrübelerimiz kadar 
ma.if katlanarak, en ku 
kadar tekter ve müteassı 
mağa katlanarak çihanı lj 
felüetlerin bir sonu ola 
lnanacalız. Ve bu inanı 
inantt ne kadar devam ed 
kadar devam edebileeek. ayet mak .. 
inanıpmır.d• her lnaıt~tbaa ma-

te biraz .. 
---... • r'n 

içimde yanarak tOkenen blin kütüp
mJ! Bu, pliba. ~"'ip~ büyük za
lijim .,.....a '.r.tiıde tutuŞRr+.ercesine 
kalraıt)..r beşme deptEftll'Ddeta e
liyordum, o kadar ...• 

Bir müddet 90t1N yanıla ' tarl
duymamağa başladım: yüre~im var
levini, kızıllığını, yakıcılıjuu khayale 
betmişti, koflaşrnıştı, bir to hayale 
kül gibi dafıldı . Anladım kl, '· üçün
yorum, ~nmOş kalbimi ~ynl de
için karh gecenin jçfne çöb 
hazırlandım ve çöktüm! kuru, ~ 

Tam 0 sırada karlar. ve ü~ 
benimle beraber'1rhan Tan: 

bir iki ıpk çizgi.al ~t roman ya
m~. Bu çizgiler b r usul keşfet
liyor gibi geldi. Blflde tarihe biç yer 
tı; ocajmda alev a 
nan baık btr oda .. 
met muaaı, ken 

n. bflhassa tarl
zul,rda, cevabmı 
~ sual yoktur 
•n Ostadı can-

Y• benzetmek 

------ıpam-" sıfahndan 
lr L-1.- Ertesi ıtın Şar1o .. mektuba al-129 :~..:ıı.: bir ve +ı.·atroya iki haftada b Emnıllale Elenıli oe .,,..._ -'-n..a-

-... -:1 haf mlf, fakat bu _,er uat -ua - S .. -L ...Uer. Fransız kadını sinemaya .__.. Pzıetesl, 136r~--- 8 .... ..ı den: 

btyük muhn
___________ .,._siıtın hürmetli 

1406 prıetesi taftfm- tada bir tiyatroya iki ayda bir 5~- M erbum Emrul1aJı efendi De "Azizim efendim. Ben mabat a- denbert ana Kara 
145

A ~ istatistiklere der. Alman kadını iki ayda bir si- Şarloyu birbirine beuet.en atin sahı"bı'yıın· . Saatime bugün siz da ·· kGtiıphane 
at kazanan M . 

T ol d bir kled 1'' goz}erfınfze Uiuı " ılsni, şahsım 825 
1490~~0.:a. kadmlann er- nemaya, her bir buçuk ay 

8 
iki fıkra na eceısız: .sahip oldutunuzu gazetelerden öğ- - nedense _ bır" r-dfs-an üstadın 1 :k edir '-- d t• tr ·d r Emrullah dendi bir gün kalaba d pek ..., 

6 15225.., ""°' e7.d : ..,re e ıya oya il' e · rendim ve bundan dolayı a yor. : Yani ü ... t. 3 Dolh. ı senede f ngın- lık bı"r Bo"'az vapurunun güverte- hn ı.--- '--
15751 !Oz erkeğe mu- o..nı sayı en • bohtlyanm. A...ıt ben ...,....a Bu -bralara oerı 1, o'una verdll!f 

26 \6339 163•07, Ameri- terede 600,000, Fransada 630,000 sinde seyahat ederken elini eeblne len sizin de boflll .. gelmesin dl- konulan "' -.ı llll&o\babandır! iıa2 17160 1724\lmanyada Amen"kada 2,150,000, Alınanyada sokmuş, bakmıf pm :fatılı var. •y: size bir de sağlam saa_t kösteği celbetti: I 
173A3 o T ad 2 190 000 Başlamış yemiye. Bir müddet fıs- bul -- ıva Serte , 17 406 1758 103, 1,270,000, "apony a • ' gönderdim. Lütfen b u." "Büyük Harbe ile(', 

ancak bir veblmden bir bül~ 
ibaret olacak Bunun karşısında c1a 
yaldızı düpnfı§ her JJ.üly•m•man al 
dığımız acıyı, çıpı.k hakikatle her 
karıılqışımızda duyduğumuz ~ç sı 

zısmı duyacağız ve yapyan dun -
ya qesllleri, tirbirinden berbat ha 
yal .ltırıklıklarının birbirinden llC1 

şarabını içmeğe ezelden alışkın ol 
duklan içindir ki bu "yeni yıl,, ın 
"bade ıini de yüzlerimizi buruş
turma.dan yuvarlamak mucizesini 
göstereceğiz ve san.ki içleri sızla ~ 
yanlar biz değilmişiz gibi, sank' 
yann - hatta bu abah gueteW; 
göz atar atnvı inanıflannı D) 
decek o)r biz değilınifiz r rn
gjilür nayacağız. ve bul-

A caba bu dünya, bir 
tam ft baldkl 

uVUflUk uderi~dullah 
yak basacak? 

Kendimizi .1ullah'tan evvel gaze. 
insan bir el.ilde röportaj yapılır 
cağız. Elyapıbrsa, kimler yapardıı 
her nol\ bunu tamamile unutmut 
kananuyorum. Buna sebep ya da. 
da .l önce gazetecilik llemimtzin ba 
iyjazetecilik çığrım ~ .,.. 
Vhut Naci'nin, seleflerini unuttma

cak derecede bu çığrı tekemmOl 
ettirmesidir. Ropörtaj muharririn
de aranacak vasıflar: Genif ,,. 
kavrayıcı görüş, hadiseye ~ 
dan ve içinden bikim olmak kud
reti· hldise ve mevzuun mOsatt 
old~ğu her imklnı ihata, bilhaae 
hldise ve mevzudaki bailevl ~ 
surlar derecesinde komik :ı~ 
lan bulmak ve anlatmak kabW,... 
üd

0 

;Ütün bu vasıflar Nacf9de ~ 
lanmıf oldulu için her ropörtaJın. 
da yeni bir muvaffakıyet aza. 
m:~t Nacriıfn ba ~ .. ..-.. ~ 
zanclılı m~ a~ ~ şehir mecllat 
Iekt mahiye~ de['.ldan mürek
Naci'nin edebi kült - al qtı 
liğin bu vadistnl edebf m • 
yapmağa, her yaZ18IJU edebi kul
lara lmkAn veren bir vuıta ~" 
kullanmuma •bep olmuftur. O. 
lecek neslin antrolojl muharrlrJe. 
rinden filphe etmiyorum ki; 
Naci'nln yazılarından bir çok ba. 
yat sayfalan 88ÇeC9kler, ve --. 
lerlne eeve eeve geçtreceJdeırcU. ' 

HenQz 3S ine bile M"N!Dlf t" 
lan genç arkadqunızm btlJGk e 
lerlerlni bundan 80lll'a ~ 
Çok aallam ve mOsbet bir talla 
görmilf olan Nael, yarmki ....._ 
cililtmlzln en kuvvetli pbliyetJe. 
ri arasında olacakbr. 

Ömer Rma Doğı al 

8 lrer flfr IDeCIDUMI ......... 
tüysüz mektep talebelerim 

bile vurulan fU mahut "U~ 
damgasına hakilraten 1lyık ola 
mahdut phslyetleri saymak lba 
gelirse, Omer Rıza Dotnıl'ml .._ 
m hatırlamakta gecikmek, gaflet. 
lerin en nankörcesi olur. 

.. Milııevver,, adatma bak a.; 
nabilmek için, Omer R•zanm kaJe. 
mlnden çıkmıı eserleri okumuk 
klfldir, denilebilir. 

Bence, böyle bir lddilıda ~ 
nacak olanlann, müballlaya ·~ 
mıı •yılmaları miımkün delildlr. 
Çilnkü Omer llua Dotnıı'un ka
lemi, tngiliz ve Arap llnnsnın • 
kalorili mahsullerini, Türk ml'Ue
tinin bilgi pazarına tapmak mari

1so4ı 59 dir tıktan çöplendiklell ....... yıuwı - prl bir yo 
J -68 1188085198 11853964 ... ..a. 110005, · ln. gına- kadını -ede -··ti fki d-'-' yolcu kendisine: tJd vab aramda p - Acaba, 'bilyilk ~. alıydan ye-

~ ııu ...... ,,_ ~ lerl' "ala---ı. 1ı::nthk yolı: mu? sebeplerini. bu auaıe \-an """r tek o,aze- Hukuk tahsilini Mısırda tamam-1930 1 • _ Efendi hazret · .-.~ "' n 1 
_ O 19 58 19398 "lGe 87, elbise, bir pelto yapar, IJrl şapka, •aoallala-ü. "6.6i otır aranmaandan daha h : •. M. 1'Pkeriya... layan, ve Ezber unlversitesinde e>-9 46 1 '-- edin de, biraz da çocuklara kalsın! ,_. ı i"" Öm 

19571 19624 ~ iki çift ayakkabı alır, Fransız -- tli dalgınlık latabllecek 9iizJer- 'omasını !ebine yer- kuyan üstat, er Rıza: "Küçiik 
19

98 ti• -· 20121 " • ~ 1b ı --ı. ldı d-
1
• MeA•.r rahme - A---rı.- A-11 .,.--~an -- - 'l..ıf\- -n...a.ıı-1 d ı.1 ben tt d 

fetini bqarmıftır. 

~ •lı: Burhanu f"' nyada dınm yaptı51 e ise er u,. ... r, • - _.."Y" 
8 ~.... J- --~!!!!-- u~ A~ ~ ~nra, Sorb,n Univer- a& arı yara ım , ene. mam 

,.1 ,.ne sakh••hile<>tı p.. Ilı ppkalar da üçtür. Bunlara iki la yanındaldııbı cebiııl ı.e..cıı oobl ahı 1raduı1ar tarafı..W. - H----'t~ ...,...
1011 

oku1Pı M. Ze- _görülebilir. Çilnltü onun meydana 

lıkla inanabilirsiniz. p bu çift ayakkabı da ilAve etmek li- sanmlf. 1r derece leVild1ii ve bllh•m onlar- 111.J'l'CP' ---a. Amerikaya k~ gttme- gettrditl eserler. küçük bir daıtn 
Gelellın Şarlonwı VL•a?-: - dan ._ alıp mev'-11-1 .___.._...a.... ---- l k boyunu ...,..._.__ g i..+ir F-'--t Anadan doğma avı omdır. arlo bir akpm evine döndulil ·-J ıuuu Au.n•n.•aa& - .• .,.;,yee Kolombiyada fUe'teci ı .,, .... n.1ot111 eçm .,. . ... 

)etmezmlt gibi Felek ulan Amerikalı kadın dört elbfse, Ş cebinde bir altın saat bul_ göze çarpmıf ve kendiatne bunun Cur.-~ 
1 

yapmaya da fite\'llemiştir. buna raiftıen o, eserlerinin üstün-
k.ıktan da mezundur Fran iki palto yapar, dört çift ayakka- zaman_ .. l"Tlld ve tabii poU. tevdi hDaneti 90J'ulmUf. Verdili cevap - me: '''\: gsıra hepimizin - ııraf ede- de değil, dibinde oturat'ak kadar 
klt"plftl nıl "'""""""'°° 000 bı alır. n>Uf, ...-~ taıı a111apldıtına tire. Ayon ua- yazı ıf'I- cesurane tarlzletmlze ııu- mütevazıdır Uatad. tu-la verine 
d rtüi!ünd• mi bul•")y..ıa CıırİP ı,;, a.let etrnlf. de ı.a.ıı.e,ı ~ a ziyafet-. lrabulı..le, not - Ievı..> 1'1jzle muhatap olan M. _._ kendi kitaplarını kullansavdı ık" 
!lada hul<Uk mU~l Guete:"' gfbıO (prof~ bir pldftl, tamttıılı Wm>Uw luıkkm- ~ın Tilrk ııaz<leClljııne luı- muamm - sahlJ> olabl-ın · , Atletiztn· gure:t m.- -C enubt Afrika kabllelerlnden l~~~esci) iıDZU1 ile Şarloya gelen da bir takım nodar~alınmf· a::,.,.. r. fudırdığı yenilikleri, bftün Türk lirdi. Fakat. kendi kitaplarım ı>ara 18 

_ .... reiııı• -1 rlni akl y~-& _ le ı-ı""""rmn•·. la '--..a·-'·-- ne " gazetelerinde okuyabili"ıOiz... ile satın almak mecburiyetinde oJ-dt>rasyonlaı-.... - 1 evle- olan Basutolar, ölu e a ta fOY QCllUIJ- _. ~ua d 

~'f mektup nMlun bir laruu ~ taraıcbkJanm kay e - Kendi eserleri arannd bugün duğu için, hlll kira vermekten Jruş? t kçift bo- gelınlyeeek yerlere gömerler. •sizi tram.aJda tll ,,. brdan b ---·- kendisine rakip kesilenle•bile var-- kurtulamıyor! Fakat ntb_,e ,, ketlerde dm önırünn geçirdiji kulü cıo. ='"dtın etmek m•Jaıecfı ile ~ ~ ..ı.,..ta satflnyı:=T.:::-_ en 1!a1ietli keş- ben • k Om 
JhnJ an" ile ı wa !l. · · a ranmıı vuwı dır. Bu bakımdan ~ eriva'- er Rıza, ndvoda söyl L_io~la~m~ı~y~ac~a~&~--~(;;_:iiJ~i!."'-~aPt:L~~al;tına~~g~om;;u~lu~r~.~A~~N~..!:ı::~~_.:.:.~~~ak~i~'~·olllc~un~un~saa~~~i~stt~~!!'~l~~__Jfln~i~k~en~d~i~h~ak~ik~i~a~t~id~a:d:ın:ı~se:z~-------_..J.lu:ı..._.va:Udir.d:ili..m~1111n1a ... bırakıp kalerne de, e'rin kapısı altına gömmek lı . he sin o uşu- • 



Bu sayfada, geçen bir sene içinde dahilde ve hariçte geçen 

en mühim hadiselerin resimli bir hulasasını bulacaksınız. 

n oynamı 
Besiktaş, yu 

nı kapatacaktır. 

Futbolde de genç 
rinci tnkımdı:ın Faruk, 

t Hı:ıkkı, Sabri oynamıya 
Fenerbahçeye geline . D n -~,... 

zm. şubeleri atıl vazıycttn kal 
. Genç takımları kfımilen, B. 

ımlarından kısmı azami, bırinci tı:ı 
ımdan Fıkret, Orhan, Necdet oyna- ,_1911111.._ ... ,_ 

yacaklardır. 
Vefada genç takımlar kamılen, 

takımlarının ekserisi, birinci ta- diniı~ T 
mdan da kaleci Muvahhıt, Ahmet, yaşta , 
eyın, takım kaptanı Muhteşem ha ihtiyar· .... n6aşa işgal ettiler ve 
mıyacaklardır. ni temin etm ilan etti 

B ykozun: Yuzme, kürek şubele- susta Turk Sı 
atıl vaziyete duşecektir. dit rnüracaatlE 
Futbolde genç takmlar, B takımla yırlı neticesin 
ın kısmı azami ve binncı t 'lkım- 1 verilen kararı 

Safa, Sadcttın Gazanfer o:rnamı 

1 

edilmis bir bel 
lardır. Bu karar 

IıJaldc, futbold , 40 ::nü eccel a- damcsini ve f. 
dan ancak 13 kişı kalmnkta, bi- çin verilm"sse 

C'i takımdan 6 ki i oynıyamamak- En çok korktu 
\'olcybol şı!bc i kapanmak"'adır. ler için futbol 

1 tnnhnlsporun da atletizm ve vo- I ğur~cak. ~e diğ 
bo: ~ leri kapanacak, futbolde foalıyetını dur 
· ve B takımları kamilen, birinci 1 a~tı sene evvel 
ndan sekiz oyuncu mu abakalar tı tarafmdnn r 
ıremıyeccklerdir. miş f k t r 

. - ne alınaral 
opknpı klubunun genç ve B ta- . . 

mları ıle birinci takım kukdlcri, mıştı. r 
r mudafii, iki muavın ve ıki mu • 

mi oynamıyac:ı.klardır. 
Fener" ılmaz klubu de voleybol 

b sini kapatacak, futbol:le genç ve 
takımları, birinci takımdan da on 
ı oynı~• mıyacaktır. 

Suleyman yenin voleybol şubesi 

p nacak, futbolde r,enc ve B ta
lı:ın kiımilen, birinci takımdan ka 

cileri ve bir mudafileri oynıyamı -
c ktır. 

Bu kararın tı:ıtbiki ile Anknrada 
Galatası:ıray ve Gune klüpleri fut 
lcularının yuzde sekseni oymya -
ıyacak, Gen ler birli i ı;enç \'e B 

ımları birınci t kımd .. n altı yedi 
iyı kaybedecektır. 

Klüpi 

mezd('n e'N 
mektepleri' 

larını temir Balkan memleketlerinde 
mektepliler.,,k h . • d .. d"' "' şe rımıze on u 
yet gostereı. 

larını, ve ne 

bit icap eder. Yo 

te kuvvetli spor \916"' 

lıştım ve kısmen muv 

Benim noktai na~ 

gün kluplcrde profc y, 

dımı atılmış oluyor 
talebeden yardımsız 
redsi zaruri olarak 
duşunecek ve 11 ta e 
mukabilinde olursa o 

Hıç şuphe yok ki, günün baş1ıca meğe çalışacı:ıktır.,, 

evzularından biri m"!d ... plılerin 
tüp lerden çıkarılması hokk1n<.la ve
en emirdir. Senelerce Galata<;aray 
bün ·ın basında çalışan ve klüp 

e tlerini yakından bılen O;,maıı Bin-
t bu kararın tatbiki dolayısile du- G 1 
ncelerini şoyle anlatıyor; 

- Spor işlerinin zaman zaman 
pratıcı dedikodularına, onun tevlit 
tigı do tluk ve duşmanlık tczahür
m e karı mış magllıbıyetın elemini, 
ıbiyetin ne esini senelerce tattık-

n sonra spor sahasından u.t:aklaş -
ış eski idareciyım. Bugün ı:ıncak 

zete sutunlnrındı:ı neticeleri takip 
diı orum. Sadece klubümün ~alibi

~i beni memnun edıyor. Butun ala
am bu kadardır. 

Yalnız son gunler de b<'den terbi
i genel direktorlu unun mektep-

crin kluplerde oynam::ın ala'"ı hak 
)dakı kararını herke gıbi oku -

p. Bir Galata aray!ı olarok bu-
bizım içın ne olaca nı duşun -

• e ı 
1 ve Daladier 
.nı verdiler 

Önümüzdeki h<(trı 
kıml rla mnç yaprı 
yanın Trikolor ta· 
lecek, cuma günü i 
karsı yıtpacaktır. İK· 
veya Borkahboya karş 

Kadıkoyunde "enerbahçe -
koz arasında yapıacak B tıık~t 

maçında Beykozl\lı:ır sahaya g ba;
d klerinden Fcne bahçelılcr hiİ 
galip sayılmışlarQr. 

KANUNUSANİ 
Mııır Kralı Faruk, Kahirecle Feride Zülfikar ile evlendi. 

Düğün, çok mutantan ve mükellef oldu 

v 

NİSAN 
Kırşehir, Çankın, Yozgat ve havalisinCle şiddetli 

zelzeleler oldu. 250 vatandaşımız öldü 

TE uz 
Hataytn istfı.J,ali rumen ve filen tanındı, in:z.ıf;atı temin için 

2500 askerim , oşkun tezahürat arasında Hataya girdi 

TEŞRİNİEVVEL 
J\lman ordulan, Südet arazi&ini filen işgal ettiler. Lehistan 

ve Macaristan da Çekoslovakyadan arazi aldılar 

ın Gbzumde butun Galata aray •• 
hyt1inin mevcudiyetinin yıkıldı- Un nanlZG DllJl t> 

,..,a nzalatın 

, radyoi, 

... ~;;w~~~'!ve tesi<e
- 'lndaJ.P 

ŞUBAT 
Yeni keşifler için Şimal Kutbuna giden Papanin heyeti, bir buz 

.. . d · ·ı ·· t hlikeleri geçirdikten sonra kurtarıldı 
parçası uzerın e o ıım e · 

MAYIS 
d b"t" tesisatın 

lstanbııl Elektrik Şirketi satın alın ı ve u u 
idaresine Nafıa Vekale~i filen el ko>f' 

AGUST~S 

kt ir
'VHut 

1s 

ye 

937 

avü-
eski 

• kınik-
Uzak Şark harbi dönüm noktasına gldi, Jap,nya mem1e 

manen ve maddeten tehlikede;olduğunu ilan etti 

TEŞRiNiSANt tLAJtl 
T k Eb d Ş 1. A .. k .. l • • ın ıı ür ün e i e ı tatur , goz erını '::.e elbiselerimiz 

O b d . ' 'kal' y ·· k ·11 • • Alba nun e e ıyete ıntı ı, ur mı etım '~rln 5kreketiJııizi ltolay-
,--~~ niz .,,e sıhhi bir 

Dt~ 
Z Uıı takdir eden her 

,myaıılarının şük-

r• 
i11 

lanırlar. 

• boş bir klup lokali, bo~ bir sa- y • • Ilı koparanda bir 
a t ce süm etti. Zıra Galı:ıtasaray i- e erı n iZ ~ içinde bulunan 18 yolc 

~i:or yalnız on b'r Cuti)olcu de- Bugün Yıllaşıdır. Yılbaşı ' bir ölüm tehlikesinden kurtulmuş .. miştir. l3u su-aClU•J"'lll { ;f. KA-N 1, 
Ana günümizdür. Siz de ~ lardır. Fatih - Şişli hattıııda ışliyen yecan geçirmişlerdir. 

:a. 
' 

Onun denizcisi, atı t i voleybol - b ~ şoför Fuadın idaresindeki 30ô6 sayılı Otobüsün devrilmesi r.;k hızlı o \ .. :tJ\IS,. > ı ı. rrıır tenzilatlı . .. annenize irhediye veriniz. ~ ., p · K l ı ev« r --""-~-..ı-....._-.._ ........... ...,........ı~--_.ı_:ı_.:::.:.:..:..:..::::.:.::==....::..::.:..::..::..:::..:.!.:...:.:.:.:.:.=::_ıı.o.tı~is..!:I:o::ı:kc~u::a.c.d.an..ıu~l:kı~..hi~Laın.Clığ" Li!i cji.ıı_~lk\ll!:lae.ıraaLJ;b~lrLJi.QCY._OQ.lgm!k_. ___ l-l"""'e"""r__,,v PfT'lf"k en ıcı art! uru -~a,. ' l ~~~--- 1"" ,,., . . ·~ . . . . . ~7., 
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Ağaoğlu Ahmet 

A ğaoğlu Ahmet faziletin, na
musun, gururun, haysiye

tin, şerefin, şöhretin dışlan süs
lü fakat içleri boş birer kelime
den ibaret olduğunu kavramış bir 
mütefekkirdir. Onun "Anladım 

ki!. . ., serlevhası altına yazdığı ya· 
zıları hatırlıyanlar bilirler ki, 
hayatı anlamak, Ağaoğlu Ahme
de, çok çetin imtihanlara ve tec-
rüblerc mal olmuştur. Ve o bugün, 
Hüseyin Cahit Yalçının dediği gi
bi, sade ',pişmiş,, değil, "çifte kav
rulmuş,, tur. 
Ağaoğlu Ahmedin, bütün haya

tında kazandığı en büyük servet, 
c-ok zengin bir kütüphane olmuş
tur. 

İnsan. düşmanlarından ziyade, 
nazını çekecek dostlaruını hırpa

lar: Ağaoğlu Ahmedin en çok hır
paladığı dostları da, kitaplarıdır: 
Kitabın bir ziynet vasıtası 'Olına
dığım onun kütüphanesinde an
larsınız. Onun kütüphanesindeki 
bütün kitaplar, çok karıştırılmak
tan örselenmiş, hepsi de adeta u
bur kurt eline düşmüş birer ek
mek gibi kemirilmiştir. Bu saye
dedir ki, Ağaoğlunun kafatası, 

zen{!in bir hazinenin mahfazası

dır. Bu hazinenin; epey zaman
dır içinden demirli bulunan kapı
larını açması hepimize, üstadın 
kıymetli fikirlerini yağma etmek 
fırsatını yeniden kazandırmış bu
lunuyor. 

Aka Gü1tdliz 
Ne yalan söyliyeyim: Aka Gün 

düz saylav olduktan sonra. 
memleket edebiyatı çok kudretli 
bir mümessilinden mahrum kaldı. 
Çünkü Aka ertık kalem adındaki 
ilk göz ağrısına eskisi kadar iltifat 
edemiyor. Şimdi, dimağının tercü 

·, manlığını, bileğinden ziyade çene
si yapıyor. Bu itibarla bugün Aka 
Gündüzü doya doya ..okuyabilmek 
icin yanında dolaf!Daktan başka 
care yok. 

Fakat yin~ itiraf etmek mecbu -
riyetindeyim ki nedret, Akanın e· 
s rl ri ı" b~~ Juyntetlendirdf. 
Eskiden cok yazıyoıı.iu. Ve biz; o 
cömertliğin cf evam edeceğini sanı
yor, kendimizi. Aka Gündüzün e
serlerine karşı mütehalik davran -
mak zarur('tindcn müstağni bula -
biliyorduk. Fakat o ikramını azalt
tık~n. bizim iı;tihamız kabardı: Ve 
şimdi onun kalE'mini eline alışı, bi 
zim için bir hadic;e oluyor .• Eğer e
debiyatın da adil bir zabıtası ol -
saydı, Aka Gündüz, kendisinden 
hayli alacaklı bulunan fakir edebi-
yatın elinden yakasını kurtara -
mazdı. Fakat bereke.t üstad, artık 

borcunun büyiiklüğünü anlamış o-
893. l ncak ki TAN sütunlarında, hiç de-

:ilse faiz ödemiye çalısıyor! Biz de 
lOlb:ayede, onun kaleminin nefis 
10747 ''ll'ini, - doyamasak bile -, 
11233 113;, 

419 11434 11510 
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199>4~ 1957'u 19624 h)'i24 10764 32914 

8,) 1 o• y .. n;ı - ' 
20.ıı2 ·ıek Burhan1.. ~OlRJ.ı..,:ıı •. <Hin<t J ıc~ 
2oa:;· mt sene sakhyabileceğıne kolay 
l· lıkJa inanabilirsiniz. 

Anadan doğma avukat oluşu 
Yetmezmiş gibi, Felek. üstelik hu
kuktan da mezundur. lnsaat baş 
katipliği mi yapmamış? iaşe mü
dffrlföfünde mi bulunnıamış:' Na
fiada hukuk müşavirJi~i mi etme
mls? Atlf'tirnt. güreş. futbol fe
d"rasyonlanna reislik 111i yapma
?luş? 

Fakat nihayet kalem efendisi 
olamıyacağtnı anlatnıf, bu işleri 
bırakıp, kaleme sanlmış. 

Otuz senedır de, çala kalem ya. 
zıp duruyor. "Modern atletizm,, , 
.. Alafranga güreş kaı; "' ve 

--- - -- - -

Tiirkigenin Tanınmış Mulıarrirleri-

la boy ölçüşen kurt güreşcilere 
benzetirim. Sanının ki, onun ener
jisini daima dinç tutan da, kt>.ndı
sine iftihar ve zevk veren bu ınu

cadeledir. 
Amerikadan döndüğü zaman, 

Takate 

tuharriri 

Ağaoğlu Ahmet 

Hkaye 

Tuharrirf 

f alikarnas Bahkçısı 

"ıkra 

luharriri 

Reşad Muri 

"Olimpiyadlar,, , adını taşıyan 

matbu eserleri, kendisine hayli i
hanetlerde bulunmuş olan vefasız 
spor şıllığına yedirdiği sayısız ve 
hesapsu hediyeler arasınd3dır' 

Koca meml"kctte yazdığı yazı
ların kıymetini kavrıyamıyanlar 

sadece edebiyat münekkitlcridir. 
Eğer bazı asabi edipler gibi, c>de
biyat kitaplarına alınmayışına i
çerleseydi, ömrünü ya lokantada 
dayak atmakla, yahut ta karakol
da hesap vermekle geçirmesi la
zımdı. Fakat bereket ki Felek, e
debiyat kitaplarına girememenin 
basit acısını, okuyucularınm kalp
lerine girerek çoktan gidermiş 

bahtiyarlRrdandır. 

E şref Şefik, Galatasarayd:ı, Ts
tanhul lisesinde, ve Frnnsa

da "Lise Hoş., da okumuştur. Ben
ce onun spora karşı duyduğu de
rin sevginin kökiinü, tahsilini yap
tığı bu muhitlerde bulmak müm
kündür. Spora geniş bir yer ayır
makla meshur olan bu üç mektep 
ten geniş bir spor terbiyesi alma
dan çıkmak, sporu günah sayan 
softalar için bile mümkün değil
dir. 

Eski mahkemei temyiz azasın

dan, ve saylavhğın icadından ön
ceki mebuslarımızdan Şefik bt!yin 
hayrülhalefi olan Eşref SefJc, 41 
yaşına henüz bastığını söylerse: 
"- Kırk bir kere maşallah!., 

demiyecek olan hiç kimse çıkmaz 
sanınm. 

Eşref Şefik, herdem taze kalışı
nı spora olan sevgisine borçlu sa
yılabilir. Neseli ve sevimli münek
kidimizin dili de kalemi gibi kes
kindir Uç bucuJı.J(l~ t -;oluk alma-

1< sa&. 
dan çene çalabilen ~şhur t;elebi 
zade Saitle van,. Kirl§Se. yüzü
nün akıvla cıkar san11'ı~· 

Ben Eşref Şefiği Nurullah Ata
ca benzetirim: 

Edebiyatın başında Nurullah A
taç nevse, sporun başında da. Eş
ref Şefik odur. 22 sene evvel. lle
ri gazPtesinde Esreı Sefiğin deli 
Sami ile yani ıııizin anlıyacağınız 

M. Sami Karayelle birlikte tertip 
ettiği sayfalar, memlekette çıkan 
ilk spor sayfalarıdır. Maamafih, 
Eşref Şefik sade "Türkiyenin ilk 

""""'" miinPkkldi. Sıfatına de~l. 
"Memleketin en birinci spo!" rnü-
n .. kkid i.. sıfatına da hakkıyla la -
yık sayılabilir . 

Fıkra 

Roman 

Uuharrir 

~eportaj 

Yluharrh 

N. Sadullah 

•ıkra 

\luharriı 

Halikarnas Ballkçısı 

Onunla sanatten, tarih devir
lerinin duygularından ko

nuşurken zaman ve mekln mef
humu tamamen yok olur. 

Bir devrin içine heyecanla dalar
ken sözlerinin özlü sadeliği ve his
sinin berrak varlığı ile sizi de be
raber sürükler. 

Eırki Romada elinde liri, başın
da çiçekli çelengi ve altında ıpek
lilerle bezenmiş kayığı ile ilılhi söy 
ler. Neronun yangınından Serkl
doryanını tutuşturur. 

Olimpte Yunan ilithlarının hep -
sile ayrı ayrı dertleşirken, birden 
Amiral Bitinin İskajarak ·filosunun 
içine girer. 

Orada yaralanır. Londra has-
tanelerinden birinde yarası s:ırılır
ken, ani bir geri sıçrayışla, Ter
mopil geçidinde zehirli bır okla vu 
rulup ölür ve Amiral Nelsonun 
Trafalgar hattı harbindeici baş ge
misinin çanaltlığında gözle:inı Ha
yata tekrar açar. Fransız donanma
sı mağlup edildikten sonra ayni 
yelkenli ile ta Azapkapısına kadar 
gelir. Kağıthane civarına demir a
tar ve lale devrinin en güz~l meh
taplı bir gecesinde Damat İbrahim 
Paşanın davetlisi olarak şarap i
çer. 

Asırları içine alarak, içini ya
şattığı asırlara vererek ge1en bu 
yüzlerce Halikarnas Balıkçısı ara
sından Babıaliye düşen kravatlı, 

yakalıklı ve maddeye imınmış o
lanı bugünü eski günler kadnr ha
kiki yaşayan insandır. 

Bugünün Halikarnas Balıkçısı i
çin hikaye yaşanan günlerin ve ge
çirilen vakaların birer notudur. 

Bodrumdaki Yatağan adlı kayı
ğından bir sıçrayışla soluğu Tan 
matbaasında alan Halikamas Ba
lıkçısının bu girift şahsiyetine şa,
mayınız. O, bütün edebiyat devir
lerini, fikir ve felsefe hanıulesini 
koltuğunun altına sıkıştırmış Babı

aliye çıkıp gelmiştir. Bu zengin 
kültür hamulesinin serpintilerlni 
size hikayelerile vermektedir. On 
iki sene bodrumda, denizin ve ta
biatin içinde, varhğın, sırlannı 

ellerile çözdükten sonra, insanla
nn arasına kanpn bu balıkçının 

hakiki hüviyeti bizim tarlflerimiz 
değil, kendisidir. Kendisinin oluşu
dur. Bundan ötesi bizim ona dol-

Fıkra 

Muharri 

Siyasi 

Muharri 

Fıkra 

Muharrir 

ru yanlış izafe ettiğimiz sıfatlar -
dır. Bu tamamen kendisi olan şahsi 
yetini ancak hikayelerinde bulur
sunuz. Çünkü kendi yarattığı eser, 
onlardır, benliği hikayelerinin i
çindedir. 

lbrahim Hakkı Konyalı 
• J brahim Hakkı Konyalıyı ben 

asan atika arayıcılarına ben 
zetirim: Onun gözleri, "Hazine! 
Evrak,, daki vesika yığınlarına, a
deta birer kazma gibi batıp çıkar. 
Ve o, Beyazı~ kütüphanesine adeta, 
en tozlu, en el değmemiş eserleri 
araştıran bir eskici gibi girip çı
kar. Koca Topkapı sarayında tek 
taş, ve koca Topkapı müzesinde tek 
çöp göseteremezsiniz ki, İbrahim 

Hakkı Konyalının eli değmemiş, 

gözü ilişmemiş olsun! 
Matbaaya, koltuğunda fersude 

bir harita ile, asırdide bir ferman
la, veya sayfaları bir kaç yangın
dan kaçırılmış gibi sararmış eski 
bir kitapla girebildiği günler, bil -
tün Kainatın tapu senedini cebine 
koymuş gibi sevinir. 

İlk çöp kutusunun Türkiyede 
kullanıldığını, dünyanın ilk basto
nunun bir Türk şehzadesi tarafın
dan taşındığını, veya dünyanın ilk 
pabucunun Türkiyede yapıldığını 

isbat edebilmesine yarayabilecek 
küçük bir emare, bir vesika. bir sa 
tır yazı bulduğu zaman, yeni bir 
kıta keşfetmiş gibi göğsü kabarır. 
Böyle bir keşifte bulunmak u~run
da çalışırken, hayret edilecek de
recede sabırlı ve inadcıdır. Tarihe 
dışardan tek satır ilave edilişine 

müsamahası yoktur: Böyle bir şe
ye şahit olunca helala haram katıl 
dığtnı görmüş gibi titizlenir. Bu ba 
kımdan, meydana hakikaten şaya
nı dikkat bir çok hakikatler çıkar
mış olan İbrahim Hakkı Konyalı, 
bu devrin tarihi ile meşgul olan ta 
rihi simarlarından biriı:icUr. 

M. Turhan Tan 

M ııtnıııarrıf, Kaymakam, vali, 
Müfettiş, saylav, muallim, 

şair, edip, romancı, tarihçi gibi 
sıfatlardan belki iki düzinesi, M. 
Turhan Tan isminin başından ge
lip geçmiş bulunmaktadır ... 

M. Turhan Tan -biraz geç dav
ranmış ta sayılsa- en isabetli keş
fini, kendi hakiki istidadını sez
meltte göstermiştir. 

Spor 

Muharrir 

Hikaye 

i\f uharri 

Üstat, kendine vilayet maka
mından fazla yaraşan matbaa ma
sasının başına geçmekte biraz ge
ctkmiş bulunduiunu da hesapla
mış olacak ki, bu tehirinin kütüp
hane !erimize verdiği 'büyük za
rarlen telafi etmek istercesine 
çalışmakta, memlekete adeta e
ser saçma tadır. 

Ona soıarsanız, Avnıpada tarl
hl roman yazmanın üç usulü var
dır: Birincisi tarihe çok. hayale 
az yer vermek, ikincisi, hayale 
çok tarihe az yer vermek, üçün
cüsü de tarihe ve hayale aynı de
recede yer vermek .. 

Bunlardan birincisini kuru l.i 
kincisino haksız bulan, ve üçü~ 
usulü tercih eden 'rurhan Tan: 

••- Bizde, der. tarihi roman ya
zanlar, dördüncü b r usul keşfet
miı;ler: E-;erlerinde tarüıe hiç yer 
vemıivorlar .. 

M. Turhan Tanın. bilhassa tarl
hi ve edebi mevzuluda, cevabını 
isabetle veremi .. _o.ce~ sual yoktur 
sanırım: Br oakımd'n üstadı can
lı bfT amıiklopediy• benzetmek 
mii.mkündür. 

"Otur;ıkh muharrl-" sıfatından 
sadece dfma~nın biyük muhav
vilı>siJP dı>iHl. cüssesiıJn hürmetli 
hPvhetile de livakat kazanan M. 
Turhan Tan, Türkiveıin en mı>s
hur C"OCultunun baba~ır: Cünkü 
"M. Turhan Tan" :t.roi, şahsını 
şöhretten müstağni saran üstadın 
kü('Ük oltluna aittir: Yani ürl#ıt, 

sade o~lunun deitil. o~una verdiği 
iımıni ne hakfkt babatıdır! 

M. Zek e riya Sertel 

Koca Babıalide, a\ydan ye
tişme olmıyan b.r tek v,aze-

teci hulabfli'rsiniz: M. ~ekeriya ... 
Hukuk diplomasını ~bine yer

leştirdikten sonra. Sorb,m Univer
sitesinde sosyoloji okuJan M. Ze
keriya, Amerikaya ka<ftr gitme
ğe, ve Kolombiyada ~azetecilık 
tahsili yapmaya da üşe\ınemistir. 

Arasıra hepimizin - ıiraf ede
lim - cesurane tarizleJimize ~· 
ler yüzle muhatap olan M. Zeke
riya'nın Türk gazetecil~ine ka
zandırdığı yenilikleri. bitün Türk 
gazetelerinde okuyabiliNıaiz ... 

Kendi eserleri arasındı, bugün 
kendisine rakip kesilenleıbiJe var
dır. Bu bakımdan ben 4?keriva'
yı, eliyle yetiştirdiği pe\I ~anlar-

matbuat umum müdürü olduğur:ıı 
hatırlıyoruz. Memuriyet hayatlJl
dan ayrılmış olduğu içindır ki, ar
tık mesleğinde hürriyetini kazan-

mış bulunuyor. . . 
Eski Resimli Ay'ın, Resımlı 'faf 

ta'nın, Resimli Yıl'ın nasıl kapı
şıldığını hatırlıyanlar. M. Zckerı
ya'nın Türk mecmuacılığına yap
tığı hizmetleri de kavramış olcıcak
lardır. 

Bu sahada da onun açtığı yollı 
takip edenler, büyük muvaffa\cı
yetler kazanmış bulunuy~~lar. Fe
kat buna rağmen o, sahıbı bulun
duğu matbaaya, elind~ çan~asile, 
tıpkı mektebe gelip gıden bır ~ 
cuk gibi girip çu~ar. 

Daima muvaffak oluşunun sırn
m, bu tevazuda aramak, ve bul
mak ta mümkündür. 

Naci Sadullah 

Naci Sadullah'tan evvel ~aze
telerde röportaj yapılır 

mıydı, yapılırsa, kimler yapardı? 
Bugün bunu tamamile unutmuş 
bulunuyorum. Buna sebep ya da. 
ha önce gazetecilik alemimizin bu 
gazetecilik çığrını tanımamas1, ya
hut N aci'nin, seleflerini unuttura
cak derecede bu çığrı tekemmül 
ettirmesidir. Ropörtaj muharrlrin-
de aranacak vasıflar: Geni§ ve 
kavrayıcı görüş, hadiseye dışın
dan ve içinden bakim olmak kud
reti; hAdise ve mevzuun müsait 
olduğu her imklnı ihata, bilhassa 
hadise ve mevzudaki hailevl un
surlar derecesinde komik :ın!Ul'
lan bulmak ve anlatmak kabiliyo. 
tidir. 

Bütün bu vasıflar Nacf'de top. 
lanmış olduğu için her ropörtajın
da yeni bir muvaffakıyet tua. 
mıştır. 

Fakat Nacrnhı bu "" tra-
dı~ ·"'"<-ln ... ı namze-

zan 6 • mu~ ....,-Y 
leki mahiyet& de( Karabe-
Naci'nin edebi kült - -~,.,.., .... _ 

liğin bu vadisini edebi~-:lisi 

yapmağa, her yazısını edebt 
1ara imkAn veren bir vasıta ola. 
kullanmamıa sebep olmu§tur. r.e
lecek neslin antroloji muharrirle
rinden fiiphe etmiyorum ki; 
Naci'nin yazılanndan bir çok ha. 
yat sayfalan seçecekler, ve e9ell

lerlne seve seve geçireceklerdir. 
Henüz 35 ine bile 'Nsmamıf <"' 

lan genç arkad8§1mızın btıyük • 
serlerlni bundan sonra bekliyora: 
Çok sağlam ve müsbet bir taba. 
gönnüt olan Naci, yarmki gazete. 
cfliğimizfn en kuvvetli phsiyetle
ri arasında olacaktır. 

Ömer R1Za Doğrul 

B irer Pir mecmuası Dep"eden 
tüysüz mektep talebelerine 

bile vurulan fU mahut "Ustact.. 
damgasına hakikaten lAyık olan 
mahdut phsiyetleri saymak l1zun 
gelirse, Omer Rıza Dojrul"un adı
nı hatırlamakta gecikmek, gaflet
lerin en nankörcesi olur. 

"Münevver,, sıfatına hak kaza.; 
nabilmek için, Omer Rızanın kale
minden çıkmış eserleri okumuk 
k8fidir, denilebilir. 

Bence, böyle bir iddiada bulu
nacak olanlann, mübalAğaya sal>' 
mış sayılmalan mümkün değildir. 
Çünkü ~er Rıza Doğrul'un ka
lemi, İngiliz ve Arap lisanının en 
kalorili mahsullerini, Türk mille
tinin bilgi pazarma taşımak mari
fetini başarmıştır. 

Hukuk tahsilini Mısırda tamam
layan, ve Ezber Üniversitesinde o
kuyan üstat, Ömer Rıza:· "Küçük 
dağlan ben yarattım .. derse. mazu 

• görülebilir. Çünkü onun meydana 
getirdiği eserler, küçük bir da~n 
boyunu çoktan geçmiştir. Fakat 
buna rağmen o. eserlerinin üstün
de değil, dibinde otura"ak kadar 

' mütevazıdır. Ustad. tuğla verine 
kendi kitaplannı kullansaydı. iki 
muazzam apartımana sahip olabi
lirdi. Fakat. kendi kitaplannı para 
ile satın almak mecburiyetinde ol
duğu için, blll kira vermekten 
kurtulamıyor! 

Omer Rıza, 1"8dvoda sövl,.meıtte 
( Arkar 13 unruct~ 

.J ~ 
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A(llar, Bun Onüne 
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Bilgiler 
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Lti:ıeJi nftll qü su ft .. -

banla J1Uwah Soma da ayni yeri 
tereaeati nahilıe ..,.. tekrar soğuk 
s• ile T'lramalı 

2.~lelıai: 

Lekeyi evveta sade soauk .-uda 7' 
kayıp ispirto içinde blnıkmalL 

ç~.a ...... 

,..., 4elitfü•ıtli1 

Çiçek. aabı.ya dar aelmlye bafla-

dıjı ZlllDUl daha aenlf bir saksıya ve- Yuz- ~ il v. ı _ Yumruk mJcılarak atnn kapalı bir 
ya topra1a dikmek IAzmıdır. Bu hu - güze İ91 mretıe çenenin )'UIDrUta taUnaclı. 
susta cpkbt ed.Decek • mühla not- f 4 - Alız baflf bOzillerek (P) heceilnJlt 
ta pıdur: çin Tavsiyeler tekrarlanma• 

Biçbiı' aman abmım delilinden ı - Ala c:ok acmadan (A) 11........ f i ' la kökl ri delikten y zde hAsıl olan çbıcnert ıtdermek için hecesini tekrarlamak. 
....,.- a ır amış 0 n e ne ;rapm•r ~ bil sualin ce- e - Dudaklarm 78)'11ma-
çekerek saksının topraltm oynatını- ınbını bulacakınnız LOtfen resimleri takip masına hizmet etmek için 
ya çalıP'•mehcill'. ÇiMQ lMI kikJıe,. edtnm: (Yor) beceeinln tekrarlan
rin bir kısmı, belk1 de en körpe kök- l - Yamıldmrl #renık her iki ene ted- muı. 
lsdir. Oynatmakla hayatını söndür- ridl ımıaj. Bu hareket. ;ranaklarm atıza 

_ ~ dlfm..tae mlni olur. 
mt1f olunwıuz. Ç1çell saksıdan ayır- 2 _ Yamrulwı cen9" dayanarak ağna 
maıwı en iyi uaulü, bir çekiçle saksı- 8PbP ltmpanm ... On defa. Bu hareket aiı& 
ya J'8ftf J'8ftf 'VUl'lmk ve sonra çl-~ dQpıesine mAnl olur. 
çetl topnlındaD Y8'ftf yavaş ayıra-
rak lerb.t topnk lçJne dikmlid;ir. 

YW: üaJai o,_.. : 
Y.ü.ı hanıkeıleıiniıdea ~yabıım 

anJMıpu iddia eden bir kim1eJi il"' 
pmaun Ol'tasma alam .. ifade ... 

Bebelfn dthıyaya yapt lı ftk ak- Açltian atlamalar ebedpt'le tam eettntz hlssiptı fmlta ........,. ,__ . 
llD1'mel allamadıt. Bu hareketi muh- gıda wrilmıe zamuuadan ~ u ev- ıuzdüilse ~" ....-~ 
telif MbeP*'deu dolayı zam n za- veldlr w Mnmı • ecl?im .,.._._ AiUıt • .._... ..,, ... ÖIU:e o mua-
JDM iekrar eder. Çoculgn her gun ne hallrk Yıs' z' d .. ._._. 71m' mn ._..,. ..... ,. ....... 

bir miktar al!amast lüzum- man uyanık davranıp çocuğun ihtl- lir ve siz onun yüzündeki ifade)1 an
::=ıa beraber, miltemadJ•en ağ yacına gore hareket ederek onda ağ- !arsmız. Bu oyun aksi de olur. aı:a
~ yUıesii ki, sıhhati ıçin mu- .:!ama gibi fena bir itıyadm te§eJ'külü- ya çıkan kimse sfZin ku1ağınıza say-

f bold le aW bir anne ne mbi olmah4ırlar. ı.tltl Mwl)atm tfwdmlnl 78dn-
maıcaA, ub ne 'l .iE!ber;.eri keşfederek de göstenmye ~hfır. Seytreller .._ 

1- ı - lS39 

b ka .,. .- :kaıldırmalıd~. Çec:al 1 Dili • ..... aımeM tarı... 011llN kazandı. demektir. ___ , _______ .......:, __ ,:._ _____________ ~="'~-~=-::----r:--::--ı 
4P1er nd.er elabilir: ahalrlıldar ltaTflnnclG Anhyama~an takdirde ~ de-

ç ın... v.u1 etinden meuı- al • T8lD edenz. Kim anlaraa o kimle or-
v- JlıC.I'.- ~ lama. Ço- ne yapm l)'IZ• tadaklnln yerhıe girer ve bu suretle 

tı•r'tıl ama7uile aj ---·-----
..,._ 19 aıa ıaJl)tır, ya terlemiştir, Umumiyetle anne1er, Mlhnsa oyun devam ede.r. Bıı lfadelenle nef-
Ja Mı #dıirilıaiftiı' ve 7alwt da aç- genç ve tecrübesiz olanlar, çocukla- n:_t. can sıkıntısı, .memnuni,.ı,_ b~

rmın tabft nemalarnıdan bir lrıza ol- ;yük hasret. pv,ekllk, korku.. büyük 
J - v~ im yermdeki Mn c!uğu uman b(i)'{ik tellşa ddşerler. 1stek, ba,1ret. istihfaf " ı.ahkir ola .. 

ıaı.{llMa •mea HP>M aıı•ma - Halbuki bana sebep otan lım'.ler ta- bll1r. 
3 Bll'ts- J.ju .ağı'umdaıı mü- ayyün edime bunuıı bale.!tte, rocuk, Çortıp afn1Nn nelere 
..ıH& llll'b,arak lıiJama. tabii nemasına kaTUJU!'. Bu aksak - --------
' _ a.ıMilul•Wı mü.Uwellit in- tıklan bir kaç tloktada htma eclebl- ~r.Hat dmeli1 
,........ Hrir. 

1 GtC9,..... ~ -ıe al!&- 1 - Diı pktıaı 
.._ ~ blı vuqet C"'CUİUD 

An. 111'8 .... eı.de. ~pltırftn 

flklyet edilditlni okuyorsunuz. H1lkd ..... • Jtpl ... tutuldu&11n• ali -
mettir. 
4'1111 Wlll laH ... .,.. ' 

Jlk .,.laıda ~ mu.ayyeııı bir 
w'Hmk ,..ı9,..., JJnmchr. ÇQııkiı 

ı. llenket., ~ ak.cijvleriııi "e 
_.ledtli hvrket ettirir ve kanın 
ıri F ztte .,..,...... yaıdım eder. 

İyi DıaJu~ aıornıal bir ÇOCUjun, met bu flkly.etlerln önüne ıeçmek l
bir yapnda iken diflerinın çıkması '1D kadın ~plarmı neriJme ayır. 

ıizımdır. çıknadıtı takdirde, bunun ma& .... bir •• .,..,.sme JllPb. Ne Yemek p·ıs·ırsem '· sebeplerini ya annenin hamilelik za-
811 

!llP!NWJIMll19 g6re, her pabm 
maıunda difl~ sailam olmama- ı 
sına, yahut dl vitamlnll, madeni gı- ._ lucle blr damca ftr'dlr. Çorap • 

dalan.azyediiinehiikmetmelidlr.Bu !an bayanlarm a1danmamatan1çtn Şeif,talı• Vompostosu 
takdirde çocıtu hemen doktora ıö- bu damgalann i1zeiinde1d lfa-"etlere A 1 
turerek vitan1nll ve madeni ııdaları dikkat etmeleri lAzımdır. Çiinkt ma-

8u miktar .. giDde Wr "Y• iki ... hm D>aın•ıar aım.aııdır. .ı. ....... _."'·--1an nttı1rıan ... nı1mı Ması/ Pı·şı·rı·ıı·r? illi llÇIDlllW'lf • ~ takdirde .-- .....,._ 
al amalar ~ ardJinıı:lz R- 2 - Silılet ''balW tpM.. eJdapml iddia ...,. ki, 
~ h ı' t e .,.,... onun -w- ..L.. bir tok 1dımeler de damplarda1d l-
llal-1 ıtznn.tır. Çocuk ıau: bir yapnü. •;,-- -- pretleri anlıyamadlklan tçt:ı tezıAh Yuma tefta11nin bamcalannc!an buğunu ~ ~tini çı-

N6 -6 • • ,...ı rabilir. Bu aman akleti de 9- 9,0 alıp kabuklarını ince ince soyduktan karmalı. Yalnız çekirdek çıkenllr -A,,._,...pc..,nı kilo araıundıdır. İki r&flllda 3,5 kilo, tarların sözlerine inanarak balil ço- eonra ikiye Mlerek çeklrdelderinl ken teftallnin öteki ucunun dellnme-
6ir6irüwlen aymı6ilbü? ikJ. iiç y&fla'ında ilren .de 2.i kilo a- rap aldıklanna kanldirler. Sl.ılere çıkarmalıdır. Soma bltdiğinh şurup mesıne dikkat etmeli. Bu evvela müı 

Iır. o dem zarfında çocuk her ay bir kolaylık olmak Uzere bu damıP- yapar gtbt §6ker kaynatılıp koyuca kül görünürse de bir kaç teftall ya-
Çcetıt- •ilama lebeplerinln ~- muayyen ili- uüıbet artaadıjı tak - lann mahiyeti bakkında izaha& vere- kıvama gethil1r ve tencerenin altın- pılınca elde mümarese hisıl olur. Ev-

• bldbirinden tefriki en m6şkül o- . .u...a.- 7a mpasında bir ek3ikllk oldu- Ilın: 1 --L ftalit .. n .. ; ,_ 
Jam açtık veya bnn ajns1 sebeblle ~ •- daJd atef azaltı1&1 ... §e er yanş- velce tarif ettijimiz .- aavaına ge-

Gözleri Parlak 
Göstermenin 

Kolay Çareleri 
Gözler, yüzün en manalı. en 

zibeli kısmıdır. Bilhassa parlak 
manalı bakıflı gözler en yenllm 
insanların bile kalbini VWmMISWlıuıı 
tır. Cazip ıöninmek istiyen her ~ 
dııı. ufak bir ihtimamla kendisini 
tanıtamıyacak bir halde giızeUeftirl 
bilir •• 

LAzmı olan tefler. 
1-Damla, 2 - Göıı: lOIJ'omı, 

Kü~ ve ince kirpik taralı. 4 - -:r:-=
1

El ayn 

2-YumUfIYa.,. 
pışan kirpikler 
aletile kıvıran 
tarak klrp~ 
kılacak, ;. 

3- ~ 
terim~ 

~~·zi ko\ay. 
.. .ıhhl bit 

o1an aRWnaJardır. Eler ~Pil ab- ğun~, ~ahW.d.a ~ plap &azmet- NimDJDılme muciblace. Mr fll'8- ça buntann içine konulur. BJr müd- üelmit teker pnabla hnuiayarak 
destlnin rengi tabK san renkte olup medijine aamettir. l>ın üzerine I*' damp ~- det ağır ateşte pişirilir, fHat şefta- atır ateşte piflrmell w atetıen indi- A_I 
P rilzlfi de11tse. kokusu fena de111~e, 3 - 807 dır. F.cer P•P balll jpekt.N 711pı1- 1llert karıştnm•mak ıhımdlT. Çün- Tel"ek 90~ kadar tm'akma BA~ nı 

.,_ mıpa, üzerinde "tabi! "9ek., diye bir ki ......,11 _..kolay ve çabuk eDlip 
ft çocuk gasyan etınlyona muha'.A - -n vardır. F.akat nal ~ler mı datıJ,_..ır.-. ~ Soğuduktan 10nra bireı' birer b{ıP ~ -. "'~ ttvvıeU .. ı cleı ıekti B Çocuk lyapnda iken SS,S sntbn, .,- ...,,.. •- bud ı..-~---· _ ......... 
Jbak ~ al ıyar ~~r. u 2 qmd lulımlara aynlınıftar: 

1 
pk1a çıkanp kayik ı-hatına dizlDell nla ~ 3--&dua 

~1* ta iter mınan pup vaktinde 18 aylık U.n 
75 

santim ve ' 
8 

1 
_ Benber& 

2 
_ tamter, 

1 
_ Sonra. yavatÇa bir de.lkll kepçe . ,_ı.rlııl yırarak ~ Tekrar t 

11da Terilmemelldlr mAnUUlda ol - iUıı de &Osantim olmalıdır. V1*oz. De bM pifmif teftaliler alınarak ta- ve çekirclekJeria bot kalan bak içinde .,.ıd lDlmlle bt 
ID1'P ftril• planın kAft selmedi- Bu yaztet, çoeuğun anne w ba- J..h ........ Ye tatlm o.tüne diitü- kaymmk. yahut badem wr• flstık lçt rek •YlrllaaJJ. 
pıe aıamet olabltir. Ç6nkfi çocuk buımn çı.ıt umn veya Jasa boflu ol- Benberg, bhtncl derecete sun! 1- ._.. ile doldurmalL Bwıdan IOlU'll da teıı- a. g,m,,,lllt 
Jaer bafta muntazaman tartı .p kilo 4u1wıa _,. azalıp Jmalabillr. Ba - pektir. ltü:nter ikinci, Viskoz da tiçün lerek ıdn,a konur. ceredeld furUl:nı OStQne dökmeli ve -""""' 
alına gıda klfidlr. Artııııyorsa 0 za- aun haritndeld aluaklıluı aebeblni oü denaecle plen 9UJll lpekdr. Burada fUl'Ubun kıvamh olmasını eolraya ıetlnneU. Çatalı ,,,,,_ kemllfne betmp bl 
uıan aıduının kifayetsizlilinden aj- arqt~. Halbuki majar.a tezgihtarlan, i1ze myledfk. Bu .sözle tatlının o kıvamı .,_ ___ 1ainJi. • - .,/. ~ ~ bedene Japlflk yerin 
Jadıtma hükmederiz. 4 - lllllaa ~enifraji rinde Viskoz yazan blr ç.xabı bile .muhafaza edecejl batıra gelmesin. ___... .. ..., ya • • den kesmıeJl-

B her hafta kilo aldıtı halde yi- "halis ipek., diye iddia ediyorJar. Meyvalar çabuk n salıverdılderin - nanl tahim eıleıü1 1. Göjijı -._: 
bil8e atlıyorsa o zaman da gıdasının Çocul'n bir yquııfan tıd yapna Çorapların üzeriıade bu kehmeJer- elen fUl'UP mdl1lp olaD iDcelJle pllr. __......_..._ __ 

fazla verilmesl dolayıslle bazımsu: - kadar ol.n zaman içinde beden ge- den bqka (K. 1) ve (K. 2) dip jp- Arzu edDlrae berine kaymak ta ko- Pifmit h1Ddı,t evveli ewtC8 .Blld1ar ~.kanatlar çıktıktan llOJl:i 

ilkten a1Jı7or demektir. nişlljt 41, veya 47,5 aanttm arasın- retler vardır. Burada (K) 1wii. b- nur. büyük bir bflktabaimm i~ kO" ıa kalan ;sG. kısmım bo&ıaabımi 
Yubrdakl vaziyetlerin aksine o- dadır. Z'test sene bu genllllk ancak Ute kelimesinin b8f harfidir. Y.amn- Şett.U kmapodMn bq1ra bir an - yarak sofraya getirmeli ve .ot:ray• bnatıanıJ töjlilnden doğru ap 

1arak çocuk gıdumm Jdfayetsizlijln- 2 5 sant~ artar. Ôlçiiı, bundan az ol- dakl Jpretler de, b'1J)CJ kaliteden ntJe dıt TapWr· Bu takdJrde teftali- da bindJrwı haf tarafı d•IJ+acak ktJO• •hMk .ontiıe k ... kt-m ayırmalı. 
den de a~ O ama allamak ne- dujıı taallrde çoculwa kAfi derece- olduğunu ifade eder. HA.sıh ÇQrapla- leriD 7anna olmua prt deiildir. İri wı.bı aolıuıf. kuyrup da utma ge- 4 - 8'1cliam ber taraluıı &yudık• 
tleeBI ~ hlnaklannda gaz de. t etmedijbıe ve teııüz ba- rmEzerindeki lpretler hatu.D aldan- tazeli hamca feftaliler k1f.apt eder lecek tekilde ,koymalı w ...ıı .,er- ~ af7ah ve be· 

JWplan dolaJI da atJar. Ya ğma atfetmek llzımchr. mama11m temin etmektedir. Bu l9fta1llerl bol suda yıkayıp b • terinden ba 
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Yılbaşı Piyangosu 
(Başı 1 incirle] 

ıoo.ooo Lira kazanan No. 
24481 

?o.ooo Lira kazanan N o. 
29831 

60.000 Lira kazanan No. 
1441~ 

50.000 Lira kazanan No. 
12692 

500.000 Lira, Bakırköy 
Hastanesinde Hastaların 

Aldıkları Bilete Çıktı . 

f ' ---;-----------------...~ _J Okuyucu Diyor ki ., 

l ,~-

Hakh Bir istek 
Orhangazlnln 'Oregil köyünden Salim 

Ekcman, bize g5nderdlğl bir mektupta, İn
hisarlar İdaresinin köylU için çıkardığı 
sigara paketlerini ele alıyor ve bu paket
lerin üzerine konulan resme itiraz ederek 
diyor ki: 

<Paketlerdeki resim, sözde pulluk kul-

1939 a Girerken 
Biz Ve 3aşkaları 

(Başı 1 incide aliyetlerle gırıyor. 
İtalya da o vaziyette. Hudutlarımızda hiç bir tehlike 
Yılbaşı güzel İspanyol milleni bizi tehdit etmiyor. Hiç bir istila 

hala kar altında ve siperler in- hırsı bizi rahatsız etmiyor. Biz 
de buluyor. bütün kuvvetimizi memleketin 

~o.ooo Lira kazanan Nı:ı. 
39524 

20.0:JO Lira kazanan No. 
18863 

Yılbaşı Piyangosunun Bu Seneki 
T alilileri Neler Anlatıyorlar ? 

lanan bir köylU tipini canlandırıyor. Fa
kat, biz köylillerin iftihar duyduğumuz 
köylü gururunu incitecek kadar sıska, 
cansız, kuru ve pejmürde bir resim. 

Bunun yerine kahraman bakışlı, kavi 
vilcutlu, ve her tilrlil zorlukları yenebilir 
kabiliyette hakiki bir Türk köylüsü res
mi konulamaz mı? 

Orta Avrupa korku ve enişe krılkınmasına hasretmişiz. Yalnız 

içinde. llkbaharda başlaması ıuh ilerlemeyi, yalnız yükselmeyi dü-
temel bir harp ve hudutlarınata- şunüyoruz. 

dar sokulan istila korkusu bu 1939 yılına beş senelik tir zi-
milletlere rahat uyku uyutmı or. rai kalkınma programile gıriyJ-
Kabuğunrı çekilen Sovyet ~us- ruz. 15.000 Lira kazanan No. 

16939, 
0.000 Lira kazanan No.lar 
55 16311 18948 11092 13432 

15718 29113 20800 25259 12472 
000 Lira kaz.anan No. lar: 
78 12094 10437 5655 2850 

l33 20524 19293 15834 14511 
09 28774 27449 25730 25430 
90 39459 36794 35924 32369 

012 

kazanan No. lar: 
1819 2017 2422 
3283 3829 3871 

000 Lira 
9s 1128 

~86 3045 
\837 10536 
861 14326 
877 1'1194 
~17 19675 
'995 21102 
135 24536 
tl74 38457 
1000 Lira 
587 683 

11112 11910 12270 
14511 16152 16707 
17434 17493 17642 
19809 19968 20220 
21232 22301 23714 
27191 27465 28384 
39309 39542 39878 

Dün gece 100 bin lira kazanan genç, ortakları ile 
beraber parasını alıyor 

26 
18 
ıı 

091 
587 
737 
,05 
'115 
007 
122 
•95 

kazanan No. lar: 
1331 13ti3 1520 

1834 2136 3160 4059 
5242 5290 6485 6511 
6600 6992 7148 9132 

10110 10202 10863 10883 
11638 11743 12184 12727 
13553 13757 13919 14172 
14853 14912 15527 16116 
16664 18511 18582 18633 
20116 20254 20500 20985 
21363 21770 21791 21988 
22503 25122 25209 25372 

lO 26154 26657 27292 28079 
79 28305 28316 28805 28910 
05 29934 30484 30645 31322 

32453 32658 32869 33252 
34792 35098 35406 35548 
36369 37512 37535 37646 
38293 38562 38755 39467~ 

Lira kazanan No. lar: • 
491 798 865 1120 

1467 1567 1711 17341 
2033 2074 2081 2269 
2926 3048 31~2 3326 
~382 3436 3611} 39621 
i411 4501 4~14 4580 
~J15 5041 51J7 ~209 

5265 5315 sıa2 5466 
5507 56S3 j727 5983 
6376 6395 6-HH 6301 
6597 66G8 6817 6896 
6978 7060 7439 1492 

7316 7665 1709 7819 
7976 8109 8120 ~2331 
8499 8616 8693 8830 
8988 9230 9323 9351 
9601 9858 10003 10007 

10158 10256 10259 1~270 

10747 10850 10877 10341 
11233 11335 11318 11374 

Şu, tali~ denil~n şeyin sari ol
madıgına, dun gece bir da

ha inandım. Çünkü talih, şu kör
olası, nezle gibi. grip gibi sirayet 
etseydi, her )'11, hatta her ay, 
memleketin en taI:hli kullariyle 
tokalaşan biz gazetecilere, -bü
yük ikramiyeden vazgeçtim- a
morti olsun vururdu! .. 

Bereket ki ben, ümidimi zama
nında kestiğ

0

m için, dün gece, As
ri sinema salnunda, irleri numa _ 
ralar ve ikramiyelerle dolu dolap
lar. tıpkı çinko dam üzerine dolu 
yağışını andıran sesler çıkararak 
dönerken heyc>cana kapılmadım. 

İkramiyeleri, heyecanı arttıran 
bir ahenkle okuvan memur, kulak
lann alıştığı 500 adedinin arkasın 
dan: 

- ~ n. -raKa mı aae a bir V-

zer gibi patlatınca. salonun içi, 
bombardımana tutulmuş hir Mad 
rid evi gibi altüst oldu: BQrmutat 
bavılma trıklidi ycıolm muzinlc-rc 
aldanmadan, salondan cıknrken, 
b;r b.,vi kolumdan ""](ti: 

- Beraber gel... dedi... Kazanan 
nu'llara bendC' .. 

Birl'kte. külüstur b1r taksiye at
ladık. Dükkanına vardığımız za
man. sayılan diızüneyi geçen ka
lın dcfterler"n sarı renkli savfala
nndnn, trılihl;nin adresini bulmak 
bir mesele oldu. 

Bayi. rastgeld;ğ;nin eline bir 
defter tutuşturuyor: 
"- Dikkatle> nra ... Ei"er 24573 

numarayı bulursan, 
var' ... diyordu. 

beş papel 

Nihayet, kambur, çıplak bir de-
1419 114~M 11510 l 1584 115~6 

1 1179~ 1195 12091 12144 12286 ' - Be~ pııoeli elden gel, bul
~369 12388 125H 12370 12722 dum! diye ba~ırdı! .. 
-~~46 12946 13016 13269 13326 Bu cevap fü:erir>~ bnyiin vaadi
/59 13633 13745 13912 13987 ni derhal yer'ne getirmesiyle, ka-

likanlı: 

059 14060 14246 142711 143791 pınm onünd(> bekliyen taksiye at-
4461 14544 14633 l 46:iC> 1481" laması bir oldu. Taksi hareket e-
826 14902 14996 15048 150901 ============ 
~16 15225 15319 15324 15414 28921 28958 28972 29046 29089 
313 l5751 15883 159ı:;.i 15927,29456 29531 29685 29820 29875 

71:6 16339 16372 164~5 16996 29883 30031 30108 30]25 30157 
1734~ 17160 17210 17355 17267130862 31063 31249 31272 31363 
ıa04~ 17406 17580 17:ou 17767 31381 31582 31612 31875 318S8 
ı~~6 4 18059 18359 18470 18327 31904 32089 32033 32145 32168 
19

300
8 18818 IS961 19200 19207 32489 32190 32527 32585 32596 

l 1935 5 32685 32736 32777 32793 32838 9346 8 19398 193<ın ı 940 
Jo

98
• 19571 19624 1 ~124 19764 32914 32956 33022 33069 33ır;o 

2041~ 19991 20121 20J82 20387 33100 33116 33173 33182 33242 
2Q

853 
20452 20526 20723 20829 33314 3J325 33347 33349 33378 

577 21170 21284 21335 21353 33379 33393 33418 33477 33496 
1714 21648 21688 2171 l 21718 33682 33722 33778 33782 33784 

14 21875 22129 221d7 22301 339:4 34147 34164 34343 34394 
~Os 22477 22509 22~~1 22757 34395 34639 34713 34888 34920 

3722 22977 23180 23361 23611 37932 34959 35285 35394 35404 
41)28 23825 23852 2387') 23B82 

1
35478 35489 35633 35731 35824 

ı86 24057 24281 24308 24434 35912 36028 36041 36073 36208 

883 24045 :ııec6 24732 :?'17?l 36395 36625 36825 37018 37039 
24921 2~346 37043 37134 37157 37206 37341 109 24967 2!l120 .) 

'~ 25443 2~824 37410 37536 3~833 37974 37930 ..ı~s5 25635 25652 ;ı I 
25865 38045 38350 38364 38394 38427 
26ono 2r 150 26166 262s4 38461 38538 38163 38938 39220 
27127 27267 27370 27867 39226 39240 39344 39390 39406 
27924 28071 28118 28170 39436 39428 39492 39625 39643 
2a281 28362 28713 28812 39832 39875 39933 39986 

dince, talihlinin adresine göz at
mak imkanını bulmuş olan bayie 
sordum: 

- Nereye g:diyoruz! 
O, kemali ciddiyetle cevap ver

di: 

- Tımarhaneye ... 
Dedi. 
Sonra ilave etti: 
- Talihli, Baırköv hastanesi 

hastaba kıcı lnrındanmış! .. 

H as~aneye va:ınca öğrendik 
kı, yarım mılyon lira, tam 

bir düzüne, ortağa isabet etmiş. 
Hem. ellerindeki bilet te iki bu
çuk liralıkmış. Üstelik te, ikrami
yeyi kn~anan akıllılnrın hepsi me
zunmuş. Bize bu malumatı veren 
beyaz J?Ömlekli--%n-· 

- ortaklardan beş tanesi de 
hastalardan ... dedi; ve ilave etti: 

- İc:tr>rs,,niz çağırııyım! 
Bu teklif hona, vereceğimiz 

miiidenin nkıllılnrı hile rıldırth
ğını hrıtırlattı. Kendi kendime: 

- Bu miiid,,,.i rlPdim. :ıklım za 
ten ovnatmış bir hiçarevc verir
sek. kimbilir ne hale l{elir., 

Gırtlağım: bunu tahavyül etme
nin dehşetiyle seyrediğ! için, ba
yie: 

- Gidelim .. dedim .. Delive müj 
de vermek, düc:mana ültimatom 
vermekten tehlikelidir! 

Bnyi. tekrar taksiye atıarken, 
~ukutu hayal acısıyla içini çeke
rek: 

• - Yahu ... dedi. bu devlet kuşu 
da dC'lirdi mi dersin? Timarhane
den başka girecek yer bı1:k.madı 
mı? 

Şimrli. avni bayi ile birlikte, 
200,000 lira kazanan talih

liyi arıyoruz: Talihli, Taksimde, 
Valde çeşmesinde Yusuf Feyzi Çe
lebi adında bir zat ... 

Kendisinden talihlinin adresini 
sorduğumuz bir delikanlı: 

- Bilirim amma, on kağıuımzı 
almadan göstermem! dıyor! .. 

Uzun bir pazarlıktan s0nrıı, ba
yile açıkgöz. rehber beş liraya 
sulh oldular. Beriki. beş lirayı C'P.

bine indirince, sırıttı, ve parmaği
Ie, tastamam önünde durduğumıız 
apartımanı göstererek: 

- İ~e ... dedi .. burası ... 
Görüyorsunuz ya Hava -

dan pora kazanmak, sade taliden 
değil, gözü açık vatandaşın da e
linde!. .. 

Bay Yusuf Çelebi, bizi büyük 
bir hiddetle karşıladı: 

- Canım ... dedi, latife latif ge
rek ... Bir defa yaptınızı hoş ol _ 
du. İki defa yaptınız, hoş kaç
madı... Hele ayni numaranın ü
çüncü defa tekrarlanması, yavan 
kaçıyor doğrusu. 

Biz hayret içindeydik. Bayi: 
- Bir yanlışlık olacak... Biz 

numara yapmıya gelmedik! diye 
kekeledi! .. 

Bay Yusuf Feyzi ÇelE:bi, kapı-

Paketin diğer tarafında da cKöylü: 6 
kuruş> yazılıdır. Bunun yerine cKöylil si
garası: 6 kuruş> yazılmasında bir mahzur 
olmadığına göre bu iki nokta üzerinde 
İnhisarlar Umum Mildlirlüğünün nazarı 
dikkatini celbctmcnizi rica ederim.> 

ya bile Şarktıın ve Garptan tı1dit Bac;ka milfotler içten ve dı~•an 
altındadır ve bu tehdit onun ilare hayatlarını kemiren, kanlarını e-
hasretmek istediği kuvvetlri _ men dert ve hastalıklarla muzta-

ripken, biz yeni seneye her wık:t
nin büyük bir kısmını silfıhl~ma-

ten daha zinde, dah genç. daha a-

* Bir Karı Kocanın Dileği 
sına hasretmesine sebep oluyr vp zimli, drıha kuvvetli olarak giri-
Sovyetler 1939 yılına Ukra·yadn 

•22 scnedenbcri Datumda bulunan an
nemiz Trabzonun Sinanlı köyünden Ali 
kızı Mcvlüdcnln ana vat.ına gelmesini 

brışlıyacak hır harp ihtimal He yoruz. 
Bu mukayeseyi yaptıktan ı::on· 

giriyorlar. • ra Amerikalı dostum evvelki luik-

B citün bu milletler için~ yal- münü bir daha tekrar etmekten 

1 

temin için dokuz ay evvel hariciye vcktı
lctinc ve Batum konsolosluğumuza mü
racaat ettik. Fakat hfılfı annemizin ana 
yurda ve biz evlatlarına kavuşması mü-

1 saadcs!nl alamadık. Müracaatımızın bir 

· nız Türkiye yeni yıl, vem kendini alamadı: 
ümitler. yeni hamleler ve yni fa- - Ne mesut milletsiniz. 

~-_,:.. ___ _ 
KAÇAK Parti N~ mz t'eri 

1 

defa da gazeteniz vasıtasile tekrarını ri
ca ederiz.• 

Fetlyede Marangoz 
Mehmet Kasım ve eıı Fatma 

fBtLştarafı 7 inci tı.!lfa•ir:) 
mumlarla, kaııdıllc>rle s1sHi bir 
çam ağacı, etraf1mdn kadnlı er
kekli ndamlnr ... Ve sıcak bir ye
mek kokusu! 

Dün Seçildiler 
yı biraz daha nçtı: Ampulü sön
müş olan yerimize, apurtımanın 

içinden biraz daha ışık sızınca ba
yii tanımak imkanını buian Yusuf 
Feyzi Çelebi, içeriye sevinçle ses
lendi: 

- Enişte... Bu sefer numara 
değil galiba ... Baksana .. Hakiki ba 
yi gelmiş! .. 

1 ç~1:i giri.nce, . haylı gülerek 
ogrendık kı, altlarındaki 

katta oturan tanımadı.ıdnrı muzip 
kiracılar Bay Yusufu, bizden ev-
vel iki defa: ,, 

"- Size büyük ikramiye vur
du! diye aldatmışlar. Ve onlar, bi
zim ziyaretimizi de, bu muzipli
ğin üçüncü defa tekrarlanışı san -
mışlar .. 

Hakikati öğrenince talili mu
hatabımız gülümsiyerek: 

- Demek, dedi, onların içleri
ng .Jioli:m1,1s;l So ra i.oJ,,.,4 _ __.,__, 

- Tuna! de ·ı mi? .. Bu sefer 

hiç ümidimiz yoktu ... Ben piyan
goya, ta çıktığı zamandanberi de
vam ederim. Bu suretle hem mcm 
lekete hizmet etmiş, hem de tat
lı bir heyecan duymuş oluyllrum: 
Fakat bugüne kador, amorti bile 
kazanamamıştım ... Kendi taliim -
den o kadar ümidi kesmiştim ki, i
ki saat evvel biletimi is•emiye is
temiye alırken (boyii gostercrck) 
buna: 

- Bu sefer, dedim, ben elimi 
sürmiyeceğim! Sen çek bir bilet! 

Şimdi kazanan bilet, onun çek

tiği bilettir. Fakat bu bilet sade 

bana ait değil. (karşısında oturan 
zatı göstererek) bu zat, benim e
niştem Nihat Abdullah Üsterdir. 
Tarlaboşı eczahancsinin sahibidir. 
Onunla kerimesi de ortağımdırlar!. 

- Kazancınızla ne yapmrık ta
sııvvurundasınız? 

- Kazıınacağımızı ummııdığı

mız için, ne yapacağımızı da diı -
şünmedik! .. 

Eniştesi gülerek söze karışıyor: 

- Düşünmedik... düşünmi) e
ceğiz de ... Çünkü para insanı dü -
şündürmez, bilakis duşünceden 

kurtarır!.. 

5 oo.o~ o lira kazanım 24573 
numaralı biletin iki buçuk 

liralık bir parçası bir Üsküdarlı
da imiş, beş liralık bir parçası da 
Sarıyerde, meşhur Boğaçaçının 

karşısındaki tütüncü tarafından 30 
kişilik bir balıkçı grubuna satıl -
mış. 

Dün gece, Bay Yusufun evinden 
çıktıktan sonra, balıkçıları da din
Jiyebilmek ümidilc soluğu Sarı -
yerde aldık. Onlardan ancak Süley 
manla konuşabilmek kısmet ola -
bildi Süleyman: 

- Piyango, dedi, zaten balık -
çılığa benzer: Şu farkla ki biri -
sinde oltayı denize atıp öteki
sinde bileti cebine atıp bekliye -
ceksin. Sonunda ne çıkarsa bah
tına! 

Ve gülümsiyerek ilave etti: 
"- Fakat bu sefer, oltamıza 

' balık vuracağına, biletimizc ik -
ramiye vurdu!,, 

Cismimden ayrılarnk ~min ö
nümde ,giden ruhumun tctrar içi
me girdiğini duyuyorum. 

- Serap! Serap! 
Diye sessizce. ağzımla Jeğil l::a

famla haykırdım. 
o 

B ir genç kız, elinde mum. e
ğilmiş yüzüme ncıyarak 

bakıyor ve bilmediğim dilden bir 
şeyler soylüyor: 

- "Der arme! Der anne!., 

Başkaları da bıına bakıyordu. 

Fakat ben yalnız kızn bakıyor

dum: Lacivert yün hırkası içinde

ki taze göğsünün kuytu, insnn ko
kulu sıcaklığını bana duyuran sa

rışın genç kıza ... Bu göğse brışımı 

dayamnk, hem sert hem yum,Jsnk 
1lılclılitnA blhinin~.tısııu ıliuli .. 
yerek uykuya varmak! 

Mum ısığı nefeslerimizle salla-

nıyordu. Ben kızın gözlerine dal
mıştım; bu gözlerde bir kar tipisi 
~eyrediyordum. Ammn bildiğim 

akçıl, boğucu, soğuk kor tipisi de
ğil... TanC'leri birbirine çarptıkça 
kıvılcımlanan bir sıcnk kor tipisi.. 
Çiçek t "pisi.. Elmas ve 7Ümrüt ti
p ·si.. Işık, rayiha ve r"nk tipisi! 

Isınıyor, ısınıyordum. 

O, hfıJa, banrı brıkıyorcfu, acıyor
du: 

- "Der nrme! Der anne!., 
Bilmediğim ,halde n~ dediğini 

artık nnhvordum: 
- Zavallı! Zavallı! 

j ( BaJı 1 ı:ır.ir!c J 

1 
Fahri Engin. Naci Tınaz Cezmi Er
çin, Hasnn Riza Soyak, He?at Mimar ! oğlu. Naki Berkmen. Sadullah Gti -
ney, Arif Baytın, Kiızim Karabekir 
ittifakla seçilmişelrdir. 

Şehrimizdeki seçm 

Merhum Halil Etemdcn açılan ts. 
tanbul mebusluğu için, dün şehri . 

mizde yapılan seçime. Ünh·ersite 

konferans salonu tahsis edilmişti. Bu 

münasebetle, sa1onun dış kapısı bay· 

raklarla süslenmiş, tarihi rey sandı· 

ğı, daha bir gün evvelden buraya nak 

ledilerek kürsunün önüne yerle§ti -

rilmişti. Sandığın bn tarafında bu -

lunan kara tahtnnın üzerinde, şu ya

zı uzaktan okunabiliyordu: 

"Cümhuriyet Halk Partisi namze

di: Emekli General Kfıztm Karabe
ır;p 

Kürsünün başında, şehir meclisi 

daimi encümen azalarından mürek

kep olan heyeti teftişiye yer almıştı. 
İkinci miintehipler, reylerini kul

lrınmak üzere saat 8,5 dan itibaren 

gelmeğe başlodılar. Bunlardan her bi 

ri konferans srılonunda yer alarak 
muayyen saati bekliyorlardı. 

Vali ve belediye reisi Liıtfi Kır
dar, srırıt 9.30 da, beraberinde vali 
~uavin.i Hüdai Karrıtaban ve bele
dıye reıs muavinleri LUtfi Aksoy ve 
Rauf Demirtaş ile Emı'nc·· - k nu ayma-
k~m.ı Agah bulunduğu halde salona 
g!rdı v.e intihabatrı başlanacağını i
lan ettı. Reyler atılmağn baı;lanma
?~n e_vvel bizzat vali ve belediye re
ısı Lutfi Kırdar rey sandığını aça
rak muayeneden geçirdi ve bundan 
sonra mühürlendi. 

Bundan sonra şehir meclisi ,. 
sından Ferit Hamal "k· . .. aza-

. . ı ıncı muntehip 
sf ıf~tıle ılk olarıık reyini kulland 
ntıhap k ı. 

a şam saat on altıya kada 
devam etti. r 

O rnsı lıarbin ilk g~nlcrinde 

Rus ordusunun Pol\eranya'
cian esir edip buralara kc:dar sür
düğü bir sivil Alman ail~sinin e
viydi; Sibiryacla dohn bÖ)le bin
lerce aile vardı. Noel b~amına 
rrıst gelen o gece beni k~ının ö
nünde karlara ,:tömülü bli,ınuşiar, 
içeriye almışlrırdı. 

Yedirdiler, yatırdılar; Coydt•m, 
dinlendim. 

Fakat sabaha karşı - dUıa şa
fak sökmemişti - uyandrdılar. 

Elime küçük bir dağarcık nkıştı
np soknğı gösteriyorlardı. 

Heyeti teftişiye sonradan topl~
n.arak reyleri tasnif etti ve Cümhu 
rıyet Halk Partisi namzedi em kl~ 
General K • K e .ı 
k azım arabekirin ittifakla 
azandığı anlaşıldı y 1 

Ruslar, koçak bir Türk ~bitini 
sakladıklannı duyarlarsrı bpsıni 

kurşuna dizerlerdi. 

Kapının demir kolunu, yine 

mum elinde, sıcak göğüslü kz çek 

ti. Buz tutmuş rezeler çabcJadı. 
Bir darağrıcı önünde gibi şursuz 
dilsiz, külçe halindeydim. H-ndi~ 
mi topladım: Artık son olarn. gö
receğim bu hayat ve hülyn 'lan
zarasına, ocağı alevlenen <laya 
ve gözlerinde ateşten çiçeklı:- a
çan kıza bir daha baktım; k~·ım 
postuma, bu tüylii kefene sarılım. 
İçeri dalan kar ve soğuk ta ana 
bir av bulmuş aç canavar hırıyıe 
sanldı . 

Işte yine gece, yine tipi, :ne 
yollar .. Fersahlarca, aylarca '!a· 
nan kuş ucmaz, kervan göç ez 
vahşi yoll!ır ... 

Insan kuvveti bu... Tekrar a
demi önüme katmış, cesedimi :r-

· en nıebusumu
zun mazbatası, bugünle"de ta . 
d"l • nzım e-ı erek kendisine v ·ı 

erı cccktir. " '"""" '""'"'~'' ' Bugün An~;l 
~Hediye Yeriniz 1 
l 

Bugün Yılba1ıdır. Yılba, 
Ana günümüzdür s· J ı 

• • iZ e 
annenıze bir heJ · . . 

--~"' ıye ve~ını.z. (.. 
,, .............. ,__ "111 = ~ ............ """' ......... 

kamda sürüy k 
zalim Çin yolcrc karlı, karanlık, 

una dalmıştım. 

Ebu Kemal k 
bir .. aymakamı sustu. 

k • t .~uddet dalgın kaldı. Sü. 
u una hurrnet ed" 

silkind · ıyorduk. Sonra 

d 
ı. çıngırağa bastı, gelen ha

emeye: 

- Bize birer buzlu port . 1 ruh . aıca aı. 
u getır! dedi. y-

Sibiryadaki k 1 • 
ğ .. ar ı geceyı arılattı 

ı o gun Şam b d. k ' a ıyesinde uçar 
uşu yere düşüren zehirli bir 

samyeli esiyordu. 
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HAFTALIK YEMi RADYO Kazanan Okuyucularımız 

Bilmecemizi Doğr 
Halledenlerin Liste 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postala11ı 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosn 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

12,30 Müzik (oda müziği - Pl). 13 Saat, 
Ajans haberleri, meteor - .Ankara 13,10 
Türk müziği (Pi) 14 Konuşma (ev kadını 
saaU) 14,15, 14,30 Miızik (operet selksi
yonları). 

17,30 Mıizik (danslı Pazar çayı). 18,30 Sa
at, Ajans haberleri meteoroloji. 18 40 Türk 
m "iz.i i (ince saz - Nihavend faslı) 19,30 
Turk müziği (muhtelif okuvuculım.1an se
t>llmiş eserler) (Milzeyyen Senar, Musta
fa Ça lar. Radife, Muzaffer İlkar, Sema
hat, Mahmut Karındaş, Safiye Tokay, Sa
di). 20,15 Konuşma (çocuk saati) 20,30 
MOzik (Riyasetıcümhur. Bando. Şef: İhsan 
Künçer), 1 - Marş Aus ei~ener kra (T. 
Rupreht) 2 - Süit oryantal, I - Hint dan 
ııözlerı IJ - Ganj kıyılarında IIl - Mısır 
dansözleri JV - Denizde Yürüyüş. 3 -
Noel gecesi senfonik şiir (J. J. Kayan) 4 -
Norveç -Rapsodisi- I - Adantino, II -
Presto (Lalo) 21,15 Saat, Esham'. Tahvilat 
KRmblyo - Nukut Borsası (fiyat). 21.25 
Muz k <karı ık program - Pi). 21 35 Mü· 
zik (küçük orkestra), 1 - Düğün Marşı -
(M ndelson), 2 - İkinci Macar rapsodisi 
(L" t), 3 - Kas nuazet balesinden - Arap 
dansı ve çiçekler valsi (Çaykovski), 4 -
Rus h lk şarkıları (0. Fetras), 5 - Ka
rakteristik parca (Breyht), 8 - Paris -
Vals (Valttöyföl). 22,45, 23 Son Ajans ha
berleri ve yarınki program. 

~ Pazarteai, Z. l .1939 ; 
~~~ 

ANKARA 
12 30 Büyük bir vlrtüozun plakları. 13 

Saat, Ajjans haberleri ve meteor - Ankara 
13,10, 14 Türk müziği (halk türkilleri -
Pl). 

'PROGRAMI 
jji e ziraat borsası haberleri. 19,30 Türk ı TahvtlAt, Kambiyo - Nukut Borsası (ft. 
ınotı (Saz eserleri), 1 - Şehnaz peşrevi yat). 21,30 Temsil -Verter- Yazan (Goe
(AlAğa), 2 - Suzi dilArA saz semaisi the), Türkçeye çeviren )Ekrem Reşit), Kü
(taauri Cemil), 3 - Tanbur taksimi çük orkestra refakatlle, 22,30 Müzik (bir 
(Mt.ıd Cemil), 4 - Kürdili peşrevi (tan- senfoninin takdimi) Takdim eden (Cemal 
burt:emil), 5 - Hüzam saz semaisi (Şe- Reşit), 23,20 Müzik (eğlenceli plAklar). 
rif lıhittin), 6 - Penbe kızdan (Haydar 23,45, 24 Son Ajans haberleri ve yarınki 
Bey Çalanlar: Vecihe, Mesut Cemil, Ru- program. 
şen lım, Cevdet Kozan. 20 Konuşma (Hu
kuk imi Yayma Kurumu), 20,15 Müzik 
(rad:> orkestrası --Şef- Praetorlus). 
21,15Saat, Esham, TahvilAt, Kambiyo -
Nukı; Borsası (fiyat). 21.25 Türk müziği 

(ŞarJ; ve taksim), 1 - Şarkılar (Mü:ıey

yen ~nar), 2 - Kemal Niyazi Seyhun) 
Kemeçe taksim, 3 - Şarkılar (Mustafa 
Çağlaı. 21,55 Konuşma <Türkiye postası). 
22,10 fü:ı:ik (küçilk orkestra), 1 - Tatlı 
melterler - Vals (Gung'l), 2 - Asker 
marşı Şubert), 3 - Mehtap isimli sona
tın arlcyosu (Rethoven), 4 - Şen parça 
<I..evin, 5 - Kantabile (Sezar Kili), 6 -
İkişer ikişer -v•ls- (Valttöyföl), 7 -

ANKARA 
12,30 Türk mü7Jği (-Pl). 13 Sant, A

jans haberleri ve meteor - Ankara, 13,10, 
Müzik (küçük orkestra), 1 - Zampa -U
vertür (Herald), 2 - Küçük Dük opere
tinden potpuri (Lekok), 3 - Valzerlied 
(Mamel), 4 - Bal - ayı (W. Noak), 5 -
Krallar -askeri marş (R. Katniğ), 6 -
Liebesleid (Anjel Berjer). 

18,30 Türk müziği (Karışık program), 
Dülsindçin (Karlis), 8 - Barışma - Pol- S h ti H kk D E f K d i . az eye - a ı erman, şre a r , 
ka (Drio), 9 - Rus motıfleri üzerine pot- Hasan Gür, Basri Üfler, Ahmet Tokay. 19 
purl (L"opold). 23,10 Müzik (cazband) , Konuşma (ziraat saati), 19,20 Saat, Ajans, 
23,45, Z Son Ajans haberleri ve yarınki meteorol ji i t b h b ı rl 

ıtr o ve z raa orsası a er e . 
pro an. 19,30 Türk müziği (ince saz heyeti - ma-

~
' ~""-"'"'-.,. ; hur faslı). 20,15 Konuşma. 20,30 Saat, Es

Çar,amba, 4. 1. 1939 ham, Tahvilat, Kambiyo - Nukut Borsası 
(fiyat). 20.40 Müzik (oda müziği). Çalan
lar: Piyanist (Ferhunde Erkin), Viyolonist 

ANKARA (Necdet Atak), BestekAr piyanist (Ulvi Ce 
12.30 lll'lh:ik (bir konserto - Pl). 13 Sa- mal Erkin), Piyano ve keman için sonat, 

at, Ajans haberleri ve Meteor - Ankara. (Ulvi C. Erkin ve Necil KAzım) piyano ses 
13.10 Tütk milziği (halk türkilleri _ Pl). lerl, Piyano solo sonat. 21.40 Saat, Esham, 
13,45. 14 ~üzlk hafif parçalar. TahvllAt, Kambiyo - Nukut Borsası fi-

Pl). 13,20 Saat, Ajans ve teor - Ankara. 
13,30, 14 Müzik operet parçaları. 

18,30 Türk mllzilt (Fasıl musiklsi-SU
zlnAk makamı). 19,30 Konuşma (haftalık 

spor saati), 19,45 Saat, Ajans, meteoroloji 17 Kanunuevvel 938 tarihli ·•ço- \numarada Şahinde Nural, Tst 
ve ziraat borsası haberleri. 19,55 Türk mü j cuk Tan,, daki bilmecelen doğru hal kele caddesi 8 numarada Jfah 
ziği, Nişaburek peşrevi (tanburl Küçük! !edenlerden hediye kazananların lis- Çiftçi, Istanbul Unkapanı 6 
Osman Bey), 2 - Murabba' -Bir kere tesi: ilk okul 103 Orhan. 
yüzün görmeyi (İsmail Hakkı Bey), 3 - Birer Atatürk büstü kazanan.Zar: Birer kart kazananlar: 
Şarkı -Bin zaman söylersin (Ziya Paşa), Eskişehir lisesi 1681 Sabit l'levne, Bursa Ozel Reyhan ilk ok 
4 - Yilrük semai -Ey gül ne acep (Ziya Ankara Cebeci Ilktekin okulu 769 Albert Sinen, Kastamonu M 
Paşa). 5 - Saz semaisi ~ (O~man Bey), 1 Belkis, Bakırköy orta okulu 644 Esat talebesinden Gülbahar Alıcıo 
6 - Taksim - (Kemal Nıyazı Seyhun), Tınaztepe, Malatya lisesi 902 Faruk, le Istikl81 okulunda 177 Sadi 
(Muzaffer İlkar - Şarkıları okuya~), '1- Istanbul Süleymaniye kız orta oku- cu, Kayseri Bez fabrikası ta 
Hicaz !arı:ı -Demem cana (Şev~ı Bey), lu 186 Necla Oztoprak, Rob~rt Kol- sinde 3848 Ibrahim Oğuz, Ay 
8 :--- Tilrku -İndim yarin. bahçesıne, 9 - lej ihzari 1, 205 Fikret Aker, Aydın Edremit caddesi Şekerci Ali o 
Hiizam şarkı -:Harabı intızar (LeylA Ha- orta okulu 81 AhmetGökkanılstanbul cai Bıçakçıoğlu, Trabzon Pa 
mm) .. 10 - Huzam .. şarkı -aman sfıkt- istiklal lisesi 125 Davut Sabaıı, Sam şısı Istanbul berberi kalfası 
(Lemı), (Semahat Ozdenses - şarkıları sun orta okulu 806 Ulviye Olgun- Gene. Gaziantep Bostancı ilk 
okuyan), 11 - Segtıh saz semaisi - (Os- türk. da 3.,8 N. Yeşilova, Kmalıad 
man Bey), 12 - Re!lk Fersan) taksim, Birer büyük dolma ku·r§mıkalemi kulunda Sükran Tengöz Jsfan 
13 - Bayati Araban şarkı -Değişti şimdi kazananlar: bali 54 ü~cü ilk okul 357 Kah 
hallın (Rahmi Bey), 15 - Senin yazın kı Haydarpaşa lisesi 1120 Nihat, Bey Usküdar Küçük Çamlıca cad 
ş(aMbenffzer -İlk(Sa)deçttln Ga~ak), Okuya?\: lerbeyi Salüıattin Yaraman, Biiyük- numarada Nerinıan, Eskişehir 

uza er ar . alanlar. V~ihe, Fahi- derede Yıldız Okyay . diye Sökmen sokak 10 nu 
re ve Refi~ Fersan, Kemal Nıyazl Sey- Birer kü '"k dolma kur~nkalemi 1 Hikmet Recan oğlu Ne\:det. T 
hun. 21 Müzik (radyo orkestrası - Şet: kazananlar: çu Laleli Aksarav caddesi Reyha 
Praetorius), l - Senfoni - Re majör (Şe U . . S ~ K • c·· h · ·ı· 
rubinl) 2 _ H"ll ri 1 (M ks sktidar Paşalıman usuz bag san. aysen um unyet ı ı<: 

• ı er va yasyon arı a .. b C . 897 J 1 Ak .. k I t b 1 o· Rojer) 22 Saat Esham TahvilAt K _ numara 9, Ortakoy DeN oyu udı, a e go , san u ıv 
biyo ~ Nukut 'Borsası '(fiyat) 22 10 ~m efendi sokak 16 numarada Zühal Se- 73. numaralı. kasap .dükkanı 
nuşma. 22,25 Müzik (Kil ilk· orkestra7 vil, Kadıköy 7 inci okul Sedat 1uzü- Elıtez. Suad~ye Yenımahalled 

. ç • bostan sokagında 11 numarad 
1 - Aran3uezrle bir eğlenti, 2 - İspanyol ner. l k S"h ı· E k" h' TJ 
fantezi _ (Demersman), 2 _ Valga ka- Birer Pergel takımı kazanan ar: zım ızı u ev a. c: ıse ır 
yıkçılarının şarkısı (Veninger), 3 _ Ari- Istanbul Aksaray Kahraman so - okulu 182 Sı~ıka. Beyoğlu 21 ! 
yetta Alanüka (Broji) 4 _ Kü ük k kak 10 numarada Nermin, Kabataş okul 179 Sevım Atakan, Ilgtn 
ter (Bruno Marks), 5 '_ Amal; ser:~a~ lisesi sınıf 3-A da Ahmet Germeç, lunda 274 M \'ımet, Bursa iki 
(Becce). 6 - Lesginka (Rubenşteyn). 7- Kadıköy 38 inci ilk okul 233 Kayı- ta okulu 98 numarada Hakkı 
Karmenslta (Lui Anjel). 23 25 Müzik han Talay. Haydarpaşa lisesi 608 Samil U 

~ Cumartui, 1.1.1939 ~ 
~~~~ 

(dans plAkları). 23,45, 24 Son 'Ajans ha- Birer albüm kazananlar: Beylerbeyi Kü~li~e yol~ ~O n 
berlerl ve yannkl program. Birer resim modeli kazananlar: da Ekrem. N;ızıllı noterının o 

Ankara Leblebici mahallesi 1Jcar met Usberk, Edirne İstiklal o 
sokak 2 numarada Şemsettin Yasttı- Tezcan. 
manoğlu. Divrik Nuri Deınirai{ orta DTKKAT: 
okulu 25 Fethi Budak, Urfa orta o- Hediyeleri idarehanemiz 

ANKARA 

18,30 Til'k milziitf (şarkılar ve saz eser- atları. 21,50 Türk müziği (Yurd havalan). 
lerl), OkUYan: (Sadi Hoşses), Çalanlar: Okuyan (Mahmut Karındaş), Çalanlar: Ke 
(Vecihe. Pahlre Fersan, Refik Fersan), 1 - mal Niyazi Seyhun, Ruşen F. Kam, Sadi 
FerahnAk peşrevi (Zeki Mehmet Aia), 2- Yaver Ataman. 22,25 Temsil -Bir dram
Eviç beste halkal zülfü siyahın (Rauf Yek- (UYANAN KADIN) Yazan: (Andre dö 113•30 Müzik (Müzil hol parçalan - Pl). 
ta) 3 c ... k d 1 k . Lo ) ....,, k k . 14 Saat, Ajans ve meteor - Ankara. 14 10 , - ~ ı -gez, o aş.- (Ze ı Arıf), r , .. ur çeye çeviren (E rem Reşıt). T'. k .. ·ı.i (h lk tü kül ' 
4 S k E .. . . ur muzı"' a r eri - Pi). 14,45 - "ar ı - y benim mestane RÖ:ı:lüm 22,40 Muzık (radyo orkestrası - $ef. Ha- Mil lk (B Ik h 

1 
Pl) 

(t il ......... ) Ü z a an ava arı- . 15,15, 15,30 

kulunda 352 Zeki Anter, Maraş Sa- mak için yalnız pazartesi ~e P 
karya ilk okulunda 4 Recai Ozblngöl. be giinleri öğleden sonra müra 

Yozııat Sakarya ilk okulu 228 Gülten. =d=il,,,,,m=e=ıı=· d=i=r·=-====--=====I 
Çorum piyade alayı baş hekimi 

o~lu Kavaalp Börüte Çene, Edirne 
Kaleiçi Doğan mahallesi Arif paşa 
sokak 35 numarada Ayten Köyatası, 
Istanbul Kasımpasa Asıklar caddesi 

Sevgilisini Taban 
ile Tehdit Etmi 

sma .u=oe , 5 - Şarkı -Sevdim bir san F. Alnar), 1 - mit veren (Bethoven), Müzik ( b d) 
goncal rinl (İsmail Dede), 6 - Şarkı 2 - Balet süiti (Lulll Motl), 3 - Presi- caz an · 
-l;erzan ediyor (Lemi), 7 _ Eviç s. Se- yoza -Uvertür- (Veber), 4 - F.ğer ben l7,30 Müzik (dans saati). 18 Türk mil-
maisi (Sedat Öztoprak), 19 Konuşma. 19,15 KrJI olsaydım (Adam), 5 - Kayzer Val- zlği - incesaz heyeti (Hüzam faslı). 19.05 

18,30 Türk müziği (ince saz - Karcığar Saat, Ajans, meteoroloji ve ziraat borsası zer (J. Strauss). 23,45, 24 Son Ajans ha- Saat, Ajajns, Meteoroloji, ve ziraat borsa-
faslı), l9,15 Saat, Ajans haberleri, ziraat haberleri. 19.30 Tilrk müziği (Hicaz faslı), berleri ve yarınki program. sı haberleri. 19,15 Konuşma (dış politika 

7 numarada S. Ozbek. Bergama mal- Vefada Vefa hanında otura 
müdürü oğlu. Ilhan Oner, Istanbul yar esansçı Eskişehirli Has 
Aksaray Kırıktulumba sokak 2 nu - banca taşıdığı ve hemşerile 
marada Ergun Göksel. borsası ve meteorolojjl, 19,30 Müzik (ke- Sa h ti T h i K ır... H klt D z eye : a sn ara ... _, a 1• "r- hAdiseleri). 19.30 Monoloğ (Dürnev Tür-

man soloları) çalan (Sedat Ediz) 19,50 Ko- man, Eşref Kadri, Hasan mır, Basri 'Of- ~ 
nuşma (Doktorun ııaati), 20,05 TUrk mnzt- ıer, Hamdi Tokay. 2o,30 Konuşma (Mizah kin tarafından). 19,40 Sinema sesi. 20,15 
fi -klAslk program- idare eden <Mesut saati). 20,45 Mfüik (kilc;"ilk orkestra), ı _ Cuma, 6. 1. 1939 Türk müziği, (Müzeyyen Senar - Şarkı-
Cemil) Çalanlar: (Vecihe, Reşat Erer, Re- Şen kardeş (R. Volsted), 2 _ Elejji (Çay- "'-""'"~"'-~"'"""' lan okuyan), 1 - Müstear peşrevi, 2 _ 
ftk Fersen, Fahire Fersan, Ruşen Kam, kovski), 3 - Pablo - Orfeo (Rossi), 4 - ANKARA Müstear şarkı - Gel ey sAkt şarabı taze-
Cevdet Kozan, Kemal Niyazi Seyhun) 1 - Hofbal dansı (J. Lanner). 5 - Şampan- lendir (Rahmi Bey), 3 - Şarkı -Açıldı 
Meragalı Abdülkadir, 2 - Tab'i Mustafa, ya - Galop (Lümbi). 21,20 Saat, Esham. 12,30 Türk müziği (Türkçe şarkılar - bahçede güller (Zeki Arif), 4 _ Şarkı 
1 - ftri, 4 - Drı. aJı>b1 Eqi. a Hafız 

Ahmedin karısını korkuttuğ 
Birer büyük sulu boya kazanan-

lar: dün müddeiumumiliğe veril 
Doğu Beyazıt merkez okulu sınıf Sult-nahmet Sulh Birinci 

4, 295 Aktan, Rumelihisan iskele çar Mahkemesi Hasanın sorgusun 
şun 97-99 numarada Nezih Caoa. tı. İddia şu idi: 
!zmir Karşıvaka Resadive sokak 2-1 1 Esansçı Hasan hemşehrisi 
numarada Haluk Kartelli, Adapaza- 1 d' k F t • 
rı Çeşme mevdanı HPnd~k caddesi ın. arısı amayı sevıyonn 

.ıple R fat, ft - ıcv. ~ 'f K-.. A-
Çoc.uy rlt Bey, 8 - Sedı:ı Bey, 9 - Rahmı Bey, 

taiZlif 10 - Lemi. 21 at, Esham, Tahvilat, 
1~H1t1M121n1t1 T AllSVSLV G~NÇL.ER : 

-Aşk ve muhabbet gibi (Suphi Ziya), 

Wrkia. ~verin bailamamı. (Cev
det Kozan - Ud bksfml), ti - (Radife 

12 numarada Fatma, Zile orta okul fzmırden kalkmış, İstanbula 
199 Yunu•. tir. Evvelki gün de handa F 

, 

ve Kambiyo - .ukut (fiyat). 21,15 Ko
nuşma. 21.30 M07.ik (Küçilk orkestra), 1-
Japon süiti (Yoşitomo), 2 - Patetik sona
tın adacyosu (Bethoven), 3 - Polonez 
(Drigo), 4 - Karmensita (Mandfred), 5 -
Blaoe Mazur operetinden potpuri (Lehar), 
8 - On birinci senfoninin menuettosu 
(Haydn), 7 ~ Nachklange von Ossian 
(Gade). 22.30 Müzik (senfonik plAklar 
-ta dm eden- Cevat Memduh). 23,45, 24 
Son ajans haberleri ve yarınki program. 

i~ 
ANKARA 

, ... 

12,30 Müzik (Solo - Pl), 13 Saat Ajans, 
naberleri, meteor - Ankara. 13,10, 14 Mü
zik (Riyasetlcilmhur. Başkan. Bandosu 
Şef· İhsan Künçer), 1 - Askeri marş No. 
I (F Şubert), 2 - Güzel Karmensita -
Vals (R. Volstet), 3 - Marlnarella -U
vertür- (J. Fücik), 4 - Boheme dair Şehrillis mekteplerinde okuyan Tarsuslu gençler, birbirleri ile tanış-
-Fantezi- ~ccini), 5 - Kukuama -Es ma ve .ı;rU,meye vesile olan bir toplantı yapmışlardır. Yukarıki re-
tapo entermezo (P. Linke). sim Unıversitede ve diğer yüksek mekteplerde okuyan 46 Tarsuslu 

18 30 Türk müziği (ince saz - SegAb ve ' • b' d ·• ri 
bQzam faslı), 19,15 Saat, Ajans, meteorolo-. gencı 1' ara a ıoste yor. 

REFiK HALiD 

Bu aşk yürüyebfldiği kadar ytirüsündiye düşü
nemezdim. O vakit bende kalacak hatıra,~ittikçe so
ğuyan bir genç kadın sevgisinin acı ~ası ola
caktı. Halbuki bugün kendisini vermek ıın çırpınan 
bir sevgilinin silinmez hayalini alıp götreceğim. 

Dünyanın şöhret kazanmış büyük aklarını dü
fÜndüm; büyük adamların meşhur olan şklarmı ve
ya hiçten adamları meşhur etmiş olan liyük aşkla
rL .. Gönlüm bana itap ediyordu: 

"Küçük hesapların yer aldığı aşk kçül bir aşk
tır. Sen izzeti nefsini terazinin bir göı.ııe, sevgini 
öteki gözüne koyarak aşkta bir eczacı ltlfalığı yapı
yorsun. Tam aşk hesaba sığmaz, onda ehir, bir re
çetede olduğu gibi en zararsız miktardüşünülerek 
tartılamaz. Mademki utanmaktan, atıhaktan, alda
tılmakta?\ korkuyorsuni bir muhaken, müvazene 
yapmıya uğraşıyorsun, iyiyi, kötüyü, efsine az za
rar vereni seçebiliyorsun ve bunlann ıticesinde ken 
dini sevgilinden, seni seveninden kop:mıya muvaf
fak oluyorsun, o halde büyük, yüksel derin, kahre
dici, rezil edici bir aşk değil, bir flörtı>ir ufacık sev
da macerası geçiriyorsun. Asıl aşk alık ve mantık 

TEFRiKA No. 46 

kitaplarını kendisine düstur yapamaz ve izzeti nef
sin davetine bir mahkeme hakimi gibi itaat lüzumu· 

nu duyamaz!,. 
Gönlüm bu itapta aldamyordu. 
Bize büyük aşk örneklerini veren romarıtik e

serlerle eski trajedilerdir. Romantik tipler sıhhatsiz 
adamlar demektir. Trajedilerdeki insanlarsa fazilet 
veya faziletsizlik: divleri... Bu dejenereleri ve 

anormalleri nümune alarak aşkı olduğundan başka 
türlü görmiye alışmışız. İşte sıyrılmam·. lazım ge
len bir kötü ananede budur. Beşerilik doz'u ölçülü 
ve hamuru kıvamında mayalanmış olan normal ve 
sıhhatte adamlar - bilhassa irsi marazların süprün
tülüğü olmıyn sağlamlar - aşk karşısında da, herhan
gi bir ihtirasta olduğu gibi, muhakemelerini kaybet
miyebilebilirler. Aşk iradesizlerde büyük dedığimiz 
çirkin ve bozuk şeklini alır. Alkolik, morfinma'l, es-

rarkeş nasıl ki iradesizlerin adı, sanati, şöhreti, so
nu oluyorsa .. Her morfin iğnesi yapmış ve her ispir
to içmiş olan öyle bir akıbete düşmiye mahkum de
ğildir. 

Sonra sevgisini, İsaya, Meryeme, Aliye veya 

- şarkılan okuyan), '1 - mcaz şarkı 
Bf~er ki1rl1k !tt~~tı 'f>01J.C1 1cr.~a"4•dar: bularak taö1U1casını çekmiş: 
Dıva~bakır Cumhurıvet ilk okulu _ Fatma. demiş. Seni seviy 

-Ne küstün bl sebep böyle, Ç'Udl Cemil 185 Nerıman Narin, Adana Bes KA
nunusani mektP1r beşinci sınıfta Ce- Senin için bu tabancayı aldı Bey), 8 - Türkü -Esmer bugiln ağla

mış - Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cev 
det Kozan, Kemal Niyazi Seyhun, Reşat 

Erer. 20,45 Müzik (Folklor - Halil Be
di ve Kut"! Tezel). 21,15 Saat, Esham, 
Tahviltıt, Kambiyo - Nukut Borsa (fi
yat). 21.25 Müzik (Küçük orkestra), La 
Gazza laı:da -Uvertür- (Rossini), 2 -
Şayanı temaşa sahneler - Massenet), 3-
Samson ve Dalila opera seleksiyonu (Puc 
cini). 22.25 Konuşma (haftalık posta ku
tusu). 22,50 Mü:ıik (İspanyol, Meksika, 
Arjantin oyun havalan. 23,15 Müzik (dans 
plakları). 23,45, 24 Son ajans haberleri ve 
yarınki program. 

vat Alambav. Cerkes köy iJk okulu raya kadar geldim. Ya Ah 
338 Fikret Akyol. Elazıtt Atatiirk o- aynlır, benimle evlenirsin '\7e 
kulu 465 LAtife Eren. Mardin orta o- senin kanını içerim. Fatmanı 
kulunda 34 Avhan Son~ar. yadı üzerine polis gelıniş '\7e 

BirP.T bt"i.yük kutu kalem ~oyası nı yakalamıştır. 
ka2'n~anlar: • . Hasan kendisini 

Sınon orta okul 91 ( 'lhıt Sayar. 
B::ıl"lcec:ir avukat Fazlı Erdo2an ol?- etti: 
lu Nari Erıioıtan. Tc:tanbul hirinci ilk - Ben seyyar esanSÇıYlJn. 
okul 241 Seniha Enşık, Çanakkflle başıma kırlarda, tehlikeli y 
Hac:bhane baym Cevat Pnı;a cadde- gezerim. Onun için tabanca 
si 182 numarada Meral Yalav. 

rım. Fatmaya tabanca çe 
Birer küçük kutu kalem. boyası Bunlar ütiradır. 

kazananlar: 
"-'"'"""""""~"~"""~ Hakim Hasanm ikaınetgüıa ::. B •• A ~ Izmit Pastacı Vehpi Taneli vası-' ugun nanıza tasile ~affet Meriç, Izmir Karşıy~a lanarak serbest bırakılması 
~ Muradıye sokak 7 numarada Fahıre, muhakemeye gayri mevkuf 

~ Hediye Veriniz ~ Alp~llu ilk ~kulu 26 Halis~ ~re:gene, devam edilmesine karar verd 
, 

0 ~ ~anısa Akhısarı sorgu . hakımı ~ğl~ * Beşiktaşta Muradiye m 
- Bugün Yılbaşıdır YılbQfı ~ Neşet Ayırtman. Edremıt ceza hikı- sinde oturan Fatma tstiklal c 

~ A 
.. .. .. .. . s· ( mi oalu Orhan Sezer. al 

1 
na gunumuzdur. ız de 'il!~ Birer miirekkepli kalem kazanan- sinden geçerken 113 nuıtıar ı 

annenize bir hediye veriniz. ı' ıar: vayın çarpmasına marut kalar 
~~~"" Usküdar Nuhkuyusu cAddesi 59 ralanmıştır. 

Mevliınaya naklederek vekar içinde aşık kalanları, 
manasıtır ve tekke mtiltecilerinı düşündüm. Omiır
leri müddetince kuytularda sızısı çekilen bu kronik 
aşklar bir tabanca ile sona eren had aşklardan bana 
daha derin ve aşk mefhumuna daha layık goriındiı. 

Haysiyetim yüzünden kaybettiğim sevg!lımin 
yerine yüksek bir mefkure koymak işte benim yap
mak istediğim de budur. 

Zelihadan ayrılıyorum; yani aramıza arzın me· 
safelerı gırıyor . .lt'akat o, ne gozumun onundcrı gıde
cek, ne gönlümün ıçinden ... Katp ve fikır anttnıerı
le Yezidin mukaddes kızına bağlıyım. En unuttugum 
günlerde bile, sokakta rastgeıeceğım bir kaaının 

şuleden saçı, salonda bir ilkbahar yoncasını aoaıran 
rayiha, gazetede bir Arjantin kelimesi, sohbetı~rde 
bir mezhep, din bahsı, her seferinde yaramı sızlata· 
caktır. 

Ben Sincar dağındaki gönül müsademesınden 

sakat olarak döntiyorum, sakat olarak yaşıyacagım; 

herkesten saklıyacağım, bu gizli yaramla kendı ken
dime övüneceğim, övüne övi.ıne öleceğım. 

Zeliha da gidiyor. 

Aldığı son haberier İngilizlerin artık onu da I
rakta bırakmıyacaklannı anlatmaktadır. Karar ya
kında tatbik edilecek. 

Şeyh Şemun vaziyeti hiç itirazsız, her zamanki 
itaatile kabul etmiş göründü. Sincarda kalacak, ha
nımını cemaatin işlerinden haberdar edecek. Bana 
ateş püskürdüğünü farzediyorum. Gözlerini göreme
diğim için bu, ancak bir faraziyedir. 

Zeliha, kamarasında, ayrılacağımız zaman, gü-

müşu teHerının bir haftadanberı çoğaldığını zann 
tiğim şakaklarımı okşadı ve başını göğsüme dayay 
uzun uzun, hıçkıra hıçkıra ağladı. 

Taze çayır, yonca ve gelincik Jtokusunu son d 
fa duyuyorum. 

Vapur, ufukta artık kalın bir dunıan parças 
zorlukla taşıyan bir karıncadır. 

Elektrutleri yanan gürültülü Beyrutun korniş 
de, Şeyh Şemun ve ben, iri bir palıniyenin altınd 
umumi kanapelere çökmüşüz, konuşmuyoruz. 

Neden sonra başımı arkadaşıma çevırdim. O' 
bana döndü. lik defa olarak göz göze geldik, g 
lerini gördüm. Bu gözler, benim fesatla, hırsla. 
trika ve uğursuzlukla dolu farzettiğim gözler, 
cuk gözlerı kadar masum,, serin, tatlı, yumuşak 
halimdiler, tevekkül ve rahmetle bakıyorlar: 

- Şeyh, dedim, sana karşı kusur işledim 
Her zamanki gibı bir şey demedi; kalktık. 
Ve o zaman gördüm ki, yanı başımda ~li 

külmüş, sırtı kamburlaşmış ve ellen sarkmış 
bitkin adam duruyor Hiç şüphesiz Zelihamın .tı.ıl 
şıkı, sessiz, saburlu ölesiye tutgun ve ôlüncıyt: ka 

sadık kalacak aşıkı odur. 
Sonra kendime ve ikimize birden baktım: 
Omuzları çökük iki ihtiyar. başları yere eğil 

yanyana, ağır ağır, sendelememıye çalışarak v· 
yorlar. 

Sandım ki. bunlar cüzamlılar kovuşunda d 
şan, dünyadan koparılmış, iki korkunç hastadıı 

Halep 1936 

-SON-
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Sırtımdaki Elbise iğreti Gibi idi 
Şehre 

Bunu 
İner İnmez Karşıma Bir Yahudi Çıkmıştı, 
Uğursuzluk Saydım ve B~r Tokat Attım 

H asret kavuşturan denilen şi

mendüfer, taşıdığı ismin tam 
tersine özlediğim topraklardan, 
sevdiğim insanlardan bütün hızıyla 
ayıra, uzaklaştıra nihayet Sh·keci 
istasyonuna ulaştırmıştı beni. 

inanır mısınız?.. İstasyona indi
ğım vakit arkamda iğreti gibi du
ran baş komiser elbisesi ile; mer
hametli, hayır sever insanların 
bayramlarda giydiriverdikleri ök
süz çocukların hali vardı bende. 
Tıpkı onlar gibi boynu bükük, gön 
lü yıkık, onlar gibi çekingen, sa
kıngandım. Herkesin yüzüne bak
maktan bir suçlu gibi cekinivor - ~ ' 
yüzüme bakılmasından da bir ço-
cuk gibi ürküyor, ürperiyordum. 
Hele bir esirlik damgası gibi, göğ
sümde sallanan nişan bana o ka
dar ağır geliyordu ki, her adımım
da vücudümün biraz daha öne 
doğru eğildiğini anlıyor, utancım

dan ayaklarım dolaşıp yere kapa
nacağımı sanıyordum. Başka giye
ceğim olsaydı hemen iki vagon a
rasında elbisemi değiştirecektim. 
Ne yazık ki, yoktu. Yavaşça göğ
sümdeki nişanı çıkardım, cebime 
attım. Kenar kenar yürüyecek, 
yolculardan bilet toplanılan par
maklıklı dar kapıya yakla~ttm. 
Tam o esnada sol açığımdan ıler
liyen blr adam karşıma dikildi. 
Gözümden kaçmıyan bir hayret 
ve dikkatle yüzüme baktıktan son 
ra kaşlarını çattı. Dik bir ses, ko
yu, yayık bir yahudi şivesile sor
du: 

- Baksana. Nereden geliyoı·sun 
sen? .. Çıkar bakalım kağıdını. 

Sehre ilk ayak basarken bir ba
zirgan ile karşılaşmak, konusmak 
hiç hoşuma gitmemişti benrrn-:. ne 
dem Ince kaptanın bana miras bı
raktı@, kital;ıında v.a:nh ı..;-------
yı aa o anda habrlayıverrnişthn. 

Fıkra şuydu: 

" ... Bir yolun başlangıcında ve
ya bitiğinde yılana, kadına rast
larsan, uğur getirir karşına, kork
ma yürü yoluna. Tavşanla, 1:>azir
ganla karşılaşırsan yumsuzltık ge
tirir başına, dön sağına ... ,, 'Bu sö
zün doğruluğundan mı, yoksa de
demin daima tesirleri altında bu
lunduğumdan mı, nedir bilmem? .. 
Bu ,Etibi tesadüflerde hep dedemin 
dediklerinin çıkması bu sözlerin 
doğruluğuna bende sarsılmaz, si
linmez bir inanç hasıl etmişti. •• 
Ogün de yüzyüze geldiğim bu 

bazirgan başıma gelecek bjr 
uğursuzluğun kara habercisi gibi 
gelmişti bana. Dedemin öğüdünti 
hatırlayınca, yumsuzluktan sakın~ 
mak için hemen sağa döndüm, so
lunda sıra ile bir kaç oda bulunan 
k:oridora saptım. !kinci adımımı 
atmağa vakit kalmadan o adam, 
bi:r karalh gibi yine geçti önüme. 
Çalımlı bir eda ile: 

- Sana, dedi. Rumeliden gelip 
te caka satmayı öğretirim şimdi 
ben. Seni gidi hırbo seni... 

Dedemin dediği işte yine çık
mıştı. Duramadım artık. Hızla kal

kan sağ elim bu kendini bilmezin 
suratına kuvvetle indi. !kincisi de 
bir pestil gibi onu yere serdi. Beş 
dakika sonra istasyon komiseri 

güler yüzle yanıma gelmiş, has
mım ile aramıza girip, birbirimizi 
tanıyamamaktan dolayı has!l olan 
anlaşamamazlığı gidermişti. Gider 
misti amma yanırna kattığı ikı po
lisle bir suçlu gibi beni kapalı bir 
arabaya koyarak zaptıye nezareti
ne de göndermişti. lçinde neler 
yazılı olduğunu bilemediğim is
tasyon komiserinin jurnalı ile bır 
kaç odaya girip çıktıktan sonr-'l, 
nöbetçi yaveri binbaşı Hacı Ramı:ı 
zan bey le beraber Nazır paşanın 

odasına girdik. 

Ş eflk paşa bent görür görmez 
görmez yerinden fırladı, ku 

cakladı, alnımdan öptü. Ve: 

- Oooo safa geldin Sadık. Dedi. 
Selanik valisi bir kaç güne kadar 
hareket edeceğini, son yaptığın biz 
metlerini yazmıştı bana. Yaralan
dığını da evvelce duymuştum. Geç
miş olsun evladım. E ... Ne vakit 
geldin, bugün mü?. 

Nazır paşanın aciz şahsıma kar

şı gösterdiği bu büyük iltifat kar
şısında yaver şaşırdı kaldı. Elinde

ki jurna1a bakarak yutkunmaya 

başladı. Yaverinin duraksadığını 

gören zaptıye nazın ona da: 

- Ramazan. Dedi. Tanıyor mu

sun Mehmet Sadık beyi? .. Rume -
lide çetelerle yaptığı muvaffalu
yetli musademelerden dolayı bai -

PEK ACELECİ 
Çengelköyilnden mektup gönde

ren, henüz on dakuz yaşında, 
bir gencin yazdığını okusanız o· 
na hem acr, hem gülersiniz. 

Bu genç, kekeme sözünü gıali
ba iistiine kondrmak istemiyor da, 
dilinde tutukluk bulun.duğu!ndan 
şikayet ediyor: 

- V eyi bitirinciye kadar ne 
çok skintı çektiğimi bilmezsiniz. 

Diye yazıyor. Eziyet çektiğini 
bilemediğim tabii olmakla bera -
ber, pek iyi tahmin edebilirim. 
Çünkii ben de lisede iken - o za
man liselere idadi derlerdi - ke
keme bir arkadaşım vardı. Haşa
n arkadaşlanmızın a)ay1anndan 
çektiği, o zamanki hocaların elle
rinden cektiğinin yanında pek kü
çült kalırdı. Hocalann kimisi o
nttn kekeme olduğuna inanmazlar, 
dersini anlatamadığı, hele ezbere 
okuvacağı şevleri söyliyemediği 
vakit. ancak insaflı arkadaşlann 
şahitlikleri iizerine ceza yHmak • 
tan vaz~ecerlerdi. Fakat daha bii
yiik sıkıntı veren hocalar arkada
Şımızın k~emefüHni gecirmek 
maksadile ilaç sağlık verenlerdi. 

O zaman orta mekteplerde rom
ca ve arapca dersleri de bulundu
ğu icin. nımca hoca~ı eski Yunan 
hatibi Demosten kekemelijHni ge
drmek kin alb:ına cakıl taşlan do1 
durarak ıı;öz ~ö:vlermiş, dive bizim 
?.avalh arkadasın ağzına da. ılcniz 
kenarınrlan tonlavıp J?etirdii!i ça· 
kıl ta!'ilnnnı ıloldtrl"urdu. .4:1-auc,-a 
hocası da kPkemelirri l?C<"tnn"k i· 
<"İn, rneshur Arap sairi Asmai'nin, 
Jıavvanfal"ın ~ec;lerini taklit erlerek 
tertip f'ttii!i vakvakiyve kasidesini 
okumnk. hire bir g«'lecf'P.ini o;öy
liverrk - bir rlema isitmeklP ezher
liven lerin bile öğrenemedikleri o 
kasidevi za'\•alhya ezh,.rletmive <"a
Jı,.trdı. Resim hocası da - kekeme
liı!in resimle hic münasebeti o1ma
dıi!ı halde - arkadasımıza dilinin 
alhnı kPstirmesini söyler dururdu. 

Şimdiki hocalann arasında öyle, 
nzer1erine düsmiyen islere k3n"!an 
lar bulunmadığı şüphMizdir. 0-
nım için hu gencin şikavet etti~ 
sıkrnh. o zamandaki kekemelerin 
<"ektikleri sıkıntının yanında hiç 
hiç ı?ibi kalır. Zaten sıkıntı dediği 
şev de, bir mevzu yzerine konu
şulurken kendi fikirlerini - kar -
şısındakileri sı1onamak i~n - en 
kısa ifadelerle anlatmıya çalı~•-

radei seniye serkomiserliğe tayin 

ve beşinci Mecidi nişanı ile taltif 
buyrulmuştu hani. 

Yaverin şaşkınlığı geçmişti. Bana 

karşı muamelesi de hemen değiş -

mişti. Yüzüme bakarak gülümse -

di, Nazır pa~aya doğru ilerledi. Ve: 

Paşa hazretleri. Sadık 

efendi, daireye, vazifesine yeni ge

len bir kapı yoldaşı ibi değil, Sir

keci istasyon kimiserliğinin bir jur 
nalile, suçlu olarak geldi. Ne tu

hai bir tesadüf. 

Dedi, hakkımda yazılan jur -

nalı okuyuverdi. 
(Devamı var) 

BİR GENÇ ••• 
sıdır. Halbuki şiklyet ettiği şey ke
kemeliğin verdiği bir fazilettir. Fi 
kirlerini en kıoıa fadclerle anlat -
mak nkh baslarmda o1anlaT'dan 
hepsinin istNHkleri. f11kat pek a
zının muvaffak olabilrfii!i bir sev 
dej!il midir? Kekelemek huna mı;
vaffnk olmayı tPmin ederse ne-. 
m11+ln k<.'keme olanlara! 
Vakıa hu iyiliğin de bir c;1lnntm 

olur: Fikirlerini uzun ifadPlel'le 
anlatan J?evezelerin :ı;ö?:lerini din
lemt>k ... O zaman da kekeme. olan 
kendi üstlinliiğiinii düşiinerek hem 
kekeme olduğuna memnun olur, 
hem de e:evezeleri kekeme olama
dıklanndan dolayı mazur göriir. 

Bu, dili tuhıık gence. biiyiiyiince 
bu hal geçer, derlermiş. İste en 
doğru söz budur. F.aknt act>le ct
mem<.'k lazım. On dokuz yasma 
gelmek • hiç olmazsa kl'l;:;m,.lik 
bakımından - büyümek «tee-iMir. 
Bu bakımdan kaç yasmdn bü~·ü -
müs savılacai!ı önceden bilinemez
se de, her halde, yaşı ilerledik<"e 
kekemeliği azala<"ak - arad3 sıra
da vine artacak. fakat daha sonra • 
büsbiitün gececek değilse de - pek 
hafif kalacaktır. 

O zamana kadar d1t kekemele
rin arasında meıoıhnr adamlar bu
londu~nn dfüHnerek kP.ndi ken -
disini teseJli l'de-hilir. Rahmetli Ab
diirrahman Seref Rey hocamı.r. ke
keme olduğu haldP pPk bıtlı söy
lerdi ve zamanında kendisini en 

. d d" . t 11ya e sev ırmıoı olan lıol"a o idi. 
A vnmn iiniversitelerinde kekeme 
olmA1{1a beraber dPrslt"rinde mu
vaffak olmucı. kendilerini sevdir -
mis profesörler vardır. 

Fakat. biliM\iniz ki, meshur ke
kemelerrlen en büyiii!ii l\fusa pey. 
gamberdir. Kekemeliğinden dola . 
yı yanına kardesini tPr•·iiman ola
rak almıya mecbur oldui!n halde 
kendisini o kadar sevdirmiş ki: 
aradan o kadıır aıurlar 1?ectiği hal
de buı?iinkü İsrail oğulları bazı 
yerle!'den kovulmıya razı oluyor 
lar da o biiviik kemeya tabi ol -
maktan vaze:ecrniyorlar. 

Kekemelik insanın kendisini sev 
dirmesine mani değildir. Bu genç 
okuyucumuz da kendisini sevdir· 
miye ~alışırsa. söylerken miina -
kaşa çıkannaktan sakımr, öfke -
lenmez, öfkelenmeyince, söriinde 
aceleci olmayınca ·da kekelemek 
kendi kendine aralır. 

TAN' da 
Kimler Yazıyor 

(Başı 9 uncuda) 
olduğu kadar, radyoyu dinlemek
te de ihtisas sahibidir. Onun ağzı, 
radyoda milli davalarımızı müda
faaya hizmet etmektedir. 

Onun eli, canlı bir fabrika gibi 
durmadan eser imal eyler. 

Siyasi makalelerini okuyanlar 
bilirler ki, Omer Rızanın burnu 
da, hadiselerin kokusunu vnkula
nndan evvel duymakta derin bir 
meleke sahibidir. 

Fakat Ömer Rızanın sade elle
ri, gözleri, ağzı, burnu değil, ku
lakları bile boş durmaz. Ve o her 
gece, Tan radyosunun başında, çi
çek derleyen usta bir bahcıvan 
maharetile, dünyanın en taz~ ha
vadislerini toplar: Yani o, canlı 

bir Paramount makinesi gibi dün
yanın eli, ağzı, burnu, gözü ve ku
lağıdır! 

Refik Haltd KarakaY'ş 
sakın al:lanma, inanma kan· 

ma!..,, "Kirpinin ded;kle
ri,,, "İstanbulun iç yüzü,, okumak 
zevkini her dimağa aşılayabilecek 
kıratta eserlerdir kanaatindeyim. 

.. Yakında: "Sakın işitme, görme, 
soyleme!,, adında bir eser çıkara -
cağını umabileceğimiz ''Sakın al _ 
danma, inanma, kanma!,, müellifi, 
kalemin gözlerdeki cazibesini art
tıran bir lezzetle okutmakta olan 
bahtiyardır. 

Dinlenmiş ve daha olgunlasmış 
bir halde bulunan Refik Haİidin 
eserleri, bir kac dile tercüme edil
mekle müknfatlanmış bulunmak _ 
tadır. 

Mestedici bir eksir gibi akan pü
rüzsüz ve nhenkli uslübu ile Refik 
Halit, en garazkar münekkitlerin 
bile dil uzatamadıkları eserler ya
ratmıştır. 

Bugün ortada, Refik Halidin 
"Aydedc,, kiirsüsündcn v~rcliği mi 
zah derslerinden ist ifacle ederek 
şöhret yapmı~ şahsiyetler bile mev 
cuttur. 

Mizah sahasındaki dolgun eser
Ierile, fıkralan ile, romanlan ile, 
ve bilhassa "Memleket hikayeleri., 
ile Refik Halit, edebi şahsivetine 
inkar olunmaz bir kıymet kazan-
mrw>ı•-

En az beğendiği eserile en çok 
şöhret kazanmış olan ro

mancımız Reşat Nuri'dir sanırım. 
Çalı Kuşu'nun çok okun\lugunu 
görmek, onu şüphesiz mı:ımnun d
mektedir. Fakat bu memnuniyet 
Reşat Nuri'ye umulduğu derecede 
geniş bir iftihar duyurınamakb

dır. Çünkü kırk altısına basan ro
mancımızın bası, yaşından bile ol
gun bulunmaktadır. 

Izmirde "Freres,, lerde okıımus 
sonra edebiyat şubesinden mezu~ 
olmuş bulunan Reşat Nuri, Fran
sız dilini büti.in inccliklerile b!len 
sayılı münevverlcrimizdendir. Za
ten bu sayededir ki, kütüph.~Ieri
miz, tercüme eserlerin en kıymet
lilerini de Reşat Nuri'nin kale
minden kazanmıştır. Reşat Nuri
nin eserlerinde Anadolunun en u
zak köşelerini, en co;;siz hususiyet
lerini bulmak mümkündür. Çün
kü maarif umumi müfettişliği va
züesi Resat Nuri'ye memlt>keti 
gezmek, görmek, tanımak, anla
mak fırsatını bol bol kazandırmış
tır. Hisli ve çok ince çok derin 
görüşlü romancımız, bu seyahat-

lerinde, teftiş ve tetkik vazifeleri
ni ayni zamanda başarrnı~tır. 
Örnek edinilebilecek bir aile rei
si, bir koca, bir evlat olan Resat 
Nurinin dudağından eksildiğini 

hiç görmiyt>ceğiniz si~arası. hiç 
sönmiyen derin bir istihza ocağı
nın ince. narin bacası gibi durma
dan tüter! .. 

Hadiselerin mizahını yapmakta 
da üstad olan romancımızın dili, 
dinliyenler için ne kadar tatlıysa, 
dolananlar için o kadar acıdır' .. 

Sabiha Zekeriya Sertel 

Çalışan kadının erkekleşmiyece 
ğini de, kadınların fikir kavı:ta 

lamda erkekleri yaya bırakabile
ceklerini de, cesaret ve me~anetin 
kadınlara en şık tuvıale1 !erden 
fazla yaraşacağını da isbat etmiş 
olan Sabiha Zekeriya Sertel her 
yazıcıyı imrendirebi1ecek kadar 
bol mazharjyete sahiptir. Kolum
biya üniversitesinden vaktile al
mış bulunduğu diploma vüksek 
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Avrupanı 140 kuruşluk Meyva 
Tılarına mukabil 

Şişe 25 • ~~40 

HASA 
Meyva O

.~ .. 
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lştih-asızhli • tazımsızhli • Şişkinlili • Bulantı • Gaz -
Sancı • MidE bozukluğu Dil • Barsak ataleti • 
inkıbaz • Sırıhk • Safra • Karaciğer Sıkıntı 

Sinir • lorlamak ve bütün mide ve barsak 
rahatsızhklarına karşı 

f(ullan~na~ 

!\fide icin her yemekten sonra 1-2 tatlı ı· ~, 
.. J ·ı · · a ı ı J nrım bar 
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~ete sabıttır. Buna rağmen Avrupa me~ va ozl • . . ı 
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ROMATİZMA 
1 

LUMBAGO 

ARKA BEL DiZ 
KALÇA AGRILARI 

ve S i YA T 1 K 'e 
KARŞI 

Yalnız 2 CARE VARDI 
1 • BURSA ve y AL OVA 

KAPLICALARI 

kültürünün en cılı; vesikasıdır. 

1897 de doğmt bulunduğuna 
inanabilmek için 997 tane şahit 
dinlemek bile kafi:ıeğildir. İnsan 
Sabiha ZekeriyayE bakınca ina
nır ki, gençliğe SE?elerin tecavü
zünden korunmak kudretini ka
zandıran en müess gıda "fikir" 
dir. Sabiha Zekeriy1ın fıkraları 
deriıı ve olgun bir ültürün, ince• 
bir hassasiyetle silenmiş şekli
dir: Onun kakmindt çıkan satır
lar üzer.inde dalaşı gözler ek _ 

• 

BİR TÜP ., 

serjya, hem yaşanr hem a<: , 
t . . ' Çtimaıyatın edebiyatını en . 

ce b" . ır meharetle yapmak ta 
Sabıha Zekeriyanın elindekı k 
leme nasip olmuştur. 
. İlk bakısta Sabiha Zeker· 
ıle soyadı arasında büyük bir t 
zat var gibi g örülür: Çı.inkü S 
ha Zekeriyan.ın kliçük eller n 
sert sıfatı hiç te uy un göru m 
Fakat bazı tenkitler·ne b k lın 
o ellerin cıertli ~ine 
mümkün olama2 ! 



Acaba Mussolini Ne Iüşünüyor? 

Siyah pardesüsü, şap1cası ve dü şünceli edasile ltdyan lideri Akde

tıii kıyılarında ne tasavvur ediyor? Oraya tamamen hNcim olmak tasav-

Duçe, sadece bir rençberin çalışı şını takip etmekted.r. 

Tornacı Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede istihdam edilmek üzere tornacı alınacaıttır. l"abrikala
ıza girmek isteyenlerden İstanbuldakilerin Zeytinburnu Fabrikası
İzmirdekilerin İzmir siliıh fabrikasına vesair yerdekilerin de Umum 

udlirlüğe müracaatlan. (9354) 

Keşif bedeli 4335 lira 6 kuruş olan Beyazıt çarşıkapıda Merzüoni 
ustafapaşa medresesinde yaptırılacak tamirat ve tadilat açık 

tmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdürlü
de gorülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda .nııh vesjkada'Q J»lt.= 
e 4şleri müdürluğünden ataea:k'llın fen ehliyet V'~ ~ 

13 kuııt:ışluk ilk temi8at makbuz veya mektubile beraber 1'6.1.939 
rtesı günü saat n buçi.ıkfa Daim1 Encümende bwunsıalıdırlar. 

ı,. (9547) 
Motörlü nakil vasıtalarından otomobil, kamyon ve kamyonetlere 
plikalannı yenilerile tebdil etmek üzere 25.12.~3~ tarihine kadar 
en müddet görülen lüzum üzerine 15.1.939 tarıhıne kadar temdit 

-.ıLIIU"ş1.ir. Alilkadarlann bu müddet zarfında plakalarını yenilerile 
· etmeleri lan olunur. (B) (9496) 

COTY 
MESHUR FRANSIZ ı.1ARKASI 

Parfıte COTV tabrlkalarında imal ve lhıl" edllmlf 

TAN 1 - 1 - 1939 -

Dünyanın en sa{llanı 

Sıhhi lastikleri olan 

GRiP'e Prezervatlflerlnl 
daima tercih ediniz. 

KARŞI 

Eri ÇARE 

GOZELLIGINIZ 
ICIN 

BiR KASE 

• DIR . 
NEVRALJi KREM BALS.AMİN 

KANZUK 
KIRGINLIK NEZLE 

KIRIKLIK 

BAŞ - DIŞ 
HEMEN KESER ve BÜTÜN AGRILARI 

Bütün dünyaca takdir ediJ,. 

miş sıhhl' güzellik kT'emleridir. 
Gece için yağlı, gündüz tçin 
yağsız halis acıbadem çeşitleri 

hususi vazo ve tüplerde satıhr· 

İSMİNE Dİ·KKAT 

SATILIK 
"-·EV·-

ı Eyüpte Camiikebir ma-
1 

hallesinde Mahkeme soka
ğında 3--S Numaralı ev sa
tılıkhr. Nezareti Fevkalade
dir, bahçe'i, elektriği var
dır. Otobüse ve vapura çok 
yakındır. Sekiz odalıdır, ica
bında iki bölük olarak da 
kullanılabilir. Evi gezmek 
ve talsiUit almak istiyenle
rin TAN Gazetesinde Münir 
Berik'e müracaatlan. 

__ ı 

Ad:,tlar sulh mahkemesinden: 
Büyü -cada Güzeller sokak 3 N'o. 
da ikamet eden Osman oğlu Na
zımın ruhi ve akli hastalığı dola
yısile mallarını idare ve kendısmi 
temsil etmek üzere kanunu mede
ninin 353 ve 355 inci maddelerine 
tevfikan kardeşi Osman oylu Kad 

Şarap, alkol, zeytin, yağ, barsak. ba
lık, ve her çeşit ve büyüklükte AGAÇ 
FUÇU imal eden fabrikamız. mektup 
la da sipariş kabul ettiğini saym muş
•erilerine bildirir. Tophane hurma 
. okak No 22 Fuçu Fabrikası 

MÜREFTE .RAKISI 
Sahip ve amili, sayın müşterile
rinın yeni senelerini tebrik ve 
saadetlerini temenni eyler. 

hliüiKO) uUOC: 

Üsküdar asliye Hukuk Hakimli
ğinden: Mişon Montias tarefından 
Sabatay kızı Vida ve Sol ve oğulları 
Mordohay ve !sak ve Fani ve Ysko 
Moreno ve Avram kızı Vida ve Mal
kuna ve Sabatay ve !sak alcyhlerıne 
açılan tashihi kayıt davasından dola
yı Abram oğlu Sabatay ve Isak ve 
Malkona Sabatay oğlu !saka tebligat 
yapılamadığından ilanen tebligat ıc
rasına karar verilerek thkikat 21.2. 
939 salı saat 14 tayin ve bu baptaki 
-davetiye varakaları da mahkeme di
vanhanesine talik kılınmış olduğun
dan ve yevmi mezkurda yine gelme
dikleri surette tahki ata ı a ların-

EDİNİZ. tNGtLtz KANZUK ECZANESİ 

İSTANBUL - BEYOOLU 

rinin yeni seneleri~ tebrik ve IPr Rn?rtıman. Fakirle"e nıırq'"l"-
saadetlerini temennı eyler. Tel. 43924 

.._, lstanbul 4 CÜ lCTa Metmmu -
- --------- ğundan: 

---• DİŞTABİBİ Paraya çevrilmesine karar ve-

1 
BU .. R H A.N CEM 1 rilen kürklü mantonun birınci a

çık arttırmasının 7 .1.939 tarihine 
tesadüf eden cumartesi ~ünü saat 

İstimla!t yüzünden taşındı 13 den 15 e kadar Istanbu1da Çar-
' • An.kara caddesi Adalet hanı• , şiikebirde Kürkçülerde 21 No. lu 

Usküdar 2 inci Sulh lfokuk Ha 
kimliginden: 

Usküdarda Imrahurda Doğan -
cılar caddesinde 163 numaı-ada 

mukim merhum doktor Ahmet 
Müştak Eke karısı Aliycnin para 
hesabına alım ve satıın işl~rine 
aşina olmaması hasebile almak is
tediği bir dükkanla bir evin satın 
alınmasında kendisine yardım et
mek üzere U sküdar icra hiikımi 
Ismailin müşavir tayinme 12.12. 
938 tarihinde karar verilmiş oldu
ğundan bu hususta itirazı olanla
rın on gün içinde mahkeme e 

mağazada icra olunacak ve kıy
metinin % 75 ini bulmadığı tak -
dirde 2 ci açık artırmanın 17.1.939 
tarihine tesadüf eden salt günu 16 
dan 1 7 ye kadar ayni mahalde ya
pılacağı ilan olunur. 



' 

Ufak bir üfiitme bqmrza büyük bir hastalık çıkarabilir.' 
Bunun için derhal bir 

Üşütmüştü ... 
Bir 

Sefalin 
aldı 

bir feyİ kalmadı 

TAN ==================================::::::::::==============15 
DABKOVIÇ 

ve Ski. 
Vapur Acentahğı 

c6c.t4ULDT • ORIENT • LINE• 
Eşyayi tlcıırJye nakli için seri posta: 
ŞARK • GARP HATTI (Hamburg, 
Bcrcmcn, Anvers, Yunanistan, Tür
kiye Bulgaristan Romanya ve av
det. 
Eşya tahliyesi için beklenen va

purlar. 

NORBURG vapuru 12 KAnunusanl
ye doğru. 

MARİTZA Vapuru 20 KAnunusa
niye doğru 

Tnhmfl için bek1enen vapurlardan: 
WERNER VİNNER Vnpuru 3 KA
mımısaniye do{tnı. 

NORBURG Vapuru 18 Ktuıunusani
ye doğru. 

H. PAJKURIC 
Vapur Acentası 

<'ZETSKA PLOVIDBA A. D• de 
Kotor Balkan antantının ekonomik 
konferansında teala edllen enter
balkanlk hat. BDyllk IOka modern 

"LOYCENn 
vapuru ile latanbul, K&stence, Pi
re, Korfo, Arnavutluk, Dalmaçya 
aahlll, Trlyeate, Venedlk ve Suaak 
araaında muntazam poata. 

Yolcu ve eşyayi ticariye alır. 

Tenezzüh ve zevk seyahati için 
MQstesna fırsat. 

KÖSTENCEYE 
llk JPOSta 1 lt:lnunusanl saat 14 de 

PİRE, KORFU. Arnavutluk Dal
maaa sahiile:rl. Vencdik Y Triyes
teye Wt posta 7 Ktlnunusanl saat 
13 de. 

lEımali arasında en güzel w 'l 
şık mobilyalar satan 

(Eski HA YDEN) Yeni 

BAKER mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI takımları 

zengin çeşitler her yerden iyi 
şartlar ve ucuz fiatlarla 

bulursunuz. 

Her otomot ve lier. liamyon isin 

BOS_C _H 
BUJi ' 

AKOMOLAT.Olt - --
KLKSON 

BOBiN 
DiNAMO 

MANYATO il Saç bakımı __ , 
I Güzelliğin en birinci §artı. 1 YAN iŞARETLER( 

CAM SILEC~I 
CN =ENER 

MAZUT MEMEL:ERI 
MAZUT POMPAL"ARI 

DISTR0BOT.0L 

OTO ELEKTRiK ~!!:~~. ~!~~!'!ın;I 1 
tedavi eden tesiri mücerrep bir Taksiı Kı-.la geçidi No. 21. 
ilaçtır. T 

!
1
iill .................... .: _______ H __ e_r_n_e_v_i ___ ru_a_y_e_n_e_. __ +_e_c_ru-·b_e __ v_e __ +_a_m_i_r ______ __ Muvaldca.t Mdıer: Taksim Ceylan han No. 25 

B. KNAPP 
Boyama, apretür Ye kimyevi 

temizleme f abrikaaı 
Sayın mütterilerine ve 

dostlarına yeni senede se
vinçler ve saadetler diler. · 

TÜRKiYE • 

SEKER FABRİKALARI 
' Anorim Şirketinden: 

Müessesemize l;üncü Parti olarak küp ve kristal ecnebi 

tekeri satın alınao.ktır. Şartnamesi Bahçekapı Taşhan 42 nu

man.dan isteyenlere verilir. 
12. Sonkamm. 1)39 Perşembe günü saat onbire kadar teklif 

mektuplan fartn81le esularma göre kabul edilecektir. 

SUNGiPEK SATl$1 
1 = Fabrikamızın ilk tecrübe işletme devresine ait standard tip· 
te olmıyan 120/ 36 ve 300/ 75 d«:nyede 1 kiloluk konik bobin ve 

70 gramlık çile halindeki sunğipekleri dun bir fiatla satılacaktır. 

2 - Normnl çalışma devremize ait 120/ 36 denyede 1 kiloluk konik 

bobin ve 70 gramlık çJe halindenıuhtelif kalite sunğipek mamull-

tımız normal p :yasa fiatlariyle sahlacaktır. Taliplerin Gemlik 

Sunğipek Fabrikası Müdilrlüğüne müracaat etmeleri. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardı'r ••• 

Y--t •-·Ur•-•• 1r•ı uneT Glara fŞfİraf< efmeyİ İh• 
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahti

Almanca Bilen Daktilo 
Aa p: Haydarpaşa Kadıkoy 

Musevi Sinagununa ait T.C. Vak
fı makbuzlardan 1207 cilt 1/ 50 ye 
kadar 50 varaklı makbuz tezkere
min 31 / 50 numaralan zayi olun
muş olduğundan bunldnn hiç bir 

yarları arasına girmiş o.lursunuz. -------·· Griptev. korunmak için meşhur yüksek cins 

J. MARI KONTI KOLONYASI 
Kullanınız. Mikroplara tesiri çoktur ve latif limon çiçeği kokusu 

yüreğe ömür verir. Her yerde ve eczahanelerdc arayınız. 

Aranıyor 

Garbi Anadoluda büyük bir müessese .. Anonim Şirket,, bilhas
sa türkçeden al.mancaya tercümeye muktedir almanca muhabere 
memuru aranmaktadır. Alakalı bay veya bayanlardan makinede sü 
ratlı yazanların 176 posta kutusuna "U. F. 26,, rumuzu altında, ter
cümei halleri. resimleriyle beraber bütün şartJannı bildirmeleri. 

• 

kıymeti kalmadığı ilan olunur. 
Haydarpaşa Musevi Cemaati 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Rllli.. 

Uıtfii OÖRDÜNCO Gazetecilik v• 
Neşriyatı T. L . Ş. Basıldığı yer TAN 

Matbaası 

T. IS BANKASI 'nın 
·ı BUGÜN·KUMBARANIZAôATAGAGINIZ· 5_.kURUS] 

939 K. TASARRUF İKRAMİYE PLANI 

32,000 LİRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayı~. fTemmuz, 26 Ağustos, 
1 lkinciteşrin Tarihlerinde Çekilecektir 

••aı iKRAMIYELER: • 
1 Adet 2000 Lira hl< - 2.000 lira -- 5.000 5 1000 .. - " .. 

500 - 4.000 
8 ... - n 

il 4.000 250 -16 .. - " n 6.000 
60 100 = " .. .. - 4.750 
95 50 " - " .. - 6.250 

250 25 - .. 
" " 

32.000 
435 

~--....... ------~-T. iş Bankasına Para Yatırmakla, Yalnız Para Biriktirmiş 
Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiş Olursunuz. 

-·-· -
~*-= --- . --------1 

--
YARIN· KURACAG 1 N ll -~ ~Vİ N ·TEMELİDİR 

- - ""'"TÇp , 
- - ,.ım~.._.. --- " 

"r. c.\ 
ZIRAA'l-. BANKASI 

--
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NEŞEll GEÇiRMEK iSTER MİSiNİZ? 

ln~isarlar idaresi Tarafından Satdan .. 

FRANSIZ MENSELi 

1 Ç 1 N 1. Z. 

· Fiatları (Müdafaa Vergisi Dahil) 

indirilmiştir. 
• 

Şimdiden Tedarik Ediniz • 
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