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Chamberlain Dedi ki: Tramvay Şirketi 1 

1 Milyon 575 Bin 
Liraya Ahnıyor 

Emniyet 
Ve istikrar 
Havası 

--0--

Başvekilin beyonatt ... liova· 
daki bulutları da9ıtnu.~, 
ortahğı aydınlatnuı. go· 
nüllere huzur ve rahat 
vermiştir. 

Y . M z keriya SERTEL 
azan. • e 

Ebedi Şefimizi kaybettikt:~ 
sonra nıenılekette reJı-

ttıin ve inkılabın hiç bir sarsın
bya hiç bir zedelcrniYe maruz 
~adan oJduğu gibi dev~m 
edece". e curohurriyasetıne 
getirJ:: İsmet İnönünün şahsı 
en büyük gDranti idi. . 

N"tekiın nun varlığı derhal dahil-
ı o istik ~- . t bır· emniyet ve rar 

ut: ve nanç ~ 
lavası yaraunış, nerkese huzur ve 

tahat vermişti . . .. 
Fakat son zamanlarda bırıbırı ar-

L_ ık..r. bir takım beklenme-
111.4Sl sıra ç ...... . . 
C:ik hadiseler bu emniyet ve ıstikra.r 
~vasını boza.,. gibi oldu. Ve B~şvekı
htı d d,w• gı·bı bir çözülıne, bır boz-e ıgı . .. 
gunluk manzarası veren ganp, şup-
teli bir hava uyanmıya başl:~~ştı. 
Her memlekette, her vakit gor~len 
\"e falt.ıt alı~ı ldığı için eheı:nmıyet 

K .. ik İmpeks 
ı-erilmiyen Ekrem on , 
tıadiseleri gi':>J vakalar derha? öteden 
l:eri du:-gunluğa alışmış muhayyile: 
Leri harekete getirdi. Ağız gazetesı 
denilen dedi!~odular havayı bulan

eırrnıya başladı. 
Biribiri arkası sıra bir iki vekilin 

tıcğişmesi, Al<a için ihtifal yapılına
r.ı, bar.Jda kadınlar.n idare heyetin
den çıırnrılması gil:>i hadiseler de pu
suda 1:atan b<s21 mürteci kafalara bi
raz cesaret verir gib! old!f.:-~X,~, O!,t~: 
harflere dönl.leoeği vesaire gibi bir 
tclkım dediku~ulara yol açti. 

Atatürkün eserini muhafazaya ve 
u~rıet'l'liye andiçmiş olan gençlikle 
hakiki inkılapçıları üzen bu hava 
tneml.;?ket dahilincle inkılaptan u
taklasmak istendiği tarzında bir te-

:. .. 
rrıayül mevcut olduğu kanaatını u-

Yandırmak isti.yordu. 
Hadiselere hakiki mahiyetlerinden 

f-azla kıymet veren bazı neşriyat ta 
l:.u. havayı b€'slemekten hali kalını
)ordu. 
Başvekil Refik Sayda.n::ım evvelki 

gün gazetecilerle yaptığı açık ve sa
bıim.i basbihal, havadaki bu karan
lık buıutlan dağıtmıya }ıizınet et
Dlişti:r. 

Başvekil gayet sarih, gayet kati 
bir lisanla. bütün bu dedikodulan 
tekzip etmekle kalınıyarak, hükı1-
metin, inkılabın bütün anasınnda en 
küçük bir inhirafa, en ufak bir kaY
mıya tahammülü olmadığını ilan etti. 
Bu beyanat havaya berraklık, gö-
11üllere huzur verdi 

* 
H 

ımgt repme tabi olursa olsun, 
hiç bl!' m!?mleket bir takun 

marazi hadiselerde...'l ınasun kalamaz. 
Her yerde suii.stimal vardır. Her yer
de bir takım maceraperestler, çabuk 
ve kolay zengın olınak istiyen serse-

nler b:ılunabıJir. 
Amerikada bir kaç sene evvel Ma-

L.ye Nazmnın suiistimal .y~ptığı sa
t:•t olmuştu. Fakat bu hadıse Aın~

ı d demokrasi rejimini sarsan bır 
nka a . t' 
}';adise telakk• edibıemış ı. 

İ '}terede daha geçen sene ~e-
ngı bh·ınin kendisine verılen 

busJardan . tifade ederek 
aevlet esrarından ıs ~ 
• s ekiJ!asyon yaptıgı meyda-
' orsadJ P F k t bu hadise !n
na çıkarılmışt1 . : ·ı~n zaafına dela-

. d mokrasısın 
gıltere e . k telakki edilme-

Demokrasiler , Hiç Bir 
Devletiiı Tahakkümüne 
Müsamaha Etmiyecek 

Müzakereler Dün Neticelendi, iki Taraf 

Arasında Kati Bir Anlaşmrya Varıldı 
Ankara, 28 (TAN Muha-

birinden) - lştanbul Tram
vay Şirketi ile bu hafta başm
danberi devam eden satın al
ma müzakerelerine bugün de 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya
nm ~kanlığı altında devam 
edilerek son ve kati tekli teş
bit edilmittir. 

la.ki, atölyeleri ve anbarların· 
da mevcut 300.000 liralık 
malzemesi de dahil olduğu 
halde bir milyon beş yüz yet· 
miş beş bin lira üzerinde mü
bayaasında iki taraf mutabık 

Bir Roma Gazetesi, Fransa 
Bize Boyun Eğmezse 
Söz T opundur Diyor 

Yapılan müzakere ve mu
hasebe neticesinde bütün im
tiyaz haklan ile beraber şir
ketin bilcümle tesisatı, mal
zemei muharrike ve mütehar
rikesi, binaları, bilumum em-

kalmıştır. 
Ş!rket persobelinin lehine 

tesis edilmiş olan muhtelif 
taavün sandıkları mevcudab 
da mahfuz tutulmuştur. 

Hitler, Mussolininin Yeni lstekler·inde Daha 

· Nekadar ileri Gideceğini Öğrenmek istiyor 

Pazartesi günü Tünel ile 
Havagazi Şirketlerinin mü
bayaa müzakerelerine devam \ 

olunacaktır. _, 
'!'Jondra, 28 (Hususi) - Başvekil Mister Chanıberlain bugün 

Birmingham'da mühim bir siyasi nutuk söyle3ı Nutkun iki 
csa~h mevzuu, harici siyaset ve müdafaa idi l\ibter Chamber
lain takip ettiği tatmin siyasetini müdafaa etmiş ve münekkitle
rini isc.ıhzalarla karşılamıştır. Mister Chambcrlain tatmin siya

seti ve aleyhtarlarına karşı demiştir ki: 
"Münekkitler, mes'uliyet mevkiinde değil. Biri de hadiseleri bizim bil

diğimiz şartlar dairesinde bilmiyor. Bilgisizlık ve mes'uı~yetsizlik bir ara
ya gelerek aleyhimize tenkitlere sebep oluyor. 1h\ouki oen geriye baktı
ğım zaman esef edilecek bir şey görmüyorum. Hnr11 bugt~n o kadar müthiş 
bir şeydir ki, ona yalnız iştirak edenler değü, onu seyredımler de bin bir 
zarar ve istıraba uğramaktadır. Yapılacak iş onun başla;uasma ımkan ver-

memektedir.,, 
"r.lulk ırutn ısnyor, rallaı ba:z;ı r.uliiimetler ... ,, 

Chamberlaln, Milnih anlaşınasından, bu anlaşmanın narbe kar ı 
sinden bahsederken Sinyor Mussolininin yardımını heyecanla k;:J:ı~ m.e
daha sonra Roma siyasetinden bahsederek ~ti sözlf'ri sövlemistir: · mış, 

''Münekkitlerlmiz, Romada İngiliz menfaatlerim teda etieceğ., im· · F 
k h . l'k hakl . ızı, ran_ 

oya mu arıp ı arı vereceğimizi en vakın do.-tumw ol F 'h t d w. • • •• ' • ~ an ransaya 
ı ane e ecegımızı soylediler. Bunları yapmadan gerı' d" - h · •• w orrnnce seya atın 
luzumsuzlugunu ileri sürdüler Halbuki biz Ro 1 k . . . . · maya pazar ı yapmak 
ıçı.n gıtmed~. Onları anlamak ve kendimizi anlatmak tstedik. Ve gittiği
mız zamankınden daha çok fazla dost olarak do··nd k t+ l d · b 1 v •• ıl . wlol ya a u undu-
gum muddetçe en hararetli, en samimi, en umum.l te ah.. ı 1 k laştım. z ur er e arşı-

Almanyada yapılan yeni gemilerden biri 

Satie Binası işi Dolayısile 

Katalonya Şehirlerinin 
Bombardımanında da 

1 
Bunu iki sebebe ham1ediyorum. İ

talya halkı, İngiliz dostluğunu isti
yor. Sonra İtalya halkı sulh lehinde-
dir. İngiltere halkı da, Fransa hal
kı da, Almanya hallet da böyledir. 
Her memleket halkı bunu istiyor. 
Belki bazı yerlerde hükflmetler, hal
kın bu arzusuna göre hareket etmi
yor, fakat biz yine halkın arzusuna 

Denizbank Meclisinden 3 
Aza İle Müdür Muavininin 
İşlerine Nihayet Verildi 

Yüzlerce Kişi Öldü 
Negrin "Frankistler, Son Kozlarını Oynuyorlar, 

Nihayete Kadar Dövüşeceğiz.. Diyor 
ı,ondraı 28 (Hususi) - İspanya

daki harp vaziyeti şu merkezdedir: 
l{atalonyanın şimalinde cümhuri

yetçHerin elinde kalan parçadaki bü
tün yollar muhacirlerle doludur. Hep 
si de Fransaya geçerek eziyetten kur 
tulmak, düşman eline düşmemek is
tiyorlar. Amerika maslahatgüzarı 
Fransaya gitmek istemişse de otomo
bili bu yoldan geçmek imkanını bula· 

mamıştır. 
Fransa kabinesi bugiin toplanarak 

bu mesele ile meşgul olmuştur. Ve
rilen ve neşrolunan karar şudur: 

Başvekil Negrin 

Hükumet askerlerinden hududa 
geçecek olanlar silahlan alınarak 
kamplara yerleştirilecek. bunlar i
çinde Franko İspanyasın~ ilt~ak et
mek istiycnler derhal gonderılecek- r-"'!T";!""""•'~-~~ıı:l!W'-----
tir. Hükiunet dört bin muhaciri Fran FP.AIU:C. 

ve dostluğuna güvenmeğe devam e- Denizba k V 1 lk" deceğiz. Onun için her milletin hür- n apur armrn rnci Kısmrna Ait 
riyet ve adalete uygun 01an her Sipariş işi Nasıl Hazırlandı ve T ekemmu··ı Ett"ı? 
meşru emelini tatTnin siyasetinden 
vazgeçmiyeceğiz." . A~k~ra, 28 (A.A.) - Haber aldığımıza göre Satie Şirk tin 

"Dünyaya tahakküm kuran aıt bmanın satın alınması keyfiyeti hakkınJ~ 1 ~- e 
bir devlet tanımıyoruz,, ·~~1 icesi ~de aş~ğıda .isimleri yazılı olanların l cra Y~P~;;;' t·ek ıkat 

~ister Chamberloin daha sonra tı kararı le_ vazıfelenne nihayet verilmiı;tir. e en eye-
lngıltere silahlanma programından . 1 - Dcnızbank ıdare meclisi reisi 1 
bahsetmiş, programın her istikamet- Zıya Taner. y t~ ilerlediğini ve muvaffak olduğunu , . 2 - D~ni~b~ idare meclisi tk- e n •, s e ç ·, m 
soylemiş, gelecek martta donanmaya 1 tısat Vekaletı azası Cemal Şahingi-
60 parça harp gemisi ilave edileceği- ray. H 
ni, bir sene sonra donanmanın 75 . 3 - ~eni.z~ank idare meclisi Ma- a 1 k 1 
yeni harp gemisile zenginleneceğhri liye Vekaletı azam Sedat Uru!. ZI r 1 arı 
ılave etmiş ve daha sonra hava mü- 4 - Denızbank umum müdür mu-
dafaasmm, ordunun, hava taarruzla- avi~ Tahir. Kevkep. B 1 d 
rma karşı halkı müdafaa işlerinin te- .:ı~e .. aynı bankadan inşaat şubesi as a 1 
k.eı;ı~ül ettiğini anlatmış ve yine ha- n_ıu.duı;ı Kasım Neşet ile umumi ka- r rıcı ışlcre dönerek demiştir ki: t~bi Sadun Savacının memuriyetle- Ank~ra, 28 (Tan Muhabirinden) _ 

"Ortalıkta yine bir çok zehirli şa- nne ı:sen İktı~at _Vekaleti tarafm- B~ekil Doktor Refik Saydam, Da-
(Sonu Sa. 10. Sü. 

5 
te) dan nihayet venlmı~tir. hilıye Vekili Faik öztrak, Parti Ge-

=========::::·~==~ Bir heyet geliym nel sekreteri Fikret Tüzer ve Dahili-

1
• t • •• Ankara 28 (TAN muhabirinden) - ye Vekaleti müsteşarı Vehbi Demi-
5 m e 1 ft 0 n Ü Denizbankm üç idare meclisi aza- rel, bugün öğleden evvel Parti mer

sil be her -d·· kez binasında toplanmışlar, seçime•-e_. ~ . . mu ur muavini ve u- af d ""' 
let eden br: va a 

R S d 
m mı k t b 'f l r ın a derhal alınması lazım gelen 

ay a 1 
u·ı ~ ı ın va:zı e erine nihayet h lık tedb • m a ven mesıne sebep; Denizbankm t 1 azd~ ırı üzerınde gö~üş • 

kilin d 
. 

1 
eş- er ır. 

e aır o an kanunun kendil . . . . 

G O 
•• ru·· ş t u·· ne bir i.c;;timlak hakkı verdiği . d er:- (Şehrımızdeki seçim hazırlığını 

sa içine alacaktır. İsveç hükumeti de 

mişti. , Stavıski rezaleti ha- muhacirlere yardım için 100 bin ster 
Franc;adakı Jet Fran!>anın lin vermiştir. 

F rankistlere geçen yerler 

d 
ı:.u reza • ıırlarda ır. e'-'ahut dahilı Fran!'a hükiımeti huduttaki kuv -

·ı 1 ııibarı 1.ı v J beynctını c . kafi gelebilmiş vetlerin; arttırmıştır. 
emnivr>tini ;oırsrnı) a . . Yine yüzlerce kişi öldü 
r:,ıvdı? .. tJüg~ü ile maruf d b"t" eh. ı · 1 .g~· vl durıı!> d Şimali Katalonya a u un ş ır e- F~~~ 

Tcm!Z ı ı .. d .. yayı dolan ı- .. d F İ , t~ bile biıtun un dan rin nüf~ kabarmış, ~u yuz en ran ,_,·:~~~~77~,,~~~~~ 
S'\ cç . k .b i, kralı cıkrnıştı. Bun l , un Ha· uvvetlerı tarafından vu "

1 ~ 
ran bırt ı rt~ıd rejıın mes'ul tutu~: ,on an bo rdımanlarm tesirleri 
cclayı . sveç · • • er·eca~d ç olmaktadır. Nite-
bilir mı? bi kar. haftadan , ·-~0 : Sa. 10, Sü. 2) 

.Alın:ı.nyada r 5,, 10 Sil. 1h :i.~,.. •:. 
( sorı:u: .... • \..T·• ıtı 

. " ,. ıı0: • 

etmiyerek Fmdıklıdakt S ~ı erpı~ ait tafsilat ikinci sayfamızdadır. 
atie sergı B h T k 

binasmm 250 bin lira gibi çok f 1 ClfVe ı ın teşe kürü 
.. Ankara, 28 ( A.A.) - Peisi- bir fiatla satın alınmasını tasvi az a ~nkara, 28 lA.A.) - Başvekil Dr. 

cumhur ismet lnönil hugün sa- miş olmalarıdır. Denizbank ~et- ~e!ık Saydam, Başvekalete tayınle • 
0
! 11 de Ba~rıek{ilet dairesini teş meclisinde aza olaırak alntz ı ar: rınden dolayı her taraftan almakta 

rıl e~erek Başr~~kil Re~.i~. S~.Y- Zonguldak mebusu y~ Zi a es~~ oldukları tebrik teı~:af ~e mektu~ 
dam la uzun muddet goruşmuş- zenci kalmıstlr Ziya Ü . . Y . lanna karşı teşekkurlerile samımi 
/erdir. . . ~ (S. . S ;encınm Satıe hislerinin iblağma Anadolu AJansı· 

onu. a. O, Sil. 3 de) nı memur buyurmuşlardır. 
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PENCEREMDEN 

Nevyork 
Sergisine Ne 
Hazırlıyoruz ? 

Yazan: M. Tarhan TAN a ~ersel ve Entenıasyonal ser-
gı açmayı ilk düşünen ve dü

ıüncelerini de yerine getiren-maliım 
olduğu üzere - İngilizlerdir. Nite -
kim başka m.illetleı:in ınallarma da 
fÖYle böyle teşhir imkanı vermek 
auretile kendi mal1arını bol bol or
taya döküp satmak, yüz binlerce me
rak ehlini memleketlerine toplamak 
cayesiııe bailı olan sergi fikrinin ilk 
mahsulü de Londrada ve 1851 yılın. 
da belirdi. Ondan sonra açılan sergi
lerin belli başWan pnlardır: Paris 
(1855), Londra (1862). Parla (1867), 
Londn (1871 - 1874:), Liyon, Viya
na (1873), Filidelfiya (1876), Paris 
(1878), Sidney (1879), Melburn (1880) 
Amsterdam (1883), Brüksel (1888), 
Şikago (1893), Paris (1900), Londra 
(1925), Barselon (1929), Paris (1937). 
Bu cetveli iktibas ettiğim fransızca 
eser, OsmanWar devrinde ve 1863 
tarihinde açılan İstanbul sergisini ne 
dense kaydetmiyor. Halbuki, bu ser
ıio'Ye bir çok devletler Ye milletler 
aşkla, şevkle iştirak etmişlerdl ve 1.s
tanbul halkına bir çok eşya satmış -
larclı. 

Osmanlı hükfuneti ilk umumi ser

gi olarak 1859 da Londrada açılan 

meşhur meşhere de iştirak etmişti. 

Ceridei havadisin 1: Birinciteşrln 
1850 tarihine tesadüf eden 24 Zilka

de: 1266 tarihli nüshasında bu sergi

ye Tiirkiyeden neler gönderilebilece

ği hakkında dikkate defer bil' yazı 

var. Gazetenin birinci sayfasına ko

nulan bu yazının bir yerinde üniver

sel ve entemasyonal sergi için şöyle 

Kurbanlık 
Koyun Gelmeğe 
Başladı 

Dünden !tıôaren Tra'.kyadan ~ 
mize kurbanlık koyun getirilmekte
dir. En yakın köylerde beside bulun
durulan koyunlar da piyasaya çıkanl 
mıştır. Kandıradan !zmire kadar ge
niş bir sahada koyunlarda şap hasta
lığı görüldüğü için buralardan şehri
mize koyun getirilmesine müsaade e
dilmemiştir. Ancak Herekeden itiba
ren İstanbul vilayeti hudutları içinde 
hastalık bulunmadığından buralarda 
bulunan koyunlar yola Ç'lkarılmış ve 
Pendiğe getin1.ıniştir. Bugün bu hay
vanlar piyasaya dağıtılacaktır. Trak
yadan getirilen kıvırcık ve burma 
koyunlann tanesi boylanna ve a~ 
Iıklanna göre 16-18 liradan, besiden 
çıkarılan kızıl karamanlar 17-20 lira
dan, kara yaka ve karakaçan koyun
ları 8,5-9 lira, dağhçlar 16-20 arasın
da, karamanlar ise 17-20 liradan ve
rilmektedir. Halbuki geçen sene kur
ban bayramında ayni cins koyunlartn 
fiyatı bugünkü fiyatlardan yüzde 15· 
20 nisbetinde daha ucuz bulunuyor
du. Dünden itibaren şehrimizin muh 
telif semtlerine 10-15 taneden mü -
rekkep küçük sürüler gönderilmiştir. 

1stanbula koyun getirilmemesinin 
sebeplerinden biri de Erzurum ve Ka 
radeniz havilisinden toplanan hay -
vanlann Halebe sevkedilmesidir. Bir 
müddettenberi şark mıntakasının ko
yunları Halebe gönderilip sahlmak
tadır. İzmir havalisinden, Bergama
dan da Yunanistana sevkiyat yapıl
maktadır. Havaların müsaadesb:liği 
iddiasile şehrimize koyun getirilme
mesinin sebebi bu olduğu söyleniyor. 

bir tar;f yapılıyor: Bu ekspozisyon MAARiFTE; 
denilen sergi ma'razı hasılatı umu -

wye demek oıarak oraya bütün Barındırma 
rub'u meskünun meta ve mahsulü 

Yurtları 

konulacak ve her taratta :riraat ve 
aınaatin nasıl ilerlemekte olduğu an

larla istidlal olunacak olmasına na -

:r:aran .. .., 
Sergiye Türkiyeden gönderilme

si mümkün görünen eşyanın bugün 
için dikkate değer olanları ise şudıu: 

"Maden ve her türlü hububat nü • 

Gen~ı\e-t'il~yvr 

Eyüp, Fatih ve Kasımpaşada tesfa 
edilen barındırma yurtlan teskilatı· 
nın genisletilmesine karar verilmiş-

~ 1 
tir. Bu yurtlarda barındırılan çocuı<-
1ar için, ayrıca C. H. partisi tarafın· 
dan da tahsisat verilmiştir. 

muneleri; razakı üzümü, siyah üzüın, Stadyom Plônı Hazır 
beylerce üzüntü, çekirdeksiz üzüm, Dolmabah<jede tesis edilecek stad
kuş üziimü, inc:'r, hurma, kestane, 1 t Stad-yomun planı hazır anmış ır. 
fındık, fıstık, erik, armut, kayısı ku- h 1 }Om, Beyoğlu semtıne ma sus o a-
ruları visne kurusu, ceviz, badem, 1 

' · uiktır Yeni stadyomda bir futbo sa 
keçi boynuzu, tulum peyniri, kaşar . . 

tıası, oır tenıs kortu, bir koşu pıstı 
peyniri, lor peyniri, kuru kaymak, . 

1 1 h b ı acaktır 
pastırma, sucuk, pekmez, bal (Yaban \e hır .v~. eyuC' sa ası u un · 
ve meyan ballan da dahil) tuzlu balık Asıl buyuk ı:.tat, Yenibahçedeki sa-

h k t ··ı · t - l·ada k·ırulacoktır. Kültür Park ta 
alı yumur ası, gu yagı, ı ır yagı, • ·· 

nane yağı, kek.k yağı, adaçayı yağı, l:.~r~da açılae~ktır. Bundan başk~ 
çiçek yağı, çitlenbik yağı, pelin yağı, hutun l"teyneınıılel yarışlar da Yenı
taflan yigı, elvan kösele, me~in, sah- Lahçe stadyo.nu.nda Y~~ılacaktır. 
tiyan gffileri boyalı ve boyasız pos· Vali ve Bel~dıye Reısı Bayram er
teki, 

1

kaiflan 
1

postu, kürk cinsinden tesi Ankarayn giderken yeni st~~-yo
nafe, vaf.ı.k, san samur, tavşan, til· mun planlartnı da beraber gotu.re
ki, çakal, kurt, sutlan, yahan ked:si, c.ektir. 

Hayvan Kayıtları 
Belediye, bır kazadan diğer bir ka 

:ıaya nakil v~;- ah ut satıhın hayvan
lann >ı.ynldııdan kaza baytarlığın
aan k:ı.yıtlarıMn silınmesini ve sev
kedildiltleri kııza baytarlığına derhal 
kaydedilmeleri lüzumunu alakadar
L'lra tamim etmiştir. 

intihabın Y enilenme1 

için Dün Emir Geldi 
Yann VHayette, 

lştirakile Bir 

Bütün Kaymakamlann 

Toplantı Yapılacak 
Büyük Millet Meclisi lntlba

batmm tffdidi hakkındaki • 
mir, dün viU!yete ve C. B. Par
tisi reisliğine tebliğ edilmiştir. 
Bu tebligıata nazaran yapılması 
icap eden işler dolayuiyle ya
nn sabah saat onda vilayette, 
va1l muavini Hüdai Karataba
nın reisligi altında bir toplantı 
7apılacakhr. Bu toplantıda bO

tftn kaza kaymakam.lan haZIJ' 

bulunaca'dardır. Dün bynuı

bmlara bu 70lcla teblipt 78-

pılm.ıştu. 

Y armk.. toplantıda mtlntehlp-

lerln tesbitl ql Jöriişiilecektlr. 
Bu işi kt'laylaştırmak maksa
diyh bütün nüfus dairelerin· 
den İstanbul hemşehrilerinin 
listesi istenecektir. Ayrıca be
lediyenin evvelee hazırlamış ol
duğu aile sicillerinden de isti
fade edikc-ektlr. 

Parti ıtlJayet idare heyeti de, 
intihabat hazırlığı için yann-

dan itibaren ?bşmalarma baıı
byaeaktn Ummnt idare heye

tinden ,elen emir, ku:a idare 

he,.etlerJ- de THID hilclirlle.. 

eektb. 

Sıvasta 1. lnönüne Ait 
Hatıralar Toplanıyor 

3 Sene 
Tesbit Edildi 

Bulunan Kayıtlarda Milli Şefin 

Rüştiyesinde Okuduğu 

Sıvas 

Sıvas., (TAN) -Tarihl Sıvas kon- Bu künye defteri ve Millt Şefe ait 
gresinin akdedilmiş olduğu Sıvas li- bulunacak diğer hatıralar, inkılap mü 
sesi binas,. Atatürkün kıymetli batı- zesi haline gelmiş olan lisedeki mev
raların,1 toplayan bir inkılAp müzesi kil mahsusuna konulacaktır. 
haline gelmiş bulunmaktadır. Şimdi, İsmet İnönünün, 30 Ağustos 1930 
Milli Şef İsmet İınönünün Sıvasta da, Kayseri - Sıvas demiryolunun a
mevcut hatlralarının derlenip toplan çıhş merasiminde söyledikleri nutuk 
masına başlanılmıştır. ile buna ait fotoğraflar da oraya vaze 

Bugünkü İsmet Paşa ilk okulu bi- '\llıecektir. 
nası, vaKnıe ... ,,.. .. ..., ··-·~~ , _ 
oldukian eski askeri rüştiyesinm bi- MOTEFERR1K : 
nasıdır. 

İsmet İnönünün buradaki hatıra

larını tesbit için maarif müdürünün 
riyasetinde bir heyet toplanmıştır. 

Eski askeri rüştiyenin, kapısında 
1311 yılına ait olduğu yazılı olan bir 
künye defteri ve içinde İsmet İnö
nünüın adları bulunmuştur. Bu defte
rin 32 sıra numarasile kayıtlı olan 
Milli Şefimizin künyesinde "Sıvasın 
Alibaba mahallesinde cadde üzerinde 
ki hanede mukim Abdülfettah zade 
Reşit Efendimin mahdumu İsmet E
fendi,, denilmekte, evin numarası ya
zılmamaktadır. Fakat, evin, mütekait 
muallim Vasıf Kulinin şimdi otur -
makta olduğu 34 numaralı ev olduğu 
anlaşılmıştır. 

KCiğıt Paralarımız 

Burada Basllacak 
Maliye Vekaleti bundan sonra kar. 

ğrt paraların memleketimizde basıl
masını esas itibarile kabul ettiği için 
Darphane ve Damga matba~sı için 
Taydus makineleri satın almıya ka
rar vermiştir. Darphane ve Damga 
matbaası nıüdürü en mütekamil bir 
makine satın almak için Almanyaya 
gitmiştir. Buradan da İngiltereye ge
çecektir. Buralarda hangi firmanın 

makinelerini daha elverişli bulursa 
satın alınacaktır. • 

Gümüşsuyu Yolunda 
lstimlcSkler 

Evkaf imar 
Çalışmalarına 
Başladı 

Kolonya 1 in 
Ne Kadar Is ir.to 
Kullanmah? 

S - Esansla ispirlogıı ne 
lstanbuhm iman tştnde belediye nisbette ı·e na.~ıl birleştirir

ile teşriki mesai için evkaf idaresi., sek kolonya olur? 
~ahşmalarıruı. başlamıştır. Her iJd da C - Yap1~1cak kolonvanın kaç 
irenin fen h~-yetleri dün temasa ge- cerece olmasını isterseniz ona göre 
~erek <tehir hmtalan ve pJ.an üzerin t.sans, alkol ve su kullanmak 18.zun
de çahşmışlardır. dır. 90 derecelik kofonya için kulla-

Şehrin iman h~da evkafa iki ııacağınız bir veya bir kaç esanstan 
mühim iş aynlmaktadır. Bunlardan bir litre alkola 1 - 2 gram esans 
l:irisi, esasen ötedenberl evkaf tara- }oyduktan ve iyice karıştırdıktan 
fından yapılmakta olan vakıf binala- son__ra yüzde sekiz hesabiyle bu mah 

'L-~n b .... d hrln - 11-~ llllu 80 - 100 gram kadar temiz su nn. ~ a~m an şe guze ı5.- . 

ni arttıracak tekilde imar edilmesi- ıle karıştırac'lksınız. İki üç gün ka-
dir. Ancak, }'f'ni caddelerin açılması, ~ar oHu~ gıbi bırakır ve filtre ka
meydanlar tesis edilmesi dolayısiy- gıdı ile suzenıniz.. Eğer derecesi da
le evkafa ait binalann bir kısmı ön ha az kolonya yapmak isterseniz ko
ı;J~a çıkmaktadır Evkaf idaresi yacağınız su ve esans miktan ona g<S 
~hrln iman maks9.diyle bu gibi bi~ rt' değişir. Tıirkçe yazılmış eser yok-

r.alan en evvt.»l tamir edecektir. tur. 
Bundan başka yeni istimlak kanu- * 

l'U ile beledi-ye tarafından istimlak S - Hayat sigortası gap-
roillp te yol "' meydanlara kalbedile tırmak istiyorum. Şeraiti 
cek sahalar tı.arlcinde kalacak olan mutedU ve emin bir sigorta 
arsalar üzeritıde, yeni binalar yap- şirketi tamtmanızı rica ede
mak hususunda da iki daire beraber rim. 
çalışacaklardır. C - Milll sigorta şirketlerinden ~ 

Fakat henüz tsttmın muamelesi rerhangi bırisine müracaat ede
ıkmal edilip yeni caddeler açılmadı- l ilirsiniz. Znten bunlann adedi bit 
ğından bu git-ı mües~eselerln yerleri ikiden fazla olmadığı için ha.ngisliı!
maltlm değil-:ti. Bu hanlar en fazla pi ae dah-.t müsait şerait bulursanız 0-

yasa yerleriyle büyük caddelerin gü- ı.unla mlaşırsınız. 1 

z~galılannda olacaktır. * 
Bayramdan BOnra Anltaraya gide- S - Kızılbaşlıkla bektaşililc 

cek olan Vali ve Belediye Reisi L<ıt- arasmda/.:'..ı fark nedir? 
tı Kırdar döncıükten sonra evkaf n- C - Kızı!uaşlar, çoğu aşiret ba
mum müdüru Fahri de tekrar şehri- lınde yaşıyan bazı Türk kabileler
mize 5elecek ve her iki dairenin fen dir. Bunlan.a itikatları bcktaşilerin 
! eyetleri de dı..hil olduğu halde be- tazı itikatlarına 1:>enzerse de, kızıl
raber bir topıantı daha yaparak bu başlar bektaşi, ve yahut bektaşiler 
ııokta üzerlnd~ konuşacaklardır. kızılbaş değildirler. Bektaşilik bir 

BELEDiYEDE : 

Dolmabahçe Yolunda 
........ _ ..... ,..... ......,...-r·· .............. 

tarikattL BugL.in tarikatler kaldınl
ruğı için bekta.şilik kalmamıştır. Fa
l:at kızılbaşlcll" hfila vardır. 

* r- S_- Fransız lan n tıım de
Tiirkçe büyle bir eser çıkiır-

Belediye, Oolmabahçede kurula- mak mümkün -değil midir~ 
cak stadyom Jolayısiyle Dolmabahçe c _ Mümıtündi.ır. Hatta buna te
ile Bejiktaş aı-asındaki caddede bazı iebbüs te edilmiş, fakat ıstılahlar ve 
ı3dilat yapıldcaktır Bu tadilat ara- ail m~selesi halledılmcdikçe böyle 
smda Dolm .. bahçedeki camiin yol bir eserin n..?şrindPkt güçlük ~öz ö
kenarırıdaki h<trici duvarları kaldı- nüne alınara~ tehir edilmiştir. Şimdi 
rılarak camitn etrafı tanzim edile- ı::ıtılah meselesinin halline doğru a
cektir Dolma.bahçe rıhtımı da yeni- dım atıJmaktndır. Dil istikrar bulun
cıen yaptınlaCiık, nhtımın önündeki <.a ilk yapılııc::.k işlerden biri de bu
deniz temizletılecektir. Bundan baş- d.ur. 
!rs. Dolmabahçeden Beşiktaş yakını-
na kadar devsm eden yol kısmının 
saray ,iuvarlan dibındeki ağaçlan 
söktürülerek <ıarayın dıvarları mey
e ana ı•tkarılacak ve buradaki yaya 
kaldı~ı asfaltlı b~tona tahvil edile
c.ektir. Yolun öbür cihetindeki trotu
var ağaçlı olarak muhafaza edilecek
tir. Ancak bu trotuvar da betonlu as 
ıalta ç~vrileci:ktir. 

* S - Osmanlı imparatorlu
ğunun son zamanlardaki nüfu 
su ne kadardı, ve o zaman ls
tanbıdda 1 aç kişi yaşıyordu? 
C - Osmanlı İmparatorluğunun 

Cihan Harbi zamanındaki nüfusu 
30 milyona yakındı. O vakitki İstan
bul nüfusu d:.. bir milyon kadardı. 

* 
Yine o defterde siyah mürekkeple 

yazılmış olan künyeniın sağ tarafında 
kırmızı mürekkeple verilmiş olan 
şerhten, Milli Şefimizin "6 Kanunu
evvel 1308 den 28 teşrinievvel 1311 
senesine kadar,, bu mektepte oku
dukları ve bu müddet zarfında "'32 
aferin,, aldıkları aaıla.şılmaktadır. 

Künyenin ceza kısmı boştur. 

Ayni sınrfa ait diğer talebenin 
künyeleri karıştırılınca, İsmet İnö
nünün askeri rüştiyede de sınıfının 
en çalışkan bir talebesi olduau 2örül
mektedir. 

Gümüşsuytt - l)olmabahçe ead
aesi üzerinde istimlak edilen Gü
müşsuyu hası<mesinin dıvan ile mü
hendis mektet.i dıvan yıktırılmıştır. 
Yıktırılan Mühendis Mektebi dıva
nndan meydana çıkan bir su deposu 
ile, elektrik muhavvile merkezi, bir 
müddet oldugu gibi muhafaza edile
cek, so"ll'adan bunlar da yık:tınlacak 
tır. Hastanenin üst tarafındaki ka
rakolun da yekında J'lktınlmasına 
baılanacaktır. 

Belediye Reis 
Muavini Geldi 

S - Pr,st restant nedir1 
C - Muayyen adresi olmıyan 

Belediye ret<~ muavinliğine tayin kimsel~. veyahut bir şehirde mn
ooilen Akhisa,.. kaymakamı Rifat Ye vııkkaten kafacak olımlar1 kendilerl
nal dün şehriınize gelmiş ve yeni va- r.e gelen meb.tuplann postada mu
ri:fesine başlamıştır. Yeni belediye Jıafaza edilmf;sini isterler. Postane 
reis muavini Vali ve Belediye Reisi- tu mektuplan alıkoyar, sahipleri 
ni ziy'.lret edi{ direktif aldıktan ~~- gelince verir. Postrestant, zaten.~ 
ra diğ"?r muaYin Lutfi Aksoyla goru- tada ıtalan diye tercüme edilebilir. 
şerek belediye işleri hakkında kendi 
nnden malumat alınış ve iş taksimi 
r.akkında görüşmüştür. !TAKViM ve 

sansar, klinduz, mensucattan her tür 
lü şallar, çuhalar, soflar, şayaklar, 
kadifeler, abalar, kebeler, yün keçe
den kepenekler, külahlar, deve ve 

keçi tüyünden çullar, çuvallar, işle
me çuha seççadeler, dokuma ı-ıeçça • 
deler, kilimler, balılar, heybeler, 
torbalar, kuşaklar, kolaıılar, bas i· 
pekli ve pamuklu, alaca ve kutna ve 
pembe zar pamuk bezi, ipek kari 
gömleklik bez, kaba ve ince basma 
yemeni, basma yatak ve yorgan yüz
leri, bir telli ve iki telli lmşak, ha
lis ipekli kuşak, ıezi, çitari, Ahme
diye destan, baş ört iisii, sevai, ha -
mam takımları, hurma yapağından 

ve kamıştan, sazdan örülme kaba ve 
ince hasırlar, yelpazeler, sineklikler 
ve daha biitün is.mleri bile bilinıni· 
yen bir çok şeyler!-

Gilrıürı Resl•"I-ıleri 29 lklncikcSnun 
PAZAR 

1939 

Uzun bir kaç sütun dolduran bu 
cetveli okurken Nevyork sergisine 
neler göndereceğimizi düşünmekten 

ve üzülmekten geri kalamadım. Çün
kü gazetelerin yazdığına göre, oraya 
- kuru yemişlerden başka olarak -
gönderebilecel,riıniz eşya müzelerden 
iğreti alınacak, beş on parça nefis e
serden ibarettir. O halde sergiye sa
tılacak eşya nümuneleri değil de, o· 
kunacak tarih yapraklan gönderece
ğiz demektir. Bari bunları hem bol, 
hem iyi seçsek ve Nevyork'ta kuru
tacak pavyonumuzu kuru yemiş ser· 
pine benzetmekten kurtarsak?-

" 
Diln sabat yine kuvvetlice lodo!> dolay!Siyle yiikselen sularla, Yemişi sa bastı. Deniı: kıyısındaki yol yukarıdaki 

J..ali aldı, bilahare ıtfalyenin yardımıi.e bundaki .,uıar temiıletilmişür. 

• 

1 inci ay Gün; 31 lC.ulm 83 
Arabt: 1357 Fumt: 1 ~5" 
Zilh!~: 8 bdndkAnun: 16 
Güneş: 7.15 - Öğle: U %'1 
tkindi: 15.04 - Akşam: 17.20 
Yatsı: 18.52 - İm!:Ak: 5.32 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji lstasyonundım alı

nan malamata göre, hava yurdµI' Trakya, 
Kocaeli ve Ege bölgesinde kapalı ve yer 
yer yağışlı, Karadeniz kıyıları ile Cenu
bu Şarkl Anadoluda kapalı ve mevı:it ya~ 
ğışlı, diğer bölgelerde umumiyetle bulut
lu geçmiş, rüzı.;Arlar Cenubi Anadoluda 
Şimall, diğer bölgelerde umumiyetle Ce
nubi istikametten orta kuvvette esm!~tir. 

Dün tstanbulda hava ekı;erıyctl" bulut
lu geçmiş, rüzgfir C<'nubu Garh den sani
yede 2 - 4 metre hızla esmiştir. Saat 14 
te hava tazyiki 753,8 milimetre idi. S!i
hunet en yüksek 14,0 ve en düşi.lk 4,9 
ftlltlgrat olarak kayded!lmlstlr. 



Polonya 
ve Almanya aRuL 

Yazan: Ömer R.- /)() Bek'hı 
Polonya Hariciye Nallfl B. Al-

d ..,ora 
Almanyayı ziyaretin eD Rfbben· 
ınanya Hariciye Naarl Fonaderni te

trop ta iki taraf arasmd~ö Unıii s1-
cavüz paktmın beşiııcl 1' 

0 
Ud taraf 

l'asrnda VaJ'lO"'aya gttınlt ;e upnalar 
arasında yeni bir takflll odn o-ro-
l sonun • --s 

o muş, konuşmalann alar çok 
lunan tehliğe göre konuflll 

iyt neticl'ler vermiştir. _ _.ıı izah et-

Lazkiyeye 
istiklal 

Veriliyor 

Şamda Mektepler 
9 Şubata Kadar Tatil 

B. b iJtunJpua 
ırkaç defa us . Alnıanya Halep, 28 <TAN Muhabirindcn)-

~ğimiz vechlle Polo=• duran bir Doktor Şehb~nderle Vatani kütle a
ıle Sovyet Rusya ara nıtihiın ve çok ıasındıı yapılan temaslar hiç bir müs 
rnemleket olduğu, çok 

1 8 Fran- bet Mtice vı>rmemiştir. Şehbender 
. . . tedlr Po onY 

nazık hır vazıyet • il Fransa ile }.-abinenin ~ekilmesinde ve Fransa 
•anın müttefikidir. Çilnk teca· ı'Je yaoılan son anlaşmanın neşrinde 
. nd Ahnanyanın 
ıttlfakı sayesi e ti ordu. Al· ısrar rtmiştir. Cemtl Merdam kabine 
l'iizünden korunnıak 

0

15zi sonkinu- si çekilmediğı gibı Fransa ile anlaş
ınanya 1934 sen~ eml tecsvüz malann hük•imsüz olduğunu ve neş
nunda Polonya ıle ad Fransa ile rine lüzum .ıı:almadığını bildırmiştir. 
Pakhnı yapnıakla onun artlil. Bu ıtibarl&. vazıyet son günlerde 
ittifakını Adeta suY• dfiş asmdaki tekrar kanşr.ı:ştır. Nümayişler de-

F-L n..a menıleket ar . H-k· t -ı·· -at bu ııu kıymeti. vı.m ~tmektı?dır. u ume bu un 
•demi tecavftz paktmJD Almanya, mekter,leri 9 Subata kadar tatil et
bundan ibaret deifl:!r.olduiu lcin, miştir. Halepten ve Suriyenin diğer 
Polonyadan yan• em 

1 
al etti. ve ) erleri":ıden ;;ama kamyonlarla jan

-'VUsturyayı kolaylıkla şg lan ctarma sevkedılmeıctedir. Samda kan 
Çekoslovakyadan istediği plarçal d h kargaşalıklann çıkmasından endişe 
1 ..1 etini sağ am a 1• 

a ılı Ye mihver 5 •Y85 

8 
rkın- ediliyor. 

Alman siyasetinin Avrup şa ad' Dı'"'e .. taraftan fevkalade komiser-
nd x.... miltenı ı- 6 • 

da laedeflerl bulu u.... kt d ,~ Uzkiye çctelerinm şefi arasında 
kt ya:zrlma a rr. ~ 

Yen söylenme e ve , son Beynıtta y:.pılan müzakerelerden 
AHba Von Rlbbentrop °:.atlar sonra fovklaade Komiser Lazkiye is

Va110n seyahati de ba m: AIAk•· tiklilinl şu esaslar aahilinde tahak-
"e emellerle alAkaaar nırdır. kuk ertirmef. kab~l etmiştir· 

Polonya de yap- • . 
dar ise Almanyanın t hı et ı _ Lazkiye Suriyeden tamamen 
trJC... -..ı tadladeler em • . 
"' pakttan ~..,... k icap e- ayn bir varhlı. olacak. 2 - Sunye 

tnek kteclil'ne hff1anetnıep 
1 

ww ile yalnız bayrak ve harici temsil 
d ba istifadeler o onya.,. ., . 

er. Fak.t ansmda bfr mil- işinde hirleşect>ktır 
Rusya De Almanya k k Fevkıılade Komiser Beyruttan Ce-

Amill olmaktan çr arara o-
vazene -1 t 1., leli Dürüze gitmi~tir. Oradan Şama 
na daha başka vazıye vermez m . d !dır 
Yani Almanya gfbi Rusyaya da bfr •- ve Humusa g: ece · 
demi tenvilz paktı de bağh olan Po-
lonya, mukadderatını Almanyaya lngiliz Krala 
bajt)amf!I olmn mı1 

Fon Rlbhentrop'un ll01l seyahatt es-

lar ounJardı: • -
Scvahat Polonyayı A1manyaJPIB 

yeni . hareketi lehine kazanmakla ne
ticelenmiş olm"!la, o vakit A vrupada 
Yeni bir hareketi beklemek icap e
der. Çilnkil Leh11'itan. Almanyanm 
Yenf hat"eketfnde tam anahtar mev
ktlndedlr. Hatta bir rivayete gö~, 
Polonyanm muvafakati olmadan 
Şal'kt A vnıpada yeni ve bDyıık hfr 
lıal'ekete geçmeie imkan yok gibi
dir. 

Pak.t Almanyanm Şal'kl Avrn
ı.ı.da yapmak istedll'f yeni harekf'rin 
'-edeft anlatdd1flna göre, yeni bir 
lntl'an;a vficnde getfrmekth. Bu ise 
'91ılnde sonunda Polonyayı zanra so
ltacaktrr. Çünkil Polonyada birkaç 
ltlLlyon Ukranyalı yaşamaktadır. Ye
ld hh Ukranya devletinin icadı ise 
bttnlann Polonyadan ayrılıp yeni 
de\'lete iltihak etmelerine yani Po
lonya bntilnlüğüniln bozulmasına se-

bep olur. b 
llatti Polonya, Almanyanm u 

~t teşebbüslerine karşı gelmek kin 
~acaristan ile mfişterek hadut sahi
bi olmak istemi~ ve Ukranyalılarla 
Jtteskftn olan Rütenyanm Macaristan 
tarafından ilhakına razı otmuş, fakat 
Alırıanya ba teşebbUse mukavemet 
etırılş, bu yüzden Polonya ile Alman
Yanın aralan açılmıştı. 

Anla!lllan Almanya, Polonyanm 
lhukadderatını kendi mukaddeTab· 
na baflamak lştnl ibzal' için Polon· 
Ylllun da antfkomintenı pakta t'r
ıneslni teklif etmlt fakat Polonya, 

' flk ör hunu kendi menfa,.tJne mava g • 
Jnemiştfr. Onun i~ Polonya, ınlh
'Ver sivasetlne baı;.J11nmak. RuıJyaya 

• 
8 k fste-karşı sarih bir cephe alnı• 

• eo Ribben-
ıneırıış ve anlaşılan .,on 
t • f • de beklenen rop un Varşova se en 
neticeyi vermemiştir. . 

O halde Polonva. eskisi gibi müva
zene imfJf olarak kalacak ve Şarkı 
A vrnoada miihlm bir değişiklik vuku 

bulmrvaraktır. . ~-..-

Kiliste Elektrik 
Takviye Edilyor 

Kilis - 936 senesinde belet;f ıyece 
1 ktrik t~ıc;at1 tak-

yaptırılmış olan e e . . . .. 
vıye oh1 "acaktır. O vakıt ık. yuze çı-
ka bileceği tahmin olunan abone ade
d' beş yüzü geçmiştir ~u sebeple 
be,ediye, yeniden 125 beygıriik bır e
ektrik motörll sipariş etmiştir. 

Hava Tehlikesi 
alimlerinde ulundu 

Londra, 28 (A.A.) - Kral, Kraliçe 
ve Prensesler bu sabah hava bom -
bardımanlanna karşı silahsız mü -
dafaa talimlerinde hazır bulunmuş -
!ardır. Kral hanedanından ve San
drigham sarayı hademelerinden 200 
kişi maske ve muhafaza elbiseleriyle 
talimler yapmışlardır. Fakat huküm
darlarla prensesler bu talımlere işti
rak etmemişlerdir. 

Japonlar Şi6ye 
tane Yeriyorlar 

Tokyo, 28 (A.A.) - Halka Şili'ye 
iane gönderebilmek imkanını ver
mek için maliye nezareti ecnebi mem 
Jeketlerine döviz gönderilmesi mem
nuiyetini sureti ist.ıSnaiyede kaldır -
mıştır. 

1923 de vukubulan zelzele esna -
sında Japonyaya iane gönderen ilk 
Cenubi Amerika Cümhuriyetlerin -
den birinin Şili olduğu bu münase -
betle burada hatırlatılmaktadır. 

Şimdiye kadar 1100 İngiliz lirası 
toplanmıştır. 

Zeytin Çok Bol 
Gaziantep - Bu sene vılayetıın'z 

içinde zeytin mahsulü pek boldur. On 
bin ton zeytinyağı iı;tihsal edilcce~i 
tahmin olunmaktadır. 

T.A N 

Amerika, Sulhü Tehdit Eden 
Herhangi Bir Memleketin 

Harici Siyasetine Mani Olacak 

Yazan: B. FELEK 

N e kaptanım, ne çarkçı. Sayw 
bardakta, gemiyi levhada gör· 

düğü halde karada kaptanlık eden -
terden hiç değilim. Küçüklüğümde 

7aptığım resimlerde bile vapur ka
ralaması pek azdır. Yani şunu de -
mek isterim ki; tekneye merakım 
yoktur; ne istiyerek, ne istemiyerek 
te kaptanlık etmiş değilim. 

Vaktiyle yelkenli bir gemide kap
tan ölnıüş. Güç şey. Aramış taramlf
lar, yolcular arasında "Gemi idaresi
ne aşina,, bir adam aramışlar. Birisi: 

Nevyork, 28 (AA..) - Sumıner rm muahedelerle tasdik edilen hak
Velles, söylediği bir nutukta demiştir lanna tecavüz edilmesini istihdaf e
ki: den herhangi bir memleketin haricl 

.. Amerika hfiktimetinin haricl siya si~tine mani olacaktır.,, 

gözden geçirdikten sonra netice ola
rak şöyle demiştir: 

.. Bir kısım insanlann diğer in
sanlara yaptıkları zulüm Büyük 
Harpte bile inanılmıyacak bir hadise 
eşkil ederken, bugün hayret bile u
yandırmıyor. 1914 ten evvel askeri 
muhasemat esnasmda bir hükumet, 
kadın ve çocukları öldürtse idi ve• 

- Ben )aparım! demiş. Kaptan -
sı:ı; gemide endişe.} c düşmüş olan yol 
uılar sevinmişler. Adaıw izzeti ik -
ramla kaptan yer.ne çıkarıp ıemin.iıa 
kumandasını teslim etmişler. Tekne 
yoluna devam etmiş. Lakin bir &e

ce bütün yolcular uykuda iken ıemi 
''Çatır, çatır!,, karaya düşmüş. 

setinin başlıca hedefi Amerikanın Velles, hükumetin diğer hedefieri-
sulh içinde yaşamasını temin etmek- nl de saymıştır: 
tir.,, 

Hatip, Amerika hükOmetinin ve 
halkımn bazı hükOmetlerce takip e
dilen siyasete karşı ittihaz ettikleri 
tarzı hareketin tasrih edilmiş oldu-

ğunu ve değişmiyeceğini söylemit· 
tir.,, 
"Başka memleketlerdeki insanlara 

karşı yapılan zalimane ve gayri in

sani muameleleri, bu hoyratlıklar te
kerriir ettikçe, protesto ve takip et-

•Amerikanın diğer memleketlerle 
arasındaki dostane münasebetlerin 
inkişaf ve takviyesine çalışmak, A
merikalıların ecnebi memleketlerle 

yaptığı .ticaretin ıslahı, Amerikahla
rm ecnebi memleketlerdeki muahede 

terle tanınmış olan haklannm ve 
menfaatlerinin muhafazası, kuvvet 

saltanatının yerine hukuku düvel re
jiminin ikamesi, dünya ticareti.ne 
sekte vuran iktısadi hudutların azal-

sivilleri katlcttirseydi, bu hükumetin 
diğer milletlerin arasında yeri kal
mazdı. Bugün bu şekilde hareketler, 
her gün tekerrür etmektedir.,, 

* Vaşington. 28 (A.A.) - Fransanın 

Feryat, figan. Korku ve helecan. 
Nihayet karışıklık biraz sükun bu • 
lunca iğreti kaptanı aramayı düşün

müşler: 

rnek Amerikanın hakkıdır. Amerika tılması ve tahdidi, nihayet kara ve 
bu hakka malik olduğunu ve bundnn deniz silahlannın azaltılması ve tah 
istifade edeceğini açıkça göstermiş - didi için beynelmilel bir anlaşma te-

son Amerikan modelinde altı, yedı 

yüz harp tayyaresi satın almasına 

muvafakat ettiğini söyliyen Roose
velt'in bu beyanatı parlamento mah
fillerinde Amerikanın demokrasilerle 

- Nerede bu kerata? diye araştır
mağa başlamışlar ve kazazedeler a • 
rasında bir1 köşeye büzülmüş olarak 
bulmuşlar. Kimse, ileri gelen sor
muş: 

- Bre Allahtan korkmaz, kuldu 
utanmaz. Ne diye bilmediğin işe bur
nunu soktun. Madem ki, remi idare 
edemezdin. Niçin yaparım diye ileri 
atıldın da gemiyi karaya dilşürdün? 

tir. Eğer icap ederse, Amerika sulhu 
veya Amerikanın emniyetini tehdit 

yahut Amerikanın veya Amerikalıla-

mini,, teşriki mesai etmek arzusunun " 
Hatip, Büyük Harpten bultfine ka- tezahürü mahiyetinde telakki edil

dar cereyan eden beynelmilel vakayii mektedir. 

Alman Askerleri lngffiz Muharrirleri Bir Balkanlarda 
Çek Arazisinden Sulh Beyannamesi M~him Bir 
Geçebilecekler Neşrettiler Köprü Y apıhyor 

İğreti kaptan bu sözlere cevap o • 
tarak: 

- Benim ne kabahatim var. De• 
niz bittı. Bitmeseydi ~ ~bi ricli • 
yorduk, demiş. 

Londra. 28 (Hususi) _ Almanya Londra, 28 (Hususi) - İngiltere- Belgrat, 28 (Hususi) - Politika 
hükumeti, Çekoslovakya dahilinden, ninen tanınmış ricalinden ve muhar- gazetesin.in ya7.dığma göre, Yugos
lstediği zaman, hüklımete haber ver- rirlerinden 18 kişi bütün dünyaya, lavya, Rumanya, Türkiye, Yunanis-

Bir fıkra daha. Bir deniz yolculu
ğu csnru;ında herifin biri kaptanın 
yanına çıkmış. Böyle, gemi kaptanı 
ile, kayıkçı, şoför, hatta arabacı ile 
zenaatleri hakkında gevezelik eden 
sulu adamlar vardır. Onlardan biri 
işte! Kaptan geminin idaresine ait ku 
mandalar verirken o da: 

h bilhassa Almanyaya sülhü korumak tan ve Bulgaristan hükumetleri, Ru
meden asker geçirmek hakkını a-
iz olacak, ve bu askerler, Almanya- için bir beyanname neşretmişler ve manyanm Korabiya kasabasile Bul-

b
. ft d'W taraf gı'tmek bunu Alman makamatına ve gazetele garistanın Sviştov kasabası arasında. 

nın ır tara an ıger ına _ . . _ _ 
hususunda Çek topraklanndan iste- :öne göndermişl~rdir. Beyannamede Tuna uze:ıne bır kopr~ ~a~1lın~ 

_ l:>'~: .. _..u_.ı_ _..ı_-ı.,.,.. .;ı~ •• -..n.;, ~ mcc\onıye\i kurtarmak ve na'k'klndakı P o\onya pro)es1n1 tasvıp - Tamam? Çok münasip. Yerinde 
maaevra! aibi .c;deı-le bu kumaada
lan tasvip ederaıJt- Kaptan bir ild 
dinledikten sonra herifin aremJ ida
re5ine vakıf bir adam mı, yoksa pr
latanın biri mi olduğunda şüphe et
miş. Anlamak için Jostromoyu ça • 
ğırıp: 

BUndin -... q ...... ?ftırr ·, wt ....... •' •ı·~ ııc~. ao mü~ aHaı 
metl ordu.una kOçflltecektb-. NJba... Jerfnf yıkmak tçfn earfolunacak gay- franga mal olacaktır. Bükrefte bu
yet Çekoslovakya hilkOmetl, Franko retin llOJ1 derece müfit olacalJ anla- günlerde Rumlnya, Yugoslavya, 
hükumetini tannnağa karar vermi~ tılmakta ve İngilterenin bir kimseye Türkiye, Polonya, Yunanistan ve 
tir. bir f1!Y dikte etmek istemiyerek hür Bulgaristan mümessiUerinin Jştira-

Bütün bunlar Çek hariciye nazm- yaşamaktan başka bir şey istihdaf kile yapılacak toplantıda köpriınün 
nm Berlini 90n ziyaretinin neticele- etmediği i.zah olunmaktadır. inşası hakkında kat'i bir karar a-
ridir. Çek hükumeti bütün bu karar- Alman gazetelerinden biri kendi- lınacaktır. Köprü, yukarda isimleri - Çabuk! Diinıeni başa takın! ka 

manda mı \ermiş. Sulu herif buna 
da: 

lan vermiştir. sine gönderilen bu beyannameyi, geçen devletler için ekonomik ehem
yıınltş adrese gönderilmiş saymakta, miyeti haizdir. 

Yuvarlak Masa 
Konferansı Azalan 
Londraya Yard:lar 

bir diğeri de bu beyannameyi İngi
lizlere okumak lazım geldiğini söy
lemektedir. 

h~giliz Kabinesi 

Rütanyadaki Macar 
Partisi Kapatırdı 

- Çok münasip! deyince foyası ve 
cehaleti meydana çıkmış. Sonra ae 
olmuş. Onu bilmem. 

İ§te hep bu fıkralardakilere ben -
zenıenıek için kaptanlık etruefe, kap 

Londra, 28 (Husust) - Filistin Londra, 28 (Hususi) - Bugünkü 

Budapeşte, 28 (A.A.) - Volosin tauhğa dair lif etmeie yeltenemem. 
hükiimetı, Karpatlaraltı Rutenyasın- Amma büsbütün aıenıı IBfına da ka -
da muttchit Macar partisınin faaliye- rışmaz değilim. Nitekim: konferansına iştirak edecek Mısır, Londra gazetelerinin hepsi de kabi

Ye.men, Suudi Arabistan, Irak, Filis- nede yapılacak değişiklikten bahset
tin heyetleri muvasalat etmiştir. Mu- mektedir. Gazeteler yapılacak deği
vasalat eden Arap ricali arasında şjkliğin mahiyeti üzerinhe birbirini 
Prens Faysal, Irak Başvekili General tutmıyan mahimat veriyorlarsa da 
Nuri Sait, Mısırın eski Başvekili ve hepsi de k~)inenin büyütüleceğini 
Mısı~ kralının hususi kabine şe!i. Ali söylemekte birleşiyorlar. Yerlerini 
Mahır paşa bulunm~tadır. Fılıstin değiştirecek nazırlar da var. Bun
mutedillerinin mümessili olan Nişa- lann biri ziraat nazın Morrison ile 
şibi fırkasının konuşmalara iştiraki müdafaayı milliyeyi tanzim nazırı 
meselesi henüz haJlolunmamıştır. Sir Tomas nskip'tir. 

Kudüste lngilizler yeni bir 
alet kullanıyorlar 

Kudiis, 28 (A.A.) - İngiliz krtala
n Lida civannda kain Cimzu kasa
basında Amerikada icat edilen bir 
aleti kullanmaktadırlar. "Policew<>
man electrique" ismini taşıyan bu a-

let madent eşya taşıyan bir adam 
yaklaştığı zaman uğultulu bir nevi 
ses çıkarmaktadır. Askeri bir vago
na saklanan bu alet sayesinde kıta
lar on iki şüpheli şahsın yaklaştığını 
anlıyarak üstlerini aramışlardır. 

lngiltere 

Şehirlerincle 

Siperler 

Hazırlanıyor 

tine nihayet vererek partiye aıt bi _ Bir iki &un evvelki gazetelerden 
nalan muhurletmiştir. birinde bir muhaJTir arkadaşın ''Tor 

Muttehit Macar partismin Çckos- nistancı nuinevver,, isinıli bif ma
lovakyadaki reısi, Slovak parlamen- kalesini okudum. Yalnız serl~yhası 
tosu azasından Esterhazi, hadiseyı gemiciliğe \'e i~erisi yolculuğa fit ol
telgrafla Reısici.ımhur Hacha nezdin- dugundan karıı;makta bir beis gör
de protesto ederek mumaileyhın der medım. 
hal müdahalesin ıstcmiştir. Bu yazının huliisası şudur: Bir mü-

Bir Dekan istifa Etti nevvcr fıkrinde1', iddiaı.ından, dava-
Ankara, 28 ıTan Muhabırndcn) _ sından geri dönmemeli yani tomia -

Dıl, Tarih ve Coğrafya Fakültesi De- tan ctıncmelidir. 
kanı Muzaffnr Goker istifa etmiş, ye Doğrusu ben ayni fikirde değilim. 
rıne Sıyaı;al Bilgiler Okulu Müdürü Bir mısalini vapurlardan alabiliriz. 
Mehml't Emııı Erişırgil vekaleten ta- l'omistan almı'J an vapurlan hemen 
yin edılmiştır IHrhsenin talebenin tamire çekerler. Çtinku karaya va • 
sômestr tatili münnsebctile Balkan - rur veya bir yere çarpıp batar. 1n _ 
lara y:ıoacağı seya!'lat hakkında vaki sanlar da bö3 ledir. l"ıkir denilen fe
dan hır ihtilMtan ıleri geldiği sôyle-1 Y.ın ~ogrulat'ı bir kısım adamlara, et
nilmektedir. rılcrı de diğer bir takım kimselere 

taksim edilmiş değildir. Hayatta şu 
veya hu kanaat, şu ~eya vu şartlar, 
şu ~C'J a bu muhit bize sonradan yan 
lı lıgını 'J ah ut miktarının aşırılığını 
anladığımız fikir ve hareketleri em-

1 

..... ·-~ ........................ , 
KISA HABERLER : . .. .. .. . ....... .................. 

e Vakiller heyeti lise ve muallim 
mekteplerinin muhaberelerini Maa- poze edebilir. Yirmi senedir, ne ol -
rif Müdürlüklerinin vazifeleırinin maz .~andğımız şeylerin olduğunu gö 

re gore artık olmıyacak bir şey kal
çokluğundan dolayı doğrudan doğru- madı sanmış isek bunu hadisatın bizi 
yn Vekaletle yapmalarına karar ver-

muttasıl tekzip etmesinde ısrara ham 
miştir. ledip geçmek daha insaflı, daha in-

Harp halinde halkın 
kolayca gizlenebilmesi 
için İngilterenin muhte
lif şehirlerinde yer altı 
siperleri kazılıyor. Bu 
siperler, bir hava hücu
mu sırasında halkın k<>
layca ve çarçabuk giz.. 
lenebilmesine yanya
cak tır. 

• İstanbul Kasaplar Cemiyeti u- sanidir. Bılhassa dil meselesinin ge-

1 

mumi katibi Ahmet Koç ve arkadaş- çirdiği safhaları, arasıra aldığı tabu 
lan Ankaraya giderek İktısat Veka- yani "tekin,, ınah ~etini düşüniırsck 

ileti ile temaslara başlamışlardır. bu işin içinde bulunanların 0 haın ~ 
• Büyük bir kısmı Almanyalı o- leler e nasındaki çıkış, inişlerini, dal-

ı lan 1000 kadar Yahudi, Şanghaya galar durulduktan sonra bugün mua
müteveccihen Napoliden hareket et- bezeye kalkmayı insafsız, hatta ;)er-

jmislerdir. siz buluruz. 
• Neue Zuercher Zeitung gnzetesi, Bir çok mez'yetlerimiz olduğu gi-

Almanyanın İsviçreye karşı gfıya ta- bi bir siirti de kusurlarımız , ardır. 
arruzkar niyetler beslediği hakkın- Bu kusurlarımızın başında hatta 3 an 
d~ Ma~chester Guardian gazetesı- ı hşlığı anladı,rımız zaman dahi sakat 
nm neşnyatını reddetmektedir. (Arkası ıo uncuda) 
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Bugüne kadar memlelcetimlzde ~vrilea filmlerin en güzeli 

izdariye Müezzini 
Komşusuna Minareden I 
1 inı Aşk Ediyormuş 

3, 
ARKADAS 

1 
ve 

ARIZONA BILL 
VALLAC BEERY 

Sultanahmet sullı birlnd ceza mah 
kemesinde dün Dizdariye camiinin 

minaresinden ve müezzin odasından 
karşıdaki komşusu Hanifeye ilfuıı
aşk ettiği iddia olunan miiezzin Mus
tafa ile, Hanüenin penceresine aşk 
mektupu bırakan bekçi Mehmedin 
muhakemelerine devam edildi 

Hakim evvela müezzin Mustatannı 
hüviyetini tesbit etti. Mustafa bekar
dır. 28 yaşlarındadır. Caminin müez
ziıı odasında oturmaktachr. Bekçi 
Mehmet de be.kardır. 

28 yaşlarında genç bir kadın olan 
Hanife şikayetlerini şöyle anlattı: 

- Bu müezzin benim evimi. barkı
mı yıkmak istiyor. Bizim ev tam Dlır 
dariye camisinin karşısındadır. Ca
minin müezzin odasının pencereleri 
bizim oturduğumuz odanın pencere
lerine bakar. Arada bir sokak vardır. 
Bu .müezzinin yüzünden pencere aça
maz oldum. Müezzin pencereden, mi
nareden her gün bana işaretler yapı
yor, mektuplan paralar gösteriyor. 
Davetler, daha söylemiye teeddüp et 
tiğim bir çok şeyler yapıyor. 

Burnuma Kan Kokuyor 

Diye Bağırmış 
Terlikçi Ahmet isminde bir den -

kanlı dün gece kendisinden aynlan 
metresinin evine gitmiş ve kapıyı 
çalmış, fakat açma~lar. Sonra bir 
pencereden bahçeye atlamış ve orada 
bağlrmış: 

- Bugün burnuma kan kokuyor. 

Anam beni bugün için doğurmuştur. 

Bu evde kaç kişi varsa hepsini kuzu 
gibi boğazlıyacağım. 

Bu sırada metresinin biiyilk babem 

küçük lazı Adviyeyi pencereden so
kağa atlatmış ve polise koşturmUJ • 
tur. Polis eve geldiği zaman Ahmedl 
ayni evin başka bir odamnda oturan 
İsmanin odasında ayni tehditleri sa
vururken bulmuştur. 
Meşhut suçlara bakan asliye dör

düncü ceza mahkemesi dün bu iddia

yıtclkik etti. Ahmedin suçunu sabit 
gördüğü için kendisine 10 gün hap 
cezası verdi 

---o-

iki Hüviyetli Bir Adam 
Asliye birinci ceza mahkemesinde 

dün iki hüviyetli olduğu iddia olunan 
bir gencin davasına bakıldı. Suçlu 
mahkemede: 

- Benim adım Davtt Mitletidlr. 
Manok ben de.ğilim. Üstümde Çlkan 
Manok adh nüfus kağıdı da benim 
değildir. İki şahidim vardır. 

Şahitlerden Sava şunları s<Syledt: 
- 933 senesinde bu adam bizim ev 

de kira~ idi. Nüfus kağıdına baktım. 
Orada Dayit yaz11ı icij. Biz bunu Da
vit biliriz. Manokluğunu pmdi öğ
rendik. 

Diğer ~hlt Ctvani de ayni ~kilde 
liade verdi: 

Mahkeme, Davidin fotoğrafım da 
göndermek suretile Tokattan asıl Js

mhıln orada kendtmıi tanıyanlara 

aorulmak ıruretile tesbitine karar ver 
d.L 

Bir gün kenarları yanınuş bir mek 
tup daha gÖ6terdi. Bütün bu işaret
leri, davetleri reddettim. Fakat artık 
tahammül edilemez bir hale gelince 
vaziyeti çok sinirli olan kocama aç
tun. O da evi terketti ve: 

- Kadın, dedi. Namusunu mahke
melerde temizlemedikçe ben seninle 
yaşıya.mam. 

Bu adamın yüzünden şimdi kocam 
dan da ayn yaşıyorum. 

Öbür suçlu bekçi de evin alt ka
tındaki penceremizden bana aşk mek 
tuplan b1raklyordu. Bunlara ceza ve
rilmesini isterim. 

Suçlular her şeyi inkh eoeliyorlar
dı. Hanifenin kız kardeşi ve komşular 
dan bir kaç bayan da şahit olarak 
dinlendiler. 

HAkirn, müe-zzin Mustafanm mçu
nu sabit gördü. kendisini ceza kanu
nunun 457 inci maddesine göre Ha

ni!enin huzur ve rahatını selbettiği 

için 18 lira para cezasına mahkum 
etti. Bekçi Mehmedin suçu sabit ol
madığı için beraet kararı aldı. 

Bir Dayak ve 

işkence Davası 
Dün asliye birinci ceza mahkeme

sinde Fıorya üçüncü komiseri Cavit
le polis Zeki, Müyesser ve Nazif a
leyhine açılan döğme ve işkence da
vasına devam edildi. Davacılar Na
zif, yoğurtçu Yakup oğlu Mehmet, 
Tayyip oğlu Mehmetti. 

Nazü hadiseyi şöyle anlattı: 
- Bir arkadaşla Fıorya treninde 

lrondoktöri.ln ağır hakaretine uğra -
dım. Trendeki polise şikayet ettim. 
Ebemmı:r..-. -C> • .ı.i. . 'F"" · 7 - ;, - -

ditn. Komiser Cavide gittim. Şikaye
timi tekrarladım ve trendeki memu
run da şikayetimi dinlemediğini anlat 
tını. Komiser burada beni dövmeğe 
başladı. Neye uğradığımı bilemedim. 
Orada bulunan memurlar da beni i
terek, kakarak, karakolun arkasında
ki ahu gi.bi bir yere koydular. Ora
da da döğdüler. Üç saat hürriyetimi 
tahdit ettikten sonra üstelik bir de 
polise hakaret etti, diye mahkemeye 
verdiler. Şimdi yanım<la bulunan da 
vactları da tanımam. Onlar da kara
kola benim şahidim sıfatile gelmiş

lerdi. Onlar da dayak yediler. 
Diğer davacılardan Mehmet de: 
Şahit diye gittiği karakolda bir a

raba dayak yediğini söyledi. 
Gelmiyen şahitler vardı. Onların 

çağınlması için mahkeme başka bir 
güne bırakıldı. 

Ş 1 K Sinemada 
Y ann Matinelerden tb"'baren 

ASKIN 
' 

GozYasları 
1 

Türkçe sözlü Arapça şarkılı 
lar: 12,30 - 14,45 - 17 -

19.10 - 21.15 __ ., 

SOMER-
sıNEMAsıNoA 

Görülmemiş bir Muvaffakıyetle 

gösterilmekte olan 

M AV i 
Ti L Ki 

Şaheserinde aşık bir kadının aşkı tçtn milcadelesini tasvir eden 
bu ihtiraslı filinin kahramanı 

ZARAH LEANDER 

1 Bugün S A K A R y A Sinemasmda 
Bütün dünyada emsalsiz b.ir muvaffakıyet kazanmış olan 

TEŞEKKÜR 
Büyük babamız Mehmet Oğuzun 

vefatı münasebetile beyanı taziyette 
bulunan dostlannuza ayn ayrı ceva
ba teessürümüz marn oldu. Gazete
niz vasıtasile bu vefak:arlıklannı asla 
unutmıyacağıınızı bildirir; teşekkür
lerimizi. sunarız. 

GÜNAHKAR KIZLAR 
filmini mutlaka gidip görünüz. Baş Rollerde; 

CORINNE LUCHAİRE ve ANNIE DUCAUX 

ilaveten : T A T L 1 G 0 N A H 
ROBERT TAYLOR ve JEAN HARLOW 

tarafından. Aynca: Yeni P ARAMUNT JURNAL 

Oğullan, torunları ve bil.· 
tün aile efradı namına: 

~ınımıımı:m • Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler ••••mır 

Yalovada doktor Muhittin Oğuz, 
Gölcükte doktor Yrb. Celal Oğuz, 
İstanbulda muhabere Tvm. Hikmet 
Oğuz. 

YAR 1 N AKŞAM 

s Ü M E R 
S I N E M :A S 1 

D A N 1 EL L E D A R R 1 E U X'a 

Güzellik ve Şıklılı: Kraliçesi ünvanı
m bihakkın kazandıran ve Lüks ve 

Çiçeği 
Emsalsiz filminde 6 muhtelif saç tuvaletfni göstermek üzere 

Ş E R E F G A L A S 1 verilecektir 

ÖL Ü M 
Darülaceze sertabibi Doktor Yu

suf Somer, İnhisarlar Clbali tütün 
fabrikası emniyet 8miri Hilmi So
mer, Üniversite üroloji kliniği do -
çenti Doktor Lutfi Orhan Somerln 
valdeleri Sadıka Somer Şişli çocuk 
hastanesinde vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün saat 11,30 da has
taneden kaldırılarak Feriköy mezar
lığına defnedilecektir. 
Mevıa rahmet eylesin. 

MEVLODO ŞERiF 
İstanbul liselerinin tanınmış riyazi

yecisi Cümhuriyet kız lisesi riyazi
ye öğretmeni Behçet Batunun ruhu
na ithaf edilmek üzere bayramın bi
rinci salı günü öğle nemazından son 
ra Uıleli camisinde mevludu şerit 

.~~~~~~" 1 Şubat Çarşamba ınna Ak.,.imı TURAN41~~!iiii.~iiiiiii!i--a\ okutulacağından meslekdaşlarile 
TiYATROSUNDA Çarşamba. Peı'§embe 
ve Cuma günil Akşamı Ses Kraliçesi HA. ın dostlarımızın ve arzu eden zevatın 
M IYET YOCESES ve arkadaşları bayram- gelmelerini rica ederiz. 
da tştlrAk edecekfu'! DÜM BÜLLÜ l&MAIL 1 Eşı' Kızı 

"'.C..U~or IQ.A~ t......ı....aA...__.. ... ~ '1:J'~ 
ve Komeauer oynanacaktır. varyete, .&JU· 

ı Oğlu veto, Canbaz numaralan. 
TafsilAt el llAnlarmdndır. 411!!!!!iii!!!i!!i!!i!!!i!!i!!i!!!i!!i!!i!i!!!i!!~9 Fikret Batu 

SAN'AT - MUSiKi ve GÜZELLİK 
Karşısında Duyulacak En Büyük Heyecan 

Ancak sinema vasıtasiyle temin olunabilir. 

VALS 
MILIZA KORJUS 

FERNAND GRAVEY 
LUISE RAINER 

MELEK 
Sinemasını ZAFER ŞAHiKASINA 
ULAŞTIRACAK ŞAHESERLERiN 

ŞAHESERiDiR 

DİKKAT; Birinci gece için LOCA kalmamıştır - Numaralı koltuklan almak için acele ediniz. 

r---1.,~B~A:_Y~R~A~M~l_:N~B:i.r:i::ncı:_:·~gun::;";::..ü 1 
MiLLİ' de Bulununuz. ALEMDAR ve 

Bir tıek isim bir R ek 1 a m a bedel: 

M 

Mi L L i ve 
Alemdar' da 

~;;;;;;;;~;;;;--~----------..... ----------~~~~~--~--, Bugün Senenin en büyük ve muazzam Türkçe sözlü ve şarkılı :fılmi !ZD1HAMIN önüne geçmek ve 
nefb filmi halkınuzm rahatça görerek eğlenmesi için 

I P E K ve S A R A Y Sinemalarında birden 
• 

Bat Rollerde: RAMON NOVARO - MİRNA LOY . 
Alaturka Musiki ve Fasıllan tertip edenler: M. C. ve CEVDET KOZAN Şarkı ve gazellerı: MUSTAFA 

1 ÇAGLAR Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler vardır 

Dikkat : Şeyhin A19'1 bayramda lzmirde Y E N 1 Sinemada 9österilecektir. 
Şlklık ve güzellik itibarile bütün dünya yıldızlan fevkindedir. 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. 

~~SDS*!KIE1*9m .................................... -l'll ............................................................................. .__.._lm!ll§lldwrl 
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Türkiye --
. %800 f{r. 

1 ~oo Kr. 1 Sene ısolt ,. 
750 ,. S AY 800 "' 
400 ,. 3 A1 300 " 
150 ,. l A! ıttnındına dahil 
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lstanbul Vahsı • 
F a iyete Geejtl 

Usi Ltltfi ıtırdar, 

TAM 

• 

n 
.A 

an 
z 

Yazan: 
Prf. Salih Mu.rat 

.......................................................... 
n stanbul vf a . le hareket eden 

U• )Ut asıy 
iJll • evveUi kendisine ve-

blr doktor rsbi, etti. llasta-
ınuayene 

rilen hastayı uhtelif yollardan 

B u makale serisi birkaç 
ay evvel I stanbul rad

yosunda vermiş olduğum kon-
f eransl.arın notlarından alın
mıştır. O notlarda bu vaclide 
en ileri giden alimlerden Sir 
J. J cans'ın dört sene eııvel 
/ngilteredt• vermiş olduğu bir 
konfeJ'anB serisi11le Londra
nın marııf gazetf'1erinden bi
rinde neşrettiği makalelerden 
iktibas edilmişlerdi. Bunlar
da zaruri olarak bazı deği§ik
likler yaptım. Rıı makaleler
de ilmin bir takım keşifurine 
temas ededğiz. 

den anlıyoruz. Bunlar bize basit gö 
rünüyor. Ama1 iınsanlar bunları an
layıncdya kadar yüz binlerce se
neler gelip geçmiştir. Beş altı asır 
evvel yaşıyan insanlar arzı düz far 
ıederlerdi Halll buna .inananlar da 
var. Omirüs de dahil olduğu halde 
Grekler arzı yuvarlak bir tabla 
şeklinde farzedcrlerdi. Bir nehir 
sandtklan Okyanusun bu tabla et
rafında aktığını kabul ederlerdi. 
ESki insanlar göğün arzı bir sahan 
kapağı gibi kapattığına kail idiler. 
İlim tarihine görP. arzı küre şeklin 
de fnrk eden ilk insanlar Milattan 
570 sene evvel yaşıyan Fisagors 

mektebidir. 

h his lçın ın h' 
ğı teş u. V • hastalığı teş 15 

tetkikat yap tedsvisine teıebbil.5 
ettiktell sonra 
ettL n,..; _ -lr-ln bir za· 

V 
unıtdn ıuu a.,- 7-- b 

a . ehri dolaşarak, el' 
mandaıı~en • C de tetkik ederek g~ 
meseleyt yet•~ . b-yıe tarif ede-
sirdiği günleri bıs o 

bUiris. .ııı- rine parmak 
Şimdi nD,,t, 111-e M 

. taktrD ıneselelel' uıe· 
l.:oyduiu bıl' . örüyoruz: 
ı-indc faaliyete geçrnış ı: deli-

l - iktısat komisyonunun 
. -~cin ucudatınıya çalışı-

}ebyle ~ .. 

yo;· _ Sıhhi~ ede teş~ -~~ti~ ~ir 
komisyonla oehrin tenıızlııı uzerın· 
ele faalivete feçmiş bulunuyol'. 

3 - Ziraat kurumu ile birlikte 
§ehrin et ve f:Üt meselelerini halle 
teşcbbiio; etmi~ bulunuyor-_ 

4 - lstanbuhın muhtehf mınta-
1-alannda belediye ve Halkevleri 
idi\ v ni bin vJtntınnıva karar 

"' ..... ı , _.... c. 
5 - Oto ns ijini bitirmek Oı:eı-e-

dir. 
es - Sehrin imartna engel olan is-

timlak kanununda yapı)masını iste
dib~ tadiliıtı tesbit "tmi.ş bulu~~ıyor. 

1 _ Şehrin nerele~ınde su~~~le 
imnr ı5ine geçilmesi la:u.ın geldıgı
ı .i de kararlu~tırmı~ bulunu~·or. . 

8 
_ Biitiin bu işleri başarabıl-

ınck için lazım olan para.yı da bul· 
muş gibidir. Vesaire ~saıre

Biitiin buntar az zamanda tahnk· 
Juık edecek, ve lstanbıılu~ bay~~ _ve 

S Ü 
.. ~rinde ınühnn degışık-

ntanzara ı - . . 
• k te"cbbfüılerdır. Vah· 
lıkler Tapacn ,. t....-1 ··h· 
mizin nz zanıanda ba .ıunıar mu ım 
iı:ılere bu kadar süratle el koyması 
Ümit verici bir ınanza~ndır. ov• 

Kedisi şehrimize ılk ge~dı~'l ır.n· 

h kes
in kafasında şu ıstıfham 

man er i 
A b 1 utfi Kırdar stnnbu· 

''nrdı: en a • w l 
ı d 

.)'..., \I• muhtaç oldugu be e-
un ara ı.,. ... 

diye ıcisi rntdır! 
k d 

... atadığım işler bu sn· 
Yu ar a ...... . 

1 
'mdiden müsbet cevap verm~-

e e şı 1 t bul, vah· 
ye knfidir zannederiz. s an 

a.ini bulmuştur. 

* Fnknt unutmıyalım ki Jstanbulda 
bir belediye reisinin rnu"'.affnk __ ol· 

Jıcıması ıle nıurn-
mnsı yalnız onun çn " t 
kü 

lacnk bir iş de~ildir. Bu işte s· 
n o - Uhiın va· 

tDnbul halkına da duşen JD 

rifcler vardır • rel~ bOtOn 
1stanbulun beledıy-e · . 

ıqebbüslerinde hnlkı da beraberı-
1 b

T-.. ~ halkla beraber çalışa· 
:a..e a • 1 ı. _...,. d h kolay 
lıilirse daha çabuk, ve n a 
mnvaICıık olı.abiJir. 

B i 
. da halka beledi vazl-

unun çın ., G 

f 1 
. i .. nJntmak lazımdır. eçen 

e erın " · b 0 r ter pn de yazdığlını:ı gıbi, bu ı . . -
biye ve bil' propaganda mcsclcsıdır. 
ı b ld ;ımdiye kadar modern 

1 
.tnnh lu d~ kurmak nıiimkün olma
nr c e ı~·e 

. h lk helcdi vazHelerine vtı· 
dlb'"l IÇln D • • • 'l .1 t' , { d w ·ıd· 'chrin pıslıp ı e. ı ı ı-
ıı i c•"I ır . ..., 
•. • 

1 
e- ·r ~ ile miicndelcdc h:ılkn 

.rur a ~esnı c • 
''lişcn vnzifc)·i 008 anlatmak lti2.ım· 
dır. 

Onun için heledivenln fnatiyetlcri 
rırasmdn bir Ü<' ırf hnlkt tenvir et· 
mel~, onn vazifelerini hatırlatmak, 
hnlkı hcledb c ile beraber çah~nuya 
vkciınck içm bir proılaganda ser· 

SC' • 

~ ünyanın bu faaliyet devrin
lb&' de herkeste bir seyahat nr
~su var. İçimizde başka memle
ketlere gidenler bulunduğu gibi 
dünyayı dolaşmış olan talililer "de 
var. Biz burada bütün kainatta bir 
cevelfm yapacağız. Farazi bir ro
ketle yüce mekan içinde dolaşaca
ğız. Öyle bir mekan ki onun için-
' -·-·w h; .. tn7 -ıPrrP<:I uLhi hilP. 
değildir. Zaman naınrnından seya-
hntimtz o kndar uzundur ki be0 er 
tnrlhi bu uımnnn ınnzaran bir sna
tin b.kı, insan hayatı da bir gözün 
açılıp kapanması kadar kısa kalır. 

Bu seyahatimizden anlaşılacağı~ 
na göre yüce mekan tasavvur ede
miyeceği:miz derecede büyüktür. 
Bu büyük boşlukta öteye beriye 
serpilmiş olan soğuk, cansız dün
yalar ve yıldız dediğimiz ateşli gaz.
lnrdaın ibaret olan büyük cisimler 
var. Bu yıldızlardan çoğu mekan
da yalnızca dolaşan büyük cisim
ler olduğu hnlde bunlar arasında 
etraflarında dolaşan ve seyyare de
diğimiz cisimlere ışık ve hararet 
veren yıldızlarda var. Bunlar a
rasından arzımıza benı:lyenler pek 
azdır. Çoğu dünyamızdan pek fark 

lıdır. 
Bu seyahatimizde zaman bakı -

Arzını mihveri etrafında döndü-
ğünü biliyoruz. Güneş, ay ve yıl -
dızlar şarktan doğarlar, gökte şa
hane bir geçit resmi yaparak garp
ten batarlar. İnsanlar dünyaya ge
leliberi bu geçit rec;mini dikkat1e 
seyrede durmuşlardır. Fakat bir 
defa zihinleri arzı düz bir tabla o
larak kabul edince kubbenin bu 
~ '-1- ~ ı .. .,._.. ... ıv"'"!i1"~11ııı .,._<L,.,U1 c\.
mck nkln dnho kolay gclmlşt r. ~ 
zı bir küre gibi kabul eden Fisa
gors bile bunun ytldızlar altında 
dönebileceğini hazmedememişti. 

Fisngors yuvarlak nr7.~n kainat 
merkezinde durduğuna yıldızların 
bu küre etrafında şnrktan garbe 
doğru devrettikler111e inanmıştı. El
deki v<"sikalarn göre yıldızların arz 
etrafında devretmeyip arZln bir 
mihver etrafında devrettiği haki -
katini ilk evvel bildiren (Milattan 
evvel 315 - 388 ~enelerinde) Kara
deniz sahilinde ynşıyıın Hernkll • 
dis'tir. 

l'E3l u hnkikatin lsbatı da zor de-
1.g) ğil. Maddeniın atalet has

sasını hepimiz biliriz. Milattan bir 
nsır sonra gelen Plutarh'ın dedi
ğine göre "her şey'I. tnbii bir hare
ketle seyreder, meğer ki dışardan 
bir şey onu çelmiş olsun,, bundnn 
on beş asır sonra gelen büyük A
lim Sir İsaac Nevton. maddenin bu 
hassasını "her cisim sükunet ha
lini veya bir müstakim üzerinde 
hareket halini muhafaza eder, me
ğer ki buna tesir eden kuvvetler 
bu halleri değlştirmi§ olsun,, di
yor. Bu kndar basit görünen bu 
kanun bütün mihanik ilminin csa-

' MiZAH KÖŞESi: 

ınmdan kainatın yalnız bugünkü 
halini değil, pek eski zamnnlnrda
ki ve bundan sonraki hallerini göz 
den geçireceğiz. Göğün bir milyon, 
bir milyar. belki milyon kere mil
yon sene evvelki hallerini görece
ğiz. Yıldızlar alemiıne gideceğiz. O
ralarda yaşamış ve ölmüş, bugün 
yasamııktn olan yıldızlar alemini\ 
göreceğiz. Bu alem büyük bir dra
ma benziyor. Bu büyük dramm 
küçük sahnelerinden biri yüce me
.kfına nazaran küçücük bir kum 
zerresi gibi olan güneşimiziın p~ 
çalannrak seyyarelere aynlmastnı 
gösterir. Bu seyyarelerin küçükle
rinden biri olan arzımız bir za
manlar sıcak bir gaz küresi iken ya
vnş yavaş sopyarak nihayet ha
yata elverişli bir hale gelmiştir. 
Yeryüzünde hayat belirmiş. ıniha • 
yet insan dünyaya gelmiştir. Yü
ce kiıinattn bir cirimden ibaret 
olan insan küçücük beynile bu dün 
yay1 oturduğu yerden dolaşmıya 
muvnffak olmuı::, onll!l mazisi ve 
istikbnli hakkmda bir çok şeyler 
bulup çıkarmıştır. 

y • 1 

F.R.~TAY 
fhı Kamuta1 ~imi ycn-Ueıne 
karnnnı vermiştir: r.aten ta

bii nıüddet dolmnk ilzcre idi. 
Türldycmizde ne krıdnl' istikraf 

vnrsa, beynelmilel vaziyet o kadar 
dursuzluk içindedir. Önümüzdeki ba
har ve ynı: aylannda ne olacağını 
bilmiyoruz. Bu sırada türk milletin\ 
yeniden karar ve iradesini bildirme· 
ğc davet etmek ve nasıl cereyan ~ 

, dcceğini kestiremedif,timi:ı cihnn ba· 
diselerl karşısında, yeni bir Kamutay 
ekseriyeti lstikrnn ile çıkmnktnld 
büyiik fnydnlar söz götünncs. 

Biiyiik Millet Meclisinin altınCI, 
C. B. Partisinin 5 inci, Milli ŞcfııniJ; 
İsmet f nönü'nün ilk seçimine giriyo
nız. Milletin reyine miirncaat eder· 
ken, nrkanuzdn hemen hemen yirmi 
senelik Kuvayi milliye, cfunhurlyet 
ve lnkılnp devriııhı şruı ve şeref bi· 
lançosu var. Bfitiln zafer ve ınavaf· 
fokiyetler, tilrk milletinin şnurlu da. 
yan~a ve birliği ile elde edilmiş
tir. 1939 seçiminin bu dayanışma ve 
birliğin yeni bir teyidi olncağına b~ 
eminiz: başkalarmda da ayni emnJ.. 
yeti uyandmnanm ehemmiyeti şüp
hem büyüktül'. 

AYIN TEŞEKK0L0NE AiT BiR NAZARiYE: Ayın doOmaın meseles1 ıctronom · 
tar için pek enteresan bir mevzudur. Ar7. ile ayın bir vakitler bir cisim olması lh· 
tlmall çok kuvvetlidir. Arz aclm tıallndcn ıulp haline geçerken ayın kop· 
ması ve meklna atılmıı olmaeı ihtimali vardır. Ay hAll arzdan uzaklaıma~a de· 

C. n. P. nin BOyiik reisi, ntanm 
kurtuluşunda, yeni devletin Jronı\n
şunda, ve lnkılôplnr nWımmm tecs
bÜS etmesinde, Atatürk'le beraber, 
fiilen ba~lıcn va-ıife ve mcsuliyet de
ruhte etmiş olan İsmet İnönü'diir. O

nun sadece ndı ve hhmct hayatı. 
milli dawnmızm, -rejimin n pt'C'DSlP
lerimizin bi-ızat temtnntı demektir· 
c. n. P. si onun nncağı altında ye
ni seçime girerken, türk milleti ta
rahndnn encnk sevgi ve itimat ile 
korşılnnacnğtnı biliyor. Vatandnşlnr, 
Tiirkiycdeki in'kılf(Plıır nizammm 
her umandan daha f ıı-dn tam ve sar
sılmaz olduğunu ispatta hiçbir ihmal 
göstermiyecekler, nltmcı Kamutay 
lntihnbınm devletimizin ttibaT "Ye 

kudretini beynelmilel siyaset llleml
nc tanıtmak bakımından olnn kıyme
tini hakkiyle takdil' edeceklerdir. 

vam ediyor. 

Ar:ı ıudı bir tepsi gibi yOz:Oyor. Mllftttan 650 ecn• evvel F1 gal"Oll mekteblnlrı 
talebelcrl arzın eu ile çevrllmlt ol•n bir tepel teklinde oldullı.ı kanaatine karvı 
layan etmlvlerdl. Fakat buna dünya çok eonra lnnnmııtır. 

sını teşkil eden üç kanunun ikin
cisidir. 

Bir otomobil serbestçe giderken 
motörü durdurmakla otomobili dur 
durmuş olmuyoruz. Otomobilin 
momentum (•) u onu ileriye dogru 
götürmekte devam eder. Otomobili 
durdurmak için frenlere basarız. 
Şayet frenlere basmazsak yerdeki 
delk veya hava mukavemeti onu 
yine durdurur. Yalnız her cisim de
ğil, her cismin her parçası da dışar
dan bir zorluk görmedikçe hare
ketini muhafaza etmek ister. Bu 
hakikat mihaniğin esas prensiple
ri olnın hareket knnunlarının birin· 
cisidir. 

Otomobil giderken direksiyonu 
çevirmekle otomobilin alt kısmı 
(yani şasesi)ön tekerlekleri tnkibe, 
üst kısmı (yani knroserl) eski yo
lunda devnm etmlye çnlışır. Oto -
mobil pek hızlı g"derkcn direksiy<r 
nu birdenbire çevirirsek bu yüz -
den otomobil devrilebilir. Eğer yol 

buzlu veya çamurlu ise, yani teker
lekler yeri iyi knvrama7.Sa araba
nın ard kısmı eski yolumda gitmek 
ister, bu se!cr otomob:.l patinaj ya
par. Biraz ıslnk yollarda köşeleri 
dönen otomobillerin nasıl patinaj 
yaptıklarını hepiniz bilirsiniz. Bu 
seyahatimizde cisimlerin atalet 
hassasına çokça rastlıyacağız. 

Burnda ntalet mefhumu çok mü 
hlrndir. Çünkü bu hakikata güve
nerek arzm mihveri ctrnfında dön
düğünü pek bnslt bir surette isbat 
edebiliriz. 

(?3 n seyyahnt1mb:<1 817:3 datr 
c=ı bir ~k şeyler öğreneceği -

m1%i söylemiştim. Bunlnr kolay öğ 
renllmi~ ~yler değildir. Dünya dü· 
şfıncesinin 3 asır evel ne halde ol
duğunu size bir hikfıye ile anlnta
yıın: 

Birim rcjimlmb:in ruhu, milletin hakDd 
ve samlm\ iradesini tcmııil eden Kamuta
yın kayıtsız Vt" şnrtsu mfirnkııbcsi alımda 
dovlct fşlerlnf yOrOtmektfr. C. H. P • .ıı:f Jca
rulduğurıdnnbcrl; halk ile ve tıalk ~· 
şlnMnı kt"ndis:I için en s:ığlam hareket dQs
tOru addetti. Bu dil&tllrdan ne bugQne ka
dar ~. ne ~ndcn sonnı ş:ı..~enktır. 

C. H. P., bQtiln mOcsscsclcrl ile, devlet 
i terinde, ancnk Amme menfaati es:ısuıın 
N'ıldm olmnsınıı çalıştı. Halktan nznklnş
tırıcı hM" lOrlQ meyillerden kendini uuık 
tuttu; bilakis en çetin %orluklıınn içinden, 
onn hakikati ı:öyliyerck ve onun yardımı 
lle ~ktı. Eser meydandadır. Yirmi senede 
asırlann mirasını tasfiye ettik. Maddi ma
nev1 eşsiz bir inş.'I tccr(lbesf yaptık ve mu
vat!ıık olduk. Türk milletinin kendi bn::r
nnı ve menfaatini d(\şOnen şahıs ve te;ıeb
bOslcri takdir edcocğinden dalma emin 
olduk. 1sm('t fnllnO'nOn rcls ve rclıberJW 
altında, mllletin ka~na, işte tekrar bu 
emnl:rcUe gidiyonı%. 

tahlillere göre zühal etrafında altı 
veya sekiz, merih etrafınpa ilci, u
tarctle zührc ctrafmda birer peyk 
bulunacağını bildirmişti. .Buna mu 
kabil Florıı:nsta ·aşıyan Fonom 
~ranelsco Sizzi, Galile'nln bu keş
fıni saçma addediyordu. Gösterdi
ği sebepler de işte: 

"Başımızda yedi pencere Tar: 
iki burun rtc1i~. iki göz, iki ırn: 
lak ve bir ağız, bunun gibi gök
te de yed· yıldu: var. Bundan 
maadn ~c•ı; mnclcn, haftanın ye
di giinii ı;ihi bir takım sebepler 
g?kteki seyyareler adedinin ye
dı olmnsıuı zaruri kılıyor. 
Bandnn mr.ad peykler çıplak 
r:öde göı ülcmediklerinden do 
lnyı una bir tesiri yok. Favdn· 
sız oldnk•.ınnn göre mevcut ol· 
mam::ılan I:ızımdır. Museviler 
ve eski mi11ctlcr gibi Avrupalı
lar dn hn!tayı yedi gUne nyır· 
mı tar v bu günlere birer se\'· 
yare ismiıai venni<!lerdir. Sc~· 
yareler arlcdini ~oğnltırsak bfi· 
tiin hunlr.r hep sına düscr.,, 
Galile·nin miic:ahacle ile bulup 

çıkardığı Şf'Vi rl'd 1 dccek "limnne 
idd"ayı g;)rdiıııuz de il mi? 

Gnli'e Padua univcr<;"t(' i felse
fe profesörüne te'eskopla scvyn
rcl:rc bakm sı için rica etmi pro
fcsor k?naati hil"fına bir sev go.,.ur 
korkusılc bir türlü tele kop:ı vn -
naşmamış. ıste ilim ktı:nunlnrına 

knrşı koyan böyle kafalar dünyada 
her zaman çıkagelmiştir. 

, isine ihtiyn( vardıl'. işi emirle ve 
ile dcl.-il, ıreverek ve 

tnlimatnaıne 

benim.siyerek 
11clidir. 

yaptırJD.nYl temin et· 

IE5) u uzun seyahate çıkmnzdsn 
l!2> evvel kendi evimiz olnn 

dünyaya. yani an.a bir bakalım. Bu 
seyahatte nrzn dair bir çok şeyler 
öğreneceğiz. Arzın zckll yuvarlak
tır. Bu hakikati nrz etrafında do
laşıp, haritasını çıkarmakla anlıyo 
ruz; ufuktaın gelen gemilere bakn
rak, ay tutulmasında arzın ay yn
zünün önünden geçerken gölgesin-

Kadın: O değil efendim- Slze, istedii:1m kırmm dudnk boyrun b1I 

ıenkte olacak demedim mi? 

Arlstonun skolt\stik faraztyelerl
ni yıkıp tecrlıbi fiziğin temel tpşla
nnı ntan fılim Galile'cllr Pizo kUı> 
lesinden duşürduğü büyük t:ıştan, 
suda yüzdi.ırduğü cisimlerle bır ma
il müstevi üzerinde yapmış olduğu 
tecrübelerle Aristo faraziyelerini 
yıkan Gallle gözlük camlan ile te
leskop ynpmıya muvaffak olmuş
tu. Bu işi ileri götüren alim yap
:mıya muvaffak oldu&tıı biiyücek 
bir teleskopla 1610 senesinde müş
terinin dört peykinl görmive mu
Taf:fak olmuljtu. Bunu duy;n Keı>
ler kendini tebrik etmiş ve riyazi 

[.] Bir cismin moml'ntumu cl~mctt' nn
reket miktarıdır: cismin küUcsi ve s{lraU
le d~. 
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Bugünkü Lig Maçları 

F enerbahçe, G. Sarayın 
Karşısına Bugün Garip 
Bir Kadro ile Çıkıyor 
Dün iki ezeli rakip Fenerbahçe -

Galatasaray karşılaşması üzerindeki 
tahminlerde bulunmuştuk. 

Fakat, Fenerbahçe takımının ınasıl 
bır kadro ile çıkacağını öğrenince ve 
bu garip takım teşkilindeki sebeple
ri anlıyamadığımız için bu sütunlar
da bu mevzua tekrar dönmek mec
buriyeti karşısında kalıyoruz: 

Sarı lacivertliler, bugün Galatasa
rny karşısına şöyle bir kadro ile çır

kacaklarmış: 

Hfü~:.ımettir. - Yac:ar, l.ebip - A
li Rı7.a, Aytan - M. Reşat - Fa
zıl. E~at. Yı.şar, Sahan, Fikret. 
Eğer muhacim hattına dikkat edi-

lecek o~ursa sağ açıkta senelerdenbe
rı müdafaa olarak tanıdığımız Fa
zıhn oynatılacağı anlaşılıyor. Böyle 
bir hücum hattı teşkili nereden akla 
geldi bilmiyoruz. Bu hatla Fenetbah
çenin Galatasaray karşısında gol çıka 
rabileicğir.ıi uzak bir ihtimal olara~ 
görmek icap eder. 

Sinoplu Gençler 
Geçen 8ene şimdi matbuat umum mil

dilrll olan eski valimiz Naci Kıcımanın 

delAletile federasyona ballı bir k.lüp açıl
dı. Sinop gençleri bunu sevinçle kal"fıla
dık ve çalışmağa başladık. Ne çare ki en 
büyük derdimiz olan saha mevcut delil
dir. Maliyeye ait az bir masrafia koca bir 
stad olacak yerin plflnı hazırlanmış, keşti 

de yapılmıştı. Hatt! burada bir müddet 
amele çalıştı be de yine neticelenmedi. 
Şehir bahçesinin küçük bir köşesinde ça
lışmalarımıza devam ettikse de başımızda 
bir antrenör olmadığı için bu ~kilde tyi 
bir netice elde edemedik. TQrklyenin her 
tarafmda lig maçlan yapılırken vilflyeti
mlzde böyle bir şey de yapılamadı. Bu
r ada ~aha yoks a da ka:ı:alarımız.ın ikistnde 
oynanacak saha mevcuttur. Buralarda lig 
mçları yapma k imkflnı varken bu da ya
pılamadı. 

Bir sene zarfında spor bıışluınımız de
ğişmiş yerine bıışkası getirilmiştir. Her 
iki başbakanımıza ve valimize çok de
fa lar bu iş için teşebbusatta bulunduksa. 
da yine bir netice elde edllmedf. Büyük
lerimizden bltl bir sahaya kavuştunnala
nnı ve diğer şehirlerdeki arkadaşlanmn: 

gibi biz.im de hakkımızın verilmesini ve 
mevcut sahanın bir an evvel yaptınlması
nı bekliyoruz. Saha yapılırsa fahrl olarak 
antrenllrlQk yapacak eski oyunculanmız 

da mevcuttur. 
Sinop Spor Gençleri 

* Kilise Çanlan 
İstanbulun en kalabalık semtlerinden 

birinde oturuyorum. Gürültü ve taassup
la mücadele eden makamların gözlerinden 

Stat istiyorlar 
kaean btr nokta nr: ltDhe ~nlan. B« 
gün, her saat, blhusua geceleri çok ra
ha tsu: oluyoruz. Bizim herltesi.rı istira
ha tine hizmet ederek ramazan davuluna 
kaldırdığımız zamanda bu çanlarm va
kitli vakitsiz çalması muvafık olur mu? 

4S lnef ilk okul llOretmenı ... 
rtnden iffet 

* Tavuklara Zulüm Edinyor 
Bir adanı 12 tavuğu ayaklarından bat

lam~ ft ınnı arkasına, ft snu da önüne o
murundan ıışağıya asmıs, müsterih dolaşı
yordu. Her tavuk bir kilo gelııe zavallı 

hayvanlann ayaklanna on ikişer kiloluk 
bir sıklet veriliyor demektir. Tavuklan 
kafeslere hadden fazla doldurmamak ka
ranna belediyemizin saydığım şekilde 1'
kencelere de nihayet vermesin!, ıztırabını 

anlatmak için dlll olmıyan mahlQklara 
insanlık vadfemiz:ln aksine hareketin ce
uı.yı iltizam edeceği kaydı da konulamaz 
nu7 

BeyoOlu Havarlyun eokak 
No. SO E. C. 

* lzmite iyi Vapur 
Kaldırmah 

Denfzbank idaresi İzmit hattına Ulur 
Uı:mlnde eski ve yolsuı: bir vapur tahrik 
etmektedir. İstanbul - hmit aruuu 7, 8 
saatte kateden bu vapurun kamaran ve 
oturacak istirahat yeri de olmadıtı tçin 
halle deği.ştirllmesinJ ve siir'aW bir va
pur tahrik edilmesini pek ziyade arzu et
mektedir. 

lzmlt Nuri Zeki 

Dünkü yazımızda da "yi tec:kil edi
lecek bir Fenerbahçe takımile ka -
zanmak ihtimallerinin daha ziyarle 
Fenerbahceyfl müteveccih olabilece -
ğini kaydetmiştik. 

GAZETELERLE ŞAKALAR 

Fener kaptanı Fikret 
"B l J~ · . ' arse ona Ufmemıftir • ,,, 

Bu kadar fena teşkil edilecek bır 
Fenerbahce takımı karşısında galibi
yet ihtimallerinin daha zivıv~e Gala
tasaraya dönebileceğini de yazma!< 
mecburiyetiındeyiz. 

Futbolde maçtan evvel katt b ir şey 
sövlemek kabil olmamakla beraber 
Fenerbahçe takımı bu kadro ne bu
gün galip geıecek olursa bunu daha 
zivade futbolün cilvelerinden say
malıyız. 

Bize ka hrsa bu on bir OVUTIMI ile 
san lacivPrtlilPr pek ala daha iyi bir 
tak1m teşkil edeb!lirlerdi. 

hükmen mağlubiyet karan vererek. 
genel direktörlüğe bildirmişti. 

Daha heniiz bir cevap gelmemişse 
deİstanbulsporluların bugün nasıl bir 
kadro ile çıkacakları belli değ"ldir. 

Maamafih bölge bu üç oyuncunuın li
sanslarını neticeye kadar aldığınc.Jcın 
bunları pek tabii olarak oynataınıya
caklardır. 

İstanbulsporun ne şekilde çıkabile
ceğini bilmediiimiı kin bJ.l]:IlaC. üze,. 
rinde tahmin yürütemiyeceğiz. 

--<>---

lstanbullu Atletler 

lzmire Gidiyor 

C unhw ·..,et cazetesinin kos
koca ~erlevhasına bakarsa

nız, Barselona düı_:müş! 
Halbuki, istiklalini kurtarmak 

için, evinin 5on taşı yıkılıncıya ka 
dar, kımının son damlası akıncıya 
kadar. ve ~ilahının son mermisi 
patlavıncıyıt kadar dövüşen Barse
lon, c1üşman•nın eline, şerefinden, 
asaletinden. cesaretınden zırnık fe 
da e~medsn yani ''düşmeden,, geç
mıştır l{ec o liara ~erıcvna. ...r 
mek,, kelimesinin ıçıne "ahlaki 
sukut. manaııını da katmak arzu
suna düşüyorsa, biitün dünyadan 
ı..lacağı cevar şudur· 
"- Barselona düsmemiştir!" 

* 

Fazılı, senelerce evvel futl>ole baş

ladığı günlerde bu mevklde bir kaç 

oyun oynamışsa da bugün ve böyle 

eın mühim bir maçta hücum hattında 

oynatmak bizce çok büyük bir hata 
olur. 

İzmlrde yapılacak kros şampiyo
nasına iştirak edecek İstanbul atlet
leri monitör Nailinin idaresinde Ar
tin, Aran, Hüseyinden mürekkep ol
mak üzere İzmire hareket etmişler-

"Vicdanımız!,. 

Fazılı hücum hattına almaktansa 
Lebip gibi senelerce muhacim oyna
mış bir oyuncuyu oynatmak daha 
makul bir hareket olur. 

dir. 

Yukarda da kaydettiğimiz gibi e
ler Fenerbahçeliler bu on bir futbol
cü ile çıkmak mecburiyetinde iscle~ 
şöyle bir takım teşkil edebilirler, ka
naatindeyiz: 

HUsamettin - Ya~ar, Fani - A
li Rıza, Aytan, M. Reşat - Şa
ban, Esat, Vapr, Fikret, Lebip. 

Bütün tememimiz her iki takımın 

eski Galatasaray - Fenerbahçe reka

beti günleriJde zevkle seyrettiğimiz 
o güzel oyunları hatırlatacak bir o

yun çıkarmalarıdır. 

Beykoz - Befikta, 

Fenerbahçe - Galatasaray, bugün 

Kadıköy stadında oynarken Beşiktaş 1 

blar da Şeref stadında Beykozla kar

plaşacaktır. 

Beşiktaşın puvar.1 vaziyetinin ancak 

Fenerbahçeden bir sayı farkh ol~cıı 

onlann her oyununu alakalı bir va.

ziyete sokmaktadır. Maçın neticesini 

Beşiktaş lehine görmek icap ederse 

de Beykozun da hiç ümit edilmiyen 

zamanlarda güzel oyun1ar çıkararak 

muvaffakıyetli neticeler aldıklarını 
da hatırlatmak isteriz. 

Vela - Süleymaniye 
Şeref stadında Beykoz - Beşiktaş 

maçından evvel Vefa - Süleymaniye 
karşılaşacaktır. Bu maçta da galibi
yet :htimnlleri daha ziyade Vefa ta-
ra!ındadır. " 

lstanbulıp'.>r - T opkapı 
Fencrbahç-ı stadında da Fenerbah

ce _ Galatasaray maçından evvel İs
t anbulspor - Topkapı karşılaşacaklar 

dır. 
tst.nrıbulsporlular geçen hafta Sü-

leyınaniye karşısına hem memur hem 
talebe olan üç oyuncuyu kadrolanna 
•'arak çıkmışlardı. Fakat lig heyeti 

Bugün Nerelere 

Gidebilirsiniz 7 
Fenerbahçe Stadında: 

'Fenerbahçe 
saat 14,45 te. 

Galatasaray 

lstanbulspor - Topkapı sa
at 13 te. 

Beşikta'! Stadında: 

Beşikta~ - Beykoz saat 14,45 
te. 
V:-fa-Sfıleymaniye ııaat 13 te. 

ltaragilmrük - Fencryılmaz 

saat 11,15 te. 
Roğazici - Galatagen~ler sa 

at ~.30 da. 

Bozöyükte Tarla 

Yüzünden Cinayet 
Bozüyük, (TAN) - Sarnıç kö

yünde, bir tarlanın hududu y:izunden 
çıkan kavga, cinayetle neticelenmit
tir. Mustafa oğlu Kadem baoa, Methi 
oğlu 325 doğumlu Maksudu •.ab:ınca 
ile sağ ayağından yaralamı~1ır. Mak
sut bir saat sonra ölmüştür. Katil ya
kalanmıştır. 

Kızdcahamamda Bir 

Adam Karısını Ö!dürdii 
Kızılcahamam. (TAN )- Gtivem 

nahiyesine bağlı Eğerli Kozveren kö
yünden kuzucu Ali oğlu Ramazan, 
fena yolda gezdığini arkadaşla:-ının 
söylediği kansı Ahmet kızı Zeynebi 
sopa ile başına vura vura öldürmü~ 
tür. Katil koca tutulmustur. 

Muhittin Birgen fistadımızın, 

"Son Posta da çıkım makalesin
de, ~ôvle bi•· ~ümle vardı: 
"- Elimızi vicdanımızın üstü

ne ko~·up dii~:ünelim!,, 
Göriiyor musunuz? Muhittin 

Birgen, "vıcdan,, ın yerini bile 
keşfetmiş! Fakat listat, bu keşfini 
gizliyrcek d~recede mütevazi dav
ranmakla, hepimizi meraka düşü
recek Çünkii hepimiz evvela, eli
mizi neremi:-~ koyacağımızı bilme
diğimiz için üstadımızın sözüne 
itaat edemiyeceğ'bı . 

Sonra da. 
"- Bu Ilı.Hine el konulabilen, 

rani elle tuıulabilen vicdan ne bi
çim ııeydir" VücudümUzün nere
sindedir? l{albimizde mi? Mide
mizde mi? Kafamızda mı?,. diye 
düşiiniip dm acağız. 
Eğer üstat elini vicdanının üze

rinden çckuıck fırsahnı bulabilir
se, bize lfıtftn cevap versin de ra
hat edelim: 

Çünkü biJ"çok lrimseler, "vic
dan,, t ben'l'.:t.tİp "cüzdan,, a "vaz'ı 
yet,, eyliyorlar. Eğer ilstadm bah
settiği vicdan da böyle münasebet
siz bi!" yeriu..izde değilse, İkdam 
gazete<ıine bn istid!l yazarız: 

Çünkü bu büyük ve parlak keş
fiyle üstada da mtinasip bir heykel 
dikmek, bizim için bir vicdan bor
cudur! 

* Çorap mütehanın 

Gazeteleı"ılen birinde: •çorap 
mütehassısı yakında geliyor,, cüm
lesini görünce çorap örenlerin lh
tısaslan artacak dive yüreğim hop 

lamıştL 

Meğerse p.elen, başımıza delil, 
ayağımıza örülen çoraplann müte
hassm İm.lif Sakın: 

- Jhtısa'I da mı ayafa düştü? 
demeyin. Çıi.n.kil çorap örme ihtı
sasırun aya.ğa dflpnesi değil, 
"bq. a ~lllası tehlikelidir. 

Fa1<at bu tl'hliked~n korkmayın: 
Çünkü artı~ onlarla da başa çıkı
yorlar! 

A,.ığıdakı satırl11n, Son Posta 
gazetesinde İsmet Hulusi, Ercü
ment Ekreme yazıyor: 

"- Aziz dstat .. Sen beni sever
l'in. Benim :.ana karşı büyük hür
metim vardır. Sen benim aleyhim-

_..1 • • 

hiirmette kı.!'ur etmem. 
Amma naıııl oldu bilmiyorum, 

düşiindükçe iızülüyorum. Aklıma 

geldikçe yuzüm ıuzanyor: Benim 

evimde, mi.iufirle'!'irn, ve misafirle 

riml~ birlik olan evim halkı, sana 

karşı nürmttııizlik gösterdiler. Bu

nun için özıı. diler affını rica ede

rim. Ercümt:nt... Dostum, ağabe

yim ... Bana danlma. Sana karşı bu 

hilrmetsizliP,i yapan, senin sözünü 

yarıda kesen benim misafirlerim, 

l>enim evimm halkı amma, sen yi
ne beni mazur gôr ne yapayım, 

misai•rlerim kıramadım, evimin 
halkına söz geçiremiyorum!,, 

Beu bu mt:ktubu kesip, postayla 
Erciia.ent ELreme gönderdim •. ve 
içine i1ave e,tiğim tir mektuba da 
şu satırlan yHdım: 

"Sayın fü,tet .•. 
Bu, sana yazılmış hususi bir 

mektupmuş Gazetede intişar etti
ği için. yazı sanarak. yanlışlıkla o
kumuş bulundum. Kusurumu af
fet. Bir de ıaribime giden nokta 
var üstat: B~nim '>ildiğim, siz ayni 
gazet-ede çalı,ır, ve matbaada, bu 
mektubun muharriri ile karşı kar
şıya oturursunuz: tınnet Hulusi, bu 
sözle.-ı niçin ııana 'lifahcn söyleme
di de yazdı. Eğer d0totumun kalemi 
gibi, dili de tutulduysa, kendisine 
lutf en tarai1t0dan da: 

- "Geçmı" olsun!,, diyiver. 

l~IZAH ICÖŞESI 

"Sosis" satınbfma başlamış hlr 
Hint faktrt 
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E K o N o M i 1 
Erzincandan Demir 
Y olile Bir Çok Mal 

Cenuba Gönderiliyor 
Trenlerin Erzincana kadar işle -

mekte olması Şark mıntakası müs -
tahsillerini çok sevindirmiştir. Er -
zincandan itibaren bütün nuntaka -
nın her türlü mahsulatı Mersin ve 
Payasa sevkedilmektedir. Pana ve 
Payasta Alman ve Italyan vapurları 
her gün mal yüklemektedirler. Bu -
rada rıhtım ve dalga kıran bulundu-

ğu için tahmilatın Mersinden ziyade 
burada yapılması tercih edilmekte -
dir. Elazığ, Diyarbakır, Erzincan ve 

havalisinin mahsulleri arasında ihra
cat için satılmış ve satılmakta olan
lar bilhassa kayısı kurusu, ceviz, pi
rinç, susam ve pamuk ile buğday ve 
arpa vardır. İzmir ve İstanbul piya
ıalanna da yine bu tarikle mal gön-

iç Fındık 
Satışları 
iyi Gidiyor 
Son günlerde taleplerin artması 

üzerine iç fındık piyasasında iyi sa
tışlar olmuştur. Bu sene rekoltenin 
de eskiye nisbetle azlığı fiatlara te
sir ederek fındığı yükseltmiştir. En 
son satışlarda iyi cins Giresun, Trab
zon fındıklarının kilosu 87-88 ku
ruştan verilmiştir. Beş senedenberi 
bu fiatlar görülmemiş idi Yükseli
şin devam edeceği söyleniyor. 

Almanya yapak teminiM 
uğraşıyor 

Londradan gelen haberlere göre 
r.er sene mcmleketımizden biiyük 
p:rtilerle yapnk ve tütik satın alan 
Alman !abrikalan Kap müstemleke
siyle 'lir anlaşma yapmışlardır. Bu 
anlaşma Almıınya lıükt1meti namına 

l ıam madde ve mamul maddeler mü-a1------...- ~- ., ı -y--

Almanya Kap'tan dört milyon İngi-
l!z linlık yaµllk ve bir miktar tiftik 
5'\tın alacak ve mukabilinde Kap'ta 
her türlü elektrik tesisatı yapacak
t:r. Bu tesisatın bütün malzemesini 
c.e verecektir Ayrıca madeni mamu 
lat ile makineler, nraat alat ve ma
lrineleri de Kap için müsait şartlarla 
'erilerek dör• milyonluk kredi kapa 
tılmış olacaktır. 

derilmektedir. Bu hafta içinde ilk o
larak İstanbul piyasasına satılan E -
lnzığ pamuklan iki üç güne kadar 
şehrimize gelecektir. 

Elazığ pamuklan 
Elazığ ınıntakasında yetiştirilen A

kala cinsi pamuklar bu sene geçen 

seneden daha bereketli olmuştur. Bu 
mıntakanın pamuklan Adana, Mer -
sin, İzmir ve İstanbula gönderilmek -
tedir. Elfızığın Mezria ovasında pa -
muk ziraati çok ileri götürülmüştür. 
Her arazi sahibi burada yeniden pa
muk ekmeğe başladıklarından bir i
ki sene içinde Mezria pamuklarının 
piyasalanmızda çok ehemmiyetli bir 
mevki tutacağı tahmin edilmektedir. 

Almanyadan 
Zahire Permisi 
Geliyor 
Almanyadan tüccarlarımıza yeni 

zahire permileri gelmiştir. Bugünler
de Almanyaya muhtelif zahire sev
kiyatına başlanacaktır. Alman fabrl · 
kaları için bır müddettenberi pamuk 
satın alınmaktadır. İhracat devam e
diyor. Akala cinsi pamukların kilosu 

47-48 kuruştan, yerli pamlklar da 

sağlam olarak 42 kuruştan satılmış

tır. İtalya için de bir miktar pamuk 

satılmaktadır. Japonyadan pamukla
rımıza talepler gelmiş ise de banka

ların tediyattnki güçlüğü dolayısile 

Japonyaya satış yapılamamaktndU'. 

On Dört Va9on 
Buğday Geldi 

~·--~x-..r----

day gelmiştir. Evvelki gün ge en dir
ğer hububat ve ıahire ile birlikte bir 
miktar mal satıl mıştır. Yumusak buğ 
daylar 5 25-5,:!7, sertler 5,02,5-5,12, 
kızılca!ar 5 26 5,27, Anadolu arpaları 
4.12,5, çavdar 4.05, san mısır 4,32, 
cuvalh kuc: yemi 6.02. ketentohumu 
i2, l)6, susam 20. iç ceviz 55-60, oğ
lak tiftiği 1:!2.5-138. pamuğ yağı 47 
kuruştan satılmıştır. 

r R A lD o J 
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ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postnları 
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K>G 
Kw 
Kw 

lu ajansı (Spor servisi). 22.10 Müzik (KQ
çük orkestra - Şef: Necip Aşkın). 1 - Mal
vezzi, EndüJQs çiçekleri (İspanyol dal'l61). 
2 - Borodin (2 ncl Kuartetin Nottumosu). 
3 - ftalo Nuccl (İlkbaharın çiçekleri) (İn
termezzo • Marş). 4 - Schernpow - Pavlo
va (Ağır vals ). 5 - Mlchicls (Çardaş No. 
2). 6 - Suppe (Hııf" f süvari alayı komik 
opera!'!ıntn uvertürü. 22.45 - 23 Son ajana 
haberleri ve yarınki program, 

12.30 Pro~am, 12.35 Müzik (Hafif mü
zik • Pl.), 13.00 Memleket saat ~yan, a
jans, meteoroloji haberleri. 13.10 Mllzlk 
(Hafif mü7.ik devamı Pl.), 13.45 Türk mü
dği: Çalanlar: Reşat Erer, Vecihe. Refik 
Ferııan, Fahire F. Okuyanlnr: Mustnfn 
C~lar. 1 - Osman bey - Hfö:am peşrevi. 
2 - KömUT'Cil zade, Hüzam beste (Aldım 
hayan perçemin) . 3 - Muııullu Osman, Hii
nm şarkı (Ncş'eyıtbı lQtfun). 4 - Ethem 
efendi, Hfü:am şarkı (Eşkt çeşmim) . 5 -
Fahire Fenan (Taksim) . 6 - Kemnl Emin, 
Müstear şarkı (Bu neş'eden sana ey dil) . 
7 - (Müstear sı17: semaisi). 14.15 - 14.30 
Konuşma (Ev kadını). 

17.30 Program. 17,35 Müzik (Pazar ça· 
yı - Pi.) 18.15 Konuşma (Çocuk saati). 
18.4!1 MOzik (Pa7.ar çayı devam) . 1!115 
Türk müziği (İnce ııaz taslı - Uşak faslı) . 
20.00 AjaTll'I, meteoroloji haberleri. 20.15 
Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Ruşen 
Kam, Cevdet Kozan, Cevdet Çağlar. Olru
yanlar. Müzeyyen Senar, Sadi Hoşse~. 
1 - (SQzinA'k peşrevi) . 2 - Arif bey. Su7.ı
rı11t şarkı (Aşkınla yanmaktadır canu
ten). 3 - Nuri Şeyda bey - SuzinAk şarkı 
(Sevdim seni) . 4 - Mehmet Nasip. Hicaz
kAr şarkı (Seni candan severim) . 5 -
Suphl Ziya, HlcazkAr ~rkı (Ehli zevkin). 
ft - Tanburl Cemil, Muhayyer şarkı (Pür
lene olur). 7 - Şemsettin Ziya, Uşak şar
kı (Salkım söğfit). 8 - SalAhatttn Pınar, 
Gülizar prkı (BiilbQIOn derili). 9 - Tfirkn 
(Dağlan aşıımadım), 10 - TatyO!!, (Hüse:r
nl saz semaisi). 21.00 Memleket saa t Aya
n. 21.00 N1!$eU plAklar R . 21.10 Müzik 
(Riyaaeti Cumhur Bandosu) Şef: İhsan 
Künçer. ı - Fuçilc - Floransa ma~. 2 -
Lehar - Kupido - als. 3 • Piern6 (Ra· 
munço operasının ilvertilril). 4 - Massenet 
(Les Erfnny~ süitinden Dtvertisman). 
1 - TaYaD (Macar fantezisi). 22.00 Anado-

• 
SENFONiLER: 
9,30 Berlin kum d lp.ııc;ı· Smfonfk ıton

ser (16.45: K eza). 20.15 Bukr~~ Pllıkla 

senfon ik konser. 
HAFiF KONSERLER: 
7,10 Berlln kısa dalgası: Pl\~r ıtonserı.. 

(8,15: Devamı), 8 30 Bükreş: Sabah neş
rlyntı. 9· Plfık. 8.30 P rng: R adyo ork estra
sı . 9: Halk musikisi, 9,45: Askerl bando. 
11,4!\ Berlin kısıı dal~ sı : E ski marşlar. 13: 
Hafif musiki (14 .15· Devamı) . 13,10 Bnk
reş: Dinik:u orkestrası (14.30: Devamı). 13, 
30 BOkreş: Orkestra, 15 Peşte: PlAk, 15, 
30 Berlin kısa dıılgası: Band o milzika. 16, 
35 Brntlsla va: Slova k marşlan. 17,45 Ber
lln kısa dalgası: N e eli akşam musfklsl, 
( l!l,10: Keza) . 18,10 P('Şte: Polis orkestra 
heyeti. 19 Moskova (1293) : Konser nakli. 
Prag: Ask eri bando. 19 15 Bukreş: PIAk. 
20 Berlln kmı d:ıjgası: P a za r k onseri. 20.4!1 
Bratlslnva: Karışık pll'tk popurlsl. 20,50 
Peşte: Orkrstra tarafından h af i f musiki. 
22,10 Prag: D:ıns ve mn~ar 22,15 Bilkreş: 
Radyo orkestrası. 22.15 R erlln kısa dalıt:ı
St: El armoniltl orkestrası. 23 Peşte: Stü dyo 
orkestrası. 23.15 Bükres: Radyo orkestra
sı . 23.20 Prag: Plfık. 

OPERALAR. OPERETLER: 
16 Prag: Puccini'nin (Mnnon LPSCOut) 

operası. 18.30 Mo kova (1744): Ooerada 
verilecek tems11! nakiL 

ODA MUSiKiSi: 
16,30: Berl!n kısa dalgası · Trlyo musı

klsf. 16.45 Peşte: Oda musikisi konseri. 
RESiTALLER: 
11 Berlln şısa dalga!!'l: Alman halk şar

kılan. 19.40 Peşte: Çigan ork~tr=ırn ,.,.,,._ 
katile Macar ıarkılan. 

DANS MUSiKiSi: 
18: Bükres. 23.25: Bratislava. 23.3l5: Brü-

no. 
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Gurbet=~-------------
Hikayeleri 

eylan avı donuşu, . C 
. . ..... üç devlc-

tin hudut kavuşağtnda, oır 
çiftuk binasındaydık. . 

ımuş, ıOcaklı odada sofra kuru 
çiyorduk. dL 

E h .b. k. çetecilerden v sa ı ı es ı . b ·a 
Misafirler arasında, bızden aşk .. 
. .. • . .nımrük rnu· 
Jandarma mulazıını, e.-:-·· .. Dic-
d .. .. . u bır de :r uru, zıraat memur • 1 •• a . 

. d. • 1 o· bıvık ..,ır 
çı., ıye çagrı an p ;., J 

dam vardı. 1 anlar-
Gözlerinde aklı uun ° mıy kiıh 

k .h alevlenen. 
da rastladığım a k ördü-

. rsız ısı g 
pclteleşen bır kara ~ oldu-
ğ . . . yarı meczup 
ıum ıçın onun 
ğuna hükmetmlştlın: ıne kayıtsız 

Bir aralık kendıs. . 
' . ek ıçın sor -

kalmadığımı gostcrrn 

dum: di ilik edi • 
Buralarda rnı şç 

yorsunuz? _ • . müdür 
.b. mulazıın, ' 

Ev sahı ı, ;, ba~ladı _ 
memur, hepsi gült~e6e b kıyordu. 

. önune a 
lar. O susu)or, . l rdı bura· 

- Söylesene, dıyor .3 ., ' 

larda mı dişçilik edersın · 
·r .. yorlardı. 

Tekrar gu uşu • başlamış-
D' . ..ıürnsemcge 
~çı ~ ôl ve kasaba hayat-

tı. Ben, koy, ç ··be ile bu 
ld g· ım tecru 

lanndan a 1 
• ıklı acavip 

kahkahalard~ bı~ ach rkesinklııe 
. tun Zıra e 

vaka sezmış · .. ştlcr hatta 
. acı serguze ' 

benzemıyen h ·tıerde eğl<'nce 
felaketler dar ınu ı hb t mevzu -·· ··ı n so e sayılıp güluşu e 

lan olurdu. k d h sıkıştırdı-
Eline bir dolu a e 

lar: 
k hm bize dişçi!i -

Anlat ba a 
ğini! dediler. 

d
. . deııtilim diye baş-

ı:::=::::ıı Ben ışçı b' ' 

. · ··kcmmel . söl·ucuyum, mu 
lndı, dış ~ sağlam dişleri soke-
diş sökerırn, . ı.::. 

h ın <"atır çatır sokenm . ..,oy 
r.m, e .. l ya 
le büke kıvıra, ırgalıya ırga. ı ; 

ne kemiklerini dağıta parçaııya. 
çc Harp sonuydu, ordu. da~~ılm.ı:, 
asker, silahsız, cephanesız ;:,urıy t.

den darmadağınık, Anadolu y~-: 
D • t e •'eçtıgılunu tutmuştu. ag, ep • 0 

miz yerlcrae kurşuna tutulnxo.:, 
ölii ve varalı '2QSe boylarıııa do
kuluyor, ulccn:yorduk. 

Ben bn::içavuştum; böğrüme bir 

n Yem Ş hastanedeydım; 
kurşu • • .. . 

li ahalinin elinden guç kuı tu-
ycr ·· r 
1 ak tren hattını tutmuş, uç a -
ar 1 alfa ç-

kadacla memlekete u aşrı; o " 
:r b.. Bonazını bı-

balıyorduın. Le uvve o 

1. n1isiniz? Boğaz deyince hatırı
rr lk duma~ 
nıza korkunç bir kaya ı ' . . 

mlnr gelmesın. 
lı dağlar. loş uçuru 

. 1 k vaha boğazıdır; 
Orası bır su a 

suznıe zeytinyağı rengın-
altınuan . . . . bulaşacM:ıuı 
de elinizı sur:senız . 

• k u bır çay a-sandığınız parlak, oy t 
d vapraklarının ers 

kar. Kenarın a • .. d .. "n -
.. arla guneşe onu 

tarafları ruzg . kavaklar di-
ce gümiişlenen narınilı'd.ır incecik, 

··1 ıer ser · 
zili, kof go ge 

1 1 bir kürle gibi 
ak sık ot ar a • 

yumuş • 1 kibrinden a-
kaplı olan yamaç a~ tli görünm ....... 
deta kabarmış,~ he~;~lenilecek, u
ğe çalışır. Hulasa . b. hoş yer-
yuyup rahat edilecek ır d. 

. d ran yer ır. d' emleketı an ı . . 1 
ır, m 1 izdik yenılmış o -
Açtık, meca s 

1
'd silah kul-

kt Utanıyor, yo a 
ınn an .. ten korkuyor • 
}anamadan olm~k cI s alalım!,, 
duk. "Şurada bıraz n e 

dedik . ayağa 
c:;p epcdcn bağırdılar; 

U kalktık. ·ııfr el-
Silahlar üstümüze çevrı ' 

Nasrettin Hocaya 

DüSCü 
<:::::I <:::::I 

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

!erimizi yukarıya ka lrlırdık. 
Sekız on bedevi, yokuş aşağı. t:n

tarileri ve kefyeleri havalanarak, 
yuvarlanır gibi dağdan indiler. Ku
lakları küpeli, saçları öriilü, sırım 
ı;\\.>l lm:e , ~nn ,rüz\ü ve 'in y -
mun elli çapulcu Urban .. 

Ncmizi alacaklardı? Paramız 

yoktu, silahımız yoktu, matraıruz 
kemerimiz bile yoktu. Nasıl karşı 
koyabilirdik? Ben yarah ıdim, ar
kadaşlar hasta idiler Kanımız ku
rumuş. so;uğumuz tükenmişti. Diz
lerimiz dermansızlıktan titriyorı 

yüreğimiz ayıbımızdan eriyordu. 
Biliyorduk ki kolay ve temiz ol

mnsı için elbiseleri oldürmeden ev
vel soyuyorlardı. Soyunduk ve çıp 
lak kalınca kurşun'arı veya cenı· 
biycleri beklemiye koyulduk. Öy
le olmadı. 

Bedevir.ıin biri, ilk önce, Koçhi
sarh Ahmet Onbaşının yanına yak
laştı, bir clile çenesinden tuttu, ö
tckile burnundan... Ağzını açmış, 
dudaklarını sıyırmış ve satın alı -
nacak atın yaşını muayene eder 
gibi dikkatle dişlcri~e bak1yord~. 

Memnun olmadı kı, k~trnına bır 
tekme vurdu, devirdi; öbür arka
daşa yanaştı. Onu de beğenmedi, 
onu da tekmeledi. 

Nihayet sıra bana geldi. Ağzımı 
kendiliğimden açmış ve tekmeye 

hazır1anm ıştım. . 
B devi sevinçle haykırdı. Bır

e parmakları altın kuronlu diden, 

Sorarsanız : 

şime geçmiş. asılmış, sökmiye uğ
raşıyordu. Tırnakları etime bata
rak etimi yırtarak dişimi çekiyor, 
sallıyor, büküyor, gerıye itiyor, o
ne yatırıyorı fal.at bir tiırlti çıka· 
ramı ordu. 
Vapamıyacağını anlayınca ayak

larıma bır çelme vurdu; duştum:; 

göğsüme çökmüştü. Arkadaşlarına, 

çöl karargahlarında dört seneden
beri yaşadığım için öğrendiğim dil
don bağırıyordu: 

- Bir taş! Sivri bir taş! 

A ranıhp getırilen taşı, şimdi, 

~ bütün hızı ile kuronlu dişi
me, bazan acelesinden yn!ıındakilc
rc ve daima dudaklarıma bir keser 
gibi kaldırıp kaldırıp indiriyordu. 
Her vuruşunda ben oradaki acıdan 
ziyade, tuhaf değil mı, bö[,rrümdc
ki eski kurşun yarasının sızısını 

duyuyordum. İyi olduğunu sandı
ğım bu ynra, sanki yeniden deşili
yordu. 

Gırtlağımdan aşağı sızan kanın 

çıplak vücudiimden ılık ılık göğ

süme yayıldığını duyuyordum be
devınin yüzüne fışkıran knn ve et 
serpintilerini de görüyordum. Hep 
sinı duyuyor ve görüyordum. 

Bir türlü bııyılamıyordum. 
Bayılır gibi olurken taşın her 

inişinde tekrar ayılıyor, beynim
de ve yaramda "zınk!., diye sar
şıcı bir gümleyiş işitiyor, gözleri~ 
mi açıyordum. 

Neden sonra üç dişim elinde kal 

SiYASI MÜLAKATLAR: 

Hitlerin "Mücadelem,, 
Eserine Göre lngiliz 
Alman Münasebetler· 

Dcylf Ekspres gaz:etcs:i, Her Hltlerln 
Mcin Kampf eserinden cevaplannı ııl

dığı birkaç sual serisJ hazırlamı~. 

H!Ucrin eserile mUlfikat mahiyetinde o
lan bu suallerle cevaplar serisinin bi
rincisini naklediyoruz: 

S ııal: lngüterede Alman-
yayu dost olan /ngiliz

ler vardır. Bu Alman tarafta
rı lnqilizler hakkında 11e der
siniz? 

Cevap: A'ınan taraftarı hiç bir 
İngiliz.. Arr.eriknn veyeı İtalyan 
devi.at adanıı yoktur... Belli başlı 
devlet adanıı:.ınnın Alman lehdarı, 
hislerıne ıstJnat ederek yabancı 
milletlerle ıt.1 ifak vapmayı düşü

nenlt!r ya eşektirler ya yalancıdır
lar. (S: 698\ 

* Sual: lnpiltere ile Alman-
ya arasındn do:Jtluk tecssiis e
de.bilir mi? 

Cevap: İkı milletin taliini biri
birin<! bağl<ınıak işi karşılıklı say
~ veya sempati ile tahakkuk et-

dı. Kuronlusumu aldı, ötekileri u
zağa fırlattı. 

Kendimden geçmeden evvel he
rülcrin benı unutarak veya öldü 
sanarak üç arkadaşımın da göği.ıs-
lerine birer eğri h;ınçer sapladıktan 
sonra elbiselerimizi toparlayıp ko· 
nuşa konuşa. ağır ağır. avdan dö
ner gibi, tepeye tırmandıklarını 

gördi.ım. 

H ikayeyi çiftlik sahibi tamam 
•t Jadı: 

'11 
- İşte, dedi, ondan sonra dışçi 

r erin tu-
tu~uştuk: F..cncbıler m:erımize a
ra sıra, bedevi miıfrczclerlnı de 
saldırıyorlardı. Bunlar da köyleri
mizi soyuyorlar, çoluk çocuğumu
zu kesiyorlardı. Sağ yakaladıkları
mızı - sonradnn öğrondim • bizım 

"dişçi., yere yatırıyor. göğüslerine 
çöki.ıyor. elıne geçirdiği bir koca 
dülger kıskacile ağızlarından sağ
lam bir diş çekip koparmadan ya
kalarını bırakmıyormuş! 

Dişçi gözlcrınde, ispirto dökül
müş gibi mavi bir alev parlıyarak: 

- Evet, dedi, mükemmel sökü
yordum, hem çatır çatır soküyor
dum, şöyle, büke kıvıra, sallıya hır
palnya. çene kemiklerini dağıta par 
çalıya söküyordum! 

Ve elini mintanının d•Jğrr.csine 

nttı, göğsünü açtı: 

Boynundn iri taşlı bir gerdanlık 
gördüm. 

Petrol liimbasının sonük ışığında 
bu taşların ne olduğunu birdon an
lıyamnmıştım. Fakat o sırada o
cakta bir odun devrildi, odaya bir 
kızıl alev vurdu: 

Gerdanlığa geçirilen toplnr sa
pasağlam. bemheynz, bir boyda. bir 
biçimde. h-:!men hemen bir örnek, 
otuz kadar azı dişiydi. 

Hi.tlet 
mez tki taratın mutlaka bir gaye
si olmalıdır Yani bir İngiliz siya
sisi nasıl İng•Jtere lehinde bir si
yaset takip eder vı:> hiç bir vakit 
Almanya lchınde hareketi düşün
mezst!, İngiltere ıchindeki bu si
yaseti birçok sebepler yüzünden 
Almanya lehindekı menfaatlerle 
telif tdilebilır. Bu vaziyet ancak 
mahdut bir clçü ~aircsinde müm
kündij!' ve r,unün birinde bunun 
tam zıddı oıan bir vuiyet haasıl o
labilir (699 • 

B<:ı bakımcan Avrupada mütte
fik bulmak ıstersek ancak iki dev
let ~uluruz· İngiltere ve İtal
ya. <699) 

* Sual: ittifakın hedefi ne o-
labilir? 

m n nın ittifa ·ı, 
Fransa ile ncsap gormek ıçfn ya
pılm 'lSJ Hizur. gelen hazırlıkların 

buzu.- içinde başarJlmnsını temin 
eder (755) 

* Sual: O halde lngiliz siya-
setiuı.n lıed~fleri nedir? 

Cevap: İngılterenin an'anevi si
yased Kralııre Elizabet devrinden
beri bir plan dairesınde devam et
mektedir. Bıı plan· Avrupa kıta
sındo. herhıınei devletin diğer dev
letlerin umumi seviyesinden daha 
fazla vükseımesine her vasıta ile 
mfıni olmak ve icap ederse askeri 
taarrıızlarla buna karşı gelmektir. 

İngiltercnfo dünyaya hlıkim ol
mak icin taıdp ettiğı hattı hareket 
budur (6961 

* Sual: /ugilterPnin Alman-
11aya karş• ne diişü11düğünü 
samyorsu11uz? 

Ce•ıap: İngiltere Almnnyanın 
bir :iünya ,invleti olmasını istemi
yor. tt"'ransa ıse dünyada Almanya 
adını taşıyan bir dPvlet bulunma
sına tarafuır değıldir. Aradaki 
fark hır havli mühimdir 

* Sunl: lnfıilterenin hu 11al.da 

takip ettiiiı haltr hareket ne
dir? 

Cevap: D:ır.yada lngilızler dere-
cesinde iktısııdi f ı.ituhatını kılıcını 
en zalimant! ~ekilde kullanarak ya
pan bir millet yoktur. Sonra İngil
tere bu fütuhatı da hiç bir endiscyi 
nazarı dikkate almıyarak müdafaa 
etmiştir. (158) 

*· Sual: Rityük llarp Jngllte-
rc bakımmdatı bir Jıata mı 
idi? 

Cevap: İngdtere harpten umdu-
ğu h~efe varamamıstır. Çünkü 
A vruoada n:uvazeneye ilstün bir 
Avrupa devı.·tinin C1'"'ransa) ortaya 
çıkmnsma rr.fıni olamadığı gibi o
nu lüzumunnan fazla yukseltrniş
tir. {695) 

* Sual: Almanya 1914 te ne 
yapmalıydı? 

Cevap: <\vruc3da arazi lazım-
sa bu ancak Rusyadan alınabilir. 
Bu siyaseti , atbik için ise İngiltere 
ile ittifak et.-nek tanmdır. Ancak 
İngilt.nreye arka vP.rerek yem Al
man hamles başlıyı:ıbilirdi. (154) 

* Sual: Bu Tıatlı 1ıareket doğ-
ru mudur:' 

Cevap: N ıcin do!tru olmasın. İn
sanların ilk sapanı kılıçtı. (154) 

* Sual: ·'' iistemleke istiyor 
musunuz? 

Cevap: Alman milleti. bütün ev
latlarım mü:,terek bir devlet için
de toolama~ıkça tl'Üstcmlckecllik 
fanliy~tine ıştirak inin mançvi bir 
hak ~.ıhibi <;ovılamaz 

Al.nıınyaa.ıkJ Yahudi gazeteler, 
İngfltP.reye jo-:ırşı nefret hissini kö
rüklt•miye ;aJ:şty'lrlar, sonra nyni 
Yahudiler fngiltercdeki ırk knrde
şine propaganda tein güveniyor
lardı HalbııJ:ti Avr:.ıpadnki vaziye
timizi emnıyet altına almadıkca 
müstemleke lC'in bağırıp çağırmak, 
çılgı:ıı.ı.ktır. ı ·ı 06) 

* Sual: lngiltcrPnin elindeki 
fopraldarmc!an lnr şey istiyor 
musunuz? 

Cevap biz Almnnlnr, İngilte
reyi ''Pnmcnın ne kadar güç oldu
ğunu oğrenmı~ b•Jlunuyoruz. Bir 
Almıın sıfatıvlc Hindistanın. baş

ka bir hakirr.ıyete ""l'Çmektense İn
giliz bakim,yeti :ıltında kalmnsını 

tercih ederın. (767> 

* Sual: Geçe11 fl!J, lngUtere 
derecesimlıP tahtelbalrir itısa
smı temin ettini?. /Jfaksadı~ız 
deniz sillilıları yarı ına gir-
mek mi? · 

Cevap: Deniz harbi yapmak nl
yetinrle olmadığımızı, en basit a
kıllı siya.;imiz bile anlamış
tır. (706) 

1 iktibas Hakkı Mahfuzdur 1 
Yapan: SALiH 

f) ()o 

hı .k vurfı ... 
nıa u ·· 

_;_ Yürü be in·ıtçı kadar )tepsini 

ı . arıncıya k 
şte scıncrıne v ·ilk bırn nıa· 

ıd Sana :t 'b. h c fizerime a ım.. . hizmetçi gı ı a,. 
dım, artık evdek~ sana hizmet ede
köşeye çık otur, ttn 

lim!... 

ii~~~~~'iJ'I HA4 t.S ICOYUH 

'"'"''"' CUCOt( 

••. Yiirü <·ne.- Dnha ne iirküyorsmı? 
Seni bir sucuk imalathanesinin önün
den geçirecek değilim!.. 

..• Himavci lluyvanat Cemıyctınl 

kızdıracak birşcy de yapmam ... 
... Yoksa geçmiş :r.nmamn miuh ga

zetelerini hatırlayıp deden mi gozünün 
önüne &eldi? 

- Ray "11nh ınü tahnkıru • vcrsın ••. 

Ü~eç oldu amma •mlndım, sll dıvardnki 
tıra!a. t~tu•u.yor-;ım dı!ğil mi? Şehirde 
tcmızltk ışlcrmc itirın verilirken bu fc. 

ta adetin de elbette bir çaresine hak. r
ar! .. 
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Pazartesi, 30. 1. 1939 

n.so Prcıgr-mn. 12.!?I Ttırk monıı - PL 
Ja.00 Memlelret ııaat Ayan. •1ans. meteo
rolojl haberleri. 13.10 - 1' Mil2::fk (Ksı
pk program PL). 

ltl.30 Progıam. 18.3' Mth:Dc - Dans PL 
19.00 Komışma (Doktorun saati). 19.15 
'l'nrlt mih:iğt (Şehnaz faslı). 20.00 A3ans, 
meteoroloji haberlerl, ı:tnıat borsası (flat). 
20.ııs TQrlc m~ (KltsDc program). 
1 - Tanbmt Cemll, İstahan peş:revl 2 -
Zahaıya, İsfahan beste (Leyli :rlillOn diD.
tnecnun). S - Kadri efendi. Nf!n ağır _.. 

~ (Seovd! ba g0nm seni). 4 - tsman d~ 

azlar lçl:nı op. ~ a) Prelüd, b) :Romıınıı, 
c) Gavot, ç) Entrodüksyon -ve tng. 22.20 
(KO.çQk orkestra - Şet: Necip A~kın). 1 -
1. Strauss - Dynarniden (F.srarengiz val.9). 
Z - Hınnphries, Pferronun vedaı (Hazin 
ııereııad). 3 - RANS May, ana son defa 
ol.arak aen1 le'Vdiğimi söylüyorum (vals 
- Bostan). 4 - Johann Strauss - GOzel ilk 
bahar (vals). 5 - Siede - İlkbahar mel~ 
dlsi. S - Fuçik (Hülya). 7 - Ponchielli. 
La Gloconda operaı>ından saatlerin dansı. 
23.15 Müzik (cazband). 23.45 - H Son a
jans haberleri -ve ,.annld program. 

Çarıamba, 1. 2. 1939 

de, Nen yQr(llc aemal (Ey gooca dihen).• n.!O Program. 1%.35 Türk mtıziğ1 - Pl. 
8 - Basri Üfler (Ney t:a.kzimi). ı - tııman 13.00 Memleket saat ayan, ajans, meteo
dede, Acem aşiran atrr ıemai (Ey leblerl roıon haberleri. 13.10 - 14 Müzfk (Rlya.~eti 
mm). T - 1sman dede, Acem aşiraıı ağır Cwnhur bandosu, Şef: İhsan Künçer). 
8emaf (Ne havayı bağı). Emin ağa, Acem 1 - 1'nınz Von Blon - Dostluk bayr$ 
.,tra.D saı: ~aisi 9 - ~t Erer, Keman (Marş). 2 - Chambe (Endülüs valsı). 3 -
talarlmi. 10 Oı; eski llf!rhat filrküstı.. A - Herold (Zampa komik operasının uver
Yabandan geldJm :rehandan. B - Ylne yol tora). 4 - Kalman (Bayader operetinden 
nnnedl ııeen dağlan. C - Yine de kay- potpuri). 15 - Halim (Türlt entermezzosu). 
nadı coştu dağlarm taş. 21.00 Memleket 18.30 Program. 18.35 Müzik (Dans - Pl). 
... t Ayan. 21.00 Konuşma. 21.15 Esham, 19.00 Konuşma. 19,15 Türk müziği (İnce 
tahvillt, lı:ambl.yo - nukut borsası mat). saz heyeti, Kareaar Faslı). 20.00 AjarnJ, 
21.30 Mfu:fk (Sonat)· Cello: Mesut ~ meteoroloji haberleri, ziraat borsası (Fiııt). 
- Piyano: Cemal Reşit. L Van Beetboven 20.15 Türk müziği. Okuyanlar: Nuri Halil 
- CeDo sonatı (sol minör, opus 5, N. %) Poyraz, Radife Neyd[}c.. Çalanlar: Vecihe, 
Adagio llOstenfto ed. espressivo, Allegro Reşat Erer, Refik Fersan, Fahire Fersan. 
molto pfu bto presto, Rondo (allegro). 1 - Benli Hasan ağa, (Rast peşrevi). 
21.55 MQzfk (Opera aryaları - Pl.) 21.15 % _ Dede (Rastkl'ır nev). 3 - Rast maka
Müzik (KüçQk orkestra, Şef Necip Aışkın}. mından mOntehnp şarkılar. 4 - Benli Ha
l - Linckc, Emine (M?Sır serenadı). 2 - san a'.a (Raı1t saz semaisi). 5 - R efik Fer
Tschaikowky, MelocU (opU3 42; N.3) 3 - san (Tanbur taksimi). 8 -Salfthııttin Pı
ı:tneg, Bir zamanlar bir çtgan vardı!.. (çi- nar (Akşam). 7 - Salfıhattın Pınar (Ne 

gan entennez:zosu). 4 - Schebek (İtalyan gelen var ne hııber). 8 - Mustafa Nafiz 
serenadı). 5 - Leopold, Hungarya (Macar (n ! -

um tsiz bir sevişle). 21.00 Memleket saat 
fantezisi). 8 - Lehar (LOksenburg kontu 

ayan. 21.00 Konuşma (Mizah saati). 21.20 
operetinden potpuri). 23·15 MOı:ik (Sen- Esham, tahvil~t, kambiyo - nukut borna
fonlk plAklar). 23.45 - 24 Son ajans ha-
berleri, yannki program. sı (Fiat). 21.30 Temsil - Kavalera Rusti

Sah, 31. 1. 1939 

12.30 Program. 12.~ Tiirk milzfğl - PL 

13.00 Memleket ısaat Ayan, ajans, metao

roJoj1 haberleri. 13.10 - 14 MQ.zik (Ope
retler - Pl). 

18.30 Program. 18.35 Mtızfk (Sonai - Pl). 
19.00 Konuşma (Türkiye postası). 19.15 
Türk mfiziğ1 (Fasıl heyeti: Şetaraban fas
lı). 20.00 Ajans, meteoroloji haberleri, zi

raat borsası (Fiat). 20.15 Türk müziği. 

Okuyanlar: Semahat Öz.dense!!, Mahmut 
Kanndaş. Çalanlar. Vecıne, Reşat Erer, Cev 
det Kozan. 1 - Altuni z.ade rast cedit peş-

revi. 2 - Refik Ferse.ıı. Mahur şarla (Bir 

neşe yarat). 3 - Giriftzen Asım, SuzinAk 
ıııarkı (Ç:ıldınp çalgıyı}. 4 - Giri!tzen A

sım, Kilrdilihica:ı:.k~ şarkı (Göynümü 

başka). 5 - Taksim. 8 - GOllzar prkı 

(Gözlerimden gitmiyor). 7 - Hüseyni şar
la (Mehtap dalgın dalgm. 8 - S. Pınar, 
Kürdili şarkı (Ellerine kimler yaktı Jo-

oa). 9 - Rakım, Kilrdlll şarla (Demedim 
h1ı; ona kimsin). 10 - Kemençeci Vasil, 

Kllrdill hlcazk!r saz semaisi. 21.00 Mem

leket saat Ayart. 21.00 Konuşma (Hukuk 
ilmi yayma kurUmU). 21.15 Esham, tahvi

~t, kambiyo - nukut bo~!ft (Fiat). 21.30 
Müzik (Radyo orkestrası, Şef: Praetorlus). 

1 - J. Haydn re majör, Nr. 31, 1765 yazıl
mış. a) Allegro, b) Adagio, c) Menuetto -

Müzik (K~an sololar - Pl). 22.30 Müzflt 
Trio. ç) Final., Moderato molto, Richard 
Strauss: Süit si bemol majör 13 nefesli 

kana. Yazanlar: G. Tarcionl - Tozetti ve 

G.Menascl. Tilrkçesl: S. Mor:ıy. Temsil es
nasında radyonun orkestrası (Mascanl) 
nln operasından parçalar çalacaktır. 22.00 1 
Mü7.ik (Küçük orkestra, Şrl: Necip Aşkın).\ 
1 - Delibes (Lakme operasından potpu

rf). 2 - Tschaikowsky (Hazin şarla O
pus. 40 No. 2). 3 - Rimskl (Korsakow) 
Sadko operasından düğün şarkısı. 4 -

Offenbach, Musette (17 el asır dans ha
vası). 5 - Nevin. Narcisrus (entermezo). 

8 - Tosti, İdeal (Melodi). 7 - :U-C:ıcq, 
Madam Angonun kızı operasından potpuri. 
23.00 M!lzik (cazband). 23.45 - 24 Son a
jans haberleri ve yannki progrnm. 

Per embe, 2. 2. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat Ayan, ajans, mete
oroloji haberlerL 13.10 - 14 Müzik (Hafif 
program, Pl). 

18.30 Program. 18.35 MQzfk (Konserto -
Pl). Konuşma (ziraat ııaati). 19.15 Türk 
müziği (Fasıl heyeti - Nehavent faslı). 

20.00 Ajans, meteoroloji haberlerl.. ziraat 
borsası (Fiat). 20.15 Türk m!lziğl. Oku-

;yan.: Sadi Hoşses. Çalanlar. Cevdet Çağ

lar, Cevdet Kozan, R. Fersan. Kemal Ni

yazi Seyhun. 1 - Salim bey (Muhayyer 
peşrevi). 2 - Arif bey, Muhayyer sarkı 

(Deva yok mu). 3 - Dede et. Gülizar pr

kı (Reha buldum). 4 - Aşık Mustafa, N~ 
va şarkı (Sııfa geldin efendim sen). 5 -
Cevdet Çağlar (Viyola taksimi). 6 - AH 
efendi, Segah ~arkı (Dil harabı aşkırum). 

AKA GÜNDÜZ 

T - Mehmet !'şef efen.dl. ~ lllria 1 C11 Damı) opensmm 1lTertOrtl. 1 - Boal 
(GQnden gQııe). il - SuzlnAk pr.la (Kıl- - PabD (Pue - fhımenJco, İspanyol dan
zucatun). 9 - Sadi Yaver Ataman (Yurt sı). 8 - Engel (Berger) Aşk hQznil. 'I -
havalan). 21.00 Memleket saat ayan. 21.00 Lmn~ - Şampanya (Galop). 
Konuşma. 21.15 Esham. tahvllAt, kambl- 18.SO Program. 18.35 MO.z!k (Dans - P!). 

'fO - nukut borsası (Fiat), 21,30 MQzlk 19.00 KonU$llla (hattalık spor servisi), 19. 
(Küçtılı: orkestra - Şef: Necip Aşkın). Ga- 111 TQrk mflzl.ğl (İnce saz taslı - ~h 
la programı Johann stra'U89U dinlerken. taab). 20,00 Ajans, 111.eteorolojl haberleri, 
BOy(lk müzikli fantezi. 22.30 Milzlk (Ar- ııfraat borsası (Fiat), 20,15 Tllrk müı:iğl. 
yalar - Pl). 22.45 Müzı1ı: (cazband). 23.45 - Obı)'aıılar: Muzaffer tıkar, Sa~ Çalan-
24 Son ajaruı haberleri ve ,...nııki prog- ı.r: Vecfhe, Fahire ve Refik Feraan. R. E-

ram. rer. 1 - Refik Fersan (Şehnu pusellk 
Cuma, 3. 2. 1939 peşrm). ı - On1de Bam hanım (Şeh-

naz pusel!k fll!'kı. (Atıe!I ı:ibl bir nehr akı-
12,30 Program. 12.35 Ttırk mftzlRt - Pl. yordu. gOf'te: Satr A. Haşim). 3 - Lemi-

13.00 Memleket saat ayan. ajans, m~ nln, Şebıı.u pqsel1k eerkı (Narl firkat 1t1le 
roloji haberleri. 13,10 - 14 Mllzfk (KüçQk IJllO.). 4 - Sedat ~ Şehnaz puııe
orkestra - Şef: Necip Aşkın). 1 - Keler tık fUkı (Gö, edlp). ı - Retik Fersan 
Beli (Romantik uverttlr). 2 - Hartman. (Tanbar taks1mf). 11 - Sehıw: pusellk şar
Thrym efsanesi (Bale). 3 - Tschıdkow.- kı (Yandmı dDlnden). 'I - Denfz oğlu, 
ky - Eleji (hazin parça). 4 - Suppe (Ma- Şehnaz ııwıelik p;rkı (Yohm bulmam 

Cep Kitaplarının 

12 

incisi Bugün Çıktı. 

Demokrasi Ne Demektir? 

Eserinhı ikinci kitabı, hürri

yet, matbuat huırlyeti, fırka, 

halk ve efk.Arı umumiye hakkm

da zengin malumat vermektedir. 
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Demokrad. j 

Ne Demektir? 
Yazanı: .lamee Bryoe 

TOrkÇ'e7e çeviren 
8ablhll Zekeriya 
Flab 10 Kuruı 

-

j 

CEP KiTAPLARININ 
Şimdiye kadar çdmnlıfı eserler:. 

1 - Atatft>-kfin hayatı. 
2 - Rip Wan Winkle 
3 - Kabuğuna çe.ldlmJş adam. 

4 - Markopolonun sergüzeştleri. 

5 - Aceml bir köylü kın. 
6 - İspan~ada engizisyon. 

ABONE ŞARTLAIU: 

A 7 - Kazau,de. 
8 - Nefse itimat. 
9 - UykuhJ kuytu menkı'besl. 
10 - N asttttin Hocanın ha;ratı 

Ye hikayeleri, 
11 - Demokrasi ne demekflr? 1 

• 1% == Demokrasi no demektir? n 

Senellk abon•I a Ara. altı aylık abo'"'"4 .,,.... lenemi atioMfere ldlçtrk btr 

Ad.res: Anir.tıra Caddesi, Reşit Efendi ham., blrlnd bt. Posta kutan t7 

1stanbul eatıf yeri 

'.Anl<ara cadde~Çığır ICütüplianesl 

lre SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman di,lerinizi frrcalayrnrz. 

~. . ' .! ... . 1 • • ~ ~ ' 

~). 1 - Sedat öıtıopnııc. Şehnaz fendi. a~ 11emai (Nihan ettin). 3 - San.
pasellk sm sema!sf. 9 - S. Pınar, HOzzam turf Etem efendi (Güiler açmış). 4 _Udi 
şarkı (Aşkınla sürünsem}. 10 - S. Pınar, Ahmet (Yaratan öyle yaratmış ld). 5 _ 
Htb:zam şarkı (Ümidini ktrpfltlerine). Lemi, (Andıkça geçen günleri). e _ K11:-
1l - S. Pınar, Klll"Ciar Fkı (Sana gönül nuni Arlt bey (Sultani ye~h saz semaisi). 
verdhn). 21.00 Memleket saat ayan. 21.00 ı 7 - Dede efendi (Karlı dağı a.,<:tını gel
Komışma 21.15 ~ham, tahvll4t, kambi- dim). 8 - Suphl Ziya, Rast şarkı (Aşkı 
Yo - Nukut borsası (Flat). 21,30 Milzflt muhabbet gibi). 9 - Lemi. knrcaar şarkı 
(Radyo orkestrası, Şef: H. Ferlt Alnar). (Bir glUge ol). 10 - Halk türkiL<il (Ak
ı - Robert Schınnann. Man.tred uvertilı11. şam oldu) . 20: Ajans, meteoroloji haber-
2 - Fellx Mendel.~ohn, Barlholdy: 3 üncil lert, rlraat borsası (Fiat). 20.15 Ternsfl 
senfoni la minör, a) Andante con moto - (Mahınut dağlara düştü - Yurt piye<!{ _ 

Allegro un poeo agitato. b) Vivace non Yazan: Kemal Tözem). T!!m.sile radyo 

troppo. e) Adagio. ç) Allegro vivacissl- Türk Jnfizlği sanatMrlan iştirak edecelc. 
mo. 22.30 ·Piyano solo (Süit Angalse) 1a 21.15 Memleket saat ayan. 21.15 Esham, 
minör (Bayan 1'erhunde Erkin) (J. S . tahvil!~ kambiyo - nukut borsam (Fiat). 
Bach). 22.50 Müzik (caz:band). 23.45 - 24 21.25 Mfu:ik (Folltlör, Halil Bedii Yönet
Son ajam haberleri ve yannkf nrn,,-aın. gen •e Kutsi Tecer). 22.00 Haftalık posta 

Cumartesi, 4. 2. 1939 kutusu. 22.30 Müzik (Küçük orkestra, Şef: 

13,30 Program 13,35 Ml1zik - Pi. 14.00 
M"1nleket saat ayen, a3ans, meteoroloji 
hııberlerl. 14.10 Tnrk m07Jl?L Okuyan: 
Muzatter hk.ar. Çalanlar. Hakkı Dermım, 
Eşref KMJrl, Basri Üfler, Hasan Gflr, 
Hamdi Tokay. 1 - Osman beyin Hl.caz 
peşrevi, 2 - Arif bey hicaz şarkı (Say
deyledt bu gl5n10mil). S - Refik :!'ersan, 
lDcaz prkı (Mahmur ufuklarda batnn). 
4 - Rıza efendl, mcaz şarkı (Gamzeden 
hançer takınmış). 5 - Hasan Gflr (Ka
nun takstıni). s - Refik Femm, mcaz 
~kı (Cllıande. biricik eevdiğim). 'I -
'Yusut pıı'1}nm mcaz ııa% semais1.. 

rl,30 Program. 17.35 Müzik (dane ııa
atı - Pi). 18,35 Türk mQzlğt (İn~ saz he
yet!, HüseynJ fazlı). 19.00 Konuıııma (Dış 
polltfka Mdl.ııelerl). 19.15 Türlt mo.ztği. 
Okuyanlar. Mustafa Çağlar, Müzeyyen 
Senar. Çalanlar: Vecihe, Cevdet Kozan, 
Kemal Nlyazi &mıtm. 1 - Kaıımrl Arif 
bey (Sultani yeg1h peşrtt(). 2 - Dede e-

Neclp Aşkın). 1 - Herold (Zampa opera

sının UVertllrQ). 2 - Becce (Amalf! te-

renad.ı). 3 - Lanner (Balo dansları). 4 -

Dellbes (Xopelya balesinden potpuri). il -

Eckstehı - Ma;rıa ayında (Muhtelif pl'll'

çalardan potpuri). 8 - Brilno Marb (Ktı
çillc eserler) fantezi. 23.20 Mtızfk cazbıtnd. 
23.45 - 24 Son ajans haberleri ~ 7armkf 
program. 

Yurddaş: 
Bayramda keseceğimiz 

kurbanların den1erini fUJiUlt 

banan eline bırakrmyalım. 

Hava Karama bu derileri 
.izden 3oplıyacaktır. 

P A T 1 

BASUR MEMELERiNi 
CERAHATLANMIŞ FISTOLLER Ye 

HER TORLO lL T1HAPLARI 
TEDAVi EDER.. 

DEFiNE ADAS 
1 Kanaat Kltabevt tarafından neşredDen ANKARA K'ÜT'ÔPHANESİ 1 
. serisinin 16 ncı sayısı çıktı: DEFİNE ADASL 

Tamnmış İııgi& muharrirlerinden STEVENSON'on hu menkh ve 
cazip macera ve seyahat Romanı Muzaffer Nayir tarafından dilimbe 
çevrilmiştir. 

Her dile terdl:me edilen n IDme de alman bu ~er 50 resmi lıdva 
etmektedir ve iyi bir kiğıda ftlna De basılmıştır. Bilha~sa ilk ve 6rta 
tahsil çağındaki gençlerin seve seve okuyacaklan bir Roman olduğu 
için onlara en değerli bir BAYRAM HEDİYESİ yerine geçer. 

Fiyatı 50 Kuruştur. KANAAT KiTABEYi 

J"emek salonuna açılan bir büyücek ve iki küçük sa
lon daha, Ancak sek.iz. on kişi var. Yarısından çer 

- Ben bir şeyden çok mahcup olurum. Yüzüme 
karşı methedilmekten. 

TEFRiKA No. 26 

tunu tanıyor. . 
-Hanımefendiler, Beyefendı1.er! Sondan bir ön-

ceki misafirimiz de geldi, hadi sofraya! · 
- Son misafiri bekliyemez miyiz? 
- 0Q& karşı etiket istemez. 
- Vay! Bu teklifli miyiz? Gücümüze gider doğ-

rusu. 
- Onu demek istemedim. Siz de kendisini ta

nırsanız y~ bir şey söylemediğinie hak verirsin.iz. 
- Kim mi§ o bizden samimısi? 

- Biz seni methetmiyorduk ki, Melicik. 
- Bu salonlarda hiç kimsenin yüzünden srka-

sından zem.medildiğini görmediğim için söy lediın. 
- Dti:fat savurma, otur! Ustadın şerefine 7e

mekten önce içki içeceğiz. 
Melike çizgili dudaklarının gen~ bir tebessü

m.ile hemen seğirdip Vurgunun elini tuttu: 

Doktor Izzettin Şadan ve başkalan ne derlerse 
desinler, birinci erkekle birinci kadın aşk yüzünden 
bizi bu hale sokmuşlardır. 

- Ben üşümeğe başladım. Şu kır kahvesinde 
birer çay içelim mi? 

- Meli ~yı sever, onun için içelim. 

Mümtaz Övgüsüzün Evinde 
Vurgun Ahmetten aynldı.ktan sonra arkadaşı-

mn söylediği bir sözü hatırladı: Azizim Haydamak! 
Hele sen şu (kendi gelen) ile biraz meşgufol. Bunu 
söylemesinin bir sebebi vardı, (kendini şu kara ba
taklıktan belki kurtarırsın) demek istemişti. Fen3 
bir fikir değil. Uçurumun uzağından dönüp kurtul
mak mümkündür. Aklı b~ında geçinen, şöhetini yap 
m ış btr adam için verilecek karar bwıdan başka ne 
olabilir. 

- Karaciğerim şiştiği zaman doktorun bir em
rile bir buçuk sene içki şöyle dursun. gaıoz bile iç
medim. Kamil Paşa kabinesi zamanında idam için 
divanı harbe verildiğim gün reise "beni asacağınw. 
bir saat önce haber veriniz, traş olayım, bir parmak 
sakalla ipin ilmiğini boynuma geçirmek ayıptır!" di
ye alay ettim. Aradan kaç sene geçerse geçsin, be:n 
irademi istediğim. gibi kullanacak iradede bir ada
mım. Ey bin kişiden arda kalan bivei bakir Meli ka
dın'. Sana uğurlar, bana da geçmiş olsun! 

- Bizim Melike .. 
Vurgun çaktırmadan klılak kesildi. 

- Telefon etti, bu yerlerim.ize oturuncıya ka-
dar gelir. 

- Filistindeki dava işi ne oldu? 
- Zavallı Meli! Uğraşıp duruyor. 
Vurgun belli etmeden sarardı. 
- Gerçekten talisiz bir kadın. O kadar iyi yü-

rekli, öyle tertemiz olmasına rağmen betbaht. 
- Sonra da ahlaksızca dedikodulara kurban. 

- Mil eksküz üstat! Henüz gelmediğinizi san
mıştım. Nasılsınız? Sizi görmiyeli çok oldu. Zanne
dersem geçen kışta:oberL. (ortaya} Geçen kıştı gali
ba, bir defa Perapalas balolarının birinde konuş ııuş
tuk. 

Vurgun afalladığını belli etmemiye çalışarak ft,. 
deta kekelercesine cevap verdi: 

- Ben de öyle sanıyorum hanımefendi. 
Dri üç gün önce uzun. uzadıya görüştüğü bu ka

dının oynadığı role bir türlü mana veremedi. 
- Artık ilk kadehlerimizi havaya kaldırabiliriz. 

- Mümtaz Hanımefendinin bir su bardağını ha-
vaya kaldı.rdığını görüyorum. 

,.. Elin kırk maceradan arda kalan bir kadını ile 
hayatta kazanılmış her şeyi mahvetmek doğru mu? 
Pörsümüşe aşık! Hayırı hangi gözle bakılırsa bakıl
mı, bu, normal bir iş değil 

- Doktor Izzettin Şadanın hakkı var. Ben ya 
mide hastasıyun. ya akıl hastası. Bu hastalığı Melike 
Hanımefendiden ziyade biraz Sel dö Karlsbat, biraz 
soğuk duş giderebilir. Giderayak düşme dümdüz Hay 
damak! 

Diye düşündü ve kendini bu kabustan kurtar
mak için sarstı. Bu sarsışta kati karar almak niyeti 
vardı ve bu karan verdi. 

Içinde bir ferah hissetti. Içi bir pembe bövete 
dönmüştü. Kendini kendi içinde peyda olan bu pem
be, sükun ve ferah bövetine aksetm~ gördü. Uandise 
aç ılacak oian bu apartman kapısından girince her şe
yi daha büsbütün değişecek. Orada birçok insan göre
cek ki cifelikle değil insanlıkla meşguldür.Yoksul köy 

• 
çocuklarını, yoksul fakültelileri duşünüyorlar. Bu a-
dam insanlar - çünkü her insan adam olmaz. insan 
başka, adam başkadır. Işte bu adam insanlar - onu 
da hatırlamışlardır. Demek kiı ondan iyilik, güiell.ik 
ve temiz duygu ummuşlar. Bundan duyulacak gurur 
ayıp sayıhnaz. Böyle bir gurura estağfwullah deni
lemez. Bir adama "sen vatanperversin, sen namuslu
sun,, denildiği ıaman ona verilecek cevap "esta~u
rullah!., değil, ancak "evet, öyleyimdir,, olmalı. Çün
kü buradaki estağfurullah korkunç ve ters manalı 
bir manaya gelir. 

Bayan Mümtaz tabi! karşıladı. Bir pekçe büyük 

- Bir kadın hayatta yalnız kalmamalıdır. 
- Vurgun Beyefendi! Melikeyi tanır mısınız? 
Pek kayıtsız görünmiye çalışarak: 
-Şöyle böyle Mümtaz Hanımefendi. 
- Bilseniz ne iyi bir kadın, kadıncıktır. Size bir 

ayıp ve bir .sır söyliyeyirn mi üstat! Biz açık adamla
rız, gizlimiz kapaklımız yok. Ayıbımız şudur, köylü 
çocuklar işinde ilk önce sizi hatırlamak !Azım gelir
ken unuttuk. Sırrımız bu: Bu ayıbımızı bize Meli ha
tırlattı. "En kuvvetli yardımcınız olacak bir adamı 
nasıl unutursunuz. Çağırınız. Utanıyorsanız sizin na
mınıza ben gidip rica ederim ve buraya getirirİmtt 
dedi Ben onun üzerine sizi rahatsız ettim. 

- Melahat Hanımefendi benim için çok mübala.. 
ğah teveccühlerde ..• 

- Melihat değil üstat, Melike. 
- Pardon! Melike ha._ 
Yumuşak bir ses işitildi: 

- Su da bir çeşit içki değil midir üstat1 
- Yeşilaydan mısınız? 

- Hiç alakadar olmadım. Ben, zararlı içkiyi or-
tadan kaldırmak için bu gibi cemiyetlerin muvaffak 
olabileceklerine inananlardan değilim. 

Melide kendisile meşgul olmak arzusu olduğunu 
sezdi Meli söze karıştı: 

- Ostndımız da senin noktai nazarındadır Müm 
taz. Fakat seni söyletmek istiyor. Ustat der ki .• Biz.. 
zat söyleyiniz üstat, ben beceremiyeceğim. 

- Mühim bir noktai nazar değil. Ben diyorum 
ki, bu gibi cemiyetlerın muvaffakıyeti yüzde anca~ 
yarımın yarısıdır. Patagonyayı görmlyen, Patagon
yanın ne olduğunu bilmez. Denize düşmiyen boğul
manın ve korkusunun ne olduğunu bilmez. Içkinin 
ne olduğunu, mazarratını nefi:Slerinde görenler bi-
lir. (Devamı var J 
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Komise--r-B--en_i_G~ö-rm_e_k--.İs-İiyordu 

Bunun Sebebi de P~sapo"!umdaki !i~.anayı. ~iyarel 
Vizesinin Komıserı Şupheye Duşurmesı idi 

. anlar saçarak 
Trenın beyaz duın .. .. . d .. 'ü sozu

tiz !ôıglıklar koparan du ug 
·ınıa emm 

mü kesmışti. Kazanacag . 
tı.n .;evmcı 

olduğum muvaffakJye . 
Uerun .;ır

ile kalbim çarpınarak, e 
J3ükreşteıı. pınarak ayrılınlştını 

k . "Odesa V östence rıhtımında 1 
.. . '' 

~ . ürekleri umıtle 
otelinde, Y rüz 

dolduran sa.kin denizin, ese~. : 
• 1ı nıavılıklerı 

garla harelenen esrar d ı 
k d kızıl düşüncelere a -
arşısın a r ini aldat-

nuştım. Köstence Po ıs . . 1 t 
ma.k, mütecessis gözlerını ~~apa -
mak . . İ tanbulda gaz tuccarı 

ıçın, s .. akallı Şeref 
Şeref Beye (yuzba.Şl s 

. inhisarında me-
Bey, ş1mdi Afyon . t1 
murdur) Köstencedeki gaz ~y~~. a
nnı bildirmek üzere ç~tırdıgım 

tel af akbuzunu getıren otel 
gr ın ın l ·ı 

garsonu beni daldığım baya a le-
. d ıştı Artan paralar a 

nıın en ayırın · 
beraber makbuzu uzatırken: 

- Polis komiserini ziyaret _et
tneyi tabii unutmazsınız efendıın. 
Bu sabah otel defterini kon_trola 

· · bu ncası-gelen memur, kom.ıserın . 
. bildirmemi tekrar eınrettı. 

nı sıze . t't 
D 

. ~1ını yur·· eğiDll ı -
enıış ve uvı;;• - - .• . • 

retmiştL Komis~. gon~erdı~ bu 
n...:_ . haber biç şuphesız nazikçe 
.uu..uCl • • • 
yapılmış bir ihtardı. Komıserın 
pastaportumun düzeninde olmasına 

rağınen beni görmekte ısrar etme
si, pek te hayıra yorulacak bir işa
ret sayılamazdı. Garsonu dillendir
mek, biraz malumat edinmek iste
dim. Uzattığı makbuzun üzerinde
ki paralan avucuna döktüm. Ve: 
~ Pek te rahatsızım. dedim. Ko 

~ ........... - 051 ..... ;r *b ı:;p. ;:ıQu,&.a. ı;;u.

sem olmaz mı acaba"! -

G 
arson avcundaki mangıTlan 
memnunlukla cebine akıtır-

ken güler bir yüzle: . 
_Niçin olmasın efendım. Hat-

t! yarın sabah bile gidebilirsiniz. 
Bu, şehrimize ilk defa gele~ her 
yolcu için yapılan bir davettır. 
Demiş, içimde çıtırdamıya b~~ 

lıyan şüphe ateşine su ~e~pmıştı 
amma pek sevindiremernıştı: . 

O -n ö~leden sonra polıs daı-gu g .. 1 .. 
resinde pek nazik, tatlı soz u, ze-

k • ..' 1 . d belli çok keskın 
ası goz erın en • . 

gözlü bir zatın karşısında i_~ım. 
Türkçe de biliyordu. İsınimi soyle-

Yince· 
- ~et. dedL Gaz tüccan. ~ki 

ada.ınınızla tstanbuldan, Bulgarı.s
taıı ve Bükreş yoluyla geldinı7: de
ğil ıni?. Pasaportunuzu 11 tetk~ e
derken, Viyanaya da gittiğinızı ~ 
ladırn da, opun için sizi görmek ıs-
tedim. 

Komiserin Viyanaya gidişimi 
tnanaıı bulduğu sözlerlı_lden an~a
§ılı;yordu. Haklı idi de. Öyle ya, ls
ta?ıbuldan gaz almak için Ruman
Yay-a gelen bir tüccarın Viyanada 
işi ne idi Hem o Viyanada ki, 0 sı
ralarda Cihan Harbinin ikinci de
!'ecede siklet ve idare merkezi sa
Yllıyordu bu şehir. Sonra, hiç. bir 
&ebep ve bahane ile tevili kabıl ~ 
laınıyacak derecede kısa süren yır 
itli dört saatlik bir ziyaret. Doğru
&tı bu komiserin yerinde ben de ol
satn şüphelenirdim bu durumdan. 
'rabii bu kısa ziyaretin h~s~bı~~ 
\7ettn,,.k k . . şu"phesını g - , omıserın 

derınek l" d E t lazımdı am-aZlm ı. ve , .. ·ıe 
tna söylenilecek söz, ileri suru -
ceıt sebep akla mantığa da ~Y~~ 
01ll'ıalıyd1. Ko~iserin şilphesı~ı Sl-
1 · b•r c:u-ecek k d k tr i]cincı · al a ar uvve ı, ;yecek 

açnıasma mevdan V'errn 
kadar da isabetİi ohnalıYdı· 

f? . . yapar. lH<; 1'- afir şans, istedi_ rn_ı }Iemen 
düşündürmedı bıle. k-

Çok ·· b" sebep a 
l 

guzeı, inandırıcı ır . ve: 
ınıa "' t' G"TmsedırYl· ..,e ıriverdi. u u . Sizinle 

t - Bn vesile ile. dedım· dım e-

f~nıŞnınk serefini de kaıan 
Ctıd' ·• 
1 ı.rn. Nuh 

-..~ stanhul tıiccarlarından. naya 
~'laci b . . . · Vı1/S. 
gid eyın tedavı ıçın kadaşlı-
& ecek genç kızına yol ar e ya-

ı v:ınnıak, onu bir hastaneY 

tırmak gibi insani bir vazife beni 
bu kısa seyahate mecbur etmişti. 
Cevabım komiserııı çehresini kı 

rıştırdı ve: 
- Vah vah, dedi. Nedir bu genç 

kızcağızın hastalığı? 
Yüzümü buruşturdum ve elem

li bir tavırla yavaşça fısıldadun: 

- Verem. 
Polis dairesinden mevhum ve -

rem kızcağızın bana kazandırdığı 
itimat ve emniyetle göğsümü ge
re gere çıkmıştım. Sabahleyin çek 
tirdiğim telgrafın makbuzunu gös 
termeğe hacet bıle kalmamıştı. O 
sıralarda insanlığı harpten daha 

insafsızca kemiren bu derdin tit
retici ismi, komiserin hakkımda ha 
sıl ettiği bütün şüphe ve tereddüt
leri silmiş değil de bayağı kazı -
mıştı. Bununla beraber, bir taraf
tan gizlice pasaport tedariki işı 

ile uğraşırken diğer taraftan da 
rıhtım üzerindeki gaz depolarına 

baş vurmak, uygun fiyatlarla mal 
aramak, İstanbul ile sık sık tel -
graflaşmak gibi hareketlerle, ko
miserin hakkımda edindiği iyi zan 
lan kuvvetlendirmeğe çalışıyor -
dum. 

kiımetinin de bizim kümeye katı
larak Rusya ile miıttefıklerıne kar 
şı cephe alacağı söylenıyordu. Ru 
manya hiıkumctinin Rusya ile bir
lik olacağı rivayetl~rini, iht.mal -
lerini daha kuvvetli bulduğum için 
Rumanya pasaportunu üstün tu -
tuyor, işıme daha uygun buluyor 
dum. Ancak bunun tedariki de pa 
ra kuvvetiyle mümkün bulunmak
la beraber, hiç olmazsa, bir kaç 
hafta beklenmek icap ediyordu. 
Bu sebeple, ileride karşılaşılması 
ihtimali olan tehlikelere göz yum 
mak, edineccğlmiz Bulgar pasa -
portları ile vakit geçirmeden yo -
la çıkmak daha münasip gelmişti 
bana. Bunun için de Bulgaristana 
geçmek tehlikesini göze alamı -
yordum bir türlü. Öyle ya, insan 
canına kıymet verilmediği, baht -

sız kürenin bir çok yerleri akıtı -

lan kanlarla lekelendiği o gün -

!erde, bizim komitacı gospodinle

rin diyarına geçmek, gözlerine gö 

rürunek, elbette ki, hakkımda öte

den beri beslediklerini bildiğ:m 

hırs ve intikamlarını körüklemek 

gibi bir hareket olurdu. Şu hal -
de._ p asaport tedariki işi hiç te 

umduğum gibi kolay çık - Evet, şu halde Rumanyada bu 
madı. Beni ümitsizliğe sürükli - lunan Bulgarlardan çehre _ 

yecek, bayağı yıldıracak zorluk - leri, çehrelerimize biraz benzer 
lar karşısında kaldım. Gerçi para üç kişi bulmak, bunları ya para 
kuvvetiyle Bulgar pasaportu edin ile kandırmak, ya da ıssız bir da-
mek çarelerini bulmuştum. Fakat ğa kaldırmak suretile pasaport _ 
bu pasaportların bizi Rusyada çok larını ellerinden almaktan başka 
fena bir durumda blrakacag~ ından çıka ı kt N ? r yo yo u. e yapayım ..... 
l':OrJunuştum. ÇlıııK , .Bulgnr hü -~~-.~~~-~~~~-(D'1-vam var) 

Boğaz hastahklan da çok defa 
kış mevsiminin marifetlerinden
dir. Bn mevsimde bir giin işinb: 
her vakitkinden uzun siirer, evi
nize dönml'k için akşamtn serin 
ve riitubetli :ramanına kalırsınız. 
Hele eviniz işinize deniz a-.ın bir 
yerde de olursa ... Bir iki giin son
ra boğaz hastahğı meydana çıkar. 

Boğ"aı hastahi{Tnm hnrada !"aya
bilcccğimiz ba-.hca iki tiirliisii 
vardrr: Biri kırmızı hoğaz hn.c:tah
ğf, öteki bcvazı. Bu lki tiirliidiir. 
Başka şeki11eri daha varsa da on
lar ağır hastalıklar old~~klarından 
bura:ra sıi,rrna~lar ... -~Ju.~un k~nnızı 
boj!'az hasfahgını ı:oyh.vc;ceğız. 

IJ,.men hird,.nhire gıbı -~asla~: 
Derin t.ir kırıkhk. ha!'! donmcs1, 

h .ö-ı·ısı hulnntı. Jfarıırf't dere-
as a- · ' 8 ·ı 39 · 1 • koyars:ın1z 3 ı e • arac:ı 

ces nı · · 'd J ki ... z ilkin mı c ıl\7.11 tıt!lJ 
bulursunu . Fakat hoğnnfa af:'n. 
sanrrsınız. ilt·liik. sn kmckte 
,.ufkunmak1a g ık 1d 
. 1 k bo""'ızda hasta.ı o. u-bile zor n ,.. 
ğunu anJntır. 

. . h'r avn:t alarnk 
Zaten elınııe . . ,,nJrnt rc;ri'!J 

gN'l p • " ' "' 
ışık ka~tsına j • hoaa71nrta ha-
a~·na ile aks~tt rdk-Jeri~ ve etTafı
karsanr7., ha eı:e şiskin olduğunu 
nm. kıJ?.kı~ı:ııOrıun1a Mrlikte hir-
.,.örtfrsun nz... 1 . .. ..... ,... d burun nez e;c;ı. gogııs 
çoklar.'" a 1 lu~u kin ,.e huna da, 
nezlesı ~e 0b < c;.ıfz nezlesi diydıilir-
isterserıı?.. o,.. ı · d . . Fakat burun nez csın en, 
~~·~· 1 sinden de ziyade rahat-
goj:!l•R nez e 
sır.Irk ,·erir. 

1 bcra J.eT hac;tnlrk U7Hn 
Bunun a d"" .. k k .. alin ort ~un. pe pe 

rt"trmr7.: U<' " ' • .ı •• i "' h :r.ıvn•ıe surm"s 
bir hafta. Da a .. td•v• ihi hl 
miistrsnıvfır. Aff''I g.- '~ !! '"· 

bi dt.iser. fakat bazılnrrnrla 
den re · b. "ht"l • t 

d Ve"'".8 kulakta ır ı ı a hurnn a .• 
bırakabilir. ... 

i d hog"'oz hn:cıtahgının tt"k-
B r e. · id d d 

1 eğe çok ı-:t a ı var ır. 
rar gem ıd·'H vakit Mrarr tıı 1ılil 
T krar ge ıg · · 

<" ' ihmal etmemehdır. 
ettlr~.ekte kit böbreklerde hir il-
Ciinku 0 va ı· t 1 hl 

b l]unduğuna a ame o a -
tihap 1 

lir. ... }ıastah~rı eh,.mmlvd!'liz ol-
Bııgaz · k 1 .. 

1 h raber, ona ar-.ı uzumnn-
ınak 8

• ede kahram.anhk göstere-
dan ;ııya d k d ... h tahğa al ınnama ogru 
rek 8~azdan 38, 39 derece ateşe 
ohn&.Z·'"' 

Hastahğl 
ehemmiyet vemJiverek işlrrinc 
devam etmek isterler. O 7a-
rnan hastalığın ne kaıfar 
siirecf'ı'.;'İ, ne gibi ihfilflt bırakacağı 
öncC'den tahmin edilem"z. 

İyisi aks olu~ca. ho~ın ıı.Yrıvrn
ca hı>m••n vatnrnk ve ist;rnhnt' et
nı,.ktir. Bu hastalık imanı 7att•n 
çok yorc111ğu için, rlaha :1.h·a•lc 
~·orl!ıınl•ık \'ermemesinin ön ii an
cak hi)ylc İ!'tirnhatlc alıııahilir. A
tcs devam ettii?i kadar yatakta 
kalmak znrurirlir. Ates ıliio;1 iikt<'n 
sonra da. h;t7ıları kenclilerini P"k 
yorgun huldnklnrından hlr ild giin 
dnl a yntmı••n tnf'chur olttrlar. 

Ateslc hoğa7. ağrst dc,·aın ctlik
(,'e yalmz "tılu gt lnlar gerrhilir. 
Slit. <;iitlii kahve. knkao, hafif cor
ha, lıo<;af !'tn'll, iste,·cnc hol bol 
~y~nrı ve :-.:oğ-url .•. Un d<?fa hir sev 
ıct 1kt<'11 sflnra ai?"zı ,.e ho~aZJ çal
kalamak JfızrmcJır. 

. Bf)Za" a "'•rrsrna ka r-.ı gıır .... ar:ı: 
Dır hıırf1ak rhk su kerisi>ıe bir tnt
h ka.,ığt ok.,iknli su ile, ,·ahut 
hatmi "'r:nı ilı>. naha ha .. ka iıac1a
n .. aıı~a~ hekim rf'c<>te..-iJ,. "\'er"r. 
Mıtshıl ıc:ınrk te hirrok kimseler 
için. ilıfl't olnwstur, fakat onu da 
he~~m~en sormadan içmek doğru 
d<'gılılır. 

Bovnunmmn etrafına sıcak su
ya lı:ıtırıJınıs hez sarmak İ.\'İ g<'lir. 
: ~r:nk !'eyl,..,.,ı,,.ıı cf~ hol hol irml"k 
ıyırhr. : Böyle kırmızı boğ-az 
hastahgı, çok d<'fa so«uk-
tan, riit!ıhetten gelmiş hir hac;
talık 0.lınakla hcrn her. bazılarında 
• en 7.ıyade coruklarrla - valnu: 
haska b. } 1 · 

• 1 ~ ıastn ık olmaz rla umu-
!."ı ve mıkroplu hiiyifk hir hastnh
~~ ali\mcti olur. Rirıfonhil'e haşla
kıgı vakit a tes te knk dcrf><'eve cı-

mca, h<>lt- cocuk kay eıle~e kı 
zıl h~sfalığı hatıra "'elmelidi~. -

Ilogazda kn-trıızılıktan baska ço
cuğun gü:7.lerinde. burnunda da 
nezle olttn<'a kızamık ha"f 1 " d'" .. ..

1
.. " a ıgı u-

şı~nu ıır. Atesli riiınati'T.lTla hasta-

Jhgdn~ın da hoğaz hastalığı ile baş
a ıı:,rı vardır. 

Cocuk olınryanlarda boğaz haıı
t~lıkları pek cok d<'fa ehemmiyet
sız olmakla beraber, çocukl~rda 
kış ~CYsfminde de olsa _ boğaz 

h~stahgı her vakit ehemmiyetll
dı:r. 

''D,, Grupunun Dün Açılan 
Kübik Resim Sergisinde 
Renkli camlarına. eski harf

lerle yazılmış: "Allah", 
"Peygamber,, kelimelerine bakılın
ca kübik bir camiye benziyen aka
demi salonu, orada eşi çok az gö
rülmüş bir kalabalıkla doluydu: 

"D,, grupu ressamlarının açtık
ları yedinci sergiyi ziyaret için top 
laınmış olan bu kalabalığın içinde 
"Marie-claire,, sayfalarındaki re
simlerin canlanmışlarına benziyen 
bir çok bayanlar da göze çarpıyor: 
Bu bayanların çalımlı edaların -
dan da, serginin açılmasını adeta 
sabırsızlıkla bekliycn tanınmış ze
vatın ciddiyetinden de, bahçedeki 
lüks "hususi,, !erin azametinden 
de belli ki, salonu dolruraın bu ka
labalık ne kuru, ne de sulu! 

Halbuki "D" grupunun ilk ser
gisinde, teşhir edi:en eserleri gör
miye gelenlerin adedi, sergiyi açan 
ressamların sayısından bile azdı. 

Bunum sebebini bulmıya çalışırken, 
gözlerim salonun bir köşesinde u
zun masaya ilişti. Bir tarafına. 

fraklı garsonlar sıralanmış olan bu 
uzun masanın üzeri, toklara bile 
iştah verecek kadar nefis yemışler, 
pastalar, bisküviler, fondanlar, çi
kolatalarla doluydu. 

Bu ücretsiz ziyafetin, ziyaretçi
lere baldan tatlı geleceği muhak
kaktı. Sonra her ziyaretçile ayrı 
ayrı meşgul olan genç ve nazik res 
samlar, itina ile hazırladıkları bro
şürleri de mukabilinde bir şey is
temeden dağıtıyorlardı. Bu vazi -
yette, salonu dolduranların sergi
yi açanlara teşekkür etmeleri la
zımken, Akademi müdürü But han 
Toprak ziyaretçilere teşekkür et· 
mesin mi? 

Eh ... Herkes bu kadar cÖ· 

mert, bu kadar mükrim, 
bu kadar nazik insanlann sergis:
ni bırakıp da karpuz ser;.!isine ızi

decek değil ya? 
imdi: 

- Canım dlyeceksfnfz. senin bu 
"D" grupu dediğin, şu dillere ::lt-s
tan olan anlaşılmaz, acayip ültra 
kübik resimleri yapan ressamların 
grupu değil mi? O resimleri sey
retmiye. baklava, börek yedirseler, 
yine katlanılmaz! 

Bu hiikmüni.izde haksızsınız: Çün 

kü dün meram edenler, yalnız pds

ta, yemiş, çikolata sergisini ziyaret 
etmenin. ve sıra öteki sergiye 

gelince kacamak yapmanın çare.>i
ni de buldular! 

Hem, resimlerin teshir edild'ğı 

diğer salona geçilince gördüm ki, 
ressamlarımızd2n çoğu, kiihik re
simleri tuttuı-muk sevdasınd•m v::ız 
geçmişler. 

Vakıa, klfısik resimde henüz hay 
li acemi oldukları anlaşılmıyor de
ğil: Fakat bunu snptık'arı çıkmaz
dan çıkıp doğru yola girmiş bulun 
malarına bağışl ıya bilirsiniz. 

Sonrcı bunlar arasında çok mıı -
vaffak olmuşlar da var: Bu aradaı 
mesela, Elif NaC'iyi, ve heykc'traş 
Ziihtiiyü sayabılirim: Eğer b::ışı 

elifli adaşımın bazı tahlolarında. 

ve heykeltras Ziihtüniin hemen bü 
tün eserlerinrle hiç kusur bu1ıına
m1y:ıcağını "driia edersem, yüzü -
mün kara çıkmıyacağından cmi . 
nim. 

Hem dün gezdiğim scrr.inin 
takdire hakkile layık baş

ka muvnffakıvetleri de v:ırdı Me
sela. ne şekilde olursa olsun, bir 
resim sergisine. diinkii kadar ziya 
retçi toplıyııhili-:lerini alkışlamıya 
mecbur değil miyiz? 

Sanatın. bu derece genis bir a
lakaya kavuşmasında tıpkı öksüz 
bir çocuğun. üvey babasmthn şef
kat görmesine benziyen hazin bir 
güzellik yok mu? 

Nihayet -çok yanlış da olsa- bir 
fikir sadakatinde sonunu kadar 
taanniit etmek, bugiin bir ideal sa
yıldığına göre, ekseriyetin istih -
zasına maruz kalan bir iddiayı mü 
dafaa etmekten usanmıvan hu sa
natkarları da birer kahraman sa
yabiliriz. Çünkü, fikirlerini. bu sa
natkarlann iddialarından çok daha 
yanlış bulabileceğimiz bir çok kim
seler var ki, sırf: "ideal,, sanılan 
inatları sayesinde kahraman sıfatı 
kazanmışlardır. O halde, onlara 

Neler Gördüm? 

Ostte: Sergiyi gezenler, altta: Akademi !üdürü 
Burhan Toprak açış nutkuna söylüyor 

............................ -·-·--······· .... ·········· 
YAZAN: 

Naci Sadullah 
·-··- ... ------..... ..._ ... ____ ~ 

verdiklerimizi, bunlardan niçin e
sirgiyelirn 

Kaldı ki, biz, onların iddialarını, da
valarını yanlış saymak hakkına da 
sahip değiliz: Çünkü bizim doğru 
bulduğumuz iddiaları da, onlar 
yanlış görürler! 

Dünkü serginin takd"r etmek 
mecburiyetinde bulunduğumuz ta
raflarım düşünürken, Burhan 
Toprağın çok samımi, çok güzel söz 
lerini de, eserlerin teşhirindf' gös
terilen mehareti de hatırlıyorum: 
Bu muvaffakıyet't'rini. ve d ger fe
dakarlıklarını taİ\.dirle 3demck te 
"qzifcmizdir! 

en, er eri ve ziva~kileri 
seyrederken, çok meslıur 

bir fıkrayı hatırladım· Eski padi
ş~_lıhı~~an birisi. kıyafctıııc çok düş 
kıınmus. Bu padisah giin;in '1irin
de kendisine. esi. emsali göriilnıe
miş b;r esvnp dikecek olan terzi
ye muazzam b•r servet vaacktmis. 
Bu vaatten müstefü olmak huly;. 
sma knpılan açık gôzlerdcn birisi 
padişaha: 

- Ben, demiş, size, eşi, emsali 
görülmemiş bir kumaştan fevkala
de bir esvap dike~eğim. Faknt be
nim dokuyacş~ım kumaşın bir hu
susivPti var· Onu. zeki olınıvanlar 
göremezler' · 

Padisah razı olmus, tez:;fillılar 
kurulmuşı islcmiye baslarnıs. Fa
kat kemnli dikkat ve itina ile do
kunan ~ev sadece havadır. 

Günün birinde padişaha haber 
uçmuş: 

- Kumaş hazır, Padişah buyur
sun. görsün! 

Padh:ah, kumaşı göremevip ele 
aptal damgası yemekten korktu • 
ğu için vezrıni göndermiş. Biçare 
vezir, tezgfıhlardn hiç bir şey g0re
meyince, kendisine: 

- Şu renklerin imtizacı fena mı? 
Şu kısmın resimleri nasıl? Şu in
celiğe bakın! 

Kabilinden bir çok sualler sornn 
ve bomboş tezgahları göste.:-en kur
naz terziye mütemadiven· . . 

- Fevkalade! Harikulade .. Çok 
nefis! 

.. Ce~_aplar1m vermiş, hayran gö. 
.runmuş ve bu suretle de. apdal 
mevkiine düşmekten kurtulmuş. 
~ad~~h. vezirinin kumaşları gö

rebıldıgıni duyunca, rahat bir ne
fes almış ve kendi kendine: 

- Vezir. nasılsa benden buda
ladır. Kumaslar1 o bile gördükten 
sonra. ben haydi haydi göriirümı 
diye düslinmüş. Fakat tezgah ba
şı~a .~idim:e. sapsarı kesilmiş. 
Çunku tezgahlar bittabi ona da bo 
görtinmüş. Fakat vezirinclen bileş 
a~dal yerine glrmekten korkan pa
dışah ~a, ~ıpkı veziri gibi. kumaş
lan gormuş. ve beğenmis görün
mek mecburiyetinde kalmış. 

Bir kaç giin sonra, provalar ya
pılmış. budala gözüne göriinmlyen 
k~maş.l~r biçilmiş, dikilmiş, ve gi.ı
nun bırınde, anadan doğma soyu
lan ve sırtına esvap ~iydirildiiUne 

inanan budala padişah sokağa çık
mış. 

Halk da, aylardır. dedikodmm 
yapılan bu esrarengiz esvabı me
rak etmekte.. Kumaşın. zek ol -
mıyanlar tarafından gönilemiye . 
ccğini onlar da duymu'-lar: fıem 

zeki padişahı. hem esvabı gö·mek, 
hem de zekalarının derecesini an
lamak isteğilc sokaklara dı)ki.Umüş 
ler. 

Ve .. Çırılçıplak pndişah. sokak
hırdan kemali azametle geçerken, 
bütün sehir halkı tarafından şakır 
şakır alkışlanmış: Çünkü k1Jca şehir 
de. esrarengiz kumaşı gi rememiş 
görünmek kimsen·n ışme gelme -
miş! 

Dün, b11 fıkraylcı i:ıirli\:te. Bnr 
·"" han Toprnğın sözlerini de ha 

tırlndım: Akademi mü<lürü· "Bu 
yeni resimlerden, varun müncv -
yerler anlamaz1ar!., mana5ma ge
len cümleler de soylemıstı' 

Ve "ergiyi gezerkC'.n akademi mü 
dliriinün bu sözler·ni hahrlıyan • 
hırdan bir çokları da "•am mu . 
nevver., görünmek isteğHe, o aca
yip resimlerin kıym<.>tinı bilir. a'l· 
lar göründtiler. Fakat nn yalan 
söyliyeyim· Cemal Nadir gihi ben 
de aynlıyamadım: HC'm de bütün 
hüsnliniyetime, dikkatime, g:ıyre -
time rağmen!. 

Cemal Nadir, kıııikatürünün 

mevzuunu ynnımda hazırladı: O 
karmakarışık hatları seyreden bir 
çocuk. yanında babası, ve babası
nın bir ahbabı. 

Ahbap soruyor: 
- Mahdum resmi 

ga1iba? 
çok 

Ped<'r ccvnn v<'rivor: 

seviyor 

- H::ıvır .. Re'-mi s<>vmez. fakat 
bilmece halletmive bavılır! 

Altlarından nükteleri, yazılan, 
silinmiş yağlı boya karikatürlere 
henziyen escr1ere bakarken h::ıtır
ladığım son fıkra da meşhurdur: 

Bir mecliste, bir fıkra anht:1mış. 
Mecliste bulunanlar kahkahadan 
kırılırken, yalnız bir ki~ gülme
miş. Sormuşlar: 

- Yahu. Fıkra çok tuhaf değil 
mi? Neye giilmüyorsun? 

Beriki cevap vermiş: 
- Anlıyamadım! 

. - Aman canım. anlaş1lmıyacak 
hır şey yok: Bir daha anlatsın da 
iyi dinle. 

Adam fıkrayı ikjnci dPfa dinle
yince yine gülmemiş ve yine ayni 
cevabı vermiş: 

- Yine anlıyamadım! 

-· .. Hi~aye tekrarlatılmış, ve bu 
uçuncu sefer. bcrıki katıla katıla 

gıUmiye başlamış. O zaman mc 
liste kiler: 

- Ha.. demişler, nihayet anlı
yabildin? 

Beriki katıfa katıla: 

- Hayır yahu .. demiş. ben yine 
anlı:amadı~ da ona gülüyorum• 

Dun sergıden çıkarken bu fık -
r~yı hatırladığım için benim yti
zum de gülüyordu. Eğer genç res
s~ml::ırdan birisi, yiizümün gi.ıltisü
nıı meı:ınuniyetime, mahzuziyetl -
me verıp de: 

- _Ha ... Nihayet anlıyabildin şu 
sanatı! deseydi, ben de ayni ceva· 
bı verecektim: 

- Hayır .. Hala anlıyamadım da 
ona gülüyorum. 



IO 

Emniyet 
Ve İstikrar 

av ası 
(Ba~ 1 incfd~J 

bir Gö!::ıels va"=asından bahsediyorlar. 
Bu h.idıse, Aımanyada Nazizmın bir 
:ı.aafı ..ılarak telakki edilebilir mi? 

Katalonya 
Şehirlerinin 
Bombardımanı 

(Başı 1 incide) 
kim Figurasın bombardımanı esnasın 
da yüzlerce kişinin öldüğü ve yara
landığı anlaşılıyor. 

TAK 

Satie Binası işi Dolayısile 

Denizbank Meclisinden 3 
- za İle Müdür Muavininin 
İşlerine Nihayet Verildi 

Chamberlain 
Oedi ki: 

Sovyet Rusyada mütemadiyen mu
~a bil ihtilal teşebbüsleri vuku bulu
:, or. Fiikat Stalin "'ejjmi bundan do-
1.ıyı sarsıldı rnı? 

Hulasa he' memlekette ufaklı bü
yüklü rezaletler olabilir; mali skan
oallar meydana çıkabilir; suiisti
maller keşfedilebilir. Fakat her 
rnemle~:ette b·ınlar adliye vakalan 
c.larak mahkt.>meye verilir. Mes'ul
leri ynkalan.p mes'ul edilir. Fakat 
hiç bh- zaman bu hadiseler rejime 
veya devletin karakterine tesir icra 
E<iemez. 

Fransa hükı1meti hududa bilhassa 
gıda maddeleri sevketmekte ve mül
tecilerin aç kalmamalarını temin et
mektedir. Bugün bin cümhuriyetçi 
asker hududa iltica etmiş ve binlercı:ı 
sivil halk hududun öbür tarafına 

geçmiştir. Marsilyadan hududa yüz 
ton süt ,!?Önderilmiş bulunuyor. 

(Başı 1 lnc!deJ T O llsteye nazaran Suvan Hanter 
binasmı satın alına kararında imzası 1 firması en ehven fiyatı veren ve za
yoktur. Denizbankta yapılmakta olan man itibarile en kısa müddeti taah
tef~~ tak~ye .m~sadile bu akşam hüt eden firma olduğu anlaşılmış
maliye mufettışlennden mürekkep trr. 

(Btlf' l ioadde) 
yla.lar dolaşıyor. Buna karşıdır ki, 
eğer dünyaya tahakkümü kuran bir 
devlet varsa, demokrasinin ona bü
tün lmvvetile mukavemet edeceğin\ 
bilmelidir. Nitekim Amerika Cüm
hurreisi de bunu böylece söylemiş· 
tir. Fakat biz ortalıkta bu yolda mey 
dan okuyan bir kimse bulunmadığına 
sanıyoruz. Çünkü harp dediğimiz şey 
o kadar müthiştir ki, milletini düşü
nen hiçbir hükumet ona karar vere
mez. Biz milletler arasındaki ihtilaf· 

bir heyet İstanıbula hareket e~ lktuat Vekaletinin tasdiki 
!erdir. Tekliflerin mukayeseli listesini ve 

Franhistler ilerliyor 

Bizde, bu ~abil büyük skandallar 
görmiye alı:,.ınadığımız için başka 
memleketlertl!.: adi işlerden telakki 
Fdilebilecek bir iki ufak hadiseyi 
ınım dmck 1l'afı vırdır. Her işı dev
lete ma 1 etmeı· ve rejimle alakadar 
görme1~ hastal:ğı mevcuttur. Son ha
c.:selerm ortalıkta büyük dedikodu
lnra sı::?hebiyet v~rmesinin hikmeti 
budur Fab: Başvekilin dedığı gibi. 
bunlar basit arlliye vı:ıkalarıdır. Mes
t•lleri, kim o ursa olsun, yakalanıp 

tııahke'l'leye verilir Kanunlar karşı
srnda cezalarının görürler. 

Frankistler bugiin de ilcrlemel'te 
devam etmiş ve Barselonadan deniz 
kıyısı boyunca 25 mil ileri gitmic;ler
dir. Ciimhuriyet hükumetinin şimali 
Katalonyada elinde kalan yer küçük 
hir müselles tec;kil ed:yor. M::ıdri.t. 
Barselonadan dün haber almış ve 
şehrin sükuneti bozulmamıştır. 

Cüm.huriyet hükilmeti başvekili 
Negrin. dün İsnanva mil1etine hita
ben radyo ile söylediği bir nutukta 
düşmanların son taarruzla son kozla
rını oynadıklarını. esasen btıtiin var
lıkl:ırının bu taarruza bağ'ı o1d ığ •nu 
söylemiş ve ciimhuriyet ordusunun 
vazifesini ifaya devam edeceğini soy 
liyere!>; nutkuna şu şekilde devam et

mi~tir: 

yalnız_ bu ufak tecrübenin bizde 
endışe uyandıran safhası. irti· 

cam hfıla hoı tlamak için fırsat ara
chğının anla~ılmasıdır. 

İnkılaba ye!rr.in t!tmiş olanlar dün 
olduğu gibi bngün tıe saflannı sık· 
ı:ıştırmak, inkılap eserlerinden ufak 
bir in3.ira.fa meyd&.n vermiyecek şe
kilde uyanık ve tetık bulunmak mec
huriyetindedı! ler. gu meselede bil
l assa matbuata düşen büyük vazüe, 
6iıtunl:ırında irticaa gıda verecek 
neşriyattan i\ tinaptır. Şuurlu olmak. 
ınkılabm ve rejimb bekçiliğini yap
ınnk bizim vazıfemızdir. 

--0---

( Ba.§ı 3 ilncü sayfada) 
fikrimizde ısrar etmemiz ve bu ısra
rı meziyet saymamız gelir. 
Dünyanın en miincvver adamları, 

en okunan muharrirleri bir çok tor
nis1anlar yuı:mıışlardır. Bununla 1ı:ç 
hk zaman kalite ve itibarlarını dii • 
şitrmüş değildirler. 

Hatta bu arada koskocaman siyasi 
akideleri yarı yerde kesip dönen ve 
yanlışını itiraf eden si)asiler, miicl-
1.Ilcr tümen tümcndir. 

Bu arada biz.de şu veya bu keli -
menin kullanılması veya kullanılma
ması lıakkmda bundan evvelki "Mo
da,, yı şimdi malfıl gören bir münev
vere "Tornistancı., demek te münev
verlik ve mütefekkirlik namına ne 
bir zaruret ne de bir fayda göri.irüm. 
Bundan şu çıkabil:r ki; mümasil va· 
kalardl\ isabetsizliği anlaşılan fikir 
ve tcşfihbiislerden vaz geçmek isti -
Y('nlcr, bugiinkii farzda çekiştirilmek 
korkusi bu tornistanı yapmazlar. 
Bunrl:ın kar mı cder"rz ? 

Maarif ve Maliye 
Vekilleri Geliyor ar 

Ankara, 28 (Tan Muhabirinden) -
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ve 
Maliye Vekili Fuat Ağralı bugün 
19,15 ekspresiyle lstanbula hareket 
etmişlerdir. Vekiller bayram ertesi 
döneceklerdir. 

Tophanede 400 Kadar 

Yolcu Vapur Bekledi 
Dün akqam, Denizbankın saat 20 

de Bandırma postasını yapan Antal
ya vapuru, yaklaşan bayram do1ayı
sile çok kalabalık olmuştur. Bu yüz
den saat 17 den itibaren bilet veril
memiş, ve v::ıpurun bağlı bulunduğu 
Tophane nhtımında 400 kadar yolcu 
toplanmıc;t•r Bunlardan bir kısm11 

gecE>yi Tophancneki yoku sa]onundn 
gcçirmi 'er ve dün gece ikinci b'r va
pur kn1 clırmak imkanı bulunamamış

tır. Denizbnnktan, bayram vaziyeti
ni de gözonüne alarak sPferleri ona 
göre arttırmas•nı rica ederiz. 

"İspanyanın merkez mmtakac;ın-
dan müscllah kuvvetler eetirilm"ştir. 
Malzeme mesele-sine gelince, hüku
met ademi müdahalenin ve deniz ab
lukasının rnüşkiillerini yenerek mü -
him miktnrda malzeme tedarik etmi
ve muvaffak olmuştur. 

Malzeme, gerçi ![CÇ kaldı. Fal;;:at 
Madridde de bize lazım olan malze
me, son dakikada gelmisti.,. 

Dün İspanya ci.imhurivet knbinesi 
toplamp mühim kararlar vermic; i<ıe 
de l:alı;nenin nerede topl:ındığı be!Ii 
dr>i.lildir. 

-Fransaya ilticn edecr>k obnlnrın 
150 bin kadar tahmin edi'd"kleri için 
bunlara Frnn'1a İ<'inde veya müstem
leke imparatorlu~unila yer aynlma
S' hu..,.ünkü kabine içtimamda tetkik 
o,unmu!3tur. 

Frankistlerin hııva kuvvetleri Va
lans limanını bombard1mcın e+mistir. 
Bir İngiliz gem;si ile bir Yunan ge
misi hasara uğramıştır. 

* Napoli. 28 fA.A.) -- Son Knt::ılon
ya muharebeleri ec;n::ısında yarala
nan takriben 600 İtalyan, Crad"scn 
hnc;tane gemisile buraya gelmişler -

d:r. 
Piemont prensi yarahlan karşıla-

mıştır. 
Halle bunlan şiddetle alkışlamış -

tır. 

Hitlerin. telgrafı 
Berlin, 28 (A.A.) - Barse1onun 

zaptı do1 ayısile general Frankoya bir 
tebrik telgrafı çeken Hit1er, şöyle de
mektedir. 
"Yakında zaferle neticelenecek o

lan harbin İspanyol mtlletine sulhü 
~etireceğini ve İsnanya icin mesut 
bir devre uçacağını emniyetle ümit e-

diyorum.,. 
Roma. 28 rHusm:i) - Sinyor Gay-

da bugün yazdığı bir; makalede Fr:ın 
ko askerlerinin Bar.:elonayı düşürme 
lerinden ve bu hadisenin tesirlerin -
den bahsetmektedir. Gaydaya göre, 
tııpanya cümhurivet hükumeti ne 
Fransa arasında ~zli bir muahede 
vardır. Ru muahede Fransanm ica
bında şima11 Afrikayı müdafaa için 
taz1m olan askerleri İspıınyadau ge
çirmesini temin etmektedir. Barse
lonada kazanılan zafer Fransanın e

meline de son vermiştir. 
Gayda, Barsclona zaferinin tesi _ 

rinden bcıhsederkendiyor ki: 
"İngiltere hayret içindedir. Frnn.: 

sa bozguna ui;'nm1stır. Rusya l~kayt
tir ve bütün dünya memnundur"" 

6 Saat Sonra Tekrar 
Hapse Girdi 

Sabıkalılardan dökmeci Nazmi, ev
velki gün mahkfımivetini bitirerek 
hapic;hnned<>n ç1ktıktan altı sa~t son
ra polise hakaret ve sarhosluktım as
live dörrliincii ceza mahkem<'sine ve
rilmic;tir. Suclu Nazmi tekrar tevkil 
haneye gönderilmi§tir. ___ ,, __ 

Dağcllık Klübü içtimaı 
Tük Dağcılık, Yürüyüctilük Kış sporları 

lf.. tek1ü dosyasını alarak Ankaraya 
Haber aldığımıza göre, Denizhan- hareket eden umum müdür, 0 zaman 

kın eski müdürü Yusuf Ziya Öniş ile ki İktısal Vekili Şakir Kesebir ve 
vazifeleri.ne nihayet verilen idare deniz müsteşarı Sadullah Güneyle 
meclisi azaları ve müdür muavıni müştereken dosyayı ve listeyi tetkik 
Satie şirketi aleyhine aldatma dava- etmişlerdir. 
sı açmıya karar vermişlerdir. 

J 
Bu tetkikat ve müzakereler neti-

ngiltcreye •ipa>·i1 edilen cesinde en iyi fiatı vermiş olan Su~ 
vapurlar işinin içyüzü van Hanter'e işin tevdii kararlaşmış. 

Deni.zbnnkın ve Denızyollarmın Fakat, bu srrada, Suvan Hanter mü
vapur sipariş işleri hakkında yaptığı- essesesinin 28 kızağının boş bir halde 
mız etraflı tahkikatın ve araştırma- bulunduğunu ve her şeye rağmen 
lann ikinci kısmını da bugün okuyu- fiatlan yeniden indirmek imkanı ol
cularımıza veriyoruz: duğu düşünülüyor. Ve umum mü-

Vapur siparişinin ikiınci safhasını dür, İstanbula dönerek tekrar pazar
İugiliz tezgahlarına ıs!narlanacak 11 lığa oturuyor. Neticede 32.000 İngi
vapur teşkil edlyor. 1iz lirası daha tenzil etmek imkanı 

Bugün işin bu taralıru aydınlata- hasıl oluyor, aynca Etrüsk tipi va
cağız. purlarm boylannJ, hacimlerini ve 

Denizbank işe başladığından bir- si.:ıratlerini hayli arttırmak mümkün 
kaç ay sonra, yeni deniz programı i- oluyor. 

çin kaptanlar, ve mütehassıslardan Bu son anlaşmaya nazaran Et-
mi.irekkep bir heyet toplamıştır. riisk tıpi gemilerin süratleri 12.25 

Bu heyet, Almanyadan gelen gemi- Milde?J. 14 mitP. kadar çıkarılmış bu
lerin vaziyetini, sahillerin ahvalini lunuyordu. 
ve nakliyatın genişliği ile bazı ehem- Bu !leticeler tekrar İktısat Vekale
miyetli noktaları dikkate alarak yeını tine bil:lirilmiş, ilk ıtabul edilen şart 
sipariş programının gemi tiplerini lardan iaha müsait bir şekilde yeni 
tayin ve miktarını on bir parça ola- bir anlaşma yapıldığı görülünce 22 
rak tcsbit etmiştir. Bu on bir parça Kanunuevvel 938 tarihinde siparişin 
geminin dört adedi Etrüsk tipinde o- tasdiki ve Suvan Hanter ile yapıla-
lacaktır. Yalnız Etrüskün süratini az cıı.k mııkave1enin ücer nüsha olarak 
bulaııı umum müdür, münakasayı ka· 1' · ıttlsat Vekaletine gönderilmesi em-
zanan fırmanın mümessili ile yaptığı ıedilmi,tir. 
son müzakerede Etrüsk tipi gemilc-
rin seyir süratlerini 12,25 milden 14 

Vekaletin bu tasdiki alındıktan 

~onra :.ipariş hazırlıkları yapılırken 
mile kadar çıkarttırmak im.kanını · Iktıs:tt Vekaletine Hüsnü Çakır geç-
bulmuştur. mi tir 

Bu gemi erin ısmar anabnmtM lçtn =""-n=e~n-iz7b_a_n.,..k-=-bu~e~emmiyetli mUka-
verilecek ecnebi parası veya herhan- 1 h-'-'- d · kil" d t ve e ~ın ~ yenı ve ın e am 
gi bir tediye tarzı bulmak müşkülatı bir ka'laat edi.nrnesıni lüzumlu gö-
başgösteriyor. rerek 'fipari' dosyasını Hüsnü Çakı-

2 Milyon lngiliz lirası kredi ıa arzetmiştir. 
2~ mayıs 938 tarihinde imzalanan Yeni İktısaf Vekili. vekalet müs-

İngiliz - Türk kredi anlaşması yeni t<"şan Halit Nazmi ve Denizbank mü 
deniz programının tahakkukuna im- aürünün iştirakile yapılan toplantı
kam veriyor. farda hem dosya tetkik edilmiş, hem 

Sabık Başvekil Celal Bayar o ta- de sip-ırişi atamadıklarından dolayı 
rihlerde İzmir fuarının açılına mera· vt.>kale~~ müracaat etmiş olanlann 
simine giderken, vapurda İngiliz kre- §ikayetleri tetkik edilmiştir. 
disinden iki milyonunu Deniz;bank si- Neticede ştltayetlerin yerinde ol-
parişlerine tahsis etmeği kabul edi- madığı ve sipariş dosyasının epeyi 

yor. 
Denizbank ecınebi ve tngniz firma-

larının müracaatları için Avrupada 
icap eden teşebbüsleri yapıyor. 

İngiliz tezgahlarının tanınmışla
nndan Armstrong Harlamd Volf, VU
yam Demi, Hovard Lezli ve Suvan 
Ilanter gibi büyük firmalarla beraber 
Ansaldo ve Hollanda kartelleri di
ğer firmalar da mümessillerini lstan
bula göndererek Denizbankla temasa 
geliyorlar. 

Avrupa iırmalarile yapılan tema• 
lar neticesinde muhtelif memleket
lerdeki piyasalar hakkında kafi bir 
kanaat edinildikten sonra asıl müna
kasa hazırlıklarına başlanmıştır. 

Münakasa yapmak teşebbüsü 
Denizbank kanununa göre müna

kasa ve diğer merasimlerden daha 
geniş salahiyetle hareket etmek ka
bil olduğu halde 1.800.000 küsur İn
giliz liralık bir siparişin daha titiz 
kayıtlarla verilmesi muvabk görül
müş, 7 teşrinisani 938 tarihine kadar 
mühlet verilerek firmalann İstan
bulda bulunan vekillerine teklifleri
ni kapalı zarfla vermeleri taahhüUü 
mektuplarla bildirilmiştir. 

Hesaplarını daha dikkatli yapmak 
üzere mühletin daha uzatılması bazı 
firmalardan istendiği için 14 teşrini· 
sani 938 pazartesi gününe kadar 
müddetin temdidi kararlaştmlmış-

tır. 

tekemmül eWrilmış olduğu neticesi 
nt- varılmıştır. 

lmpek& meydana çıkıyor 
Tam o esnada İmpeks meselesi 

meydana çıkmıştır 
Hükumet tmpeks işinin neticelen

mesine talikat'I İng•ltereye yapılacak 
bütün sipar,şlerin durdurulmasını 

E-mrettiğinden on oir vapurun ısmar 
lanması durjurulınuştur. 

HALKEVLERINDE l ...___ __ 
Müzik Dersleri 

B~ş Halkevlnde keman, plyıı.no, 
viyolonsel ve mandolin dersleri 1 Şubat 
1939 dan itibaren başlıyacaktır. K<1dın ve 
erkek isteklilerin her gün Halkevi İdare 
memurluğuna müracaatla kayıtlarını 
yaptınnalan lAz:undır. 

Muhasebe Dersleri 
F•tlh Halkevlnden: Evim1:zde muhııse

be dersleri açılmıştır. Bu derslere ginnek 
lırteyenlerln 1lç tane fotoğrafla her gün 
saat 10 dan 21 e kadar evimiz direktör
lüğünde yazılmalan rica olunur. 

Toplantılar, davetler : 

Gülhane Müsameresi 
GGlhane mtısamerelerlnln Qçünctısil 

21 - 1 - 939 tarihine rastlayan emn• gQ.nU 
saat 17.30 da icra edlldL Aşağıdaki mevm
lar Qzerine konuşuldu. 
1 - Prontosfl ne ty1 o~ bir rle ab
sesl vakast (Dah. asis. Cavit). 

2 - Rlln~en ne tamamen 1)1 edilmiş 
bir gOz kapağı kanseri vakası (Rônt. Ba' 
asls. Vasfi). 

dört, umum müdür ve müdür mua- s - Myelose tuntculalre (Asab. u1s. 

vinlerinin iştirakile sekize çıkan he- Sami). 

14 teşrinisanJde idare m~lislnden 

yet karşısında firmaların kapalı zarf All.4 
- tkt ıront mahtQJ. vaJaısı (Prof. Dr. 
Esat Birol). 

teklifleri kendi huzurlarında. açılmış 5 - Teşrih! mararlye alt bazı nadir par
ve rakiplere teklifler birer bırer pa- çalar (Te~. mar. asls. Hamdi). 1 mrıııııııım 

i!.:::!~11 
Tt'peba•ı Dram Kısmı 

Bu~ün ııaat 15.30 da 
~u akş;ım saat 20,30 da 
HAYDUTLAR 

lstlkl~I Caddesi 
Komedi Kısmı 

Bugün saat 15.30 da 
Bu akşam sşat 20,30 da 

06.LUMUZ 

raie ettirilmek suretile Herdeki çıka- 6 - Havadaki enerıde ve uzviyete te-
klübünün umumi heyeti senelik kongresi 
11 şubat 939 eıımartesı· gOnü •aat 1 .. da nlabilecek şikayetlerin önüne geçil- shi (Prof. Dr. N. Şakir). 

., u • • • MQnaka~alara Prof. A Noyan, Prof M 
yapılacakbr. EDeriyet toplanmadığı tak- mek tedbın alınmıştır. Her teklif ye- Cankftt, Prof. 1'. Şakir, Prof. V. Ôza~ 
dlrde 18 tubat 939 eumartes1 ennıı ayni ktinu okunarak bir heyet tarafından Prot. ıımmet Şaktr, Prof. A- r...at Birol" ı,-
-.atte tıoplanılacaktJr. mukayeseli l!ste taıu:im edllmişthö. tlnk eCmlflerd!r. 

' 

lann, ne kadar mühim olursa olsunı 
müzakere ve istişare yoluyla, Her 
Hitlerle birlikte imzaladığım dekla
rasyonun esasları dairesinde hallo· 
lunabileccğine kaniiz.,, 

Mister Chamberlaın nutkunu şu şe 
kilde bitirmiştir: 

"Silahları azaltmak için anlaşınca
ya kadar yapacnğımız iş daima kuv
vetlenmek ve istikbale doğru sakin 
bir cesaretle yüriimektir ... 

Fransaya karşı ithamlar 
Pari.5, 28 ( A.A.) - Romadan Ha

vas ajansına bildiriliyor: 
Her hafta Fransız siyasetini Avru

payı karı!)hrmak ve İtalyayı tahrik 
etmekle itham eden Relrız·one İnter
nazionali. gazetesi diyor ki: 

"Paris eğer İtalyan milletinin ce
liğini tatmak arzu ediyor'1a takip et
tiği manasız siyasete devam edebi -
1ir.,. 

Bu gazete beynelmilel Marksi'T.Tn 
ve Fransa için Avrupada partinin 
kaybedilmis olduğunu yazmaktadı:-. 

Fransanın teminat olarak İspanyol 
Fasını ve Minorque rıdasını iş~al et
mek tasavvuruna dair tefsirlerde bu
lıınan bu gazete şöy'e divor: 

"Paris bu şantajın altında Fran
konun muzaffer olmasını katiyetl<' is
tiyen faşist ttalyaya karsı kinini sak 
lamaktadır. Fakat Fransa müdafaa 
edilmesi lfız1m gelen ücüncü bir hu
dut tehlikesini nasıl isterse öy'e ta
savvur edebilir. Bu teh1ikenin ken
dini göstermesi münhasıran Fransa 
hükumetinin nasvonallst İspanvrı ile 
tesis edeceği münasebetlere bağlı -

dır.,, 
"O~-ı.ı-\. ~· .._ • , .. ~-- - ... :l ı. ..1!---

"İspanyol meselesi halledildikten 
sonra İtalyan talepleri me.,el~ini 
hal1etmek lazım gelece\dir tsonnvol 
meselesinin ha rn F'ranc;ız - tın lyan 
uyusma<:ının Hk şartıdır. Fakat Fran
sanm vaziyeti gittikce sarahaten 
menfi bir şekilde tecelli ediyor. Pa
rislilerin anlamak istememezliklert 
karşısınria Avrupa hadi<:e'eri ebedi 
bir kanunla çizilmiş olan mukadde!' 
münhAniye doğru yakla.,abilir. Bu 
takdirde söz topundur. Fransa. Avru
oanm emniyeti ve tamamiyeıti. için 
hakiki bir t~blikedir. Fr::ınsa eğer bir 
şantajla kendin,. ait o1mıyan toprak
ları ilhak etmiye kalkacak olurs~ t
ta1yan milleti s:lahlanıp hududlıın 
gererek azami müdafaa edecek ve ta
rih bakımından uzak veya yakın bir 
mazinin unutmıvan kalplerde açık bı 
raktığı hesaµlcırı kati ve devamlı su
rr>tte ha lleyliyecektir. 

Gazete netice olarak. "Fran<ıavı İ-
talyan gencli,ği ile tehdit etmekte ve 
kararını, seri ve geri almmaz b:r şe
kilde veN:'cek olan Berlin - Roma 
mihverinin kuvvetinden bahsey~e-
mektedir. 

Ciano, Berline gidiyor 
Berlin. 28 (Hususi) - Kont Ciano. 

Ravistağm p:ız<ı.rtesl ı?ünü yapaca!!ı 
toplantıda hazır bulunacağı tekzio 
olunuyor. Sade yakında Almanyaya 
geleceği teeyyüt ediyor. Alman ma • 
haf ilinin ziyareti al'Zl.l ettiklE>ri an la
Ştlmaktadır. Bu ziyaret eımasında Av 
rupanın umumi vaziyeti tetkik edile
ce k ve şarki Avrupa memleketlerinin 
mümessillerile yapılan konuşma l:\rrn 
neticeleri gözden geçirilerek mihver 
siyaseti ona göre tanzim edilerektir 

İtalyan bakımından en mühim me
sele Akdenizde takip olunacak müs
takbel siyasettir. ttalya. Fransaya 
karşı neri sürdiiğü taleplerde artık 
Almanyaya güvenmektedir. Yalnız 
Almanva. İtalyanın şikayetlerini ve 
Sinyor Mus~olininin bu bahis üzerin
de ne kadar ileri gideceğini ·anlamak 

istivor. 
Fransanın Minorka veva tspanva 

Fasını iş~aı etmesi tehdidi Berllnde. 
"Sinyor Mussoliniyi, Fransa ile si
mali Afrika arastnda Fransız sefer
berlik hattı üzerinde alabildiğini al
mıya, teşvik mahiyetinde telakki o
lunuyor . 

ltalyan Nazınnın nutku 
Münib, 28 (A.A.) - Evvelki gece, 

burada 900 kişi önünde söylediği bir 

29 - 1 - 939 

Eml116nD Aakernk Şub .. lnden: 
1 - Şubem.izde kayıth bulwıan lhtf7at 

era1mn:ı eenellk mutat :roklamalanna IS 
şubat 939 paazrtesl günü başlanarak 15 
mart 939 çarşamba günü nihayet verile
cektir. Yoklamada hicbir fevkalAdellk ol
mayıp yalnız İstanbulc:la yapılacakt.r. 

2 - 310 - 320 dahil doğumluların yok
lamalarına il şubat 939 pazartesi günün
den 15 şubat 939 çarşambaya, 321 - 32:5 
dahil 16 şubat 939 perşembeden 25 :,ubat 
939 cumartesine, 326 - 330 dahil 27 şubat 
pnzartesl gününden 15 mart 939 çarşam
ba gününe kııdar ynpılacakt1r. 

3 - Yoklaçıaya her gün snbahleyin saat 
9 dan 12 ye kadar devam edecektir. 

4 - Bu mi'ıdnetler zar!ınrla yoklamaya 
ı:ıelmlyen miikellenPrin ask~rlik kanunu
nun emretmiş o1rluğu C'e'.".:tla-la teczive edi
lecekleri gibi çalışmakta loı:JuklJn. devlet 
devairinde, fabrikalnrda ve husus1 mü
essp~elerde veyahut işçi olarık Jrlmlerln 
nezctindp bultınU'"ırlarsa yoı>:Jamala"ını 

yııptırmak ic:in vaktinrie askerlik: şUbC$ine 
göndermivenleri ve bu ycıklam:ılıın yap
tırdıklarına dair nilfuc: rfız•fanlann:ı. meş

rııh:ıt verdirmiyenleri, istihdam e1cnlerln 
de askerlik kanunıınun 93 üncü madd~ 
muclblnC'ı> cczalıınrhrılacaklan; 

5 - Yoklamanın devam ettiği muddetler 
zrırrında ve !!, 7. 1fi. 17, 27. 2R şubat ve ı 
mart tarihlerlnrle Emi.,önil merkezi, 8, 9, 
18, 20 subat ve 2 !lfı 4 mart t.arihlerinrle 
.ı\lr>mdıır, 10, 11, 21. 2? şubat ve 1!:8 mart ta 
rihlerinrle Kumkarıı, 13. 14, 23, 24 subat ve 
9 : 11 mart trırihlerinde Beyazıt, 15, 2!l, 26 
-şubat ve 13 - l:i mart tr-rlhlerlnde de Kü
çükpnar n:ıhl:velC'rine ait mnhall:lt mü
me'<«illeri $tıhede bul•ınmak ve !'lorulan 
hu~usta iyi cevap verebibneleri ic!n da
ha evvel mınt<ıkalarını J!ezerek :mevCtJt 
ol;ınlarını nüfus ciiıdnnlari\e birlikte şu
bcvP E.TPtlrc<'e1tler ve t.."lsra ile eC'nebi Mem
leke'lerde nlanhırın da adres1Pri'1i !'larih 
bir surette te~hit t'rlcrek yoklam:ı esna
~ınr'b haber ,.,,-,.cnkl,.rnir 

Yaba eı Er tı Y c'dt!ması 
Beyoaıu Yabancı Askerlik Sub"slnden: 
1 - 335 do6rumlu yahaneı eratın Uk 

ynklıım~lnrına b:ışlanılmıstır. Bu doğtrm
lul:ınn yoklam:>lnn h<>ftanın salı ve per
::-embe 11iinlerl sııat 13 den 1'7 ye kad:ır de
vıım E'dı:>r. 

2 - B"vo"lu kazacrı daJıillnde bıılun::m 

rnıo - 320 dııh!l) d()"'umlulann iht!vat 
yn'd:ımahrınn fi 'l'Uh"tt:m 11 sııhata kadar 
(321 - 3?5 rhh;]) r!rı~ımlııl:ırm 16 şuh,,t
t.ın 21 ~ıbat,., kart r (~"R _ 3:ın d::ıhl1' 27 

şuh<ıt1an l!i mart !l39 t~rih1-ı" kaıhrdır. 

3 - P.e<0llctac 'rnz.,sı dnhlli'1de bulunan 
('.110 - 320 nahın dn!hımlulınn lhtiy:>t 
V<"klım:-hrı 1? o;uhıtt::ın 15 ~ubata kaaıır 
(321 - 32ı; chhil) drıi'iı.ı1"1l•ılıır 22 şnhat!::ın 

"il ruh:>t::ı hı1ar 13?r. - :rnrı d.,1'i1) dnlhım-
tI'Ili'nlı il'ı"Y ~ ...... ~U.l.H'C 

kııdar df'vam edec~ktlr. 
4 - fht!vat eratın iH\n e<illPn ,ırt\T'lerıie 

hüviyet eiiıdanlarile bi•·likte saat 9 dan 
12 ve kadar her ınln suheve miir::ıC'aııtl::ın. 

fll Yabnnt"ı K:ıorlıVily A"'kerlik Şuhf!•ln· 

d .. n: Kadıkl\v TTo;l{üdar Bı>v'coz kazaları 
Ç<'\'l'~inde ntut'an t:ıo;r::ı rubPlerine men
~no ~·:ıb;ıncı 310 : 330 ıh.!hımlıı ihtiyat e
rııtın mut;ıt ohın ::;f'nellk yoklam;ıl::ırına 

6 ~ubat !'139 t"rihindc aşağıda g>isterllen 
ı:iiıılerde h;ı~lannr.,.,ktır. 

1 - 6 !llıbatt::ın 15 ırubat gilnf\ne bdaı 
310 : 3::!0 doğumlular. 

2 - Hl «<ııbattan 26 şubat g(lnüne luı.

d;ır 321 - 325 D. lar. 
3 - 26 ı:ııhstt:ın 15 mart 939 gününe k::ı

dar 320 : 330 dol'rıımlular. 
4 - Yoklamıyn ~elmiven yaban<"\ lhti

yııtlarla bunları resmt ve husust mi\esse
selerde lstihd:>m edenlerin askerlik kanu
nunun 93 üncü maddesi mucibince ceza
landınlacııl!;ı mın olunur. 

nutukta Italyan devlet naztrı Fari· 
nacci, şöyle demiştir: 

"İtalya, civarında bulunan Tunu.
sun İtalyanın cenubunu tehdit eden 
bir memlekete ait olmasıni hiçbir za
man kabul etmiyecektir. 

Cibutinin Fransada kalmasının 

Hamburgun bir ecnebi devletinin i
daresi altında bulunmasından farklı 
dei'rildir.,, 

Farinacci. netice olarak Alman 
nıiistemleke taleplerinin haklı ve 
mü~tacel oldui'hınu beyan etmiştir. 

Bu nutuk, Münih radyosile neşre
dilmistir. 

"Harbin önüne geçtlebilir" 
Londra. 28 (A.A.) - Sir Samuel 

Hoare, bir nutuk söyllyerek ezcümle 
şöyle demiştir: 

"Harp gayri kabili lclinnp değil -
d ir . Biz ist.ikball bize neler hazırlar
sa hazırlosm. cesaret ve azimle der
piş ediyor ve neticede aklı selimin 
galebP. çalacağından ümidimizi kes
miyoruz. Fakat her ihtiml!le karşı ha 
7.lr buhınmağa da azmetmiş bulurıu· 
yoruz. MiJlet. her ~vden evvel biz
cien itimı:ıt ~tml"'mi7:i ve hn11r hıılıın
m:-ım1zı her scyden evvel hizrl<'n iti
mat etmemizi ve hazır bultmmamrı:ı 

istemfc;tir ki, .şimdi elimizde riinden 

güne kuvvetlenen milli bir ruha da-

yanmış müthiş bir kuvvet mev"uttıır. 

Bizim eski, yorgun ve kuvveti a7 bir 

millet haline geldiğimizi iddi:ı eden-
lerin şimdi düsünmeleri tazımdır. 

Bunlar, 1914 te de böyle düşünmüs

lerdi, fakat uykularından fena bir 

şekilde uyandılar..,.. 
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ORANJ, MANDARiN, RUBI, KAPSIN, PURPUR 

Her Eve Lii.zım Olan 
YENi 

... 

~ocuk Ansiklopedi~i 
M üessesemtz tarafından neş

·s 

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lhun gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
llllda ve ders dışında aradığı bü
tün malO.matı bulabilb. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tnn dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri. 
Türk çocuklannın ihityaçlanm ve 
mektep programlanın gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
dltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

+··· 

mektep talebesine aynca tenzilAt 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilk.mektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re-
simlerle ve geniş malftmat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol· 
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetim 
anlatacaktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

Yeni Çocuk AnsfklopedL!I broş(lrQ.n- ı 

den bir tane göndermenizi ve mu
allimlere ait son tlyatırıw bildl.nne
nlzl rica ederim. 

lrim: • : ; : : : : : : . 1 

A.dreı: ; : • • • • : : : : • • • 

939 K. TASARRUF 

32,000 LiRA 
İKRAMİYE PLANI 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 EylGI, 

1 lkinciteşri~ Tarihlerinde Çekilecektir 

••»- iKRAMiYELER: • 
1 Adet 2000 Lirahl< = 2.000 Lira 
5 • 1000 n - 5.000 " 
8 500 n = 4.000 ,. 

16 • 250 " - 4.000 " 
'60 • 100 " - 6.000 " 

11 
- 4.750 n 

95 .. 
50 

" = 6.250 
250 • 25 n n 

- -- 32.00C . 
43s __ ---z-~ 

TURK HAVA KURUMl 
. . iik Piycin9osu uy . e. 11 Şubat 939 dadır. 
Dördüncü keşıd • O t• d 

.. .. f • e : 5 o • O O ıra ır... Buyuk kramıy 
00 10.ooo liralık ikramiveıerıe 

OOo ı2.o • d 
b ka: t5. ' . . d t mükafat var ır-

Bundan aş liralık 1ki a e • _ 
(20.000 ve ıo.OOo> • ilet alarak iştirak etmeyı fh .. 

y • t rtipten bır b i ngonun rnes•ud va bah+i· 1 
enı e. • Siz de p ya 

mal etmeyın•Z· • olursunuz. 
girınıJ iii8ilml 

yarları arasına 

Harici Askeri ' 
Kıtaat ilanları ..____ 

Çorluda inşa edilmekte olan in

san hastanesinin yeniden bazı fn.. 
pat ve tesisat ilave edilecektir. 
İhalesi kapalı zarf usulile 30-1-
939 pazartesi günü saat 16 da Çor

luda Kor. Satınalma komisyonun
da yapılacaktır. İlk pey parası 
3147 lira 68 kuruştur. Şartname ve 
projelerini görmek ve almak isti
yenler 2 lira 5 kuruş mukabilinde 

Çorluda Kor. Satınalına komisyo

nundan alabilirler. İstekliler ka -
nunun 2-3 cü ıaddelerindeki belge 

terle birlikte belli gün ve saatten 
bi• saat evvel teklif mektuplarını 
Çorluda komisyona vermiş bulun
malan. (318} (771) 

J 
SltnAMEN renklerde Jier simaya yaliııcm Veniis Rupan reklCim fiahna 

muhakkak tecrübe ediniz. 

YALNIZ 

IZILA G 
ÇIKACAKTIR 

D&.nlanmzı •ermekle llem ienumlze Te liem 'de ~ızrlaya yardım etmiş o~acaksmız. 
Müracaat yeri: 

lstanhulda; Postahane karpsmda 
KIZILAY satıJ bürosu, Tel. 22653 ve . 

Postahane arkasmda. Ankara Caddesi köşesinde Kahraman rade Han, 
ILANCILIK KOLLEKTIF ŞiRKETi. Tel. 20094/ 95 

DABKOVIÇ 
ve Ski. 

Vapur Acentahğı 

cSCKULDT • ORIENT • LINI!• 
Eşyayi ticariye nakli t~n seri posta: 
ŞARK • GARP HATTI (Hamburg, 
Beremen, Anvera, Yunanistan, Tür
kiye Bulgarlstaıı Romanya ve av
del 
Eşya tahlb'est l~ beklenen .,.._ 

purlar. 

Glucksburg V'Bpurtı %S Şubata doğ

nı. 

Duburg vapam 5 Şubata doğrn 

Tahmn için beklenen vapurlardan: 

Marftzıı vapura 4 Şubata doğru. 

H. PAJKURIC 

Vapur Acentası 
1tZET$KA PLOVIDBA A. O. de 
Kotor Batl<aft antantının el<onomlk 
konferaneında teala edllen enter
balkanll< hat. BOyilk IDl<ı modern 

vap""' ne '-"-"t.u1, ~·"~ Pi · 
re. Korlo, Arnavutluk, Dalma"ya 
ı;ahlll, Trlyecte, Venedlk ve Susak 
araaında munta:nım po8'ta. 

Yolcu ve eşyayt ticariye alır. 

TenezzQh ve :ı!evk seyahati fçln 
Mnstesna fırsat. 

KÖSTENCEYE 
İlk posta !1 K. Sl\nl 'lllat 14 de 

PİRE, KORFU, Arnavutluk Dal

rnnçya sahilleri. Venedik ve Tr!yc.-s

teye ilk posta 4 Şubat ıınat 13 de. 

Her nevi ta!ııilAt için Galntadıı 

(Yolcu salonu karsıııında) umumf 
ocenteliğe: Telefon: 44708 ve bOWn 

tdarehnnelerlne mOracaat. 

=-' •• , 

GOZELLIGINIZ 
iÇiN 

KREM" BALSANİN 
KANZUK 

Biitiin dünyaca takdir edil- A 

miş sıhhi" güzellik k"remleridir. 
Gece için yağlı, gündüz tçin 
Yağsız halis acıbadem çeşitlerı 

hususi vazo ve tüplerde satıbr-

İNG!Ltz KANZUK ECZANESİ 
İSTANBUL - BEYOGLU 

Dr_ HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14,30 dan 
18 e, Salı, Cumartesi 12 ye kadu ft.. 
brava. DivaDYOlu N o. 104. 

Hayvan alım satım ve harekatında hayvanını bir kazadan diğer bir 
kazaya gerek satmak veyahut nakletmek suretile geçiren hayvan sahip
leri hayvanlarını evve1a kayıtlı bulunduğu kaza veterinerliğine müra
caatla .kaydını sildirmesi ve gitti/ti kaza vcter1ner1nde kaydım yaptır

ması elzcın görüldüğünden bu hususa riııyet etmiyen hayvan sahiple
rinin alım s:ıtım vesatre muamelt'ltı yapılmamakla beraber belediye ten
bihine riayetsizlik noktni nazarından da tecziye edileceği ilan olunur. 

, Emsali arasında en güzel ve 
şık mobilyalar satan 

(Eski HAYDEN) Yeni 

BAKER mağaz ları 
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI takımlnrı 

zengin çeşitler her yerden iyi 
şartlar ve ucuz fiatlarla 

illi -••• bulursunuz. 

(692) 

MÜTTEHiT 

ERMIS • EMNiYET- KARTAL 

Konserve Fahrikalan 

Türk Anonim Şirketinden : 

Ticaret Kanununun 361 inci ve 

' 

Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci ıartı. 

şirketimizin esas Mukavelenamesinin 
22 inci maddesi mucibince hissedar

lar 1 Mart 1939 Çarşamba günü saat 
11 de İstanbul, Ayvansaray Demir • l hisar caddesi 90/ 54 sayılı fabrika _ 

mız binasmda sureti adi~e yapıla· 
cak toplantıya davet olunur. 

1 
Petrol Niz m 

Kepekleri ve saç dökülmesinı 
•edavi eden tesiri mücerrep bir 
ilaçtır. 

Divanyolunda eski Arifın yeni 

Adliye Sarayı Kıraathanesinde 
Bayram geceleri ve her Cumar-

tesi ve Pazar günleri akşamı 

Darüttalimi Musiki 

Ruznamei Müza.fierat: 

1 - İdare meclisi ve murakıp ra
por] arının okunması • 

2 - 1938 senesi hesabatının ve 
bilançonun tasdiki ve ıdare meclisi 
azalarının ibrası 

ı 

3 - İdare meclisi azalarının inti
habı, 

. 4. - 1~39 senesi için murakıp ta • 
yını ve ucretinin tesbiti. 

Esas ınukavelenamemizin 23 ve 
25. . 

mcı maddeleri ahkamına tevfikan 

en az 20 hisse senedi sahiplerinden 
asaleten veya vekaleten toplantıda 
bulunmayı istıyenler, hisse senetle -

rini toplantı gününden on gün evvel 

şirketin Ayvansaraydaki fabrikası -
nın veznesine tevdi veyahut hisse se
netlerini Bankalardan birine tevdi e

derek ahnan mnkbuz ilmiihaberleri

ni şirketin veznesine ita etmeleri i
cabeder. 

İdare 1\fcclisi 

Istanbul, 28 sonkanun 1939 

lOhrevt ve cırt haatalıkf11,., mUt.,P.•• 

Heyeti müsamerelerine başlıyor 1 Dr. a i .. 1 er 
MeJMıhat 25 Kuruftur. >ğleden sonra Beyoğlu Ağacıırrı 

•••••••••••m•1ı•a•w~tf I rn~rımıfüı No 133 "J'plpfrm • 4ı;ıf;" 
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GRİP 

LE • r• ... ww11wweae,w•AA 

Taksim İZZET Gazinosunda 

ve Arkadaşları 
llavetcn Balıkesirdcn sureti mahsusada getirttiğimiz 

ÖZ ZEYBEK SAZI 
Refakatinde Milli oyun ve şarkıları bı.J akşamdan rtibaren 
Pek yakında KOZAK YAYLASINDAN getirteccğimiz 

oyunlarını görmenizi tavsiye ederiz. 

başlıyor. 

efelerin 

Cinsi Miktan Muhammen B. % 7,5 Eksiltmenin 
tutan tenıinatı ~ekli saati 

Lira Kuruş L ;ra Km·uş ---
Taktir cihazı için 31 kalem 550.- 41 25 Açık 14,30 

montaj malzemesi 
Teknik aleti 20 kalem 1258.10 94 35 Açık 15 

I - Dıyarbakır Fabrikası Taktir cihazı montajı için satın alınacak 
bakır, çelik, gaz boruları, çelik, gaz flanşlar; valf, Bakor gibi 31 kaler 
malzeme ile Şarap laboratuvarı içjn de 20 kalem teknik alat şubemiz 
deki listeleri mucibince ayn ayrı açık eksiltme ile satın alınacrıktır. 

Il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında ya 

zılmıştır. 

III - Esiltmelcr 9/2/ 939 tarihine rastlıyan Perşembe günü hizala 
nnda gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesındl' 
ki Alım K9misyonunda yapılacaktır. 

iV - Listeler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tay:n edilen gün ve saatlerde 7o 7,5 

~~venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeler 
ılan olunur. (514) 

OSMANLI BANKASI 
1 LAN 

Memlekette tasarruf hareketinin inki'3afına hizmet arzusunda olaı 
OSl\l~'JLI BANKASI, Aile Sandığı (Tasarruf Cüzdanı ) hesabma te\ 
diıat yapanlara kur'a keşıdesi suretile aşağıdaki ikramiyeleri tcvzie ka
rar vermiştir. 

Keşideler 25 Mart ve 25 EylCıl tarihlerinde icra olunacak ve her ke-
şidede aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 

1 adet T. L. 1000.- Türk Liralık 

4 " " 250.- " " 
5 .. " 100.- " " 

25 " 
50 " 

Yani cem'an 85 adet 

,, 

" 

T. L. 

50.-
25.- " ,, " 

" 
5.000.- Türk Liralık ikramiye. 

Aile Sandığı hesabındaki mevduatı kur'anın keşide edildiği tarihe 
takaddüm eden altı ay zarfında: 

T. L. 50. - Türk Lirasından aşağı düşmemiş olan her mudi keşide-

lere iştirak edecektir. 

Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu ilanları 

500 adet ısp.ırto takımının müte
ahhit nam ve hesabına açık eksilt
mesi 30-1-939 pazartesı gunu sa· 
at 10.30 da Tophanede İstanbul 
LA. Sa. Al. komisyonunda yapıla-

tır. Tahmin bedeli 1375 lira -

dır. İlk teminatı 103 l:.ra 12 ku -

ruştur. Şartname ve nümunesi ko

misyonda görülebilir. İsteklilerin 

kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. (314) 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türk ipe Cümhuripeti ile münakit mukav~lenamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 
( 24/6/ 1933 tarihli 2435 N~tn•r .. I• R-... 1 C---h- J 

Sermayesi: 

i htlyat a~çesl : 

10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 1 nglllz Lirası 

Tilrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

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

MISIR. KIBRIS. YUNANİSTAN. tRAN, 1RAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAVI ERDÜN~e 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

rtesabı cari ve mevclual hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebı memleketler üzerine keşide senedaı 
Borsa emirlerı. 

Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avanş. 
Scncdat lahsılatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık · 
Kasalar Servisi vardır. 

iskontosu. 

Piyasanın en milsait şartlarlle (kumbaralı veva 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

, 
\ Gençler! 

Sizi en fazla düşündüren Ergen
i klere (Yüzünüzdeki sivilceler)e 
karşı yegane çaresi olan VİROZA 
yı bir defa tecrübe ediniz, ve ala-

1 cağınız neticeden hayret edecek-

! ı siniz. 

Yalım iyi eder 

1,~ ...................................... . 
T. C. ZİRAAT BANKASI 

Kurulus Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
lkramive Yerecek ---

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihharım: tasarruf hesarılıuınıla P.n ıı 
50 lirası bulunanlua senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl~P 

göl'e ikramive dni?ıt ıl~caktır. 
4 Adet ı .000 Liralık 4.000 Lm• 

,. 
500 
250 " 

" 

2.000 " 1.000 .. 
40 " 100 " 

4.000 .. 
5,000 ' 

" .. 100 ,. 50 
4.800 . 

" • 120 ,. 40 
160 • 20 " 3,200 ~ 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene tc-mde 50 lirachn aı::ai"tı 

rfi.ic;miverlere ikramiye çıktığı tAkdirrle et,, ?O fazfoc;ivlP verilecektır 
Kuralar senede 4 defa. t Ey1ul. 1 Birincikfinun. 1 Mart ve 1 fl~1'.i 

f ................... ml•'Blllll .... Wi!IRlml!IBlfım ... mll~AA~WD·'iamml .. a 

lhtiyarhk tedrici zehir!enmelttir. 
Kabız, zehirlenmenin birinci amilidir. Karaciğe

rinizi, barsak1arınızı Bad Kissingen menba sulan 
hülasalariyle yapılmış 

ldSSINGA MÜLEYYiN Hapları 
kullanarak vazifelerini tanzım edıniz. Akşamları 

yatarken 1 - 2 adet alınır. Her eczanede bulunur. 

SiKGE 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantah S t N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 ila 500 liradır. 
- El\ISALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR -

Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 
S t N G E R SAAT MA<iAZALARI - İstanbul Eminönii. Tel: 21964. 
İstimlak: dolayisiyle mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunacaktır. 

• • Askeri Müze Müdürlüğ··nde 
Askeri Müze Bayramın birinci günü kapalı diğer günleri açıktır. 

(301) (643) 

Samsun Belediyesinden : 
Şehrimizin 250 lira ücretli Elektrik mühendis ve işletme mildürlüğ 

münhaldir. Taliplerin vesikalarile belediyemize nıiıracaatları. <633) 

O S h Şen l Sahibi ve Neşriyat l\foıHirü Ha 

1 

ve mikrobun yaşamasına, üremesine kat'i ve muhakkak mani olur. #. r. UP 1 ses 4 Lfıtfü DÖRDÜNCÜ Gnzetecilik 

1 

VIBOZA, bir güzellik kremi değildir, mütehassıs kımyagerler ı l ldraryolları haatalıkları mDtehaao;ıs• 1 Neşrıyatı 'I. L. S. Basıldığı ) er J 

1 1 

tarafından fenni ve sıhhi birsurette im.al edilen bir merhemdir. BeyoJtlu Yıldız sineması karşısı Lek· l 
• ter :u'IArlıman. Faklrlr.,.P ,.,.., .. ,..,,, Matbaası 

, __ 
11 

Her eczanede bulunur. •~!!!!!!!!l~ii!ii!i!!!!!!!!!!l!!!iiiii!~~ı,, 1 Tel. 43924 ••••ili __ _,_ 


