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Almanya Aleyhine Birleşecekler 

ÇEKOSLOYAK \ k ı k llh Gö~:.:~.n e os ova yanın akı Dün 
Edildi ~·-~,:.n;.:. ilojn Berlinde Resmen Protesto 

•l'fo•ll•d• yolu izerl•· 
d• l>ulunon lomanya 
••• .,.,,., '" veya "" Amer·ıkanın da 
feldlde llalle mecl>ur-
dur. Çünlcll lomaaya lcfirakile 
terei Ukray•anın, ıe- S I 
tt9l lallonlorı• ıo• la· Bir ~fima 
'"ldlr. 

tı Yapllıyor 
-.: M. Zehri)'G SERTEL Londra, 18 (Huausi) - Bugün In

~anm 1fp1i artık bir giltere ile Fransa hükumetleri birer 
._,_~. Bu emri ft:kiin leh ve nota ile Almanya hükumetinin Çe
~Qlade söz aöylemenin Sl1'MI geç.. koslovaıkyayı işgal ve ilhak etmesi
~ · Binaenaleyh İngiliz Batv*i- ni protesto ettiler. 
'- e\'velld akpn*i feryadı, İngi- Amerika da Almanyaya bir nota 
"t '-tbuatmm hiicumlen, İngiltere göndermek üzeredir. Onun da 1ngiL 
~nm Almanyayı protestoya tere w Fransa gibi hareket edeceği. 
~ ri, müsbet netice w nni- Hariciye mü.steprı Summer Vells'in 
~~ ~ ileri gidemez. Cüniıurrelsl Roolevelt 'in tuvibi ile 
~~ dünya efkln umumlyeshı.ln diln yaptıtı beyanattan anlqılıyor. 
~. demokrat devlet adem- Mister Vella, Amerikanın serbest ve 
~ . hilcumlanndan ve ctOn,a miistald1 blr milletin elinden hürri
tıı1.._ ~ tenJddinden lmrkmut yetinin muvakkaten ahnmasile netice 
~ ile Münib lmafenuısmdaıld (.Sonu Stı~ l O, Sa.: ZJ Kararlan lnwiln laiilıünuk lıalnnı olan Münila Konlerrt11161mn tlört riilıni: Claamberlctin, DalaJier, Muaolini .,. Hitl.r 

ae de bug6nWl JllU'fdfaktyeti - ------------------------, 
4ldebnJırdl. 

~ ' 
~ ılbl 16rnwte, onJan tah-
~ flerlıdnJ görmefe Ç91'f81nn 

~ larsan 80D hadi8eler k-. 
,~etimiz f1J7 bwıclım 

• •• 
Nıhayetlenmek U zere 

'-ta~~ heubı «5rilldnk- Şehrimizde intihap lugln Sacd' 4 CW 
~. 0ıacaı1 ve Sekizde Reyler Tasnif Olunacak 

"-t al.._ -:.ııvvet •ll nere,e ta
~? t,ıe fimdi dünyamn her 

' heı-kesi en zlyede mefgUl 
~Udur. Batta İngiliz BqvekUi 
~ halde herm mruyor: Son 
' ~e Orta Avrupada cereyan 
' lalci1ae1er, büyük bir maceranın 
~ ~. yoka bq1angıcmı mı 
~eder? Kuvvetle dünyayı fet-

' isteyen bir tefebbiil brp-
~? 

Almanya. lktısaden Teslim Olması 
fİn Bükreıe Bir Nota Yermiı. 

Romanya Askeri Tedbirler Aldı 

Italyada Geniş 
Harp Hazırlığı 

Almanyaclan, Hergün 

Harp Malzemesi 

Gönderllmekteclr 
Roma, 18 CHusust) - Iyt t. 

ber alan sall!ıiyettar di,plomat-
ların verdikten haberlere göre, 
Italyamn ıülainu muhafaza eL 
mesi, dimyanın muteyakkız gö,_ 
lerini kendinden uz:ıklaftırmak 
ve yapılan istihzarata dikkati 
~. 

Çünkü ltalya~ büyük hazır. 
!ıklar vardır. Bu hazırlıklar pek 

yakında ciddi bir harekete ger.i
lecell kanaatini verme)ttedir. 

İhtiyat efradının allAb altına 
alınınasma devam edilmektedir. 
Bilhaasa deniz ve tayyare müte
hasaulan toplanmaktadır. Her.
gün Almanyadan İtalyaya mü
hiın miktarda harp malzemesi 
ithal edilmektedir. Brener ge
çidi civarında mühim tahşidat 
vardır. İtalyan donanması üsle 
rinde bağlı bulunmaktadır f. 
talyanın şimalinde Alman bom 
bardıman tayyare filolan lfÖrill· 
mektedtr. ltalyan tayyare kuv· 
vetleri de Sicilya ve Libyada 
tahşit edilmektedir. 

i Bir taraftan İspanya istika 
metinde de aevkiyata devam • 
dilmektedlr. 



PENCEREMDEN 

Bu, Bir Armut 
Meselesidir 

Yazan: M. Tur~ TAN 
Denizbanktan 
Açıkta Kalan 
Memurlar 

Bahçekapı Yangınının 
Failleri Tevkif Edildi 

• 

Muallimlerin 
Dünkü 
Toplantıları 

Berlindeld 7abancı matbuat cemi· 
yeti mensuplanndan Bollandah bir 
meslekdaş, yirmi millet paetecilui 
arasında bir anket tertip etmeyi ka
rarlaştırarak sual varakalarını sağa 
sola, yu.kanya aşağıya •oğru yola 
çıkarırken &enim ıuluna da bir tane
sini göndumif. 

Denizbank teşkilatını devlet ser- Istanbul öğretmenleri yardım ce. 
mayesne kurulan müesseseler kanu- Eczacı Hasan; Maneviyatım Kırdmamıştır, miyeti senelik kongresini dün üniver 
nuna uydurmak için yapılan tetkik- I aite konferans salonunda maarif mü
ler ikmal edilmiş ve netice umum Jİm• A ynl yerde Devmna ÇC.hıacağım, Diyor dürü Tevfik Kutun riyasetınde akdet 
müdürlük tarafından vekalete bildi- miftir. Kongre açıldıktan sonra kia
rilmi itir. Bankanın idare ettili malt 1 Bahçekaplda Hasan ecza depown- nwı FaJda dairesinde bir yangın re heyeti raporu okunmuştur. Bura. 
sere/ vap°urları, liman vapurları, fab- d~n ç:karak üç büyük v~. dört küçük çıkmıştı. O zamanlar müddeiumumi-! porda bilhassa şunlar kaydedilmiştir : 
rikalar havuzlar ve doklarla Istan- dukkan ve mağazanın kul olmasile lik tarafından tayin edilen bir keşif Bu senekilerle beraber üç seneden
bul, ız:rıir. Mersin ve Trabzon limall- neticelenen yangın tahkikatı dün de heyeti depodaki eşyanın miktarını beri 34 muallim vefat ederek mes
ları, fenerler ve kılavuzluk gibi mü- devam etmi!5tir. ve kıymetini tesbit etmişti. Bu zeva- leketin ayrılmış yardım cemiyetin n 
esseseler gruplara ayrılarak bankaya Tahkikatı idare eden mtlddeltimu- tm tesblt ettiği 'l'Abmlara göre o giin bu 34 meslekdaşın tavsiye etmi~ ·oı
bağlı hükmi şahsiyeti haiz bir ida- mi muavini Rıfat tahkikatm bir müd ıçm de~'ki malzemenin . maliyet ı duğu kimselere yaptığı yardım 9380 
re haline getirileceklerdir. det daha devam edeceğini ve tşin fiatıntn 112.500 ve satlş fiatmm da !ırayı bulmuştur. Ayrıca hastalanan 

Onun adımı ve lıtagila çalqtılmı 

gazeteyi nereden öğrendiğini merak 
etmedim. Çünkü Berlindeki yabancı 
matbuat cemiyetinde Türkler de 
var. Muhakkak ki o ı:nillettaşlardan 
biri Botlandah nıeslekdap beni ta
nıtmqtır. 

Anket şu Uç sual Ozerine kurulu: 

1 - Avrupa sulh ünün ya~aması 

için otoriter ve demokrat memleket
ler arasında iyi münasebet ve iyi bir 
iş ortaklığı kurulmasının lüzumuna 
inanıyor musunuz? 

Z - Otoriter ve demokrat memle
ketler ualannda iyi mOnuebet ve 
ahenkli bir Jı birllji kurulmasUU 
mümkOn ıörilyor musanuzT 

Denizbankta bazı servislerin lfığvı meşhut suclar kanunu çerçevesine 150.000 liraya baliğ olacağı anlaşıl- muallimlerle ailelerine. faiz ahnma
dolayLc;ile açıkta kalan 43 memurdan ginniyeceğini tesbit ve dün sabah mıştt. Deponun aşa~ yukarı ayni mak ve taksitle ödenilmek il~ere 
yirmi üçünün lktısat Vekaletine suçlu olarak vakalanan Rizeli Meh- kıymeti muhafaza ettiğini nazarı dik- J025 lira da borç para verilmiştir. 
bağlı müesseselerle birleştirilmeleri met oğlu Ali Topuz ile Mustafa it.o- kate alınak maddi zaranm. olsa da Cemiyetin gelirini çoğaltmak için a
takarrur etmişse de diğer yirmi me- valıyı Sultanahmet sulh birinci ceaıa pek udtr. Fakat otuz seneden.beri za aidatını günü gününe tahsil etml
mur hakkında henüz bir karar veril- mahkemesine vererek sorgusunu ben yalnız bugün icin değil, bundan ye çalıştıktan başka danslı çaylar, 
memiştir. yaptırmış ve ikisi hakkında da tevkif sonrası için çalışmıştım. Deponun deniz ve kır gezintileri tertip edi1-

Bankaya müracaat eden memurla- karan almıştır. Yalnız AB Topuz yanması ile tzmtrde. Ankarada ve İs- miş. me~tep. defterleri. muallim. ve 
ra yanm maaş nisbetinde bir tazml- 1340 doğumlu oldutu için kanunun tanbulun muhtelif temtlerindeki ,o· talebelen alakadar eden bazı kitap, 
nat verilmek istenmiş, fakat memur· tarif ettiği şekilde firik ve miimey- belerime Hasan müstahzaratt yetiş- ve mecmualar da çıkanlmıştır. 

3 - Böyle bir lmklna kail oldu
ğunuz takdirde istinat etti;iniz se
bepleri balı eder misiniz? 

lar bu şeklin ancak banka ile tama.. ytz olup olmadığının tesbitine lüzum tlremiyeceğim için manevi zaranm Bundan sonra cemiyetin varictatı-
men aliıkasını kesen memurlar hak- görmü' ve kendisini tabibi adill~re milyonlara baliğ olacaktır. nı çoğaltmak 'için ileri sürülen ted-

Anket sahibi, kendilerine 111a1 va
rakası yolladıit muharrirlerin ana 
dillerivle cevap vermelerini bilhassa 
rka ediyor .• Ve cevaplann yirmi sa
tın g~memealni de istiyor. 

kında tatbik edilebileceğini ileri sil- muayene ettinnJştir. Tabibi adil Sa- Hayatı birleri ihtiva eden raporlar okunmuş, 
rerek parayı almamışlar ve çok muz- lih Ha~m Ali Topuzu muayene et- ArkadaşnntzID hayatı ha'kkmda bilanço ve hesap teftisleri raporları 
tar vaziyette kaldıklannı, diğer dev- miş ve kanunun aradığı farikllk ve bir maldmat ~ermesini rica etme- da okunarak tasvip edilmiştir. 
Jet memurları giıbf bir vazifeye ta- mümeyyizlik hassasını bulduğu için si :erme de f'Ullan söylemiştir: Yeni idare heyeti, hesap müfettiş. 
~n edilinclye kadar açık maaşı ve- raporunu vermiştir. İşte bundan 10n- _ Takriben otuz 1ene evvel Be- l~ri de ~lld~kten '°?ra ~ualllmle
nlmes;nı istemişlerdir. Bu memurlar ra iki suçlu hAıkimin önüne ç*anl- yazıtta ldlçilk bir eczanem vardı. nn diledı~len de tesbıt. ~ılerek top-

Finllndiyalı, İskandinavyalı, Da
nimarkalı, İsviçreli, Macaristanlı, 
Polonyalı ve daha bilmem nereli 
muharrirlerin bu anketi ne •metle 
telakki ettiklerini ve ne yolda cevap 
verdiklerini kestiremem. Fakat be
nim cevabım, yirmi satın bulmak 
şöyle dursun, yirmi kelime bile tut
madı, çDnkU Hollandalı muharrire 
şu dört kelimelik cevabı yolladım: 

ayrıca ve]çalete de müracaat etıni§- mışlardır. Bundan 10nra şimdiki Mehmet Ka- lantıya nıhayet verilmıştır. 
lerdir. Haklın iki 1Uçlunun hOvlyetJeıVıl zmı eczanesinin bulunduğu mahalli --o--

DENiZ Ye LiMANDA : 

Seyyah Vapuru 
Dün Ge?cli 

Bu, bir armut meselesidir! 

Alman bandralı General von Sten
ben transatlantiği ile gelen Alman 
!:eyyahları dün gruplar halinde gez

OkuyucuJarun gibi şaşırmış ola- mişlerdir. Seyyahlarla beraber üç te 
cağı~ı ~ahmin ettiğim anket. sahibini sinema operatörü şehrimize gelmiş
ba suf onda ve a~ıkça tenvır etmek tir. Sinema operatörleri şehrimize ait 
isterim:: Bir Yıl evv.P.1 ben Rarlina. tlll1sttlt :rrmmllT'tthl'rlTrtnmlertnt ~
uğrıyarall:'Jt!BndJiya geçmiştim, Al- mek üzere dün belediyeye müracaat 
man devlet merkezin~e yemekle~- etmişlerdir. Verilen müsaade fü:erine 
den sonra ağıza ahnabılec:ek ~ek ~ır Alman filmcileri diin ~rin bir çok 
elma, yahut armut bulmak ımkanı manzaralarını ve Boğaziçini filme al
yokta. En büyük lokantalarda "1• mı,lardır. Alman seyyahlarım hamil 
miş,, diye önümfize sUrillen nesne- vapur, dün aksam Boğazda bir tur 
ler ya çürük, ya kavruk şeylerdi. 'yaptıktan onra Kıbrısa gitmiştir. 

Londrada bu yemiı Jatlıflnın ak-
sine şahit olduk. Her bü;ük cadde- llr Vapur Karaya Oturdu 
de üç ~ tanesi kurulmuş olan ye- Bir haftad.anberi devam eden şid-

detli soğ\ıklar dün kınlmıı ve deniz
miş ticarethaelerlnie üzümden ~f- lerdeki fırtına sükunet bulmuştur. 3 
taliye kadar her meyvanın hem ta- gi.ındenberi Büyükdere önlerinde de
zesl, hem aliylllilası bulunuyordu. mirli bulunan vapurlarla yelkenliler 
Me\·sim meselesi Londra yeıniıçile- dün Boğaza açılmışlardır. 
ri için meçhuldtl. Oalar ~ID her &il· Fırtına tesirile Yunan bandıralı 
ntlnde her yemişi dükkanlannda Genes vapuru Bozcaada civarında ka 
buluaclumıak lmklntnı elde etinlf- raya oturmuştur. Vapurun kurtanl-

lerdi Lokantalarda da . i ması için gemi kurtarma idaresınin 
• aynı yem ş bir k . . . . vapuru aza yerme gıtmiştır. 

bereketi vardı. Benim bu bereket a- E · · d d - rt - d be k 
rzıncan a o gun en ri ıaa 

ruuıda dikkatimi bi1haua ~ken bb fasılalarla yajmur yajmaktadır. Ha
nevi armuttu. Ta Kaptan getirildiği- va kapalıdır. 

ni öğrendlllm ba armut, ldlçUk bir İzmir ve muhitinde batı karayel 
karpuz bilyüklüğündeydi, ndis ke- rüzgan ve yağmur şiddetini ara ura 

limesiyle ifade olunamıyacak kadar 
rUzeldi, aiıza ahnır alınmaz eriyor
ılu. 

Bir sfin Ruayal otelin yemek sa
lonunda bu armutlardan birini hay
retli bir iftiha ile yediğim sırada 
kendisini Berlinde tanıdıtım bir Al
man çıka eeldi ve benimle muaafa
hadan sonra önümdeki armudu ıöa
terdi: 

- Demokratlar işte bunlan, oto
riter dediğiniz hükilmetler halla da 
Berlinde sördilğünüz çürük elmala
n yiyorlar, bu vaziyette iki zilnıre
nla Hndan dost olmasına lmkin 
mı var! • 

Ortaya athflm şu armut meselesi 
halledilmekle aradaki geçimsizlik 
giderilebilecek midir!.. Burasını 

takdir etmek benim elimden gelmez, 
eelemez. 

Bir Onlverslteli Zehirlendi 
iki gün evvel Beyazıttaki bir pas

tacıdan pasta yiyen bir üniversiteli
nin zehirlenmesi üzerine Universite 
Rektörlüğü belediyeye müracaat e.. 
derek altı bin üniversitelinin her 

" emek süt ve pasta aldığı Be-
gun y ' d"k 
yazıttaki gıda maddeleri satan ~ -

arttırarak devam etmektedir. 
Ş. Karahisarda dört gündenberi 

fasılalı kar ve yağmur fırtınalan de
vam etmektedir. Kasabaya düşen 

kann yüksekliği 21 santimi bulmut-
tur. 

Bir Çiftlik Köylüye 
Veriliyor 

lzmir - Ziraat Bankasına mcr
hun bulunan Bulgurca çiftliği, .için
de bulunan köylülere taksitle satı
lacaktır. 

GONON RESiMLERi: 

ve yaşlannı tesblt etti. Alinin on bet. tesis ettim. Burada yaptığım ilk MOTEFERRJK : 
Mustafanın da on sekiz ,..ıanm bl- mo.t.hzar da Hasan kuvvet JUrubu
tirmedlklert anlıqılıyordu. dm. BUAhare Anadolu hanı altındaki MüstakD Ressamların 

21 inci Sergisi 
Hakim suçlularm yaşlanm naza- depoyu açtım. Ve tam 1923 te de; 

n itibare alarak 10rgumın gizli ya- evvelkt ~ Od 1Ut içinde yanıp kül 
pılmasma karar verdi ve neticede olan depoyu tesis ettim. İfte ha-
her iki suçluyu tevkif ~I. Jatımm en muvaff.ıdyetli devresi Müstakil ressamlar ve heykeltn~ 

Jar bırliğintn bu seneki sergisi diln 
Müddeiumumi muavini Rıfat tah- bu depoda açılmıftır. Bugün beı yil- saat 15 te İstanbul Dağcıhk klllbiln

kikata el koyar koymaz, depo sahibi rli miltecavfz mOstahzamn ve muh-
de vali ve belediye reisi namına BeHasan da dahil olduğu halde depoda telif memleketlerde kazandığnn iki 
yoğlu kaymakamı HikmP.t tllrafmdan 

çalışan on beş kişiyt ayn ayn cağırt- yüzden fazla madalyam vardır. 
açılmıştır. Sergiye birliğe dahil olan 

mış ve bunlan tecrit ederelt tfadele- f>epo~n yırnmHile 30 senelik si- bütün ressamlar ve heykeltraşhr lş-
rlni Jılmıçhr. Hasan: vimin m.ahvolnuıc:ın:ı rI7.R oMUorPf'Pk tll"'tlh t:tııııi<" . ' l5 ' ., nu• ..,.,.. uıuu 

- Ben sinemada idim. Yangm1 o- değilim.. Mümkün olduiu kadar ki- Ur nutuk ı:ıövliyen blrl'k reisi hey. 
rada haber aldım, derıµş ve hAdhıe sa bir ~amlnda ~rannıın tellfisine k lt R ...., ~ s rM e f.+trak eden 

• • A b 1 d ıı.. .. V 'Ik i 1 k ~-ı e raş aö•P e 5•Y i" ile hiçbır alakası u unma ı1pnı soy- calışacağmı. e 1 ı o ara esıu 
1 

h k it 1 ---• 
. b' ressam ar ve ey e raş arın m~-

lemiştir. depoma yakın bir mahalde yenı ır . . 
Eczacı HaMJn ne diyor? depo açacağım. Yangın maneviyatım lerinı izah etmifıtlr. 

Hasan müstahzerat deposu sahlbi üzerinde hiçbir tesir yapmamıştır. Sergide, resim, heykel, dekorasyon 
Hasan. bir arkadaşunıza demiştir ki: Biraz yaşlı olmama rağmen. bundan kumaş. model, ve vazo gibi 150 den 

_ Depomun yandığına çok müte- 30 sene evvel Beyaztttaki eaanede fazla eser teşhir edilmekte ve bilhas
essirim. Maddi zararım belki pek az- bulunduğum sıradaki hisaettiğim sa seramik nıevzular, dekora&y0n iş
dır. Çünkü depo 100 bin liraya sigor- kuvvet ve kudreti bugün de ayni ~ terine ait motifler, bu sene daha ge
talıdır. Bundan 5-S ay evvel depo- kilde duymaktaymı. nif yer alımt bulunmaktadır. Sergi 

Belediye, Otobüs 
Satın Alıyor 

Belediye, şehir otobüsleri için mü-
racaatta bulunan firmaların müra
caatlarını tetkik etmektedir. Bu fir-
maların bir kısmı, mazot ve yahut 
linyit madenlle ltletllebilecek, otobüs 
ler vermeli teklif etmektedir. Bu 
teklif kabul edildiği ta.kcliTde Kütah
yadalti linyit madeninden mebzul 
miktarda istifade edilecektir. 

Tamir Ettlrllecek Yollar 
Belediye daımi encümeni, derhal 

inşa ve tamirine karar verilen Hey
beliada lşgüzar şosesini 2885, Teşvi.. 
kiye Ihlamur caddesini 1638, Unka
panı Sali.hpaşa sokağını 399, Balatta 
Kırkambar kaldırımını 834 lira ile 
dün müteahhide ihale etmiştir. * Belediye, Çengelköyünde repe 
volu sokağının tevsii için. t' civarda 
bazı arazi kısımlarını istımliık eimi
ye karar vermiştir. 

Erzincanda Altln 
Madeni Bu .. nmuı 

Erzlncan, (TAN) - Civanmızda 

pmdlye kadar ldmlenfn farketmedi
ji, bir a1tııı ve plltln madeni bulun
duğu anlqllmaktadır. 

M1en Batumlu olup Bllzılda «mi
ran w fllndi burada çalıpn bir a
mele, Enlncana yakın mesafedeki 
daitJuıdm b l r l n d • p a r • 
lak maden parçalan buhmqtur. Bun· 
lan flhrlmbe pttrlp kuyumculara 
gösteradf. kuyumcular da muayene 
neticesinde, bu madende plAtlnle al
tın bulunduğunu söylemi,lerdir. Bu-
nun üzerine, amele, elindeki maden

le beraber vilayete müracaat etrnl'° 
tir. Vilayet, madeni ziraat müdürlil-

ğüne göndermiştir. 

Amele, madenin bulunduğu yeıi 

söylememektedir. Kendisinden, An
karaya tahlile gönderilmek üzere da
ha büyük bir maden parçası getir
mesi istenilmiştir. 

son zamanlarda aörülen sanat hare
ketlerinin en kuvvetlilerinden biri 

oldutu ılbl müstakillerin flmıdi7e 
kadar açtıiı lftlllerln m tyWcllr. 

Sergi mart nihayetine bdar eçlk 
bulunacak ve berk8I tarafındaD pa
ruız ıorülebllecektlr. 

Ernn111 Yallıl ••lcll 
Meeleld tetJdkler için Avrupaya 

gitmlf olan Erzurum valiai Hapın lt
can f8hrimlse dönmüştür. Avrupa.. 
mn muhtelif memleketlerinde tet
kllder yapan vali bu akşam Ankv• 
ya gidecek ve tetkiklerinin netlceelnl 
Dahiliye Vekili Faik Oztraka bildire
cektir. Müteakıben fehrimize gelerek 
buradan Erzuruma hareket edecektir 

Darüııafakahlara lltlfat 
Darüşşafakanın 66 ıncı yıldönü

nıü münasebetile yapılan toplantıda, 
büyüklerimize çekilen tazim telgraf
larına. Milli Şef lnönü, Büyük Mil
let Meclisi Reisi, Başvekil ve Maa
rif Vekili tarafından telJmlf}a muka
bele edilmiştir. 

Mualllmlerin lstimaı ve Sergi 

klnlann sık sık kon trol edilmesı.ni 
rica etmistir. 

Dan, Maalllml., Yardım Cemiyeti ktlmtı efd 

19- 3 - 939 

SUAL-: 'CEVAP? 

ktısadi ve 
Mali Tabirler 
S - Döviz, takas, ki.iri 
atandardizasyon kelimele 
nln manalarını söyler mi 
nlz? 
C - Bu tabirleri biz bu sütunl 

da müteaddit defalar izaha çalı 
Hayatta çok kullanılmalarına r 
ınen biribirlerine çok benzedik! 
için hatırda kalmıyan bu tabirlerin 
fade ettikleri manaları bir daha kıS 
ca izah edelim: 

DOVlZ: Sağlam para demek 
Memleket haricine sevkedilen mal 
ra mukabil memlekete giren ecn 
parası dovizdir. Yalnız bu par 
döviz olabilmesi için sağlam o 
her memlekette geçer bulunma 
kıymetini az çok muhafaza etın 

lazımdır. 

TAKAS: iki memleket arasın 

mal mübade1eSi esasına dayanan 
laşmalara ·takas denilir. Biz Fra 
ile takas üzerine iş yaparız. Y 
Fransaya ma'ı ihraç eımek istiy 
bir ihracatçı, orada ayni kıymet 
mal gönderecek bi.r ihracatçı ile 
laşmağa mecburdur. Fakat ithali 
çının her vakit hariçte bir ihracat 
ile anlaşması güç olduğu için, bu 
le meşgul bir takım müesseseler v 
dır. Sizin göndereceğiniz veya ith 
edeceğiniz mala mukabil mal i 
ve ihracını onlar deruhte ederler. 

KLIRING: lki memleket arasın 
karşılıklı bir cari hesap açmağı · 
tilzam eden bir muameledir. Mese 
biz Almanya ile kliring üzerine 
görürüz. Almanyadan mal getirtrn 
iıstediğiıniz zaman Merkez Bankası 
bunun parasını yatırırız. Keza 
manyadan biri bizden mal alın@k 
tediji zaman parasını oradaki 
kaya yatırır. Devlet bankalarının 
ringle it gördüğü memleketler iç 
açılmış böyle cari hesaplan vard 
Almanyaya m:ıl satarak parasını 
radaki bankadan alırız. Danka bunu 
memleketin cari hesabına geçirir. 

STANDARDiZASYON: Malı 
leştirme demektir. Meseli tütün 
muhtelif çeşJ.,tJgri_, .nıyhtelif kaJ.jt 
olanları vardır. Bunlardan mua 
ev a.ı.:ı. :ıla.ı.ı. 'V•"••"~· • ............ ·- --riz. Yani muayyen evsafı haiz ot 
ların o evsafı datma muhafaza 
mesine dikkat ederiz. Muayyen b 
ti.pin içinde yalnız o tipin istil 
ettiği evsafı havi mal bulunur. 

• 
S: 
1 - 1915 mali yılı nlhnyetl 
kadar olan arazi vergileri 
terkinlM ait kanunun çıJdl 
ğım gazetelerde okudum. 1# 
kanun mUMJkkaf at verg 
ne de f(lmil midir 1 
J - Vakıf icarelerl de bu ti 
fa dahil midir! 

C: 1-Bu kanunla yalnız 935 ,,,aJ. 
sonlarına kadar tahakkuk etttri.111' 
939 senelerine kadar tahsil edileıo'
yen arazi vergiler bakayası mu~ 
kesir ve cezalarile birlikte terktıı _! 
dilmiştir. Kanun musakkafat vere· 
lerine şamil de~ildir. ,o 

2 - Vakıf icarelerinln mOddetl.,ıO 
senedir. Kanunun bunlara fÜD1 
yoktur. 

• S - Demlrgollanmızın ~ 
datı ne kadardır 1 
C - 1923 te demiryolla~ 

hasılatı 1.179.000 milyon lira tdl-
939 dakl hasılat yekunu 39 ınUYo' 
liradır. 

1 TAKViM ve HAV~ 
19 Mart 1939 

PAZAR 

3 üncü 87 
Ar:ıbl: 13S8 
Muharrem: 28 

Glln: 31 

Günes: 6.07 - Ölle: 
İkindi: 15.46 - Aksam: 
Yatsı: \9.411 - fmsAk: 

Kasım ıss 
Rumi· ıs"l5 

Mart 8 

ıs.s' 
ıe.t' 
4,28 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Hava yurtta Trakya, Kocaeli, Ege ı;:; 

ıelerfle Akdeniz kıyılarında bulutlu. d~ 
bölgelerde kapalı ve yer yer yafıc;lı 6' 
mJs, rüzgArlar dolu ve cenup dofU"1~., 
cenubi istikametten kuvvetlice, diğer tf1'· 
gelerde şimalden orta kuvvette esrnit jfo 

DUn lstanbulda hava bulutlu geertı • 
rüzııtr cenubu sarklden saniyede S -
metre hı1Ja esmiştir. tt' 

Saat 14 te hava tazyikı 760.7 mlll~ı:_1s 
dl. Silhunet en yüksek 8.4 ve en -~W 
11fınn altmda G,I 118DÜ8l'at kaydeclJl
tlr. 
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1 BUGÜN 
liaHolunmıyan 
8ir Mesele 

}' 
~n: ômer Rıza DOCRUL 

t londrada d'' t b OpJ or eş hafta kadar 
t- ~011;ntı1arına devam eden Filistin 
~. tap eransı bir neticeye varmadan 
r, İti :?rnıştır. Halbuki konferansın, 
r1 b• ır neticeye varması ve mühim ır rn 

butii eseleyj halletmesi umuluyor, 
tı.nııı n Al'ap de\•letleri murahhasla
tııaı konfcl'ansa davet edilmiş ol· 
dtı. arı hu iimidi kuvvetlendiriyor-r· 

t· 
~ ~ ltonreransın halledeceği mesele, 

~llll~rı gibi hür ve müstakil ya
ltı~k ıstiyen Filistin Araplarının 
~~ dderatını tayin etmekti. Fakat 
\'e i](e:ansta Filistin namına iki heyet 
birt 

1 
sahip bulunduruldu. Bunların 

~itti lrıeınleketin hakiki sahibi ve 
~ of eket halkının hakiki mümessi
~ an Araplar, diğeri Büyük Harp· 
lclltt. lonra, Filistinde yerleşmiye ve 
ltııy ~Uula tarihini yeniden yaşat-
~ o:ıenen Siyonistler. 

~lı: ~lar. memleketlerine sahip ol· 
~ it ledıkleri için Siyonist istilisı
lıııtJt,~~ gelmiye azmetmiş, buna 
ltıiye hıl Slyor\Jstler heniiz yerleş· 
le.... aşladıkları memlekette geniş· 
·qı.re 

ltııh k ve memleketi kabzalarına al-
\> arar vermiş görünüyorlardı. 
•ni FT . . .. 

lltıı 1 ıstıne sahıp olmıya oze-
Siy0 · $İhı nıstler, Arapların haklarını 

~emek fikrindedirler. 
•lisr 

ltıilli ın Auplarını, Araplık ile-
Mi•alirimiz Ek.elan• Köaeivanolun Ankara i•tcuyonuncla BQfvekilimiz Dr. Relik Sayclam taralınclan istikbali 

3 

Jf"ifK 
1 

imam Gibi! 
Yazan: B. FELEK 

Gönderilmiştir: 

"Dostum Felek, 

Bunaldım da, bu mektubu onnn 
için yazıyorum. Nüfusu 800 bine 
yaklaşan kalabalık bir şehir içinde 
yaşamakta olmama rağmen kendimi 
o kadar yalnızlık içinde hissediyorum 
ki; bilmezsin. 

E\im, şehrin en civch·li bir sem
tinde, işim her gün yiizlerce çeht'e 
görmiye miisait mahiyettedir. 

Çok şiikür sıhhatim de yerinde. 
Sinemaya, tiyatro~·a, kahveye, lo
kantaya gidiyorum. 

Göriişiip konuşacak bir sürü aşi
na da var. 

Girdiğim her kahve, her lokan
ta, her sinema ,.e her tiyatro yüz
lerce; belki binlerce insanla dolu! 

Tram,•aylarda ayakta duracak 
yer bulamıyorum. Vapurda, trende 
keza. 

Buna rağmen kendimi o kadar yal
nız hissedi~·orum ki; adeta tenhalık· 
tan iirkeklik geliyor. 

Ayağıma basan, yiiziime öksüren, 
sr:rtrma da~·anan bir kalabalık içinde 
olduğum halde kendimi çölde bitmiş 
serviye benzetiyorum. 

Nedir bu yakınımdakilerin bana o
lan uzaklıkları? 

Kavnyamr ·onım. Yabancı camide 
acemi imama döndiim. Öniimdeld 
mihraptan ha ka a inam yok! >it e:· en bellibaşlı mümessilleri te

~ ~Yo:rla:rdı. Mısır, Suudi Arabis
~e rtın em~, Irak devletleri Filistin
tttir stakıl bir Arap devleti vücude 
letiıı bıeJc lehinde idiler. Bu devlet
lıttırahllıurahhRslan, Filistinin Arap 
"ııııer ~asları ile birlikte hareket et
ti de d~~r. Buna mukabil Siyonistle
lıııtl'ah Unya Yahudilerini temsil eden 
d, riı·haslar teyit ediyor ve bunlar 
lelitı• 15linde müstakil bir Arap dev-

Reisicümhurumuz Dün !-;------. 
lı+alyanınArnavutlukta 

Ne dersem onu söylUyorlar. Ne 
yaparsam onu yaptyorlar gibi geli· 
yor. Hareketlerimiz birbirine çok 
benziyor. 

Lakin, bilmiyorum. Acaba ne ıfü
şüniirsem onu düşiinüyorlar mı? 

tıı. •n tes· · . ~ it ısıne ka~ı gelmek içın bil-
~ ~Vvetıeriyle çalışıyorlardı. 
~ --~~nin. son teklifleri Fili<1tin
"lle.ti 1 hır devletin tC3fsfnl va-
lj'-ı ~ordu. Fakat bunun için bir in
~rfıtıd e'\>resi geçirilecek, bu müddet 
'~da . a Araplarla Yahudiler ara
SaJıııt 11 beraberliğinin teessüsü için 
~ •eak ik" t ita • ı unsurun ozlaşmalan 
~llıa Ynaşrnalan beklenecek, ayni 
~di:da _Yahudi muhacereti yalnız 
~llt hedılecekti. Yani muhaceret a
ttlttt, er §eye rağmen devam ede-

llltilt 
•ııJı d al devresinden sonra bir A-
~>'tıı evıetinin tesisi Yahudileri ka

~1. lı0ınut etmediği için Yahudiler 

~it tekliflerini reddettiler. 

~ti tllıaeeretin devamı Arapların 
~en İ§ine gelmediği için onlar da 

~ldıtl tekliflerini redde mecbur 
~. 

.\rtllc t 
tıl~etı .ngiltere hükiimetinin takip 

~) 81Yaset bekleniyor. 

~il le~ı'~an bu siyaset İngilterenin 
~ li'ili .1rıeri dairesinde olacak, ya
~ 'lttıstıne bir intikal devresi yaşa
.\ lJıtiıı~ B_unun için İngilterenin 

•ııJı e bır teşrii meclis kurarak 
'lltJllıutedilJerini ve bazı Siyonist 
'ili arın 
i ~e t ~ bu mecliste teşriki me-
\4 'dı~Şvık etmesi bekleniyor. Bu 
~1111 d muvaffak olduğu takdirde 

bilir aha başka adımlar takip e-
fıı • 
•lt,t 

.\"-Jı • bu siyasetin Araplan da, 
411 alem· . . . 
"llhe .,... ını de tatmın etmıyeceği 
1' .. otUrrnez. 

il l1i 
~i ar :ıden İngiltere ile Arap ile-
~, asında b. . l"k d . . 41a ır gergın ı evresının 

Çi: ltıası dahi muhtemeldir. 
" .... it .. 
•ap) u bütün Arap alemi Filistin 

1,.. arı ·ı 
•f \ı ı e beraber hareket etmiş-

ıı· e F'ir · ı h •stın Araplarının metalihi· 
• il.it) •• 
~ıtııı· 1 gormiişlerdir. Bütün Arap 

ltiııt;ı b~ hleseJe üzerinde ayni dü
~I~. erı beslediği i~in Filistin me
~ •tıin 
-ııfl) Arap emelleri dairesinde 

~İt l!tlı~ınanıası, bütün Arapları dil
ltııştir. 

"'•k ~t at FT · · lit· 1 ıstın konferansının teyıt 
Lı._ ı l:ıir h k" 
~" a ıkat te var. O da Arap· 
tl tasındaki birliktir. 

ltıı 
d~ ~tın tezahürü de Araplar lehin· 

Ydolllııacak bir kazançtır. 

Köseivanofu Kabul Etti 
Harekat Yapacağı 

Tekzip Ediliyor 

Milli Şef, Misafirimize Bir Ziyafet Verdi 
ve Kendisile Uzun Bir Mülakatta Bulundu 

Roma· 18 (A.A.) - halyanm 
Arnavutluğa karşı harekete 
geçmesi tasavvurunda bulundu
ğuna dair ecnebi mcnbalaTdan 
''erilen habc.rlcrl Stcfani ajaru.ı 
tekzip etmekte ve bu pyialann 
bir maksadı mahsusla Adriya
tikte sulhü tehlikeye diişürmek 
üzere çıkarıldığını ilave eyle
mektt>dir. Ankara, 18 (Tan Muhabirinden) -

Milli Şef Ismet Inöuü, bugün öğle
den evvel saat 11,45 te,Çankayadaki 
Riyaseticümhur köşkünde muhterem 
misafirimiz Ekselans Köseivanofu 
kabul buyurmuştur. Başvekil Doktor 
Refik Saydam ile Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlunun da hazır bulun
duğu mülakat uzun müddet ve sami
mi şekilde devam etmiştir. 

Madam Köseivanof da saat 12 de 

Bayan Inönü tarafından knbuJ edil-

mi~tir. Reisicümhurumuz ve refika. 

lan misafirlerP. saat birde bir öğle zi

yafeti vermişlerdir. Ziyafette Ilaşve-

kilimiz, Hariciye Vekili, Bulgar se

firi Kristof, Sofya elçimiz Şevki Ber_ 

Mi.alirlerin gezinti oe 
tetkikleri 

Ekselans Köseıvanofla refakatin
deki zevat bugün Gazi Terbiye Eııs
titüsünü, Ziraat Enstitüsünü, Madam 
Köseivanof da Çubuk barajını gez
mişlerdir. 

Alı,am ziya/eti ve mare 
Bulgar sefiri Kristof, bu akşam 

20,30 da, muhterem misafirimiz Köse 
lvanof şerefine biı akşam ziy<.ı.feti 

vermiş, ve bunu parlak bir suare ta
kip etmiştir. 

Bulgar me•lekt'lflarımıza 

Yugoslavyanın 
Dahili Siyaseti 
Belgrad, 19 (A.A.) - Samuprava 

Ammanda Bir Türk 

Filmi Gösterildi 
gazetesi, "Normal teşkilatı yaratacak Amman, 18 (A.A.) - Anadolu a
hir siyasete doğru" başlıklı yazısında jansınm hususi muhabiri bildiriyor: 
şunları yazmaktadır: Türkiye başkonsolosunun dün ak

"Bütçe kabul edilir edilmez, Yugos şam tertip ettiği Türle film gecesi bü
l&vyanın bugiınkü siyasi vaziyetini yük bir alaka görmüş ve dostluk te
normal teşkiliıtu bağlamak ıçin el- zahüratına vesile olmuştur. 
zem bulunan siyasi ıslahatın müza- Başta Altes Emir Abdullah ve hü
keresine geçileceğine hiç şüphe yok- kiimet erkanı konsoloshanemizi şe
tur. Hükumet, esasen bu siyasi me- 1 reflendirmişlerdir. 
seleleri halle azmetmiş bulunduğu- Türk filmi, bugün halka ve mek-ziyalet · b 
nu ıs at etmiştirA Beynelmilel vazıye- teplilere de gösterilmektedir. 

Ankara, 18 (A.A.) - Anadolu A- tin bugün ciddi bır vazıyet arzetti- '!!-~"!!'!"'~ ....... ~ ..... -~~~----~ 
jansı umum müdürü Muvaffak Me- ği unutulmamalıdır Müsait bir va- karı umumiyece tasvip edilmekte-

ker, Cümhurreisliği umumi katibi · ·1 f d b ·· An di 
nemencıog u tara ın an ugun - ziyette bulunan ve hudutları dost- ·r . ., 

Kemal Gedeleç, Hariciye umumi ka- karapalasta Bulgar gazetecileri şere- larla çevrilmiş olan memleketimizde, Yugoslav - radikal ittihadı, parlıi
tibi büyük elçi Mcnemencioğlu, Riya- fine bir öğle ziyafeti verilmiştir. en samimi hislerle. arzu edilen me- mento grupu dün öğleden sonra umu
seticümhur bB§yaveri binbaşı Celal, Ziyafette muhterem misafirlerle, 1 sele memleketteki sağlam unsurların mi bir toplantı yapmış, bu toplantıda 
kalemi mahsus müdürü Süreyya An- gazeteci bir çok mebuslar ve matbu- ı it~ihadı m~~le~i~ir.~unda~ ~~l~yıdır Başvekil ve bir çok nazırlar hazır bu-
driman hazır bıılunuyordu. at erkanı hazır bulunnıu~tur. kı. Başvekılunızın sıyasett butun ef- lunmuştur. 

iki BQfvekilin •amimi görüşmeleri ve :Ankara gannclan ~ıkıarlarken 

İşte bunun için kendimi tenha ve 
ıssız bir yerde yalnız hissediyorum. 
Ne giiç, ne miişkül ve ne sıkıcı yal· 
nızlık. 

Kalabalık bir yerde otunıyor, heı 
kafadan bir ses çıkan bir yerde çalı· 
Ş"Yor ve her türlü insanla görü melı 
fırsatına bol bol malik biiluauyo. 
ruın. 

Selamımı karşılıksız. sualimi ce
vapsız bırakmıyorlar. Amma hilml. 
yorum: Beni anlıyorlar mı? Yoksa 
anlar gfbl mf göriinüyorlar? 

Onun için yalnızım Felek! Ynl· 
nız!" 

Aslma mutabıktır 

Memel 
Meselesi 

Kaunas, 18 (A.A.) - Meme} Diet 
Meclisi, 25 Martta toplanacaktır. 

Romadan evdct edecek olan Ha

riciye Nazın Urbszys, Berlinde bir 

müddet kalacaktır. Nazırın Berline 

Pazar günü gelmesi beklenilmekte
dir. 

Mem~ldcki Almanların şefi Nau

mann'ın Letonya hükiımetine bir ne

vi ültimatom tevdi ettiğine dair do

laşan şayialar. resmi bir menbadan 
tekzip edilmektedir. 

-o

Almanların Yeni 
Büyük Kruvazörleri 

Berlin. 18 <A.A.) - Muvakkat 
"g,, harfiyle işaret edilen Bismark 
tipindeki 35,000 tonluk kruvazör 1 
Nisanda Wi!hclmshaven'de denize 
indirilecektir. 

·~ Şef Diyor ki : 
Memleketimiz Büyük M~l- l 

let Meclİ•İnİn yeni •eçimi
nin bafında göz kamaştırıcı 
bir vaziyette bulunuyor. 
Türk milleti beynelmilel •i
ycuetin yarın için beklen
rnedik hô:Ji•eler hazırlama-
sı ihtimali karşısında her 
türlü nifaktan masun ve mü
teneffir bir halde, kendine 
güvenir vaziyettedir. 

İ. lnönü 
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Istanbul ve Heyoğlunun 
Hasretini Çekiyormuş 
Meşhut suçlara bnkan asliye dör- du. O sırada küfrettiğini duydum. 

düncü ceza mahkemesi dün pollie Fakat küf ürün hedefini pek tayin e
haknret ettiği iddia olunan Selim .ü;- demedim. Ortaya söğüyor gibi idi. 
mindc bir gencin duruşmnsuu yaptı. Reis sordu: 
Davacı yerinde bir komiserle iki po.. - Ellerini, kollarını kim bağlamak 
lis vardı . Suçlu ihüv.iyetini verirken: istiyordu. 

- Ben Nazilli fabrikasında işçi- Şahtı cevap verirken: 
yim. Istanbula gelmiştim. Nazillide _Ben içerdeydl.m. Pencereden gö_ 
gece hayatı, temiz birahane yok .. Bir rüyordum. Bağlayan memurlann 
kaç senedenberi lstanbulun, Beyoğ- kimler olduğunu bilmiyorum, dedi. 
lunun hasretini çektim. Dün gece ta- Hatay birahanesi sahibi Hasan da 
nıdığım bir şoförle Beyoğlunda Ha- şöyle şahadet etti: 
tay birahanesine gittim. Bira içtik. _ Selim bize geldiği zaman sar
Fazla kaçırmışım. Karakola götürdü- hoştu. Şoförle beraber bir masaya 
ler. Şimdi de yaptığımı hatırlamadı- ot,rrdular. Bira içtiler. Paralarını da 
ğım suçlardan dolayı huzurunuzda vcrdller. Fakat son dört şişe biranın 
bulunuyorum. Müteessirim. Kendi- parasını ödemediler. Ben istedim. 
ı:me malik değildim, diyor. ününe ba- Şoförün de beş lira alacağı varmış. 
karak ağlıyordu. Suçlunun burnunun D~n çıkınca kaçmak istedi, beni 
:üstünde yc.ni vederin bir yara vardı. soyuyorlar, diye bağırdı. Sonra mcr-

Davacılar kendilerine Beyoğlu keze götürdüler. 
merkezinde hakaret edildiğini iddia 
ediyorlardı. Dört şahit dinlendL Bi- Suçlu kendisini müdafaa ederken: 
risi hadiseyi şöyle izah etti: - Benim kimseye borcum yok. Şo-

- Bu sarhoştu. Kom'serin oda- före de beş lira verdim. Davacılar 
sında bağırıp ça{;ırıyordu. Onu korl- 'benim arkadaşım olan şoförü buraya 
dora çıkardılar. Ellerini kollarını ur. getirmediler. Onu getirselerdi, vazL 
ganla bağlamak istiyorlardı. O bağ- Y~ lehime halledilecekti. Omın ge
lanmamak için çırpmıyor, karakolun tfnlmeslni isterim, dedi. Muhakeme, 
ca.mlarıruı yumruk indirmek istiyor- ı şoförün çağırılması için tehir edildi. 

Dilsizler 
Reisinin 
Açtığı Dava 
Dün asliye üçüncü ceza mahkP.

mesinde Dilsizler cemiyeti eski reisi 
Süleyman tarafından Bayan Melek 
Göçen aleyhine açılan emniyeti sui
istimal davasına başlandı. Davacı 

mahkemeye gelmemişti. Zabıt katibi 
arzuhali okudu. iddiası şu idi: 

Süleyman Dilsizler cemiyetinin 
hayrına ve menfaatine takvimler bas 
tırmış, Melek Göçen, satmak için bu 
tnlnrjpıleri almış, parasını vermediği 
{f!bi takvimleri de iado ctmemi~ir. 

Çay Yerine 
Ot Satan 
Bir Kadın 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah 

ikemesi, dfin çay yerine andol otu sat
tığı iddia edilen çay mağazası sahibi 
Fatmanın duruşmasını yaptı. Fatma 
hüviyetini verirken: 

- Benim Eminöniinae çay dükka
nım vardı. Şlrııdi istimlak edilerek 
y1kıldı. Heniiz yeni dükkan kirala. 
madım. Bir firma ile çay paketleri 
hıızırlar, satardım, dedi. 

TAN 

Muşta Kırk Fakir 
Çacuğa Yardım Edildi 

F ı < •-

Yardım gören ,ocuklar 

Muş (TAN) - Çocuk esirgeme 
kurumu şubesinde yeni intihabat 
yapılmış, reisliğe Maarü müdürü 
Hilmi Tunçer, Asbaşkanlığa defter
dar Mehmet İnan, muhasipliğe tapu 
müdürü Yunus Yılmaz, veznedarlı
ğa tüccardan Zeki Dede, katipliğe 

ilkokul baı muallimi Dhami Izgey, 
azalığa orta okul müdürü 

Güveç ve Halkevi başkanı 

Batan seçilmişlerdir. 

Kurum, kırk yetim çocuğa ba§tan 
aşağı yeni elbise vermiştir. 

--· - FEVKALADE VE YEGANE KONSER 
Büyük Fransı't keman Ustodı 

FRANSESKATI 
Konsenatuar orkestrasının ref akatile 
Şef: S E Y F E D D t N A S S A L 
21 mart 1939 salı ak§amı saat 21,30 da 

1 

' 
F R A . N S 1 Z T 1 Y A T R O S U N D A 

Biletler bugünden satılmaktadır. 

ı-SARA Y Sinemasında 
FLORENCE RICE • ROBERT YOUNG 

JAMES STEWARD • LIONEL BARRYMORE 

4 YILDIZ ••• 4 KAHRAMAN..; 

-
DENİZ NAMZETLERİ 
gibi Muazzam, Zengin ve Miihbn Fransızca sözlü filmin) yaratmış

lardır. Dünyanın bütün g•nçliği; Caz.ip, Hareketli ve aşk dolu bir 

Filminde. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

BursadaBir 
Koza Deposu 
Yandı 

Bursa (TAN) - Set başında Et
hem oğlu Salt Etenin sahip bulun
duğu "Kurdoğlu,, koza deposu, çı -
kan yangın sonunda tamamen mah
volmuştur. 

Deponun ahşap oluşu, yangının 

süratlc tevessüüne. sebep olmuş hava 
nın rüzgarsızlığı ve itfaiyenin gay
reti başka yerlere sirayetine mey -
dan vcrmemi§tir. 

Vali ve belediye reisi, sönünclye 
kndar yangın yerinde kalarak lazım 

Depo yanarken 

Deponun bir kaç sene evvel Salt 

Ete tarafından 13 bin liraya alınmış 
ve sigortalı olduğu, içindeki koza -
lann 10 bin lira kıymetinde ve si
gortasız bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Ateşin, depoya muttasıl küfeler 
ve süprüntülerle dolu yerden çıktığı 
zanedilmektedir. 

GASPARON 
MARIKA ROKK 

LEO SLEZAK 
Cari Millocker'in Opereti 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postal 

Türkiye Radyosu Ankara Rad1 
Dalga Uzunlut:tt1 
1639 m. 183 Kes. 120 

T. A. Q, 19,74 m. 15195 Kes. 20 
T. A. P. 31,70 m. {)456 Kes. 20 

Pazar, 19. 3. 1939 

12,30 Program. 12.35 MOtik (ıtO 
Orkestra - Sef: Necip Askın) ı - ıu 
ger - Bir Enterrnezo, 2 - Brahms-
c;ır dansı No. {), 3 - Künncke - M 
kolik vals, 4 -U5hr - Bavyern vşlsl 
13 Memleket saat s7arı, ajans, m 
loji haberleri. 13,15 Müzik {KüçOk 
kestra - Şef; Necip Askın), 5 - Mi 
11 - Sen serenııd, 6 - Mililer - gO 
screnad, '1 - Johan Strauss - Bu ıı 
meler seni sarsın ey dünya, 8 - :V 
tenschlagcr - YJldJTJııra do:ru: Fııtı1 

9 - Llncke - Venus: Vııls. 13,50 
mnzlği: Ca1anlar: Vecihe; Kemal ~11 
Seyhun, Cevdet Kozan, Cevdet Çağlıı· 
k-uyan: Milzeyyen Senar, 1 - Ks 
ı>e1revl. 2 - Mahmut Ccl!ılettin Pıı 
-Karcığar sarkısı- Vahı meyus! ~ 
Undir, 3 - Bayan Şadlycnln - Katc1 

şarkı - Bl.r gölge ol. 4 - Kemal ?l 
Se:rtıun ~Kemençe taksimi, 5 -
Ahmet - KarcığaP şarkı - Zahl'JU 
rnnım gibi, il - Mustafa ;Nazifin _..ıc~ 
cığar :ıarkı - Gl>nülde bir ates yak~,1 
dedi, '1 - TOrldl - İkide turnam F 
14,20 - 14,30 Konumıa (Kadın 6'' 
Çocuk ter))lyeslne dair). 

17 ,30 P,rogram, 17 ,35 MQzlk (Pazıı! 
71 - Pl.) 11!,15 Konuşma (Çocuk ss; 
18,45 Müzik (Pnur ~ayı devamı-Pl.) 1 
Türk muz.iği (Fasıl hey~) Hakkı V 
man, F;şrcf Kadri, Hasan GOr, Basri 
lcr, Hnmdl Tokay ve Ccltll 'l'okscs tıırıı 
dan. 20 Ajans, meteoroloji. hnbc1' 
20,15 Tnrk m<lzlğt: Çatanlar. Veci.he, 
det Koz.an, R~n Kam, Zilhtil BardB_~ 
lu. Okuyanlar: Muzaffer tıkar ve Bil" 
Neydik. ı - Banll Hasan Ağanın - -' 
peşrevi, 2 - Dede Efendinin - Raft 
n natıkı - 24 Makam. 3 - Arif c'' 
- Rast ısarkı - Asık o1dur kim kılar ~ 
nın feda, ' - ZühtQ Bardak lu - ~· 
tur taksimi. 5 - Mahmut CelAlettitı •f' 
şnnın - Rast Sarlwı - Fitneler ,ı~ 
mis. 6 - Rast saz semaisi, 7 - ScınS'.ç 
Ziya - Kürd!ll hkaiktır :iarkl - G0~4!' 
me hQsnOne. 8 - Şemsettin Ziya - f" 
dili hicaz.kir ıarkı - Bıktım cllndetı· fol 
Rı;Cik Fersıın -Muhayyer sarkı -
güzelin bağındnn bir gül seçerdi. 21 r.t ~ 
lcket saat ayarı. 21 Ncscll vllıklar .,.. 
21,tO Müzik .Riyasetkümhur Bando'1l ,ıı' 
Şef: İhsan Künçer), l - C. !'rledeff' & 
- Mars, 2 - P. Lacorne - Scgovlnn~ 
panyot dansı), 3 - A. J3orodlnc -

1
v: 

İgıf operasının uı:crtüril. 4 - J . 

Ou~lu bu 1->d\lic:.;r~ ı o:::ullt:LU. 

- Suç\u yerind~ ben değil, onun 
ibulunması lazımdı. O cemiyetin 5800 
lirasının hesabının vermedi. Ben ce
miyetin rnenfaotine bütün Türkiyeyi 
dolaştım, takvim sattım. Takvimler 
basılırken Sülcymanın parası yoktu. 
Ben kendisine 100 lira vcroim. Bera
ber Ankaraya gittik. Orada da ken
disine 75 lira masraf ettim. Takvim
ler evimde mahfuzdur. Paralarımı 
versin, takvimlerini alsın, dedL 

Hakiın bundan sonra dosyayı ve 
belediye k.imyahanesinden gelen ra
I"'"- 4...tlc.Hr ,.tH ~.-1.-. ı. .... ~..1; 
çay paketlerinin içinden çıkanların 

çay, değil, andol denilen ot olduğu 
söyleniyordu. 

- Akdeniz.de 6eyahat (Escales) N. '-~ 
3. S - Brolıms - Macar danslan i.1$:" 

----.......... ~-----'! nınt("tt, :zı.JUınaoıu :t\JWl opuf'" •' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. st), 22,10 Mii1Jk (Cazbnnd - Pi.) ız,4~ 

Mahkeme, davacının çağırılması 
için muhakemeyi talik ettL 

Bir Katil Dava11 
Dün ağır ceza mahkemesinde ge-

Hakim sordu: 
- Sen çay y<'rinc halka ot satıyor

muşsun, bu otun kilosu 20 kuruş, ça
yın kilosu 600 kuruştur. Halkı aldat. 
tığın iddia olunuyor. Ne diyeceksin? 

Suçlu Fatmn, ce\•aıp verdi: 
- Bay hakim ben çaycıyun ama, 

çayı kendim yapmam. Ben hazır mal 
ahr, hazırladığım paketlere doldurur, ı 
satarım. Çay alırkeıı aldanmışım. Ot 
almısım . Ben bunu anlayamadım. 

Muhakeme şş.bitlerin çağırılması i
çin tehir edildi. 

__...... __ 
Erol Davası Düıtü 

Uç sene evvel Erol \•apnru Pire ti. 
manında iken tayfalar bir grev yap
mışlar ve müddeiumumilik bunların 
hakkında ceza kanununun 130 uncu 

BUGÜN 

i 
2 

1 
BÜYÜK FİLiM BİRDEN 

SAHRA BEKÇİLERİ P E K • 
Sinemasında 

Fransızca sözlü, Afrika çöllerinde, Paris Salonlannda geçen büyük bir A~k - İhtiras - Arkadaşlık ve 
fedakarlık sergüzeşti. Baş rollerdi?: 

JEAN PIERRE AUMONT • CHARLES VANEL • MARTA LABAR 
~ 

2 • u Ç U R u M 
Amcrikada doğru yoldan ayn tarak, Lliks unrundn Gangsterlerin a.-asına düşen gUzel 

harikulade heyecanlı hayat vo maceralan. Fransı7.ca sözlü 
bir genç ktzın 

Aynca: 

Bat Rollerde: PHYLLIS BROOKS • RIKARDO KORTEZ 
Herkese tavsiye ettiğimiz. Fevknlfıdc bir Film 

MUHTEREM MISAFiRIMIZ BULGAR BA~VEKILİNİN ISTANBUL•a 
Dikkat: Suvarelerdc 2 Filmi de görmek için saat 8,45 te gelinmelidir. 

Bugün 11 ve 1 <le Tenzilfıtlı matineler w 

Geliıi 
çen sene şüphe üzerine Kndıköy va
pur iskelesinde karısını öldüren A
lkay memurlarından Rifatin muhake
mesine devam edildi, Bir müdafaa 
şnh di dinlendi. Bu şahit hiçbir şey 

bilmediğini söyledi. Suçlu: 
- Benim dört şahidim dahn vnr. maddesine göre takibat yapılmasını tl•••••••ı••••••••••••••••••••••••••••••••••--. istemişti. Asliye üçün<'ii ce'?..a m:ıh- # 

Onlar karımın başka bir erkekle gez. 
digini söyliycccklcr, dedl Muhake
me bu ı::ahitlerin çağınlması için te
hir edildi. 

Foçada Sinema 

kemcsinde dün bu iddia tetkik edil- ı 
di. Sudu1ardan sekizi gclrn1 lerdt. 

Mahkeme dosyayı tetkik etti. HA. 
discde mürunı znmnn bulundu~ i
çin davanın dllşmesine karar verdi. 

TEŞ KKÜR Foça (TAN) - Burada ilk d Ca 
bir sinema açılmıştır. Halkın kah
vehanelerde oyun oynamtılannın Vefatile bizleri sonsuz bir tecssU-
azalmasını temin edeceği ümidiyle re düşüren kıymetli annemin ufUll 
hükumet ve belediyece sinemaya 1 dolayısile gerek bizzat ve gerekse 
azami kolaylık gösterilmektedir. mektup ve telgrafla bu büyi.ık kede

iRTiHAL 
İstanbul mebusu General Refet 

Bele ile Çatalca kaymakamı mer
hum Vasfi Çelik eşi Melik Çelik ve 
tüccardan Rıfat Belenin valideleri, 
Belediye reis muavini Rıfat Yenalın 
halası Adviy Bele dün gece vefat et
miştir. Cenazesi bugün Maçka<la 
Seltıml apartmanından kaldırılarak 

saat 13 te Teşvikiye camiinde nama
zı kılındıktan sonra Şehitliğe .defne
dilecektir. Merhumeye Allahtan rah
met diler, sayın Generale ve keder
li ailesine taziyetlerimizi sunarız. 

rimize i§tirak eden ve bizi taziye 
lutfunda bulunan vefakar dost ve 
arkadaşlarımıza nllıayetsiz teşekkur

lerlmizin bütün aO.emiz namına ıb
li.ığına muhterem gazetenizin dclfılet 
ve tavassutunu rica ederiz. 

Oğlu: iş Bankası ba3 veznedarı 
Etem Rifat Aktaı. 

Mesut Bir Nlk6h 
Üstat merhum Ahmet Rasimin to

runu ve Bay Nihadın oğlu kıyınotll 
maliyecilerimizden Osman Nihatla 
merhum Osman Gülen kızı Leman 
Gülen'in niklhlan ıeçen perpmbe 
günü Beyoğlu dairel belediyesinde 
icra edilmiş, İstanbul defterdarı, irat 

Sinemacıhk aleminde muvaffakıyet; muzafferiyet Tekonı .. Miizik, san'at mevzuu rekoru. Bülbiillcrin yu
va kurduğu şairane ülkelerin .. Ahı hayat fı kıran tnğlıyanların ... Şiirin... Aşkın, musikinin terennüm 

ettiği güzel ve füsunkar şaTkın hassns ve ince ruhundan kopan, Arııh diyarının ses kralı 

Abdu··ıvehab ın rühniivaz ve~ Bülbül nağmele· Leyla"" 
lahuti sesi ~ rile süslenmiş 

Murad ın billur ve kıv
rak altuni sesi 

SUMER ve TAKSIM 
YA$ASIN 

Sinemalarının vasi 
salonlarını çınlatıyor 

AŞK 
Şark sinemacılık fılemlnln ebediyen iftihar edeceği türkçe sözlü, arabca şarkılı hakiki blr şaheserlııır. 

S Ü M E R ve T A K S I M Sinemalarında 
Bugünkü seanslar: 10 - 12.30 - 15.30 - 18 ve 20.45 tedir. 

B U G 0 N 

MELEK 
Sl11emaıında 

v E R 

SEVENLERiN • SEViLENLERiN 

ve Aşkı Bilenlerin Filmi 
GÖTE 'ni11 $AHESERI 

T E R ı in büyük 

- TEPEBAŞINDA DRAM ve servet ve muamele istihlak 
llllllJf f 111111 ~u aka;ım s::ıııt 20 311 d;ı -d- 1 'l y -&-. vergileri mu ur erı e bir çok maliye ernrr rolünde : Plerre Richard Wilm • Lotte rolUnde: Annle Ver11ay 

23 Son ajans ha?>crlcri ve yarınki P 
nım. 

• 
IENFONIL!Pt: ti 
J0,15 Berlln kısa dalgım: Sen! 

konser, (16.45; K~). 
HAFiF KONSERLER: rı/' 
,,10 Bcr11n kısa dnlgası: $abah kO ..ı .. 

(8,15: Devamı). 7,45 Prag: Sabah n~Ur 
tı, 8,30 Praı: (2): Hafit muslld, 1' ~ 
reş: Pltık (13.10: Konser), 13 Berllll ' 
dalgam: Hafif musiki (14,15: Keza).;, 
Roma kısa dalgası, 14 Parts kısa cııı~ 
Konser, 16.45 Peşte: SWd,yo orkel 

18,10 Peşte: Cigan orkestrası, 18,20 ~ 
Vagnerln ~serlerlnden. 19.05 Prng: tJI' 
musiki, 19,10 Roma kışa dalgası: ~rıaP ftfl 
slklsl, 20 Peşte: Askeri bando, 20,10 !(' 
kısa dalgası: Hafif musiki, 20.20 Br(\rl: 1 
Jif musiki, 21 .Prag kısa dalgası: Hııl1' ~ 
kestrası, 21.10 Alman postaları: gıı 
musiki, !1.30 Brlin: Orkestra konseri-ıı" 
Peşte: Çlgcın orkestrası, 22.10 Prd prJ, 
dalgası: Eğlenceli program, 22.40 <' 
Slovak şarkıltın, 23.30 Prag (2): şar~ 
orkestra, 23.30 Alman postalarl: 
musiki. 

OPERALAJlt, OPERETLER: 
22 Roma: Opera veya operet na'Jtll. 
ODA ,,. usl Ki•l: 
11.45 Bcrlln kısa dalgaıı; Opttalat· 
RESiTALLER: ıı1fl 
9.!0 Berlln kısn dalga!l: şarkılar, " 

PTAIZ (2): Şarkılar. 

Konservatuvarın 
Bir Tavzihi ~ 

•Sayın pzetenizln 14 • 3 - 93t ~'v/ 

1 
nüshasında Ziya Ongan imzasile ill 
eden fıkrada: ~ 

(6ubıtın 18 inci g{lnll ve-rllcn le ıt 
biletini nlmak için KonscrvntU\'tıı11 ~61ı 
Ve bize bütan biletlerin satıld ığını 5 rı.I 
diler. Konservatuvar Bebekte bir ~~ 
veriyor ve biz de hemen kasmak ıstı tıre' 
bu sefer de bilet bulamıyoruz. Ayni ~ 
ramı Ud defı devam ettirerek bir 1< 4 
ri tekrarlamak fmkfını yok mudur?~, 
nilmekte ve ifadenin medUHune na \,it". 
ve tertip yanlışlığı. olduğu anlıışıtıııı ııd 
debir yerine Konservatuvar uırııfı 
Bebekte verılen konserden bilet atırıtl 
dığı için olktıyet edilmektedir. ..,. 

Koruıer1ratuvar tarafından ,imdlfe of' 
dar ikisi talebe, biri muallim ve blrlıtıfl 
ltestn olmak üzere dört konser ,rer 1~ 
ve bundın ııonra dı yine ikisi tale~ ,r 
si orkestra ve biri koro ve bir Ut~ e tr> 
mont orkestrası konserleri verllm 
karrer bulunmuştur. ıfl' 

Ücretli konserlerin biletleri Frall~I' 
yatrosundn satılmcıkta ve ücretsl.ı 16 

~:~~v:~~~~%c::ör~ü~:~=t~:s~r' 

ij il il~ 1 

lstı:ı~~:~;d~aı~:ce ra?:ı~~ merasimde hazır bulunmuş. Ayrıca,: Renkli Miki Maua - Paramount dünya haberleri ve muhterem miaafirimiz 

KOMEDi KısMıNoA Tarafeyııe ısaadeUer temenni ede. Bulgar Baıveklllnln lıtanbul 'a gellıl 
"' Bu akşam snnt 20.ao da\ . ~----------· Bugün 11 •e 1 de Tenzilatlı Matineler. -----------~ 11111111 vOz KARAll rız.. 

caat eden müzik 6everlere dıığıtılınıı!C tf'. 
duğundan her konserden bir iki götı tı 
lctareye mllracaat edildiği tııkdird8 
ve daveUye tedariki mOmkllndUr.• 



19 - 3 - 939 .. 

~A..ı-ı 
Gündelik Gazete 

---<>-

TAN 

ROMAN YA 
; 

e~z-ıAAm~ 
Demokrasinin 
Sesi 

TAN'ın heden: Haber
de, fikirde, herıeyde 

temiz, dürüst, Hmlmi 
olmak, kartın gazetesi 
otmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
'I'ürkiye Ecnebi --1400 Kr. J Sene Z800 Kr. 
7so 6 Ay ısoo .. 
•oo : 3 Ay soo ,, 
ıso ,, ı Ay 300 ,, 

Mnıcuernrası posta ttUhadına dahil 
0ltnıyan memleketler için abone 
bedeıı mOddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 lirndır. Abone bedeli peşindir: 
/\dres değl!itirmck 25 kuru!jtur. 
~ap için mektuplar 1 O kuruş
Uk Pul ilftvesl ltı7.ımrlır. 

Ef]::y:eo~~~:~~ iı::a~~ -: ....... ·---·-------- YAZAN=-----------~ 
*~::ı::t:ıe!:;::]:a~ı or:~~:I 1 A. 'ı·zamettı·n Nazi .ç 
mıdır bilmem? l Y ı J 

Fakat bunların torunları değil. 

•••••••• oğulları bile henüz pek ya~lı sayı- : 

Jamıyacak derecede dinç ve genç- i A VRUPANIN en zengin ülkesi bazı komıulannın 1 
tirler. Onlarla konuşurken şöyle 1 ihtirasını çekmektedir. Dost memleket: hazl- ı 
cümleler işitiriz: •• = neleri tehlikeye nirerse evvela kendi millt kuvvetini _ Babam Tuna valisi iken.. -:ı 

_ Prens Kuzanın firar ettiği 1 denemek mevkiindedlr. • ......... ---··-·-.............. ..! =········-·································-... ·-------···· .. 
günlerde... yası arasında sayıldıklarını görü- da bir başka ehlisalip ile karşılaş-

Vesaire, vesaire.. yoruz. Bu ikincl devre Romenler l- ması da yine bu sebeplerden ileri 
Evlerimizin, salonlarımızın, klüp ·· 1 gelmi<:tir. 

ı · çin çok acı olmuştur. Prot gun e. -ı 
}erimizin intimc muhavere erıne Orta "a"'m sonlarında Türk or. 

T rini unudamıyon Babıah Eflak ve .., 6 
böyle cümleler karışması una Buğdana daima şüpheli gözle bak- dularının kend1 toprağı ve hayat 
boylarında yaşayanlara kendimizi ıl sistemi le.in nasıl bir tehlike oldu-

ı mış ve burada en ufak bir kım -
daima yakın buluşumuza, onıarı . 

1 1 
1i-.•nu anlamakta Avnpanın büyük 

• danmayı daima çok ağır tedbır ere 6 .... 
asla kendimizden ayrı gayrı telak- zekası olmuştur. Boğazların garp 

·;;.ı k bastırmıstır. 1 d 1n 
ki etmeyişimıze delalet ettı6. a- Babıallnin bütün bu hareketleri kıyısındn istill kıvılcımı par a ı6. 
dar bu milletler tarafından kurul- • d anda Fransızlar ve Cermenler ce-

imparatorluğun hayatı bakım an muş olan devletlerin yeniliğini de ihmal edemiyeceği iki mühim he- nup Slivlarını, EClik ve Buğdan 

de lıtı. u~ glindenberi memleketimı.z~ 
!t lltısafir bulunan Bulgar Başvekılı 
L.15~eivanofa verilen ziyafette Başve-
"'llı . . l 

llııı Refik Saydam Balkanlı arı 

bize devamlı surette hatırlatır. defin tabii bir neticesi sayılabilir: halkını, Macarlan değil kendileri-
1881. .. Jşte Romanyanın müsta.. nl tehlikede görmüşlerd!r. Zira 011-

kil bir krallık olduğu tarih. On- 1 - Orta Avrupaya ve Karade- lar bu kudreti Karpatlarda önle-
dan önce, RomA imparatoru Tara- nizin şimali garbisine saldırmak t- mezlerse Alplerde önlemeğe mec-
yanın Daçyaya yerle!?tirdiği muha- çin en müsa·t stratejik noktaları~ bur kalacaklarını ve Ddnci müda-
cir kafileleri ile Karadcnizin şL linde bulundurmak. faa hattında son ve nihai bir tali ile 

lthkkuıa davet ediyor: 

"Ziyaretiniz, diyorlar, beynelmilel 
"aıiyetin bilhassa nazile olduğu 
bir zamana tesadüf etmesi hase
biyle daha büyük bir mana ikti
&ap etmektedir. Bu vaziyet, biz.. 
den daha büyük bir teyakkuz is
temektedir. Bu hususta ise mu
kadderatın yanyana koyduğu Bal
~ lrlilletleri arasında mümkün 
0lduğu kadar tam bir samimilik 
"e itimadın teessüsü kadar hiç b• 
ır §ey tesirli olamaz.,, 

'lttbq ikaı, Orta Avrupadaki hadise
dt den sonra Balkan Paktına dahil 
'etlerden yükselen ilk sestir. Bu 
\' bilhassa Bulgaristanın bir ce
~P "ernıesi lazımdır. Çünkü Bal
.. 1tlıtar arasındaki birliğin ve kuv
·~r 
" .•tı •rtması bütün Balkan devlet-
-:lıitı, fakat bilhassa Bul&aristanın 

"
1••ti iktizasıdır. 

lltt bakımdan muhterem misali-• . 
tb - " • -- ·-~·- t ,. IJ • .,..,.>.,. -

llaJeıer üzerinde durmak gerektir: 

''Çetin imtihanlar geçir~n Bulgar 
llıllleu barışın nimetlerini takdir 
~1lllektedir ve gayretlerini, bütün 
~&.ikan milletleri arasında müm-
~rı olduğu kadar tam bir sami

:•liğin ve itimadın teessüsünü is
lıaın eden bu beynelmilel ger

ttrıuk zamanında barışın muhafa
q \>e tarsinine sarfedeeektir.,. 

'~f·h ıfr 
~ 
~a Bir Müıahede 
>-. b~tı E:renköyde reyini kullanmı

ec t•den bir vatandaş anlattı: 
t .... k"" B .. ~ ... • .::n oyde oturuyorum. ugun 

"'llt" lııı 1 vermek Uzere intihap sandı-
d~ •tı hulundufu yere ıittim. Gitme
~lı~e""el asılan listelerde ismim ol
d._ • nq biliyordum. Sandıtın başın
~lt} •iti Polis memuru ve bir ba~·an 
il\! ~1lYordu. Rey vemıek istediği-

80Yledirn. 

~ t..-ınıa, dedlleı. 
b ~i söyledim. 

'trh~l polislerden biri önünde 

~ lııtesini havi kaiıtlara ıöyle 
'b.ıtı\'erdl 
'ı. . 
Ş lıliniı yaah defil, dedi. 

'-ti'fırdırn, İsmimin bulunduğuna 
•u~tte emindim. 

'J)• 
~, •kkatle bakınız, bir yanlışlık 

'l. ı dediın. 
L l{.'lı 
~t , llıet edip t~krar baktılar. Fa-
\it >ııae alelicele ve baştan savma 
~ti,:ltil~e kağıtları karıştırmakla 

, ettıler ve yine, 

~t. l'o1ıt bayım, diye cevap verdi-

"ıı , "
11

" Uıerlne dayanamadım, 

mali garbisindeki hallcın ihtilfıtm- 2 - Orta Avrupadan ve Kara- harbi kabul etmektense düşmanı 
dan doğan Romen milleti. tam 486 denizin şimali şarkl-;ind.en gelecek çok daha ileri bir merhalede karşı-
yıl kah tehdidimiz, kfıh idaremiz, akınların Balkanlara inmesine ma. lamağı doğru bulabilmişlerdir. 
kah kontrolümüz altında yaşamış- ni olmak. 
tır. 

Roma ve Bizanstan sonra Ka
raden 'zin şimali şarkisinden 

garba doğru ve garptan KaradenL 
zin şimali şarkisine doğru yapılan 
de,·amlı akınların med ve cezrin
den sonra bu halkın ilk kurduğu 
devlet Moldavya prensliğidir. On 
üçiincü Milat asrının bitmek üzere 
olduğu yıllarda kurulan bu dev
letten c:onra on dördüncü asnn or
talarında yani 1352 de Valahiya 
prensliğinin teşekkül ettiğini göriL 
yoruz. Birine Eflak, diğerine Buğ-

Yani Eflak ve Buğdan Osmanlı 
lmparatorJuğu için müdafaada ve 
tecavüzde elde bulundurulması el
zem bir k~ta idı. Bnlkanlaruı şima
li garbisindeki anahtar nasıl Bel
grat ise, şimali şarkideki anaıhtar 
da bu mıntaka idi. 

Yalnız Osmanlı devleti değil, on
dan evvel Bizans ve Bizanstan ön
ce Roma buraları hep bu düşünce 
ile ele geçirmişlerdir ve bir ehli sa
libin Yıldırımla harp için ta Niğe
boluya kadar gelişi de yine bun
dandır. 

dan adını verdiğimiz bu iki prens- B üyük Türk kumandanı Yıl-
lik. Balkanların şinıalinden ve ce- dırım Beyazıdın Niğcbolu-
nubundan iki kolla Tuna havzası. da esir ettiği zırhlı süvariler ara-

sında Fram.ız, Ingiliz, Cermen a.. 
na daldığımız ve Orta Avrupayı silzadcleri vardı. 
zaota basladıihnuz ~ünlerde. ya~ru_· _..,....,. ... 1>-1" unlar...,....ınııcsatitrln fh-

1392 de nufuzumuz altına girmiş- tişam1 uf,1'\lrunda mı harbi göze al-
ler ve prensleri haraca bağlannuş- mışlardı? 

lardır. Bu devre ta on seki7Jnci as- Hayır! Bunlar topraklarını mü-
nn ilk yıllarına kadar, yani 1716 dafaa için memleketlerinden çık-
ıncı yıla kadar devam etmiştir. Fa- rnışlardı ve biliyorlardı ki, şarkta 

beliren yeni ve kudretli akının 
kat Romenler bu vaziyet karşısın- Karadeniz kıyılarında karşılanma-
da asla müzmin bir tevekküle sap- sı lazımdır. 
lanmamışlardır. Osmanlı idaresi, Büyük Türk kumandanlarından 
zaman zaman şiddet ve dehşet saç- ikinci Muradın Kara Tavuk ovasın-

A vnıpantn garbtnde, beş alt1 
asır önce kaydedilmiş olan 

bu hassa<ilyetin bugünkü hadiseler 
arru;ında esemmiyPti büyüktür. 

Yirminci asırda, bolşevik ordu

ları, altıncı ve yedinci asırlardaki 
Slav akınlarının yollarından Orta . 
Avrupaya saldırırlarken Fransa ve 

İngiltere beş ay önce mağlup et
tikleri ve ordusunu silôhtaıı tecrit 

eyledikleri Almonya ile birlikte 
derhal bir "ehlisalip,, teşkll etme
mişler miydi? Varşova önünde Tu
haçevskl'yi vuran topçu, Fransız 

Generali Veygand'ın kumandası al
tında kil ve bolşevik ordular üze
rine yağan gülleler Ingiliz marka
sını taşıyordu. Yine o anda Baltık 
lı.ıyıhırında A man kuvvetleri tah:: 
şit edilmek üzer\? idi. 

Niçin? 
Zira o akın Lehistanı ezseydi. 

Karpatları aşmış olacak ve Morav 
kapılarından Alplcrin ötesine ula
§tp, Po vadi.si, Ren havzası çiğne
nfverecekti. Şimdi Südetlerden, 
Morav kapılnrmdan akan Cermen 
kuvvetlerinin cenubi KarpatJan e
le geçirdığini görüyoruz. Biz U. 

masına ra&tınen, zaman zaman çok _ 

şefkatli olnıağa çalışmasına rağmen 1 HADiSELERiN HARiTA iLE IZAHI 
Romenleri esar~te ahştıramamıştır. 
Ulahlar ve Moldavyahlar bütün 
ehli.salip akınlarına yardun etmiş-

ler ve Osmanlı imparatorluğuna 
karşı garpta ve şarkta belirmiş ne 

kadar temayül varsa hepsine müzahe 
ret etmişlerdir. Bilhassıt DE"li Pet
ronun yıldızına fazla ümit bağla
mışlardır. 

K endilerine nnsıl bir istikbal 
temın edebileceğini kestir. 

miyc dahi lüzum görmeden Deli 
J>etronun kucağına atılmışlnrdır. 
Moskıwanın Prot nehri kıyılarında 
Baltacı ile karşılaşmasında bu iki 
H.omen prensliğinın büyük dahli ol
muştur. Ve tabii Baltacının gale
besi sonunda hisselerine düşen fe
laket te bir hayli miihim olmuştur. 
Tarihin pek me hur ve hPrkes\e 
malüm bir macerası yüzünden ve. 
ya diğer zaruri. askeri sebeplerden 
Prot kıyılarında Deli Petronun yıl. 
dlzını tamamile söndi.ircmcmişse de 
ona göniil bağla~mş olan Romenler 
Babıalinin hışmından yakalarını 
kurtaramamışlar ve nisbi istiklal
lerini de kııybederek imparatorluğa 
düpedüz ilhak olunmuşlardır. 

324 yıl suren haraç devresıne ni
hayet veren bu ilhak ile Romenle. 
rfn tam 1 rn vıl 1mp11ratorluk rea-

-SIMAL 
c. • 

DENiZi 

(} 
M ~ıı .,-.u .. ade edeneniz, bir defa da 

it& •kayırn, dedim. susunda onlara Azami kolaylık gös-

mum! Harp içinde blr Cermanya 
gördük ki, bu stratejik noktayı e
linde bulundurduğu anda Karade
niz kıyısına dört haftada ulaşmış
tır: 

R omanyanın istiklali, Ruslara 
karşı kaybettiğimiz iki har-

bin eseridir: 

1 - 1829. 

2 -1878. 
Birinci harp Ikincf Mahmudun 

devrine tesadüf eder kl, Ruslar E
dirneye kadar gelmişlerdir. 

lkinci harp bizde 93 harbi diye 
meşhur olandır ki, ikinci Abdül

hamit tarafından kaybedilmiştir ve 
Ruslar Ayastafanosa ulaşmışlardır. 
Her iki harbin fellketi Romen!~ 
'rin akıncı kuvvete ram oluşların
dan doğmuştur. 1829 da Romanya

lıları kazanan Rusya, Edirneye ka

dar gelebilmiş ve 1878 de Roman

ya Prensi Şarl'in yardımını Gran

dük Nikolanın ordularını Ayasta
funosa kadar yollamıştır. 

B alkanlann, ne tam bir coğ
rafi kül olduğunu ve Bal

kan milletlerinin siyasetlerini bu 
vaziyete uydurmağa ne derece 

mecbur olduklarını bu hadiseler 
kafi derecede vuzuh ile göze vur
maktadır. 

Umumt Harbin zaferinden en 
çok istifade eden devletlerden bi
ri de şüphesiz ki Romanyadtr. U

mwnt Harp, Romany:ıya garpta 

Transilvanyayı, Banat'ı. Dukovi-

na'yı, Kırışana ve Maramureş'i ve 
Şarkta Transllvanyayı kazandır

mıştır. Dost devletın 300 bin kilo

metreyi qan bu çok zengin top-
raıkları komıularından bazılarının 

ihtiraslarını çekmektedir. Petrol, 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Dün akşam radyodan ihtiyar de
mokrasinin sesini duyduk. Siyasi 
hadiselerin kördüğüm olduğu, kU
çiik milletlerin hUrriyet ve istiklal 
aşkıyle yürekleri tık tık ettiği bir 
dakikada asırlık demokrasinin ne 
diyecefini herkes merakla bekli
yordu. 

O, kendi hesabını verdi. Bu hesa
bı tarih ve yarınki nesiller görecek. 
Bugün bihmur olan milletler reç
mişe değil, geleceğe endişe ile, ü
züntü ile, ürküntü ile bakıyorlar. 

Bu bir seldir akacak .. Bu bir ka
sırgadır yıkacak.. Bu bir tufandır 

boğacak, diyen cebir ve şiddetin kar
psında, iradesi korku ve azapla ge

rilenler, müşterek emniyetin kar
tal kanatlarının Üzerlerine rerildiği
ni l'Örmek istiyorlar. 

İhtiyar demokrasi, miikcrrer \'e 

resmi teminata aldandığını, neza
ketle itira[ etti. Bütün ümitlerin su
ya düşmesinden mütevellit infialini 
söyledi. Hürriyet ve demokrasiye, 
milletlerin kendi mukadderatını hal
letmesi prensipine sadık olan, bu 
Küreiarzın dörtte üçünil teşkil edcıı 
insanlar, yalnız infial değil, çılgın
lığa \'aracak asabi bir reaksiyon 
duydular. Nereye gidiyoruz? Daha 
düne kadar milletlere vaadedilen 
mukadderatlarını tayin hakkı, bey
nelmilel muahedeler, haklar ne ol
du? Daha dlin bütiin milletlerin nef
retle bahsettikleri emperyalizm si
yasetleri, bütUn dünya milletlerini 
tekrar uçuruma sürüklemek için 
şahlandı. 

Bu taşkın küheylanın karşısında 
ihtiyar demokrasi diyor ki: 

"Hayati menfaatlerimiz bulunan 
Cenubi Avrupa işlerinde sesimiz ve 

kereste, ehli hayvan, av hayvanı, şey vardır: Yiizlerce cnelik hürriyc. 

altın, her türlü madenler ve her timiz. ingiHerc hiçbir zaman bundan 
ürliLhububat huincsi olan Roman 

ya, Balkanların ve hatıl Avrupa
nın en zengin ülkesi ve Balkanla

rın şimaldeki ileri kalesidir. Istik
lilJini ve bu günkü zengin ülkesiıu 
klıh şarktnki, kah garpteki büyük 
menfaatlerin müzahereti ile ka
zanmış olan Romanya bu yağma 

devrinde hazineleri tehlikeye gi
rerse evvela kendi milli kuvvetini 
denemek mevkiindedir. 

reyimiz duyulmalıdır. Sulh uğrunda 
feda cdemiyeceğim bir fey yoktur. 

Fakat feda edemiyeceğinılz bir tek 

• Büvük Almanya • 

• • 1 
• 
1 

~ r~ 
RUSYA 

1 

• 
OENIZ 

•• • 

feragat etmiyecek, teslim olnuya
caktır.,, 

Bütün Şimal milletlerinin, Lin
koln Amcrikasının hiç bir zaman 
bu asırlık hiirriyetinden feragat et
miyeccğiııi bilirjz, Yer yiiziinde hiç 
bir millet gönUI hoşluğu Be hUrriyet 
\'e istiklalini feda ctıniyeccktir. 

Ya. cebir ve şiddet kar ısında, ya 
harpsiz istilalar karşısında boyunla
rı vurulan milletler ne olacak? Biz 
bu kiiçiik istikl:illcr karşısında da, 
ihtiyar demokrn iyi daha heyecanlı 
görmek, sesini daha glir duymak is
teriz. 

Maarif Vekaletinin 

Bir Tavzihi 
Ankara, 18 (A.A.) - Maarü Veka

letinden: 

Bir sabah gazetesinde 12 mart pa
zartesi günü yapılan mektepler arası 
kır koşusu hakkında neşredilen ma
kalede bu miısabakanrn mesafesinin 
beynelmilel ölçülere uymadığı, ve 
koşunun da pist üzerinde yapıldığı 
yazılmaktadır .. 

1 - Mektep sporlarında müsaba
kaların gayesi ynlnız en kabiliyetli 
olanını meydana çıkarmak değil, en 
zayıf olanını da sıhhati sağhyan bu 
çalışmada kendini dememe fırsatını 
vermektir. O itibarla mesafe ve za
man şartlan daima bu esas gözönün
de tutularak tadil edilir ve müsaba
kalara başlaması bir güc hUner öl
çilsü olmaktan ziyade herkesin ala
kasını celbeden basit ve eğlenceli 
bir faaliyet olarak çocukların istifa
desine sunulur. 

~tı.ıc1 tıtıarı karı~tırdım ve ismimi termek ve yardım etmek mecburi-

11' 1'Qı. yetlndedirler. O gün Erenköy san-:~~~t bu muame~e en aşağı bir dıtı ha,ında bulunan polisler •iip
Q~l' \> •aat silrdil. Sonra dqllndiim, hesiz bu vatandaşa müşkülat göster
~iıı b't•ııda~ burada ismini bulmak mek istememişlerdir. Belki binlerce 
''tıtıl' lr Çeyrek saat sarfedene, rey isim arasında bir vatanda,ın iımini 

• 
lIIIIlJ 

Bugünkü Almanya lmparatorlui:ıı 
AJmanyanın lSOO aenesindenberl 

kaybettiği yerler. 

2 - Koşu "Türkiye kır koşusu" 
birinciliklerinin yapıldığı yerde 19 
Mayıs stadvomunda başlamıs. dışar
da ko~ulmus ve gene stadvomun içe
risinde bitirilmh;tir Tavzih olunur. 

'atar.d ş? 

ftt ' "•sıl vakit bulabiHr?,. bulmakta giiçHlk çekmişlerdir. Fa-
~dd )' fıakkı vatandaşların en mu· kat mukaddes bir hakka taalluk et
~~~ haldanndan biridir. Sandık tifl için bir defa da ~tt noktaya sa
'sıb._' bulunan memurlar vatan- lihiyettarların dikkatini çekmekte 

~41l bu haklarını kullanmak hu- fayda buluyoruz. 

Almann konuşulan mıntakalar 

~ Alman kültilrU alan memleketler 

JOO senedir Alman idaresi altında 
yapyan yerler. 

Dolanda ve Belsikada Almanca 
konUfulaD yerler. 

-
Yurtta 35 MiLYON TÜRK 1 

ne biiyük kuvvet ve sa-
adet kaynağıdır. Çocuk Esirge. 
nıe Kurumu te kihitını yardı
mınızla kuvvetlendirmek bu 1 
saadeti blu bir batında temin 
ctmlye kafidir. 
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Noel Kupası Maçı 
Müsabakayı ve Kupayı, Şişliyi 2 • 1 

Yenerek Pera Takımı Kazandı 

Dünkü maçtan heyecanlı 
iki enstantane 

Ekalliyet klüpl:r~n~ Galat~saray, ,-
Feneri, Pera _ Şışlı dun Taksım sta- s• h• 
dında evvelce berabere kalarak orta- 1 p a 1 
da kalan Noel kupas1 için çarpıştılar. 

Ocağında 
Uç dört bini aşan bir seyirci küt

lesi önünde oynanan maçın doksan 
dakikası da taraftarlara heyecanlı 
dakikalar yaşattı. Her iki takım da 
hakikaten bu kupayı kazanabilmek: 
için canlarını dişlerine takarak oy
nadılar, fakat neticede kupa, maçı 

2-1 kazanan Peralılara nasip oldu. 

Her iki takım da sahaya tam kacİ
rolarile çıktılar, Yalmz Şişlide Va
hap, Pcrada da cezalı olması dolayı
sile Hristo yoktu. Oyun çok seri baş
ladı. Peralılar daha düzgi.in bir oyun-/ 
la Şişli nısıf sahasma inerek Ş~şli .ca
lesini tehlikeye sokuyorlar, bılhassa 

hücum hatt~da Budle~, ~az:nbino, 1 
Buduri iyi bır anlaşma ile Şışlı kale
sini tehdit ediyorlardı. Nihayet bu 
hakimiyet semeresini sekizinci daki· 
kada verdi. Bambino, Peraya ilk go
lü kazandırdı. Bu gol Şişliyi bir par
ça canlandmr gibi oldu. 

Fakat Pera muavin hattı bir kac: 
hücumu ~R~~. kesti. Tekrar h~
kimiyeti ele alan Peralılar devrenın 
sonuna kadar bu hakimiyeti elden 
bırakmadılar, gol kaydedilmedi ve 
devre de 1-0 Peranm lehine neti-
celendi. 

Bugün Ath Mani 

Müsabakaları Var 

·, 
\ 
\ 

Aylardanberi Nis ve Roma müsa
bakalarına hazırlanmakta olan bini-

Ik.inci devrede yine Peralılar birinci 
devredeki hakimiyetlerini devam et
tirerek tazyiklerini arttırdılar. 

Daha ziyade Şişlinin şansı gol kay
dına mani oluyordu. 

Otuzuncu dakikadan sonra Şişli. 
Pera tazyikinden kurtulmağa başla.. 
dı. Birkaç tehlike1i hücum yaptılar. 
Soldan Pcra aleyhine verileli bir fa
vul ahşını kale önünde güzel kulla
nan Diran beraberlik golünü kayde 
muvaffak oldu. Bu golden sonra çok 
canlı bir oyun başladı. Her iki takım 

da, ortada kalan bu kupayı kendine 
kazandıracak golü kaydedebilmek i

çin birer makine gibi işlemiye başla. 
dılar. Fakat Pera hücum hattı daha 
şuurlu bir oyun oynuyordu. 

cilerimizin idman tecrübelerine im
kan vermek gayesile bugün Sipahi
ocağında bir konkur yapılacaktır. O
cak bu müsabakaların muntazam 
bir şekilde olmas1 için haftalardan
beri çalışarak iyi tertibat ta al
mıştır. Muhtelif Avrupa şehirlerinde 
aldıkları muvaffakıyetli neticelerle 
yüzümüzü güldüren kahraman bini

cilerimizi Avrupa müsabakalarından 
evvel burada görmek imkanını bula
cağız. 

Devre ortalarında bir Pera hücu
munda üstüste atılan iki şilt geri gel
di. Budley topu sola göngerdi. Bam
bino güzel öir sıyrılışla topu tekrar 
Budleve gecirdi. O da çok nefis bir 
şütle berab~rliği bozan ikinci Pera 
golünü yaptı ve maç ta bu suretle 
2-1 Peranın galibiyetile kapandı. 

Mactan sonra Stadyom idaresi ta
ra:ftarlannın· alkışları arasında ku
payı Peralılara verdi. 

Bugün N~relere, 
Gidebilirsiniz 1 

Sipahi Ocağında: 

Atlı mani müsabakalan saat 
14 te. 

Taksim Stadında: 

Süleymaniye, Şişli - Topka-
1 

1 pı Arnavutköy rnuhtelitleri sa
at 14,30 da. 

Fener Stadında: 

!stan bulspor. Pera 

Kurtuluş 

14,30 da. 

muhtelitleri 
Hilal 

saat 

Mecidiyeköy Yolunda: 

Bisiklet 
9 da. 

müsabakalan saat 1 

1 

Bu müsabakalara askeri binicilerle 
beraber sivil biniciler de iştirak ede-

cekler ve beş büyük koşu yapılacak
tır. 

Birınci koşu: Sivil binicilere mah
sustur. Mani adedi 12, azami yük<ıek 
lik 1.10, genişlik 3, tasnif zamanladır. 

!kinci koşu: Binicilik okulunda 

kursta bulunan topçu subaylara mah 

sustur. Mani adedi 12, azami yüksek 
lik 1.10. tasnif zamanladır. 

Uçüncü koşu: Binicilik okulunda 
kursta bulunan süvari subaylara 
mahsu~tur. Mani adedi 12, barrıİ yük 
seklik 1,10, tasnif hata üzerinedir. 

Dördüncü koşu: Atlı basından iti
baren her cins atlara binmiş bütün 
süvarilere mahsustur. Mani adedi 14. 

azami yükseklik 1,20, tasnif zaman
ladır. 

Beşinci koşu: 1939 senesinde bey
nelmilel müsabakalara girecek olan 
atlarR mahsustur. Mani adedi 14. a
zami yükseklik 1.50. azami genişlik 
4 metre. tasnif hata üzerinedir. Hata 
müsavatında zamana bakılacaktır. 

Kelle lbrahimin Vazifesi 
iade Edildi 

Eski futbolculardan monitör kelle 
lbrahimin vazifesine nihayet veril
diğini yazarke~ bu kıymetli ve e
mektar futbolcunun vazifesine iadesi
ni beklediğimizi de ayrıca kaydet
miştik. 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre, 
genel direktörlük bu arkadaşın vazi
fesini iade ettiğini lstanbul bölgesi-

,-
n~ 
Çıkmaza 

Girmemeli 
Milli Küme işi maalesef bu 

' sene de iyi bir şekilde başlamı
yor. Bu talihsiz teşebbüs mem
leket futbolüne yaptığı biiyük 
hizmete mukabil nedense üç 
senedir mütemadi sarsıntı ge
çirmesine sebep olacak arızala-

1 

ra uğruyor. Bu sene de .. Milli 

~ii~enin ~e~lini tamamen de- ı 

1 

gıştırmek ıçın bir hava esti idi. 
Beden Terbiyesi Umum Mü-
dürlüğü yapıtğı incelemelerle 

11 

eski şeklin daha faydalı olduğu 
neticesine vardı. 

Fakat Futbol Federasyonu
nun hazırladığı yeni talimatna- 1 

mede klüpleri diişündürecek 

bir taktın mali değişiklikler ya-l pıldı. Bu işle alakalı klüpler 
bunun tadilini Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğünden rica et
tiler. 

Devlet işleri bir takım for
malitelere, kayıtlara ve usulle
re uyarak yürür. 

TAN 

Bu Kadar Açık 
Hisse İstenir mi? 

Yazan: Naci SADULLAH 

Dünkü "Haber,, refikimizin, • İç· 
lerinde dalavereler döndüğü rivayet 
olunan - yangrnlardan bahseden bir 
yazısının serlavhası şu idi: 
"- Bu yangınlardan hata "hisse'' 

alamıyacak mıyız?" 

Sayın refikimizden insaf dilerim: 
"Hisse'' de bu kadar açıkça istenir 
mi yahu 

• 
"Son Telgraf" refikimizde de su 

kocaman serlavha gözüme çarptı: 
"Bir memleket meselesi: Çocuk o

yuncakçJlığı!,, 

Gördiinüz mü işi? Artık laf ara
sında: 

"- Bu iş çocuk oyuncağı dei{il, 
memleket meselesidir!" diyenıiyece
ğiz. Çünkü bu mcslekdaşımıza göre, 
"Çocuk oyuncağı'', "memleket me
selesi" dir? 

• 
AşağJdaki satırJan da "Son Pos-

ta,, refikimizde Muhittin Birgen ya
zıyor: 

"- Bazılarmm zannettikleri gibi, 
Alman istila hareketi, Bitlerin fütu· 
hat emelinden, yahut ta Alman mil
letinin herkesten fazla bir hırsla ta
şımakta olduğu bir istila meylinden 
ileri gelen bir şey deii'ildir: Bu, ken
diliğinden gelen tabii ve zaruri bir 
harekettir!" 

Acaba sayın üstadın, resmi "ve
kaletname., si de vaT mı dersinh? 
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E K O N o M i] 
Tiftik Rekoltemiz Bu 
Sene Yetmiş .Bin Ton 

Kadar Tahmin Ediliyor 
Bu sene yeni tiftik rekoltem.izin 1 

yetmiş bin balya kadar olacağı tah
min edilmektedir. Bir ki senedenbe
ri azalmış olan rekoltenin kesilmiş 

ve kıran görmüş hayvanlardan ileri 
geldiği anlaşılmıştı. Bu sene şiddet
li kış olmaması hayvanların da az 
kesilmesi mahsulün artmasına sebep 
olmuştur. Tiftik mıntakalanndan pi
yasamıza gelen malumata nazaran 
keçilerin iyi beslendikleri ve müstah
silin iyi mal yetiştirilmesinde men
faat temin edeceğini takdir etmiş bu
lunması tiftiklerin uzun püsküllü ol
masını ve pıtrak denilen arızaya uğ
ratılmaması kolaylaştmlmıştrr. Bu 
sene kırkım erken başlıyacaktr. Ni
'sanda umumi kırkıma başlanacağı 
haber verilmektedir. 

Portakal Az Geliyor 
Son günlerde Akdeniz mıntaka

smdan piyasamıza limon ve porta
kal sevkiyatı azalmıştır. Mevsimin 
de ilerlemesi malların azalmasına 
sebep olmuştur. Bu itibarla fiatlarda 
yükseklik başlamıştır. Yerli limonlar 
toptan 1,20 - 2 kuruş arasmdadır. 
Portakallardan Dörtyol 36 lık 250, 
64 lük 320 - 240, seksenlik 310, yüz
lük 240-260, yüz ellilik 190-225 ku
ruştur. Alanyanın yüzlük 235, ru

r---·-·---· M--"' 
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ÇEKLER 

Londra 5.93 
Nevyork 126.6525 
Paris 3.3525 
Milano 6.66 
Cenevre 28.6925 
Amsterdam 67.2325 
Bertin 50.815 
Brüksel 21.3050 
AtJna 1.0825 
Sof ya 1.56 
Prag Tescil edilmemiş 
Madrld 5.93 
Varşova 23.93 
Buda peşte 24.9675 
Bükrı>ş 0.9050 
Belgrad 2.8375 
Yokohama 84.62 
Stokholm 30.5325 

Moskova 23.9025 

ESHAM VE TABVlLA'f 

Esham ve tahvi1At üzerine iş 
olmamıştır. 

='---==-=-==· =·'-=-=-==~-=-'./--
- 205, Mersin yafası yüz aıtınışt! 
875-900, iki yüzlük 875 kuruştan 5 

zenin seksenlik 250-300. yüzlük 190 tılmıştır. 

Spor işi bugünkü şeklini al
madan evvelki idarede hakim 

1 olan zihniyet bugün tamamen 
değişmiş ve bütün devlet işle

. 1 rindeki gibi pederane ve afaki 
şekil almıştır. Her mantıki ve 

' 1 haklı talep kabul edihnek şan
sma maliktir. Kendilerini hak
lı gören Milli Küme klüpleri-

1 nin ricaları kabul edilinciye 
kadar Milli Kfune maçlarına iş
tirak etmemeyi düşündüklerini ) 

1 

öğreniyoruz. 
1 Eğer yoksa, hu miidafaa, cari lra- İÇ pfy ASALAR : 
[ nunlara mugayirdir sanırım! İHRACAT: 

Tekrar edelim ki; Beden Ter
biyesi Genel Direktörlü~iinün 

/ teşekkülünden evvelki idarede 
1 

maalesef göze çarpan klüpleri 
hırpalamak zihniyetı yerine 
şimdi klüpleri korumak ve on
lara yardım etmek emeli kaim 
olmuştur. 

llu 'böyl• olwrtea ~:.lai opor 

idaresine karşı ümitsizlik ve 
hakkını anyamamak zaruretin
den doğan bu gibi harek-etlere 
lüzum görmeyiz. 

Maksadımız, yeni bir idare 
sistemi başlarken memleketin 
dört büyük klübünü bir çıkma
za girmekten ve giderilmek ih
timali çok olan bir arızayı had 
şekle girmekten korumaktır. 

Umuyoruz ki; klüplerimiz 
histen ziyade aklı selimin sözii
nii dinlerler ve dileklerinin ta
hakkukuna intizaren maçlarını 
yaparlar. 

*** 
Milli Küme 

• 

Maçları Kısmen 
Oynanamıyor 

Diin de yazdığımız gibi. Milli 
Kümenin mali şartlarında ffidi
l~t yapılmnsını Bederı Terbiye
~l Genel DirPktörlüğünden rica 
etmi.~ olan Galatasaray. Fener, 
Beşiktaş ve Vefa Klüplerinden 
bir ikisinin, ricalarına henüz 
cevap gelmediği ifin bugiinliü 
maçlara istirak etmemiye ka
rar uerdiklerini haber aldık. 
Aneak son dakikada deiii!lmesi 
ihtimali de olan bu ka~an ta
mamiyle f ev sik edemediiiimiz 
;çin klii.rJ ismi µazmamayı dalza 
muvafık bulduk. 

----o-

Fenerbahçe Müessisleri 
Bugün Toplanıyorlar 

Bugün Fenerbahçe müessisleri Ka
dıköyündeki lokallf'rinde senelik top 
lantılarım yapacaklardır. Bu toplan_ 
tıda bir çok meseleler üzerinde ~örü
şüldükten sonra, idare heyeti yeni
den intihap edilecektir. 

Voleybol Şampivonluğu 
Beyoğlu halkevi spor kolunun ter

tip ettiği voleybol turnuvasının .Şam
piyonluk finali dün yapılmış, Yüksek 
Mühendis mektebi ile Haydarpaşa li
sesi takımları karşılaşmış, neticede 
1939 halkevi voleybol şampiyonluğu 
nu Haydarpaşa lisesi kazanmıştır. 
Şampiyonluk kupası merasimle ve-

• Gene bu refikimizin vaktile, krrk 
yıllık halk sanatkar1 Naside: "Halk 
c;anatkarı" unvanını kendisinin tak
tığını (!) iddia eden gen~ bir muhar
riri. şimdi de, Deniz km Eftalyayı. 
kendisinden bao:ka kimsenin hatırla
madığım yazıyor. 

Ve dlvor Jci-
"- Denb: kızr Eftalyanın öliimii, 

yalnız bir tek gazetenin ilan sütun
lanna iiç beş satırla yazıldı!" 

Halbuki Deniz kr:ıı Eftalyanrn ölii
miinii. hilaisti<ma, hiitiin gazeteler 
vazdılar. Onun ölümüne dair. ıfüfer 

!{azetelerde c1kan. ve - kim bilir -
heltd daha da çıkacak olan yaı:rlar 
haricinde, ild uzun yaz1 da. şahı;an 

kendim yazdım. F,ftalyanın cenaze
sinı takip eden büyiik kalahahğın i
<'inde, benimi<' birl'kte hirrok ta rra
zeteci vardı. İ~in tuhaf tarafına ha-
krn ki. hu merasimin yapıhsmdan 

tam virmi dört saat S'lnra rıkan, ve 
yine Oeniz kızı F.ftalyayı "~on Pos
ta., dan haska kimsenin hatrrlama
dığın1 (!) iddia eden bir yazı, şu cüm
leyle hitiyordu: 

"Sanatkarın cenazesi, bugün knl
ıfırılac aktır!" 

Eğer bu gazetenin mPmmpları. 

kendi verdiKll"ri hu havadise m ina
nıp ta. o giin Aya Tirivada kilisesine 
gittilerse, OTada, <·oktan ehedi vata· 
ğına götiirülmiic: bulunan Oenİ7. kıZT 
Eftalyanın tnhutunn de~;l. kendi ve

fakfirhk iddialarının cena7e'lini bul
muslardır. Halhnki. c:ıwın refikimiz, 
kelimenin sonunda "kar .. vnr diye, 
nerde:vse "'·efakarhğı" da kimseye 
hırakmıyacak! 

• 
Son günlerde. piyasada nedense, 

bir y1ğın "Adahı muaşeret" kitabı 
peydahlandı. Ge<:en giin. hir kiitüp
haned<.' hunlardan hir tanesini ~öz

den geçirdim: Sayfaları karışhn't

ken, şu serlavhalara rastladım: 
"- Nasıl yemek yemeli? Ne hi

çim oturmalı? Ne ~wkllde bakmalı? 
Nelere giilmeli? Misafirlikte ne va
zivet takınmalı? Ne kılıkta gezme
li?" 

Ben olsam, hu kaaha: "Adahı mu
aşeret" :verine "Arazı muaşeret" adı
nr verirdim. 
Şu satırlan da, yine ayni kitapta 

okudum: 
"- Bir insanın karakteri, krava

tının zarafetinden belli olur!" 
Şimdi soranın size: Mesela: dün

yanın en zarif kravatlarını kullanan 
şu mhaut Ekrem König "karakter" li 
de, kravat alacak parası ohnryan 

fukaralar karaktersiz mi 
Doğrusn, "Adabı muaşeret" müel-

lifine biraz "nezaket" ta i e-

Bir Haftallk Zahire 

Satışları 
Son hafta içinde Anadoludan pi

yasamıza gelen hububat arasında 

1610 ton buğday, 390 ton arpa, 250 
ton mısır, 95 ton çavdar, ile seksen 
...__ ~t... --- "fAn """--- ....... r-1 o-4..!.-.:1 

miş ve satılmıştır. Bu muhtelif mı:ıl
ların bir hafta içindeki piyasa du
rumlarına göre: 

BUÖDAY: Geçen haftaya naza
ran buğday fiatyartnda cinslerine 
göre bir iki para kadar tereffü husu
le gelmiştir. Anadoludan buğdayın 

lngilizler Tiftik 

Abyorlar 
v· 

İngilter~ ile yapılmakta oları j. 
. 1 . 62 kas işlerinde takaks prım en <;j 

kuruş arasında ~eğşimekt~ir. ıı!P 
hafta içinde İngıltereye dort .,.ı 
, , _____ ...,.., .. :'- a • .--- ...,:ı;ı,.,,..icli1' flP, 

iki bin balya kadar ihraç edi~er 
zere hazırlanmaktadır. Son gii11ı.Jf 
de satılmış olan bin balya da lı ~~ 
!anacaktır. Bu satışlarda kır]:( .y 
sterlin kıymetinde İngiliz takas ıt1 el' 
amelesi olmuştur. Satışlar deva_rı1 ~ 
mekted.ir. Güz yünü taleplel'l 

az gelmesi ve toprak ofisinin piyasa- mıştır. ~ 

ya mal arzetmemesi bu tereffüe se- =~========== 

bep olmuştur.. . ·ı Başı ağrıdan 
ARPA: Piyasa geçen haftaki vazi-

yetini muhafaza etmektedir. İhracat- Ça+llyacak gibi 
çı firmalar açıklarım kar .,ttıkların- / 
dan gelen mallar tebeddülatsız fiat
larla yerli sarfiyat için satılmakta
dır. Gelisat azdır. 

İÇ CEVİZ : Bazı ihracatçı firma
lar mevcudu az olan iç cevizleri R5 -
68 kuruş aralarında mübayaa etmek
tedirler. 

TİFTİK : Bu hafta içinde İngiliz 
takas primlerinin düşmesi tiftik pi
yasasma tesir etmiş ve satış muame
leleri geçen haftaya nazaran durgun 
geçmiş ise de fiatlarda şimdilik geri
leme ihtimalleri azdır. 

Bu müddet içinde 240 balya mik
tarında tiftik satışı kaydedilmiştir. 

YAPAK : Almanya ve yerli fabri
kalarımız tarafından tebeddülatsız 
fiatlarla mübayaat devam etmekte 
dir. Ecnebi müesseseler tarafından 
talep eksik olnuyacağı tahmin edil
mekt~ir. Bu hafta zarfında cem'an 
1700 balya miktarında yün ve yapak 
satışı olmuştur. 

AV DERİSİ : Sansar üzerinde is
tek devam etmekte ve gelen mallar 
satılmaktadır. 

Tavşan üzerine de talep eksik ol
mamakta, cinslerine göre 16 - 18 ku
ruş aralannda satı:lmaktadrr. 

. . . . . 

En Şiddetli Baş ve Dit 

1: 1 f j';'i~)~ 
Bütün ağrı, sızı ve 

~ancıları keser. 

~IM:t•>IC 

. , .... ·" • \ O .... , ' _,.• 'L· L 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
9ünde 3 defo Her yemekten sonra muntazaman 

di 
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J 
t1 .,""" : 

~Yaşamak 
~ isteyen! 

J\nLatan: D. T. 

'O'ıüntü ondaydL 
S•nıtı ondaydı. 
'l'aaa ondaydı. 
\"~ hiç gülmezdi. 
Gö~ her zaman yaşlıydı. 

......_ ~e Yemekte, ne içmekte, ne gez
~kte bir zevk buluyordu. 

ÇoJt güzel, çok sevimli çocuktu. 

dl Saçıan gecelerin ışığına ben:z.er-

"l Cözıeri deniz gıöi tatlı maviydi. 
ana.klan çiçek gibiydi. 
'l'eru ipek gibiydi. 

lüç'tıllardır olduğu yerde oturuyor 
llo knıuıdamıyor, sağa bakmıyor, 
~ Çevrilmiyor, arkasına dönınü-

. • başnu kaldırmaksızın, gözleri
: il:ara toprağa dikerek, düşünüp 

l'Uyordu. 

?tti A~nesi babaSl, halası teyzesi, ki
kiınsesi yoktu. 

~~i bunları düşünüp tasalanı-

~ ltlı!u, köpeği, koyunu kısrağı, 
barkı, bağı bahçesi yoktu. 

)b aelki bunları düşünüp tasalaru
l'du. 

Ş Gül:nüyordu. Konuşmuyordu. 
lı-lq söylemiyordu. 

' 
.\ydınbk bir yaz akşamıydı. 
~~ kapaklarına tallı ışıkların 

glVe11d "ği ' ""rd .. l> ı nı go u. 
~hrıetıbe kulaklarına tatlı seslerin 

t _ıverdiğini duydu. 

ı..... çı?lde bir takım canlı duygular 
""'11danıağa başlamıştı. 

\" 
n=~aş yavaş doğrul~u. 
~e baktı. 

lı Göıt parlak yıldızlarile ona tat
tr.~th bakıyor, gözlerine bütün ı

?ıt döküyordu. 

İleıiye baktı. 
-~ltll\'i sular ona gülüyor. beyaz 
L

0
Wklü dalgalar ona güzel şarkı
~ aö 

l)·· Ylüyorlardı. 
l 0rt Yanına bakındı. 

'-lt ~ giıbi ılık, ipek gıöi yumu
~ hır yaz rüzgarı esiyor, çiçek 

Uları yayılıyor. 
~Uf sesleri duyuluyordu. 

ti. ll&anlar yıldız ışığı gibi, kuş se

~~i, dalgalann prkısı gibi se
··~ içindeydiler. 
:•llJta halka dönüyorlardı. 
1Çrıyorıar, oynuyorlardı. 

~ °'!UÜYorılar, konuşuyorlar, şar
löylüyorlardı. 

'~ o zaman, ku~uz köpek
koY'Unsuz kısraksız, evsiz bark-

~ bağsız bahçesiz olduğunu u.. "ttu. 

~zliğini unuttu. 
'l' asını unuttu. 
'&asını unuttu. 

~lal\enkleri l§lklan, kokulanle ta-
tı &evdi. 

l>..~nlan sevinçleri şarkılarile 
·~an sevdi. 

~~ne gerine, haykıra haykıra, 
~l IÖrüyor, neyi duyuyorsa ku
ha~~p içine sokmak istercesine 

o:lo'l"Qı: 

i'lasın tabiat! 
~n insanlar! 
~ Yaşamayı seviyorum. 
ll··ll Yaşamayı istiyorum. 
~ Utün bu yurt topraklan benım; 
ı_ Yanımı saran bütün bu insan-
" hen· . . . '7 lJn kımselenmdır .... 

Öğretmen - Başını havaya kal
dırdığın zaman tepende ne gö-

•• •. ? rursun ... 

Kaya - Gökü görürüm .. 

Öğretmen - Canım onu sormak 
istemiyorum.. Eğer yağmur yağa
cak gibiyse, hava bozuksa ne gö
rürsün .. 

Kaya - Şemsiyemi görürüm .. 

BİLMECE 
BULMACA 

ı - Bu kuşu tutmak isteyen i
ki adamı bulabilir misiniz? 

2 - Birden yirmi dörde kadar 
olan 24 sayıdan her birini bu ku
tulardan birine koyunuz! Yukarı
dan aşağı doğru saydığınız zaman 
her sıra 75 gelecektir. 

© 

TAN 

Bilmece Oyunu 

- Ben siziR yerinizde olsam bu 
trene binmez ötekini beklerdim. 

- Neden? 
- Çünkü bu trenin makinisti 

acemidir. Belki treni limandaki 
vaprlardan birile çarpıstınr. 

• 
Ne Anlarsınız 7 

- Biri yolda sizi gördüğü zaman 
şapkasını çıkarsa bundan ne an
larsınız? 

- Eğer başında saçları yoksa, 
kel olduğunu anlarım. 

CEVAPLI 
MESELELER 
1 - Yarısını kendisine ekledi

ğimiz zaman bir bütün olan sayı 
nedir? 

2 - 2 sayısını 11 adedinin ne
resine koyarsam bu adet 11 kere 
büyümüş olu.r? 

3 - Beni kendimle vurdurun, 
kendimden çıkann, kendime ekle
yin yine ben olunun. Ben neyim? 

4 - Beni kendimle vurdurdu
lar. Büyüyecek yerde 4 defa kü
çüldüm. Ben hangi sayıyım. 

5 - Beni kendimle vurdurdu
lar. Yine ben oldum. Ben kaçım? 

6 - Biz, birbirimizden birer sayı 
büyük beş adediz. Hepimizi toplar
sanız 50 ederiz. Bizi bulun! 

7 - Biz iki sayıyız. Büyüğü
müzden küçüğümüz çıkarsa kü
çüğiimüzü , küçüğümüzü lrendisi
ne eklerseniz, büyüğümüzü bulur
sunuz. Biz kaçla kaçız?. 

8 - Biz iki sayıyız, birbirimize 
eklenirsek 18, birbirimizden çı

karsak iki oluruz. Biz hangi sayı
lanz?. 

9 - Biz dördümüz de 4 ile 5 
rakamlarından ibaret 2 şer haneli 
dört adediz. Bizi ikişer ikişer top
layıp birbirimiulen çıkarırsanız 
20 elde edersiniz. 

Böylece kaçtan kaça çıkarmış 
olacaksınız? 

10 - Ben 15 im, 3 ile 5 rakam
Lannı benim nerelerime koyarsa
nız 3090 çoğalmrş olurum. 

Cevaplarımız : 

l - 1/ 3 
2 - İki tane bir arasına. 
3 - Sıfırım. 

4 - 5025. 
5 - 1. • 
6 - 8, 9, 10, 11, 12 yiz. 
7 - Birle iki üçle altı ilih. 
8 - Sekizle onuz. 
9 - 11 O dan doksanı. 
1 O - Üçü birin soluna sıfm sa

ğına, koyun. 

Ortadaki kareyi, bir kenan bo
yundaki üç çubukla, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, ilAh. kısma ayırabilir misinız? 

çubukların kenarlarla tamamen 
üst üste gelmemesi, karenin drşı
na taşmaması, uçlarının zaviye -
lere rastlamaması şarttır. Yapa
mazsanız, ortadaki dört kareyi tet
kik ediniz. 
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Bu tabloyu tamamlamak için, 
buradaki noktalan, numara sırala
rma göre birleştirin! bakalım ne 
çıkacak? 

• 

Eğer dört ayak üstünde duran 
bir köepk yapmak isterseniz bu 
şekle dikkat edin. Nokta noktalar 
bükülecek yerleri göstermektedir. 

• 

• 
: .\' 

• 
:··,•.·:·.· ... . • . ...... . 

Bu dört kareyi ayn ayn kesip 
tekrar büyük kareyi teşkil etmek 
üzere yan yana getiriniz! Yıldı~ 
kare gibi şekillerin hep bir hizaya 
düşmesi lizımdır. 

• 

6 

l 
1 

Saat on ikiden başlıyarak, 12 
saat içinde, yelkovan ile akrep 
kaç defa üst üste geleceklerdir. 
Bulun bakalım. 

7 

o 
EGLENCELI 

OYUNLAR 

İp Oyunu 
Yarımşar metreliik iki sicim alı

nız. Sicimlerden birinin iki ucu ile 

ilci bileğinizi bağlayınız. Sonra, i

kinci sicimi alarak, sizin bilekleri
nizi bağlıyan ipin içinden geçmek 

üzere, uçlarile, karşınızdakinin bi
leklerini bağlayınız. 

Arkadaşınıza sorunuz: Düğüm
leri çözmeden, ipi kesmeden, ko

pormadan, böylece birbirimize zin
cirlenmekten kurtulabilir miyiz? 

O tabii size, bu imkansızdır, di
yecek. Bu cevaba gülünüz ve şu 
dediklerini yapınız: Kendi elleri

nizi bağlıyan sicimin ortasından 
sağ elinizle tutun! Büklüm halin
de karşınızdakinin sağ eline kadar 
kaydırın! 

Onun sağ elini bağlıyan ip bilezi
ğinin altından geçirin! bu geçen 

kısmı el girebilecek kadar açın! 
onun elini bu açılmış olan ipin i

çinden geçirtin! kollannızı birbi

rinden ayınp yavaşça çekin, hop 

deyin! işte kurtulduk .. 

iITE BUNU 
BiLMİYORDUM ! 

Çiçek Muhafazası 

Önümüz çiçek mevsimidir. El
bette. sınıl.uıızdak..i, odanızdaki 
çiçekleri uzun zaman mtıhafua 
etmek istersiniz. Bunun için çiçek
lerin sapını amonyaklı suya soku
nuz. Çiçekler uzun müddet taze 
kalırlar. 

• 
Fildi§i Satııı 

Dünyanın en çok fil dişi satışı 
yapılan yeri lngilterenin Londra 
şehridir. Fil ve rinoseros diş ve 
boynuzlarından ibaret olan fil di
şinin Londradaki satış miktarı se
nede tamam 120000 kilodur. 

• 
Zehirli Gazlar 

Bugünün korkunç harp sil8.hı 

olan zehirli gazlar ilk olarak 1914 
dünya harbinde kullanılmıştır.Fa
kat bombalara zehirli gaz koyup 
kullanmayı ilk defa bundan 350 rıl 
önce bir Holandalı düşünmüştür. 

• 
Havanın Tazyiki 

Yerden yukarılara doğru çıkıl

dıkça hava tazyik inin azaldığını ta
bii bilirsiniz. Bir bilginin deyişine 
göre, deniz seviyesindeki yerlerde 
760 milimetre olan bu tazyik, 5500 
metre y ükselince tamam yan ya
nya iniyormuş. 

• 
Mürekkep Lekeleri 

Eğerı kazara sınıfa döktüğünüz 
mürekkebi temizlemek isterseniz, 
ayni ölçüde su ile asid sülfüriki 
birleştirip bunun içinde ıslanan 
kumla oğunuz. Sonra hafif sodalı 
su ile yıkayınız. 

Tibet yaylasında, din başlannm 

yani rahiplerin, insanlar üzerinde 

büyük bir nüfuzu vardır. Burada 
rahipler, öbür insanlardan ayırt e

dilebilmeleri için, başlarına, resim

de gördüğünüz bu itocaman şapka
ları giyerler. 

Şimdi biz, kuvvetlenm~k için 
türlü türlü fen ve ilim çarelerine 
baş vuruyor, sporlar yapıyoruz. 
Eski taş devri insanlan, arslan 
yüreği yerlerse. arslan gibi kuv
vetli olacaklarına inanırlardı. 

3 
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Meşhur Sanatkar, 
Konserini Sall 

Akşamı Veriyor 

4 Mırt 939 tarihi! (Çocuk SayfarTlıı 
dakl •Bilmece - Bulmaca» yı do4'~ 
halledenlerden hediye kazananların lif" 
teal: 

Pazartesi, 20. 3. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk maziği -
Pl. 13 Memleket saat ayan, ajans, mete
oroloji haberleri, 13,15 - 14 MQzik (Ha
fil milzik - Pl.) 

18,30 Program, 18,35 MQzlk (Cnı:band
Pl.) 19 Konusma (Doktorun saati) 19,15 
Türk milzlğl (Halk musikisi). (Cura ve 
Sıızla) Sadi Yaver Ataman, ı9,35 Türk 
müziği (Karışık program), Çalanlar: Hnk 
lo Dennan, ~ef Kadri, Hasan Gür, Bas
ri Uner, Hamdi Tokay. Okuyanlnr. Tah
sin Karnktıs ve Cel51 Tokseıı, 20 Ajanı, 
meteoroloji haberleri, ziraat borsası(fiynt) 
20,15 TQrk mOzlği: (Kltıslk program) İ
dare eden: Mesut Cemil, Çalanlnr: Vecihe, 
Fahire Fcrıı<ın, Reşat Erer, Rusen Kam, 
Niyazi Seyhun, Cevdet K07.nn, Cevdet 
Çağla, ZOhUl Bardako"lu, BMrl Üfler. 
Okuyanlar. Ankara radyosu küme oku
yucuları (Koro), 1 - Tanburl Zeki Meh
met Ağa - Ferah!eza peşrevi. 2 - Ham
mnml Zade İsmail Dede - Ferahfeza bi
rinci beste. 3 - Hammam1 Zade İ!j?lla0 
Dede -Ferahfeza afır semnki, 4 - Re
e:ıt Erer - Keman taksimi, 5 - Harnma
mt Znde İsmail Dede - Şehnaz sarkı -
Sana ey canımın canı Efendim. 6 - Ke
mani Rmı Efendi - Şehnaz sarkı - l\fe
nımı andelibln vaslı güldür. 7 ·- Delltıl 
Znde - Schnaz s:ırkı - Etmedin bir 
lfıhza ihya h:ıtın vlranımı. 8 - Dede E
fendi - Şehnaz sıırkı - Gönnt durmaz 
su gibi cağlar. 9 - Tanburl Osman Be
yin - Ferahfeza saz semaisi. 21 Memle
ket ı:ınt ayan. 21 Konu~n. 21.111 Es
ham. tallvilflt. kambiyo - nukut borsası 
(fiyat), 21,25 Neşeli pltıklar - R. 21,SO 
Müzik (Saksafon solo - Nihat Esengln). 
1 - Sld Phill:pı - Amelin. 2 - J . Gu
rewich - İda, 3 - M::ıx Herzberk - L:ı
mento D'Amour, 4 - Sld Phllips - Twl
)ip;ht Wh!spers. 5 - J. Gurewkh - Ha
bnncra, 21,50 MOzlk (Melodiler - Pi.). 
22 Müzik (Küçük Orkestra - Şef; Necip 
Aşkın) , 1 - Rymlng - Eni<'rmezo, 2 _ 
Y\•aln - Dudakların! ... Operetinden 'rot
rıurl , 3 - Bt'<'kl'r - İlkbahar, 4 _ Nie
:rn:mn - Çarlistnn (Dans), 5 - Gangl
lıer er - KO~k toplantı (Reva _ En
terzo), 6 - Schleder - Dinle ... Keman ne 
sl!ylOyor (Tango), 7 - Kutseh - Mncar 
marşı, 8 - Johnnn Strauss - Sen Viya
na (Vals), 9 - Mainzer - Viyana pol
kaq, lO - Bucalossi - .Pstalozzanın bir 
~ar'kı«:ı Glrlbiribin, 23 MOzlk (Cazb:md
PI.) 23,45 - 24 Son ajans haberleri ve 
yarınkJ.spror.ram. 

Sah, 21. 3. 1939 
T h" .-

t~ M .Program, 12,35 Tilrk mOztuı 

Pl. 13 Memleket sa.'lt ayan, ajans, mete
orolr>~l haberleri. 13,15 MQzfk (Senfonik 
plAklar), 13,45 - 14 Konuşma (Kadın 
saati - Ev hayatına alt. 

lR 30 Prozrıım, 18,35 fllzfk (Damı plAk 
lıın). 19 Konuşma (TQrldye poctnsı), 
10 15 Tllrk müziği (Fasıl heyeti) Safiye 
Tokny ve Tah!!ln Kar:ıku , 20 Ajans, me
teoroloji haberleri, :r.lnuıt borsası (fiyat), 
20,15 Tllr:k mQzlğl: Çalanlar: Vecihe, Re
fik Fersan, Rust-n Kam, Cevdet Kozan, 
Res::ıt Erer, Okuyanlar: Necmi Rıza A
hıskan, Melek Tokg~z. ı - Osman Be
yin - Segtıh ı>csrevl. 2 - Tanburt Ali 
Efendi - Segah ııarkı - Dllharabı aş
kınım. 3 - Hacı Arif Bc;y -Scgtıh sar
kı - Olmaz iltıç slnei :mtpareme. 4 _ 
Ruşen Knm- Kemcnr;e taksimi, 5 - Sup
hl Ziyanın -Müstear ıarlo - Döraek mı 

bu a~ktn şafağından. 11 - Hııllt ttırkilsO 
- Bnlbill taşda ne gezer. 7 - Halle tnr
küsü - F..smer bugün ağlamış. 8 - Ah
met Roslmin - Hicnz şarkısı - Can has
tasıyım. 9 - Musta.fn Nafizin - . Hicaz 
şarkısı - Göl'isühde açılmış. 10 - Hicaz 
şarkı - I<urdu mccli!! a,ıkan . 21 Mem
leket saat avan 21 Konusma (Hukuk İl
mi Yayma Kurumu). 21,15 Eshnm, tah
vil!it, kambiyo - nukut bors::ı sı (fiyat). 
21,25 N~cll plllklar - R. 21,30 Müzik 
(Radyo OrkcstTası - Sef: Hasan Ferit 
Alnar), 1 - Mencielssohn - Bartholdy 
Ruy Blas u\•ertarn. 2 - w. A. Mozart 
41 numaralı senfoni, do majör (Juplter 
senfonJsl) Allegro v!vace, Andante can
tabllc. Menuetto. Molto allegro, 3 - P. 
Cornellus Baitdat berberi uvertürü, 4 -
F. Mnssenet. Seenes plttoresques 1 -
March,.., 2 - Alr de B:ılll't,3 - Ang.•Juıı, 

4 - Fete Boheme, 22.30 MQzlk (Eğlen

celi plt\klar), 23 Müzik (Cazband - Pl.) 
23,45 - 24 Son Ajans haberleri ve ya
rınki program. 

Çarşamba, 22. 3. 1939 

12,30 Pror.ram, 12,35 Tilrk müılğf 

Pl. 13 Memleket saat aynn, ajans, mete
oroloji haberleri. 13,15 - 14 Miizlk (Ri-
yasetlcümhur Bandosu - Şef: İhsan 
Kilnçer), 1 - Ambroise - Vidal - za
fer (Allegro), 2 - L. Blcmant - Pikko
lo (Küçük flilt lr;in bolero), 3 - A. Pon
chlelll - Ltı Cyokonda o~nsmm b:ıle
ıl, 4 - Meycrber - Le Prophete (Pey
gamber operasından scçllmi~ parçalaT. 
5 - R. Wagner - Tnnhöyzer operasının 
mar~. 

18,30 Program, 18,35 MOı:lk (Sololar -

Pi.) 10 Kontışma, 19,15 Türk mazım (Fa
sıl heyeti), Ccl.Al Tokses, Hakkı Derman, 

Perıembe, 23. 3. 1939 Bohemya müziği a) P'urfant, allegro mol
to e ferace, b) Polka, c) Passacaglla, d) 
Köy düğOnO, 3 - Ed . Grieg: Senfonik 
danılar ap. 84. a) Allegro moderato e 
marcato, b) All~gretto graz.loso, c) Alleg
ro glocoso, d) Andante - Allegro molte 
e risoluto. 4 - C. M. Von Weber - H. 
neruoz - V11l!'!:ı davet, 22,40 Mi17:1k (o
peretler - Pl.) 23 MO:ılk (Cıızband -
Pl.) 23,45 - 24 Son ajans haberleri ve 
yarınki program, 

Büyük Fransız sanatkarı Frances
catti Konservatuar orkestrasile 21 

1!,30 Program, 12,35 Türk milzffi 
Pl. 13 Memleket saat ayan, ajan~. mete
oroloji haberleri. 13,15 - 14 Müzik (Ka
nsılt program). 

Cumartesi, 25. 3. 1939 

lfl,30 Program, 18,35 Müzflt (Danıı 

pltıklan), 19 Konuşma (Ziraat saati), 
19,15 Tilrk müziği (Fasıl heyeti) Tahsin 
Knraku . Hakkı Derman, E~f Kadri, 
Basri Uncr, Hnsan Gilr, Hamdi Tokııy. 
20 ~jans, m<ıteoroloji haberleri, ziraat 
borsası (fiyat), 20,15 Tilrk milzlği: Ça
lanlar. Vecihe, Kcm:ıl Niyazi Seyhun, Eş
ref Kadri, Cevdet Çıığla. Okuyanlar: Mil- 13,30 Program, 13.35 Milzlk (Operet
zeyyen Senar, Mahmut Knnndas, ı _ ler - Pl.) 14 Memleket sant ayarı, ajan< 
Hicaz peşrevi, 2 - Silkrünün _ Hicaz ve mct(!(>rolo'I haberleri. 14,10 Tilrk mn
şarkısı - Sevdamı dilim anlatamaz. 3 _ zlği (Halk musllclsl) Sivaslı ~a?: şıılrlerl 
Sııdettin Kaynağın - Hicaz snrkısı _ t't6ık Veysel \•e İbrııhlm. Tnkdlm eden: 
Ha7.an ile geçU. 4 - İshak Varon _ Hü- S:ıdi Yaver Ataman. 14,40 - 15,30 Müzik Z. Frnncescııttl 
~ynl sarlcı - Baygın sulann. 5 _ Cev- (Uvertürler ve opera aryalıın), Profesörlerinden 

mart salı günü ak
şamı saat 21 de 
Fransız Tiyatro
sunda bir konser 
verecektir. 

Programda Be-
ethoven'in kon-
sertosu ve piyano 
refakatile Paga. 
nini ve Krcutzerin 
sonatını çalacak
tır. 

Orkestra
yı Konservatuar 

Seyfettin Asal ida-

det Çağla - Viyola tıık!lml, 6 _ Sadet- 17,30 Pro!!ram, 17,:J'i Mfü:lk (Drın<ı 11a- re edecektir. 
tin Kaynak _ Muha'"'er sarkı Ben 1 ati - PI.) 18,15 TOrk mOzlfH (Fac:ıl he-

1 
z· F . h b' ""' - , ıno rancescattı mes ur ır mu-

yıllarca yanmışım. 7 _ Halk türküsü _ ı yeti) ~afiye Tokay ve Tahsin Karakuı:un • 
İki karpuz bir koltuı?a sığmaz. 8 _ y~ IJtlrııklyle, 19 Konusma (Dıı politika ı sikişinasm oğludur ve ilk konserini 
sarı Asımın - Hü:u.nm şarkısı - Yine ht'tdslclerl), 19•15 Tilrk mil~lltl: Beı mız- daha beş yaşında iken vermiştir ve 
knlblm tasar ağlar bu gece, 10 _ Hayri- raplı sazla pesrcv ve ~l'.'maıler, İki tan- . . . . 
nln _ Hüzzam şarkısı _ Ölürsem :ra- bur, kanun, Sımtur. ud. Mesut Cemil, Re- on yaşına gırdığı zaman Beethovenın 
zıktır sana kanmadan. 21 Memleket ıant flk Ferımn, v~c-lhe. Zfıhtn _ ~ımfakotttu, konsertosunu büyük bir muvaffaki-
avnrı 21 Konu"""a 21 15 Eshnm tahvi Ce\·dct Koz::ın. l!l,35 TOrk mu~ıl!i: Çalnn- yetle c l t Bab f t d " • ,, ... · • ' • - 1 v :a m.ış rr. asının ve a ın an 
IAt, kambiyo-nukut borsası (fiyat), 21.25 ar: eclhe. Ru!;en Knm, Ct>VdP.t Kozan. sonra • p · . " .. . 
N ). l"kl R 21 .. 0 M" "k (K" Okuvan: Mu.,bfa C:ı/!ltır. ı - K~mürcO ansın buyuk sanat cemıyet-
eşc ı p " nr - . ··' uzı u- - 1 · 

çOk Orkest.rn _ Set: Necip ~kın), 1 _ hafız Post - Hllz:rnm bcst .. - Aldım ha- enle beraber çalışmış, Fransadan 
SchmalsUck - Kupidan ve pnslea beş kı- yeli per~mln. 2 - Sndettln Knynnk başka bütün Avrupa merkezlerinde 
sımlık a~k hlkAyesi. ı - Yaklıı6l11a, 2 - - Rllzzıım sark1 - Bin hfıznn ı;llktO, 3- konserler vermistir. 
Aşk val«ı(, 3 _ Başba:ıa, 4 _ Gezinti, 5- Ha<"t Arif B~ - ROzzam ~arkı - Bahar -
Kavgacılık ve bansmn, 2 _ Llndner-Be- eldi beyim evde dunılmaı. 4 - Tnnbu- c::=ı:==:;:::::::::::::==========--
gatellt- (saka) fantctl) 3 _ Pachernegg rl Faize - U«nk şarkı - Nfc:;ln n:ılcn- ~.._,..._ ""'"' ....,,....,.....,.._,..._~ ~ 
- Vals Triste (Hazin vals) 4 - Künneke desin Myle. !\ - A~ım Reyin - u .. şak ASKERLiK iŞLERi 
- ~dl Hamilton Operetinden potpuri, cııırkı - Cantı rnldbl handan edersin. 4'-
5 - Winkler _ Kemanın aşk şıttkısı, Bl'.'drlye - Knrcı~nr ıııırkı - GOne:ı do.it- ~,...,_ ..._,....,.....~ 
6 - Beethoven - Menueto sol maj6r, dıı damlara. 20 Ajans, mt"teorolofl haber- Şubeye Davet 

Beyojilu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Beyoğlu askerlik ,ubeslnde kayıtlı ~ 

Birer dolma kurvun 
tar: 

Eyüp ortaokul 628 Fahrettln J(ıl!' 
Şişli 43 üncil ilkokul 92 Selmin Tunı;e' 
Kumkapı orUıokul 181 ismet Tenger. 

Birer mürekkepli kalem kazananııır: 

Fatih Gelcnbcvl caddesi 41 numartd' 
Ş:ıdi Agun, Beyazıt Küçük Haydar TJt' 
mlröz apartımanı üçüncü kat Seniye fJ' 
türk, Erenköy Güvenç sokak Meliha. 

Birer albüm kazananlar: 

Ankara Erkek Usesi 567 şemse~ 
Ynstumanoğlu, Teklrdnğ ortaokul 
Şakir Derin, İstanbul Üsküdar Suıtantt' 
pe Arap Zade 90 numarada İlhan ya\f\11' 

Birer resim model! kazananlar: , 

Adana Birlocl erkek ortaokulu sS~ 
Sncit Akınsoy, Dinar Yenlyol okulu~ 
Bedriye Kalay, Hayrabolu süvari ıı 

teğmen Sipahi oğlu Teoman Sipahi. 

Birer sulu boya kazananlar: 

Yozgat Ortnokul 183 Nurettin ytıct' 
soy, Eğridir Demirkapı mahallesinde ~ 
il Rıza Bilgiç, Malatya Lisesi 834 R~ 
Akalın. 

Birer kalem boya11 kazananlar: 
Giresun ortaokul 84 Tonl Lltnr ~ 

Konya erkek ortflokulu 958 F. Kı~ 
Bursa Özel Reyhan okulu 142 AYIY 
Sarbay. 

Birer pergel kazananlar: tf 
TepebllŞl Catmruncscit Kuyu sonk 

numnrnda Adile Akol, Haydnrpaşa JJ,e' 
si 2387 Muammer Tnhmns, 20 inci JltO' 
kul Vildan Siler. 

Birer kart kazananlar: \11' 
Çanakkale ortaokul blrlncl sınıf S 

ban Gilrsoy, Sivas ortaokul 106 Şeın5~ 
Elbay, Alpullu ilkokul 3 numııralı ?ol'~ 
Bııyrokgll, Kırklareli '16 Top alayı ssP"' 
Asteğmeni Cnhit kızı Ad:ıe KöyatıısJ. _/ 

Eşref Kadri, Hasan Gar, Hamdi Tokay, 
Basri Üfler. 20 Ajp.ns, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası (fiyat), 20,15 Tilrk 
müziği: Çalanlıır: Fahire Fcrsnn, ZOhtD 

7 - Aubert _ Göbekliler resmi geçidi. teri. ziraat bol'!la"tl (fıvat) !O.Hl Tcm .. n 
22,30 Müzik (Operalar _ Pi.) 23 Müzık CMer:ıki) Ya1..nn: Mollere. Adapte eden: 
(CaT.band - Pi.) 23,45 _ 24 Son ajans Merhum Ve!lk Paşa. fmnbul ~ehlr Tl
hnberlerl ve yarınki program. yntroııu ı:ınntkArlnrmd:ın Betı:r.nd Butııkın dek subaylardan ast.en (yarsubay) TERZİ 

Bardnkoıtlu, Refik Fersan, Cevdet Cnt
la, Okuyanlar: Sadi Hoşscs, Semahat Öz-

Cuma, 24. 3. 1939 

den.ses. 1 - Suzldn peşrevi. 2 - Tanbu- 12,30 Program, 12,35 Tilrk mllzlli 
:r1 Ali Efendi - Su1jdfl Ağır scmnl - Pl. 13 Memleket snnt Ayarı, aJııf\s, mete
Kanl ytıdı lcl;llnle. 3 - Nuri Halil Poy- oroloji haberleri, 13,15 - l4 MDik (.Me
rtı7. - Suzidil :!:ırkı- Sevda elinin, 4 - lodiler - Pi.) 
Hnşlm Beyin - Suzidil şarkı _ Mesken 18,30 Program, 18,35 Müzik - Pi. (Oda 
oldu bize dağlnr. ıı - Muhlis Sabahattin mllzlği) 19 Konuşma (Tayyareci konu
- Hlcaü:dr snrkt _ Çoban kızı. 8 _ Os- şuyor) , 19,15 Türk mil1Jği (Faı:ıl heyeti), 
man Nihat - Nihavent finrkı - P'nbna. Celı\1 Tokses ve arkndaslan, 20 Ajans, 

meteoroloji haberleri, zirnat borse~ı cn-
7 - Refik Fcrs:ının hlcnz ~arkısı - Ci
handa biricik sevdiğim. 8 - Refik Fer- yAt) 20,15 Türk mOzl i: Çalanlıır: Kemal 
!!fart _ Hlcı:ız Şarkı _ Geçti rilyn gibi. Niyazi Seyhun, ZOhtü Bardako tu, F..eret 
9 - Sedat Öztoprağın - HQseynt ıışlran Kadri, Cevdet Cnğla. Okuyanlar. HtılOk 

Recai, Snfiye 'J'oka7, 1 - Acem kürdi 
şarkı!? - O gü:r.el g15zlerle bakmasını 
bil. 10 - Saz semaisi. 21 Memleket ı;:ınt peşrevi, 2 - NikogO! A~a - Acem kürdi 

şarkı - Sevrli gönli\m e-y melek ıılma se
nyan, 21 Konuşma, 21,15 E~ham, tahvl- nl. 3 _ Melekzct F.fendi _ Ferahnfık 
lfıt. kambiyo - nukut borsası (tlynt), şarkı _ Titror yüreğim ol güllter. 4 _ 
21,25 NeseU pltıklar - R. 21 ,30 Temsil: 
İbnirrefik Ahmet Nuriyi nnmak için. 22 Ferahnl\k şarkı - Bir sebeple gücenmiş

sin. 6 - Kemal Niy rl Seyhun - Re
Müzik (KüçOk Orkestra - Şef: Necip mençe taksimi. 6 _ Hafız Yusuf _ Ha-
Aşkın) 1 - Ziehfcr - Asık - Romans, scyn! ııarkı _ Snçın biik(imleri, 7 _ Hü-
2 - Czernik - Danseden kalbler-Kon- seynlt saz semaisi, 8 _ Tanburl Ali Efen
ser valsi, 3 - Brnhms - Macar dansı dl _ Nihavent şarkı _ Sevdim yine, 9 _ 
No. 17, 4 - Schmalstlck - Ormanda aşk, Refilı;: Fenıan _ Suzlnllk ıarkı _ Canın 

5 - Gabrlel - Hafta nihayeti Pnzar ge- klml isterse, 10 - Refik Fersan _ Uşşak 

lir - Mıın. 8 - T.lndner - Baehanele şarkı - Kız büründe şalına. 21 MCTtıle-

lı,tlrakne. 21, 15 Memleket saat ayan, 
21,15 E«ıham, ~h,•illlt. knmhJyo - nııkut 

bot"'.'lası (ftyat), 21,25 Nesell plllklar - R. 
21,30 Folklor (Köro~lu hnkkınd ) Dôçf'nt 
Pertev Doratav, 21,45 MOzJk (Halil Bedi 
Yönetken), 22 H:ıftalık posta lmhıru 2:?,30 
MOzfk (KOÇ'Ok OrkestTn - Şef: Necip 
A«ıktn), 1 - Johann Strnuss - Bin bir 
gece (Va~ endigo), 2 - Golwyn - Cam
bazlar (Fokstrot\, ıı - Kam.~ak - Viya
na ıı~tı (Potın.ınler) 4 - Linr.ke - Dans 
melodisi. 23 Müzik (Cazbnnd - PI.) 
23,45 - 24 Son ajans hnberleri ve :yann
kl prognım. 

T oplantrlar, davetler : 

Kongreye Davet ı 
Umum MUtekaldlnl Askeriye Cemıyetl 1 

Batkıınlıöından: ı 
~miyetlmizln senelik kongreslnln 2 ni

san 939 pa7.ar gOnU sant 13 de umumi mer
kezimiz blnuında toplanması kanırtıı~tı

rılmıştır. Cemiyette mukay;yet v-e aylık al- ı 
dotını ödeımit olan arkadqla"n ellerin
deki hilvlyet kAğıtlaıile beraber kongro
Yi teşrlklerl rica olunur. 

(Şarnp 114hı Bakfuı rıereflne dans). 7 - ket sa&t ayan, 21 Konuşma (Haftalık Darüşşafakahların 

rütbesinde olanların nııkllye 11nıtı men- 1 
suplan 1 nisan, süvari sınıfı mensupları HSAN OSKAY 
5 ni~an, ölçme sınıfı mensuptan 15 nisan. ! Paris Biçki Akademisinden ıne· 
lstihklım sınıfı mensupları 20 nisan 939 zun İst. Bahçekapı Sad1kiye IIııP 
gilnO 45 günlOk Wlim için kıtaya ıönde- 2 i ci kat 13. No. taşınmıştır. 

rileccklcrinden hemen şubeye mürtıcant I ••••••••••••••~~ 
etmeleri. 

ARKA 
B E L 

ROMATiZMA 

LUMBAGO 
• SiYATiK 

ve l;ıQtOn 
ağrılara 

karsı 

Munkel - Vencdik hatırası (S~rennd), spor servisi), 21,15 Esham. tahvilM, kam 
8 - Dietrlch - Fitreler (Mars) Wenln- blyo - nukut borsası (fiyat). 21,25 Neşe- Toplantısı merhemi ile masai yapınız. 
ger tertibi, 9 - Müller - Lnpalomn şar- 1i pl6klar - R. 21,30 .Müzik (Riyaseti- Darllşşnfaka Mczunlan Cemiyeti ınme- DAfMJ ÇABUK GEÇiRiR 
kısı üzerine fantezi. 23 Müzik (Caz- cümhur Flarmonlk Orkestrası) Şef: Pra- Uk umumi heyet toplnatısını 25 mart cu- Ve 
band - Pi.} 23.45 - 24 Son ajans ha- etorius, 1 - Rosslni (Sevilla bt'l"berl) o- martesi günü saat 14 te Eminönü Halke- ı •••••••••••••••ı••••••••••••••••-"' 
berlcrl ve yannki program. perasındnn uvertür. 2 - S. W. MUller: v!nde yııpııcaktn·. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 
yorgundu. Meli kendisini son defa altüst etmişti· 
Artık onu düşünmemek bir şeref, i.zıeti nefis i§iydl· 

- Esirgediğim yok Meli. Al işte. Ne yaparsan 
yap, sana hazırladığım kendi evine gel. 

Heyecanla geçen bu bir dakika içinde Melinin ka
pı ziline bastığını farkedememişti. Meli paralan nlın
ca gözleri parladı. Çizgileri artmış. dudnklanna bir 
gülümseme geldi. Birdenbire parlıyan gözleriyle 
Vurguna tatlı tatlı baktı. 

- Benim evime mi? 

AKA GÜNDÜZ TEFRiKA No. 67 
O sırada kapı açıldı. Meli keskin bir öksürüşle ök

sürdü ve: 
- Benim evim senin olsun! 

Yepyeni bir kapıdan yepyeni bir hayata girmeyi 
kuruyordu. Bu arzu bir tünel tesadüfünden doğdll· 
Bi~ ?ün Istanbula geçmek için tünele gitti. Acele 
ettığı halde vagona yetişemedi, fak~t kapıların .kO: 
p:n~asından bir an önce Nazlı'nın arkada§ dedii1 

kuçük kızkardeşi ile babasına tesadüf etmi~ti. BB· 
ba kız arabaya girer girmez kapılar kapanmıştı. KJ• 
zın kendisini baba:;ına göstererek bir şeyler söyle
diğini gördü. Babası sırıtmadan, somurtmadan tabii 
ve kibarca şapkasını çıkardı. Vurgun selam verdi. Ses çıkarmıyan, cevap vermeğe tenezzül etmiyen 

aadın adliyenin mermer merdivenlerinden indi, so
kağa çıktı. Babıali sokağına dogru birkaç adım attı, 
durdu. Sola döndü, Sultanhamamma doğru yürüdü. 
Yine durdu. Nereye gideceğini tayin edemediği bel-
11 oluyordu. Sonra Kızılay caddesinden Köprü istika
metini tuttu. Vurgun uzaktan takip ediyordu. 

Köprüyü geçtiler. Tünele saptığı halde, mutlaka 
parasızlıktan vazgeçti Yüksek kaldırımdan Beyoğ
luna çıktı. Arada bir duruyor, dinleniyor ve öksürü
yordu. Kuru öksürükleri dindikten sonra nefes ne
fese ve yava~ yavaş yürüyordu. Vurgun bir iki rtefa 
sokulmak istedi, cesaret edemedi, Melinin sinirleri 
pek gergindi, cadde ortasında bir iskandal çıkarabi
lirdi. Galatasaray civarında bir sokağa saptı. HAki
me gideceği yeri soran kadının demek gideceği bir 
yeri vardL Numara mı yapmıştı? 

Meli, ,randevucu Madam Satinanm kapısı önünde 
durunca Vurgun titredi. Sokak tenha idi, ne olursa 

olsun ilerledi, sokuldu. 
_ Meli, buraya mı gelecektin? Burada ne yapa

caksın? Meli takip olunauğunu görmekten dolayı 
hiçbir hayrete düşmedi. Gayet tabii ,fakat hasta bir 

sesle cevap verdi: 
_ Burada çok çamaşır olur ve hergün yıkanır. 

Bir ütücülük istiyeceğim. Vermiyccek olurlarsa bu

laşıkçılık rica edeceğim. 
_Bir evin olduğunu unutuyor musun Meli? Se-

ni birkaç yıldır bekliyen bir kendi evin ... 
- Sen bana galiba bir iyilik etmek istiyonnın~ 

Senden bir iyilik, bir tek iyilik kabul edebilirim. 
Ben dediğin evi istemem. Sen bana iyilik etmek is
tiyorsan on iki lira ver, bir şişe kokain alacağını. 
Senden başka bir şey istemem. 

- Öyle değil, istediğin kadar kokain ..• 
- Evet, istemediğim kadar doktor; istemediğim 

kadar dikkat, itina; istemediğim kadar merhamet, 
mürüvvet ... Bana on iki lira verecek misin vermiye
cek misin? Verirsen emin ol ki minnettarın olacağtm. 
Vermezsen, defol git! 

Cebinden bir küçük çakı çıkardı, açtı, Vurguna 
göstererek ilave etti: 

- Yoksa birkaç yerine saplar, tekrar geldiğim ye
re giderim! 

Vurgun, Melinin bileğini kavrayıp çakıyı elinden 
bir anda alabilirdi. Fakat ne de olsa bu bir gürültü 
yapardı ve Melinin polislere: 

- Bu adam beni çakı ile vurmak istiyor, yeti§inf 
Demesine hiçbir engel yoktu. Der mi der. O zaman 

ne olacak. Zaten gazetenin biri yerli yersiz, haklı 
haksız aleyhinde yazıp dunnağa başlamıştı. Ne ola
cak (Memleketin namlı Vurgun'u, cemiyetin en düş· 
kün, en pespaye kadınını bir randevu evinde bıçak· 
ladı!) diye yazacak. Faciayı bir anda du§ilnünce he
men elini cebine soktu ve birkaç beşliX bankl:ıot cı
kano verdi: 

Der demez içeriye dalmasile kapıyı yüzüne çar
pıp kapaması bir oldu. 

Vurgun :şaşmadı. Kızmadı. Umutsuzluğa düşmedi. 
Çekilip gitti. Kokain parasını kabul ettikten sonra 
kandırması kolnydı. Elbette yumuşamış bir dakika
sını bulacaktı. Adresi de malüm. 

iki ~ün _sonra. ~adam Santinanın evine gitti, Kar
şılaştıgı bırçok ıltıfatlardan, şaka sitemlerden sonra 
konuşabildi: 

- Madamcığım, evvelki gün buraya bir ... 
- Tanımadını~ mı? Paşa kızı Meli idi o. 
-Onu ar;ıyorum, burada iş bulamadı mı? 

--:-- A, a, a! Burası kibar yer, burada onun gibilere 
ne ış var. O seneler geçti Bayım. Vaktile idi o. 

- Öyle bir iş demedim. Burada ütücülük, çama
şırcılık ... 

- istedi, istedi amn almadım. Alamazdım. Kar
nesi bozuk. Sonra evimi kaparlar. 

- Karnesinde ne var ki? 

• -. Ver~m o~uş Ben ona hiç çamaşır, ütü, bulaşık 
ışlen verır mıyım? Sıhhiye dairesi sonra benim evi
mi kapar. Hem ben müşterilerime karşı çok temi
zim. 

- Gittiği yeri biliyor musun? 

• -:- Söylemedi. Kendisini kırmadan savdım, ~ıktı, 
gıttı. Zavallı Meli ne kadar bozulmu~. Artık ondan 
hayır yok. 

Uzunca süren bir sinir ve zihin perişanlığmdan 
.,nra hastalıktan yeni kurtulmuşa döndü. Soluk ve 

ikinci arabayı beklerken bir eleme kapıldı . un· 
zün içinde düşünmeğe başladı. Bu elem neydi? :Ne
reden geliyordu? Küçük dostu Nazlı gözlerlniıl 
önüne dikildi. Bu küçük dost sanki ona; 

- Beni kırarak kaçtın, diyordu. Ben sana ns 
yaptım? Yepyeni ve tertemiz bir hayat teklif edi· 
şim günah mı? Sen isteseydin, şimdi böyle kırılC 
dökük kalpli, sarsak ruhlu bir adam yerine dipCli• 
ri, şen, sıhhatli, başka bir adam bulunacaktı. Arıı· 
mızda o kadar çok farkları ben devirip yıktım, :SC" 

ninle müsnvileştim, daha ne istiyordun? 
lki sene içinde kı7.kardeşi de ne kndar değişıni~ 

adeta gelinlik kız olmuş. Babası yine eski otomnti1'1 

kibar adam. Şakaklarının kırçıllığı biraz daha art· 
mış. ~zıcık ta şişmanlamış. Selam verişi ne kadıır 
asil bır hareket. Yaptıklarına karşı yüzüne bakrn:ı· 
malan lazım gelirken, hiç bir şey olmamış gibi 
davranıyor. Yoksn hiç bir şey bilıniyecek kaciat 
bön mü? 

O günü ve geeesini asabi, kararsız ve uykusıı:t 
geçirdi. 

Doğan arzuya karşı gelmekle gelmemek arasındıı 
te:,eddütlü saatler yaşadı. Nazlı'ya gitmek arzı.ıstı 
musbet c;ekilde hakim oldu. Bunda hiç bir m nhzt11'· 
ayıp yok. Nazlı sormamış mıydı: Seni ne zamonıı 
kadar bekliyebilirim? 

- İ§te o zaman geldi, sana döndüm. 
(Deoomı t:tır) 
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Düşmanın Taarruzu Başlamıştı 
~ ~937 Temmuzundaydık, Fırkamız Aldığı Emre Göre 
fJ' arekete Geçmiş, Düşmanla Savaşmıya Başlamıştık 
w' /\ !'t1_k İnegöl ovasına girmiş _ 
F bi y tik. Tıpkı sivri birer ok gi
tt' ıııqy~Yından vınlayarak fırlıyan 
~ lturç ~~un~~ ve bolüklerimiz, yalın 

tınl d eriıyor, düşmanın bağırla
e ~ ·ı ,51 lıy0 gı • sırtlarını deliyor, de -

g r, de · · 12 \'etı . vırıyor ve eziyordu. Kuv-
W" ll<!r~:ı~iz bütün cephede, zafer 

bi ~d•nın kanatlarına yapışmış gi
lia ln:ıa.. uçuyor, düşmanlarımız 
aall.lt. gole dogru kaçıyordu ve 
'~ 0 

gece giren nfsan ayı düş
l>ıı\P l'Unııa sabahleyin kanlı bir 
o as~~ davriı yapıyordu. 

lneg ~un .akşam üzeri, geç vakit 
bil§la

0 gırmiştik. Düşmanın kol -
lll tu~ Razancıdaki müdafaa haitı
doğr ınuştu. Artçıları da İnegöle 
la;; ~ sarkan sırtlardaki çamlık -
l.iıı ta u~~uş.tu ve bu suretle inkı
lııôn . rıhımızi şereflendiren ikinci 

u Zaferi de nihayetlenmişti. 

B e? hu büyük zaferin sevinci 
lter ıle kendimi unutmuştum. 
~o~ ctrkad&§ gibi ben de yürümuş, 
~İ:rı~Ştuın. Fakat, lnegöle gir -
~e ıı akşam, hayvandan ıner 
'l'l!da~'. olduğum yere yığılmıştım. 
~~l lll'le. çağrılan fırka hekimi 
tı<ır h Seyın tavsiyesi ile, beni Çı
' arnaınına götüren arkadaş -
llıll\Paf ayaklarımdan çıkarmağa 
%ı k fak olamadıkları çizmeleri
l'etitıd Onçlarını kesmek mecburi -
Ilı!§ e kalmışlardı. Ayaklarım şiş
~ ~ l'l'losrnor kesilmişti. Hamamın 
>ıııtcı ı~gın salonundaki f"Ücudümü 
~trrı tt Şiddetli sıcaklık dizlerimi 
S <lllııştı bile. 

kete geçmişti. Düşman öncüleri ile 
teması muhafaza ederek Kurşunlu, 
Mezit deresi yoluyla Pazarcık sırt
larına gelm~tik. Gerek bu sırtlar
da ve gerekse Tilkişi taraflarında 
düşmanı birkaç gün oyaladtktan 
sonra da istikametimizi değiştir -
miş, Kütahya ve Altmtaşı taraf
larına geC'miş ve nihayet Eskişehire 
doğru çekilmiştik. 

Bu esnada fırkamız Scyitl.!azi 
tnrafrna gönderilmişti. Va

zifemiz, ricat halinde bulunan 
fırkalanmıza zaman kazandrrmak, 
düşmanın ileri hareketini, mümkün 
olduğu kadar, nğırlaştırmaktı. Bu 
harekette bcilüğüme Seyitgazi bo
ğazını tutmak, geride cephe teşkil 
edilinC'eye kadar düşm.:ınr oyalamak 
ve durdurmak ''azifcsi verilmişti. 
Fakat, diişman çok çekinerek ve 
hatta çok düşünerek ilerliyordu. Bu 
veziyetten istifade ettik. O sırada 
Sey:itgazide kayma'.kam bulunan 
Kerim beyle beraber, mevcut bü
tün erzakı geriye naklettirdik. Üç 
gün devam eden bir tereddütten 
sonra, düşman yine şiddetli bir ta
arruza geçmişti. İki piyade fırka
sıyla (Cevizli) boğaZindan geçerek 
Sivrihisara doğıru ilerlemişti. Bu 
vaziyet üzerine aldığım bir emirle 
tuttuğum boğazı bırakmış. Hamidi
ye köyü sırtlarında yetiştiğim fır

kamla beraber, faik düşman kuv
vetleri ile harp ederek Sivrihic;ara 
çekilmiştik. Düşman ileri hareketi
ni yine ağırlaştırmıştı. Beklediği

miz iki gün içinde Sivrihisara ge
lememişti. 

Bu Slrada alınan bir emirle fır
kamız Polatlıya geçmişti. Birkaç 
gün ihtiyatta ve istirahatte kaldık-

s üvari kolordumuz artık Man-
gal dağından fışkıran lavlar 

gibi ovaya yayılmış ve kaçan düş
manın peşine takılmıştı. Bu yaman 
kovalama hareketinde fırkamız da 
(Uzunbey) ve <Beşköprü) istika -
metinde ilerHyordu. Bu sırada ku
mandanrm beni de bölüğümle, İn
lerkatrancı ile Sakarya arasındaki 
sırtlarda kalan perakende düşman 
kuvvetlerini temi7.liyerek Sakarya
nın Beşköprü mevkiini tutmak va
zifesine memur etmişti . Bu meYkie 
geldiğim zaman düşman kamilen 
Sakaryayı geçmiş, köprü tornbaz
lannı kaldırmakla meşgul bulunu
yor idi. Hemen hakim noktaları 

tuttum. Şiddetli bir tüfek ve ma
kineli tüfek ateşi açtım. Bir taraf
tan da birinci ve ikinci takım za-

bitlerim Osman ve Asrm efendiler-

le beraber, yüzme bilen yirmi beş 

nelerimi Sakaryaya soktum. Şid

detlendirdiğim ateşin himay~inde 

bu arslanlar karşrki sahili tutmuş
lardı. Tombazların başında bulu
nan düşman efradı bağrışarak ka
çıyorladı. Bizimkiler de, su kena
rında buldukları, arabalardan a -
lıp indirdikleri tombazları suya a
tıyor, bulunduğumuz tarafa geçiri
yor, sazlıkların arasına gizliyor -
}ardı. 

(Devamı var J 

* Cevaplarım: 

Zonguldıkta (N. Tekin) e: 

1 - Müracaat etmedim. 
2 - Emekli polis başmcmuruyum. 

Saygılanmla. 

s. 8. 

K öy zenginlerinden Zülfü A
ğa ne zaman sorulsa, av

da idi. 

Çocukken, ağı?.dan dolma bir tü
fekle avlandığı sırada kendi ken
disini yaralamış, bir gözünü kay
betmişti. Bunun intikamını şimdi, 
tek gözüyle bir teviye kuş peşin
de dolaşarak çıkarıyordu. Fakat 
çocukluğunda yaptığı ilk kazalı av 
ona fena bir liıkap takmıştı; halk 
arasında Kör Zülfü diye anılırdı. 

Kör Zülfü, bundan kurtulmak 
için bir çare buldu, hacca gitti ve 
dönünce srtık Hacı Zülfü Ağa 
oldu. 

Bir bahar sabahı şehirde kendi
sine rast geldim. Tüfeklerile, kö
peklerile, heybeleri ve adamlari1~ 
otomobiline biniyordu. 

- Uğurlar olsun, Hacı Ağa! 
Dedim. Beni iyice görmek için 

sağlam gözünü yüzüme çevirdi: 
- Buyur, dedi, keklik avlama

ya gidelim! 
- Dağ, tepe dolaşmaya mecalin 

yok, diye cevap verdim, gripten 
yeni kalktım. 

- Bu, öyle, bildiğin keklik avı 
değil... Bir "mahfazalı" yere otu
racaksın, kuşlar takım takım se
nin önüne gelecek, atacaksın. U
şak avı mı sanıyorsun? Paşa avı! 

"Alaca" ile mi avlanacaksı· 
nız?. 

Hayır, kancık sesile ... Bak, 
bahar vaktindeyiz. Bahar sade in
sanlann değil, kuşların da aklını 

başından alır. ,,. 
H alep içinde bahara delalet 

eden işaret yoktur. 
Sıcak iklimlerin ağaçsız ve ki

remitsiz her taş şehri gibi tek bir 
renk ve değişmez bir ışık ile kap
lıyız; mevsimleri içeriye sokmu
yoruz. Düşündüm ki şimdi Hacı a
ğanın gideceği yerlerde bademler 
çiçek açmıştır; tarlalar yeşermiş
tir; şurada, burada, köpüklü bulut
lann akisleri sallanan su birikinti

leri görülmekte, kurbağa sesleri 

Clt:~:~ kadar ve mütemadiyen 
dığı h 111len sıcak sular içinde kal
l'~1de ancak biraz şişi inen a
llı.ı]rJ. lllı sabahleyin bir parça kı
f:ttiğj atabilıniştim. İnegölde tedarik 
bit- ;: aba kalçmlar ürerine geniş 
~ staı geçirerek yavaş yavaş 
)'eı-ı Yabihniştim. Meşe köyünde 
dinı~n kumandanrm, beni hem 

't'~:k, hem de düşmanı .~öz
lhL, 1Çln Boğaz köyüne gönder
~1l. J)~ 

llı.ı~ 0 Uşrnana karşı cephe aldığı-
~ ~ .~~el köyde istirahatte ka
llı.ışı1 luğüm arslan gibi canlan -

' llen de vakın mesafeleri bir 
~~ b~un Yardımı ile yürüyebile
Salta ır hale gelmiştim. Düşmanın 
ceı'.!tı l'ya ınuuıffcriyetimiz ile neti
~ ~ Umtnni taarruzuna kadar, 
l'ııllt]~ a! bu mevkide geçirdiğim 
~~..ı lt bır istirahat ayaklanma 
~cı UV'\.ret ve hareket kabiliyetini 
~rı ~tın.işti. Yalnız, uçlarındaki 
~ u V'e şişlik bir türlü geçme
~Ud lllilli mücadelen.in devamı 
~~eti~ce beni srk srk rahatsız ct
bUtu?l ~ıhayet harp sonunda büs
~l §lddetlenen rahatsızlığım bu 
fıı1tqt arın !kesilmesine bile muva'l edecek bir hale getirnıişti 

tan sonra yeni tutulan cephenin 
solundan Haymanaya doğru sark
mak teşebbüsünde bulunan düş.
manı, Mangal dağı arkasındaki Ker
piçli köyünün ilerisinde bulunan 
sırtlarda, önl.emeğe memur edil -
miştik.Gittik. tlerlcmek istiyen bu 
kuvvet prens Andreanrn kuman
dasındaki kolordu idi. Kumanda
nnnız İbrahim bey, bu kolorduyu 
önleyip i gal etmekten ziyade, ge
rilerine düşüp sıkıştırmak yolunu 
tercih etmişti. Hemen Gırgır dağı 
He Çifteler çiftliği arasındaki bo
ğazdan düşmanın gerilerine sark
tık ve çok faydalı bir baskın yap
tık Birçok erzak yüklü hayvan ya
kaladık. Fakat bu hareketimizle 

SAFRA NE İŞE YARAR? 

] 337 YTlı temmuz ayının ilk 
lııcılld haftasında idik. Birkaç za
~eri, dillere düşen düşman 
'l'' nun ilk ateşi parlamrştL 
~~heQ Utun otuzuncu günü bütün 
d~~ e hareket başlamıştı. Fakat 
lı.ııı 11Iznrı geçen üç ay içinde bü
d,11.tlığını sarletmi~ ve diğ<'r 
>ııl'tit?n rılarnnızdan gördüğü büyük 
>~ltlı larıa fevkalade bir hazırlık 
~\>v tı. Cephe gerilerine yeni 
'l'oıı ;11er, bol cephane yığmr~L 
~~r e ll'lakineli tüf ek adedini art
~ı~l. :Su sebeple malzeme ba-
çt ~ an bizden cok üstün idi. Ger
~ll'l Ve iman itibarı ile biz düş
~ilt ?111.dan çok kuvvetli idfk. Fa
~İllnsanca, silahça ve bilhassa 

~ı~ " '"asıtnlarmca çok noksam
~:tıı <ll'dr. Bu ciheti gözden kaçır
d,, ı;l'tı 11 büyük kumandanlarımız, 
do(t~llı hırpalıya hrrpalı:va içeriye 
~l Çekınck, üssülharekelerinden 
~"lcı a hrınak, türlü türlü zorluk
~tıfı_ı karşılaştırmak esasını takip 

ıo; eri 
l:ıu anlasılıyordu. 

~~~an taarruza başlaymca
da aldım emre göre hare-

düşman ileri hareketinden sarfına
zar etmemişti. Düşman önde biz ge
ride ve fırsat buldukça taciz ede 
ede Sakaryayn doğru ilerliyorduk. 

K umandnnımn İbrahim bey, 
pltinını yine değiştirmişti. 

Bu sefer de düşmanın önüne geç
mek istemişti . Bir yıldırım sürati 
ile Mangal dağının sağından. Hay
mana üzerinden gecmiş, "Baltacı
ini" köyünü tutarak karşısına di
kilmiştik. Burda yaptığımız muha
rebe ile düşmanı bir hayli hrrpala
mış ve olduğu yerde durd.urmut
tuk. Bu fırsattan istifade ile "İn -
lerlc.atorancı" nın şarkmda tutun
muş ve düşmana karşı cephe al -
mıştık. 

Birkaç gün sonra. fırkamız cep
hesini ikinci süvari fırkasına tes
lim etmiş ve yine Mangal dağının 
garp sırtlarına çılonıştık. Süvari 
kolordumuzun kumandanı Fahret
tin Paşa da o sırada bulunduğumuz 
srrtl.ara gelmiş ve bütün kolorduyu 
oraya toplamıştı. Biz Mangal da -
ğında iken bütün cephelerimi?.de 
mukabil taarruza geçmiştik. Düş

manın vaziyeti müşkülleşınişti. İ
ki fırka ile bulunduğumuz Mangal 
dağını tutmak ve tutunmak iste -
yen düşman. ateşimiz karşısında 

dağılmış ve bu teşebbüsü terk et
mek mecburiyetinde kalmıştı ve 
İnlerkıatrancrdan Sakaryaya doğ
ru kaçmağa başlamıştı. 

Safra eski 7.aman hekimliğinde 
me~hur "ahlatı erhnn., dan biridir. 
O zamanlardaki fikirlere göre bü
fün tabiat ve onun içinde bulunan 
insan dört unsurdan yani toprak 
ile su ve hava ile atesten miirekkep 
sanılırdı. Fakat bundan baska İn· 
sanın dört tane de ahlatı bulundu
ğu kabul edilirdi. Bu me~hur 
dört ahlata kan, safra, sevda, bal
gam denilir ve insanın sağhk ha
linde kalması dördüniin de birbir
lerile mi.ivazene halinde bulun
masına bağlı tutulurdu ... 

Bu zamanda unsurların da, ah
latın da sayıları kırkı çok geçmiş· 
se de bunlann arasında safra hala 
eski mühim yerini muhafaZ3 et
miştir. Bunun nereden çıktığı 
hakkında fikir bile dönüp dola~ıp 
gene eski ekllne gelmi tir: Eski 
zamanda olduğu gibi bugün de 
safrayı çıkaran karadğerdir \'e es
ki zamanda olduğu gibi, bugün 
de insanın sağlığı safranın yolun
da çıkmasına ve yolunda akması
na bağlıdır. 

Safranın işi. bir kere, barsaklar
da yağların ve şekerlerin hazmına 
yardım etm<'ktir. Vakıa. safra 
kendi kendine hiçbir şeyi haz
mettiremez, fakat o bulunmayınca 
yağ]arm erimesi giideşir, ondan 
başkaca da iiziim şekerinden baş· 
ka türlü şekerlerin de üziim şeke
ri haline girerek kana karıo:abil
mesi için liizumlu olan mayalann 
barsaklardan çıkması da giiç olur. 
Safra hu iki işi de kola~·laştınr. 

Yedit:;>'imiz yağlar baroıaklarda 
hazmedilmiş olsa bile. onlann ka
na kanşması gene safranın :yardı· 
mı ile olur. Karadğeri yolunda 
işliyerek liizumu kadar !'!afra çı
karan bir adam yediği yağlardan 
yüzde 89 dan 93 e kadar nishette 
istifade ettiği halde ııafrası yeti
şecek miktaı.rda olmayınca ancak 
yüzde, 20 nihayet 40 nisbctinde 
istifade eder. 

Halbuki yediğimiz gıdalaT ara
sında yağ bulunması ve hunun ka
na kanşması vücudün tabii sıcak
lığmı dalma ayni derecede tut
mak için pek Hiznmludur. Kanda 
yağ olmayınca vücut kendin! so-

ğuğa karşı müdafaa edemez. On
dan dola~, karaciğerleri yolunda 
işlemiyen kimseler çok iisürler ve 
gittikçe viicutlarını eritirler ... Ka
raciğer yolunda işliycrek Jiizumu 
kadar safra çıkarmayınca bir ta
raftan da iizüm sekerinden başka 
şekerlerin hiçbiri, me ela her ''a· 
kit yediğimiz pancar şekeri, onlu 
tatlılardan ,·ücudiin istifade i da
ha az olur. çiinkü hu ·ckerin s<'ke
ri ba~aklardan keri giremez
ler. 

Onun bir işi de harsaklarda gı
daların çiiriiınesine ''e fena koku 
çıkarmalarına sebep olan mikrop
lan telef etmektir. Halhukl ciirü
meğe sebep olmıyan - belki de fay. 
dalan bulunan - başka Hirlii mik
ropların çoğalmalnnnı kola\•la tı
nr. - Ondan dolayıdır ki karaci
ğerleri bozuk olanların karınları, 
içerdeki gazlardan, gerilir \'C ne
fesleri hile kokar .• Safra, yolun
da islemeyince inkıbaz gelmesi de 
bunun neticesidir. 

Yemeklerle yediğimiz ,itamln
lerden hir kısmı ancak yağ içinde 
eriyerek kana karışacaklarından 
safra yefüıecek miktarda olmayıp 
yağlar iyice vüdudiimüze girin
ce ,·itaminlerin de hepsi ''ih·udii
mii7.e yarıyama7.lar. Btından do
layıdır ki kt'miklcrin hayatı içJn 
lüzumlu olan kireci viicnde varı
yacak hale getirecek \•itamlnler 
bulunmavrnca kemik hastalığı ge
lir. Bundan haska yedikleri yağ
lardan tamam istifade edemfven· 
lerln tırnakları dii er. saçlar~ ve 
biitiin kıllan sertleşir ve nihayet 
diişerler ... 

Saframn bu kadar hii~·iik iyi
liklerine kar ılık pek hiiyiik bir 
de fenalığı vardır. O da harsakla
rrn i~ine !'llğmayıp ta kana karıs
tığı vakit olur. O vakit safra tam 
mana~ile bir zehirdir. Bir tavşa
nın kulak derisinin fclne biraz 
safra <iiırınga edince ta'.yşanın ku
lağı diişüverlr._ Sanlrk hastalığı 
da insanın kanına safra kansması 
demektir. Sarılığa tutulan, ''akıa, 
tavşanın kulağı gibi, hemen diisü
verme7.se de, bütün vücudü safra 
ile zehirlenir. 

Hatıraları 

,, 

A~~-~, ~-
~ ·~ 

duyulmaktadır. Halepte güneş :aş . Böyle, bir ikinci erkek kuş gel-
duvarlı ak sokakların cenderesıne dı, bir üçüncü hır' d '· d" ·· T , or uncu... op-
tıkandığı kin bir nevi ışık duma- rağı eşeliyerek, kanlar içinde tüy-
nıdır; duman gibi fazla koyu, bo- lerı' dağıl d ğ l ' a a ıa uğurunda can 
ğucu, adets isli, göz yumdurucu verenlere dişi kayıtsızdı. Hatta se-
ve şaşırtıcıdır. Halbuki kırlarda si.' ~u zulümden zevk alıyor gibi 
genişliğe serilmiş, incelmiş, renk- g~tt~kçe tatlılnşıyor, civelekleşiyor, 
lerle youğurularak, süzülerek el - gıttıkçe naz ve cilve kesiliyordu. 
masiyeleşmiştir. İçimden susmasını istiyordum; fa-

- Giderim! dedim. kat, Hacı ağa ile uşaklarına kar-
* §1 merhametli, muhallebıcı, İstan

A v yeri seçildikten sonra 
Zülfü Ağa emir verdi· 

- Getiriniz "Nazlı" yıl 
Sonra bana döndü: 
- Çığırtkanın adını Nazlı koy

dum. Bir zamanlar keklik sekişli 
yosma bir Nazlı da benim ve be
nim gibi bir çok delikanlıların ca
nını yakmıştı! 

Biraz sonra kahya, kucağında 
üstü sımsıkı örtülü bir şey taşıya
rak ve yaş topraklarda düşmeme
ğe çalışarak yanımıza geldi. Örtü
yü usulcacık, sarsmadan, sallama
dan ağır ağır kaldırdılar: 

Örme daldan dar bir kafes için
de bir anaç keklik ... 
Kuş açık havaya çıkınca şöyle 

bir kabardı, ayağının birisini, tır
naklarını açarak ileriye uzattı, sil
kindi, kırmızı halkalı gözlerinin 
beyaz perdelerini aça kapaya bize 
baktı; hafifçe gıdgıdladı. 

Götürüp uzakta bir çalılığın a
rasına sakladılar. 

Beklemeye koyulduk. 

* D işi keklik, yeşil dekor için-
de, gevrek gevrek, istekli 

istekli, bir operet maşukası kadar 
süslü ve sevimli çağırmağa baş
lamıştı. 

Neden sonra, yamaçlardan ka
lın ötüşlerle bir çok cevaplar du
yuldu. Akşam üstleri kırlarda kek
lik sesi işitmemiş olanlar bu Sa· 
ata ve bu tabiate yakışan en hoş 
nağmeyi duymamışlar demektir. 
Gölge dü~üş sulara, ürperen ot
lara. ovadıı sürülerin dönüşüne ve 
havada tütsiilenen bahar kokusu
na yaraşan en güzel ses! 

Hacı Zülfü ''hazır ol beyim!" 
dedi. 

Dişi davetine can atan bir iri 
keklik çalıların arasından önümü
ze çıkıvermişti. Bann hırsından ge
rilmiş gibi göründü; pençelerinin 
üzerinde yürüyord.u; sese doğru gi
derken cakalı, hovarda, haşan bir 
hali vard.ı. Ne zarif, ne mert, ne 
dinç bir kuştu; her tarafından ha
yat taşıyordu. 

Yanımdaki fısıldadı : - Haydi! 
Tetiğe dokundum. Yerde bir 

çırpınma. .. 

bul çocuğu görünmekten utanıyor, 
vuruyordum. 

* B ir aralık iki erkek keklik 
ayrı ayrı çalıların içinden 

ortaya atıldılar: birbirlerıle boy 
ölçüştüler Kızıl kurdelalı boyun
ları şişmişti: gözleri kor kesilmişti, 
ateş saçarak bakışıyorlardı. Sonra 
kanatlarını yere sürdüler ve ho
murdanarak tutuştular. 

Dişi hala ötüyordu; daha keyifli 
ötüyordu; kıkır kıkır, kıvrak kıv
rak, neşeden katılarak, zevkten ta
şarak ötüyordu. 

İşte o zaman müthiş bir şey 
gördüm: 

Ortada üçüncü bir keklik vardı· 
bu keklik kavga sırasında gelmi; 
ti, tüfeğin patladığını işitmiş, kuş
ların vurulduğunu görmüştü. İşte 
bu keklik ölüm tehlikesini hice 
sayarak pençeleri üzerinde yüks~l
miş. göğsünü dilemiş, dişinin giz
lendiği çalılığa doğru , o kahpe se
sine doğru, önüne gcçemiyeceği 
bir cinsiyet hırsile pervasız yürü
yordu. 

Onu da vurduk 
Hacı Zülfü: 

- Bizim Nazlı bin altm değer! 
diye öğünüyordu. 

Q gündenberi, insanların da 
kadınlar için vuruşup dö

vüştüklerini, mücrim ve maktul 
olduklarını işittikçe hep bu kekliği 
hatırlar ve kulağımda hep o çı
ğırtkan sesi duya~ırn. 

~I ~-= Şef Diyor ki : 
Milletin mürakabesi, ida

re Üzerinde hakiki lJe fiili ol
madıkça ve böyle olduğuna 
milletçe kanaat edilmedikçe 
halk idaresi vardır, denUe- 1 

O .. B ı mez. nun ıçın üyiik Mil-
let Meclisinin vazile ila et· 
mesi en ulak bir tereddüde 
mahal vermiyecek saliıbetle 
olacaktır. 

·=- .. 
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G··rüldükte 
ra 
(Bnşı 1 inddel 

Bu hedefin bizi bugün için alaka
dar eden kısmı, Çekoslovakya işgali
nin günün meselesi haline getirdiği 
(Drang Nach Osten - Şarka doğru) 
siyasetidir. 

Alrnanyanın şarkn doğru siyase
tinde üç gayesi vardır: Biri Ukray
nayı istila etmek; ikincisi Tuna yo
lilc Karadcnize inmek; üçüncüsü 
Balkanlara sarkmaktır. 

Bu üç yol üzerinde de ön safta 
Macaristan ve Romanya vardır. 

Macaristan uzun bir tereddüt dev
ri geçirdikten sonra Almanya ile an
laşmıştır. Almanya Macaristana Rus 
Karpatyası, yani Rütenyayı vermiş
tir. Bu suretle Macaristanln Polon
yanın hemhudut olmasrna razı ol
muştur. Macııristımın diğer memle
ikctlerle olan hudut tashihi iddiala
rını da tahakkuk ettirmeği vaadet
ıniştir. Buna mukabil de Macaristan 
harici siyasetinde tamamen Alınan
ynya tabi olacak, ve Macaristanda 
Nazi prensip ve kıınunlnrı hakim o
lacaktır. Binaenaleyh Rütcmyanm 
işgalini mütcnkip Macaristandn bir 
Nnzileşme siyasetinin tntbikına bn'° 
lıınrnası beklenebilir. Bu suretle Ma
caristan Almanya ile birleşmiş saYl~ 
la bilir. 

Romnnyaya gelince, bu devletin 
vaziyeti daha naziktir. Romanyıı :Mu. 
nih konferansından sonra Alman taz
yik ve nüfu11una karşı mukavemet 
siyaseti takip etmiştir. Dahildeki Na
zi teşkilatını dağıtmış, Balkan An· 
tantma olan sadakatini teyit etmi~ 
ve fazla olarak Romanya Hariciye 
Nazın Gafenco daha iki hafta evvel 
Varşovaya giderek Polonya ile olan 
askeri ittifakını kuvvetlendirmiştir. 

Binaenaleyh son hadiselerin do
,ğurduğu yeni vaziyet karşı mdn Ra. 
manyanın tutacağı yol fevkalade mü
ihimdir. Almanlar, Romanyayı elde 
etmek için faaliyetten geri durmu· 
yorlar. Bir defa ÇCkoslovak yağm3. 
sınd Romanyaya da küçük bir hisse 
ayınnı lar ve Romen askerleri Rü
tenya bsaDilörı i gal etmiş. 
lerdir. 

Bükreşte bulunan Alınan fktısat 

heyeti, Rornanyaya bir iktısadi an~ 
laşrna teklif etmi§tir. Bu teklife gi:>
re Almanya, Romanyanın zirai istih
.salatım arttırmak için buraya Al· 
man ıiraat muhondisleri gönderecek 
ve Romanyaya borçlu olduğu 200 

.-milyon leye mukabil 24 bin traktör 
verecektir. Bu 5uretle Alınan mü-
hendislerinin nozareti altında, Alman 
sermaye ve tokniğile Romanynda 
ziranto geni§ bir inkişaf imkanı ve. 
rile<:ektir. Almanya bütün bu zirai 
.mahsullere müşteri olacoı.ktır. 

Gene bu teklife göre Romanya 
mevcut petrol kuyularından ktıfi de. 
recooo is;tihsaliıt yapamnm•ıktlldır. 
Gerek bu kuyulardan daha faıla 
randıman almak, gerek yeni kuyular 
acarak istihsalôtı arttırmak üıere 

Almanya Romnnyııya para, mühen· 
dis ve teknik ve aiti vermeğe hazır
dır. İstihsal edilecek fazla petrolün 
de hepsine Almanya taliptir. 

Çekoslovakyanın işgalinden evvel 
yapılan bu teklif henüz Romanyalı
lar tarafından kabul edilmemiştir. 

Görülüyor ki Romanya bir taraf
tan siyaseten, diğer tarııftan ekono

mi bakınundan sıkı bir taıyik altın
da<iır. 

.Almanya, §arka doğru siyasetinde 

yolu üıcrinde bulunnn Romanya 
meselesini şu veya bu şekilde halle 
mecbur-dur. Çünkü Romanya gerek 

Ukraynarun, gerek Balkanların son 
kalesidir. 

Romanya bu tazyika ne dereceye 

kadar mukavemet edecektir? Onun 
bu mukavemeti ne gibi neticeler rlo
ğurabilir? nomanya kalesi de yıkı
lırsa akın nerelere kadar uzannbtlf r? 
İşte yakın istikbali tehdit eden teh
like budur. 

YENi NEŞRlY AT : 

Çocuk 
çocuk E ırgcme Kurumu Gen&l Merke

zi tarafındnn çıkıırılmnktıı olan (Çocuk) 
ndlı dcrgınfn (130) uncu sayısı çıkmıftır. 
Y rt vruıarının sağlık, sosyal, kfiltürel 
d;ru:ı:rının inkişafına hizmet eden bu 
kıymetli dergiyi çocuk=, çocuklu ana 
ve babalara tavsiye cd 

Amerikanın lştirakile 
içtima Yapılıyor 

* Dört devlet bir konBre mi 
yopacak? 

* Amerikan matbuatıntla 
Almanların Çekoslovakyayı işgal 

etmeleri Uıerine Fransız ve İngiliz 
htiktımet]çrinln hattı hareketlerinde 

Siyasi mahfiller, Londrada belki 
de Amerikanın l§tiraklyle İngiltere, 
Franııa ve Sovyetler BMlği arasında 
müzakereler baıılaması ihtimalinden 
bahsetmektedirler. Bu haber henüz 
teeyyüt etmemiş ise de salahiyettar 
mahfiller, Litvinofun Londraye çağ
rılmnsını derpi§ eylemektedirlor . 

Siyasi mahfiller, Chamberlain ta- vulrn bula~ d~~işik~ik Amerika cf· 
rafından dün söylenen nutuktan Bav ~ll1: \lmumıyesı iızerınde kuvvetH bir 

k .1. h.d. 1 . erdı'ttı· d . ıntıba hasıl etmiştir. ve ı m u ıse erm v b ersı an~ 

ladığı ve idealiııt sıya&etin yerine re~ New-Yok Times gazetesi, bundnn 
alist bir ııiyııı>ct takip edeceği mfuıa .. Almanya için hadis olabilecek mü-
sını 9ı.karmtıktadırlar. hlm neticeleri tahlil ediyor ve diyor * ki: 

0

Atmım hiikiımeti demokrasilerin 
muhtelif wv.ohijrlerlni sadece l!f ad .. Var,ovada nümayişler 

Varşovada dlin öğleden sonra Al .. dediyorsa çok a1danıyor. 

manya 11lcyhinde şiddetli bir nüma- Almanya sterlin ile dQlarm yüzO
yiş yııpılmı~tır. Takriben 1.000 ki~i nü deha uzun mllddet gör~rniy~ek .. 
Almnnya ve Hitler aleyhinde bağı- ttr. Amerika ile bir ticaret muahede.. 
rıp çağmırak haridye binasma yak- si akdi hakkında uzun zamandanbe
laşrnıı!\ istemişlerdir, Süvııri polis- rf Admanya tarafındım beslenen mu. 
ler bir koç kere hücum ederek nüma kaddes ümit artık ebediyen ınahve
yişçileri geri püskürtmü§lerdir. Bir- dilmiştir v~ Çek - Slovakyanm ilha
çok yııralı vardır. Jçı bitaraOık kanununun çok muhte. 

Bazı Alman mağazalaruwı camlil- mel olarak tadilini intaç edecek ve bu 
n kırılmıştır. tndil Fransa ile İngiltereye harp zn-* manında piyasalamnııdnıı fhtiyaç-

1.viçreJ e teessür lnn olan silahlan satın almak inlk~-
tsvicre federasyonu reisi bwrun be- nını temin edecektir.• 

TAN 

Seçimin ilk Devresi 
Nihayetlenmek Ü zere Meclisinde 

Münakaşalo 

Fransız 
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tane Kurut ----Sipahi 25 (Madeni kutu) 50 
Sipahi 
Yoka 

20 35 

Çeıit 
20 30 
50 72.S 

• 

Kurulu' Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Llra5ı 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28)800 Lira 
ikramiye Verecek 

~lt-aat Bonluı~ında kumharah ve lhbanız tasarruf hcsapl:ınnda en 

a~ So lirası bulunanlara senede -l defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

c 
c 
4 

40 
ıoo 
120 
lGo 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

,. 500 ,, 2.000 ,, 
,, 250 ,, 1,000 ,, 

,. 100 ,, 4.000 ,, 

" 50 " 5,000 " 
,. 40 ,. 4,800 ,, 

.. 20 " 3,200 ,. 

~,.l)t~T: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşaf{t 
;Şlniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiylc verilecektir. 

,. tıraıar senede 4 defa, t EylQI, 1 Blrfnclkanun, 1 Mart ve 1 Ila7İ· 
•rı tarihlerinde \'eldfocektir. ........_ 

~ .............................. ... 
.......................................... ~ 

TURK HAVA KURUMU 

Büyük Piyangosu 
~ltıncı lieıtde : 11 Nisan 939 dadır. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır ... 
l Q"ndan ba,ka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 lira

/~ ikı-anıiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık iki adet müka
't "a.rdrr. 

DiKKAT: 

t
• llilet alan berkeı 7 /Niaan/939 günü ak,amma kadar bile. 
ltı• 

"-.._
1 değiftimıit bulunmalıdır .•• 

"(::: ............................... .. 
ll{'rlSAT VEKALETİ tç TiCARET UMUM MUDURLUGUNDEN: 

~ 'l'Urkiyede Yangın ve nakliyat Sigorta işleriyle meşgul olmak fııere 
ı:ll'Unl hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bu
~(!llan (10.000.000) Isviçre Frangı sermayeli La Süis Sigorta Şirketi bu 

hiı~~ l'llüracaatla Şirket esas mukavelenamesinde tadilnt yapıldığını 
. 'l'nıiş ve 34 maddeden ibaret olan muaddel mukevelenameyi ver

~it-. :Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 
e' liazıran 1927 tarihli kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine muvafık 0,G§ olmakla illn olunur. 

TAN 

1 ~ • Dr. SUPHI ŞENSES 4 
1 

1 tdrnr yolları hnstalıklan mütehassıs 1 
He)'oğlu Yıl<1ır. sinemnsı kaum Lek· 
,,.. a""'""""<ın. Fakiri"'"" "" '"""1? 

1 43!!24 

ASIPIN 
KENAN 

fühhatinizi soğuktan ve 
bütün ağrılardan korur • 

................ Q~ 

Yeni basılan 

RIZA TEVFiK 
Hayatı ve Şiirleri 

RAMAZAN G. ARKIN 

220 Sayfa ve 6 Tablo 
lstanbulda Resimli Ay matbaası 
Türk I.imitcd ~irketindc 60 ku

nış fiatla satılmaktadır. 

Telefon: 

Santral Memuresi 

Büyük mOcsscselerln telefon 
santralini ldnre etmiş fktldan 
tecrübe tlc ve elindeki vesika
larla sabit bir bayan iı ara-
maktadır. İcabında lstanbul
dan hariç şehirlerde de çalışa
bilir. İdnremldlcn sorulması . 

•ı 

Dr. HAFI? CEMAL 
Dahllfye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14,30 dan 
18 e, Salı, Cumartesi 12 ve kadar fi. 
karayll. Olv11nyolu No. 104. 

.7.Dhrevf ve cllt hıttalıl(la,., rnOtetoa•c• 

Dr. Hayri Ömer 
ğledeu aonra Beyoğlu Ağaca.m . 

l(nMrTMnrll' ~n 1 ~~ ,.,.,,.,"" ·4~~~· 

ıı=== 

Tane Kunıt 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 

Samsun 20 30 
Salon 20 35 
Çejit 100 145 

Büyük Milli Roman 

YALNIZ DÖNÜYO UM 
Yaran : Şükufe Nihal 

Otuz yıllık içtimai hayatımızın en canlı, en reali•t bir tas

viri - Son derece temiz bir üılupla yazılmıt, heyecanlı ve mü
kemmel bir eser. 

''TAN,, okuyucularmm gazetemizde seve seve takip ettik

leri bu roman, kitap halinde çıkmıftır. Fiyatı 75 kuruştur. Bü
tün okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

.. ............................................ ~ 
Yapı Yaptıranların Dikkat Nazarına: 

Yaptıracağınız binanın s<ağlamlığını istiyorsanız rnutlnka 

Sultan Çiftliği Kumu ve Çakıhnı Kullanınız. 
Zira temiz yıkanmış, her türlü yabancı maddelerden aric!ir. 

Her kumcuda bulunur. Fiatlar gayet ehvendir 
Deposu Beşiktaş Yalı sokağı 8 No. da Tel: 49154 

Osmnn Mehmet Knrde~ler 

Sa.bibi ve Neşriyat MlldürU DaW Lfttffi OÖROÜNCO Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. Basddıfl yer TAN Matbaası 



===· 12 

En FaZ/a 
RAÔBET Bulan 

Pudranın Yeni 
Renkle.ri 

MEŞHUR BiR 

GÜZELLiK 

MOTEHASSISI 
Bu Kıymetli 

Tavsiyelerde 
Bulunuyor: 

_ Şapka ve Roblarda olduğu gibi - Pudra renklerinin modası da 
daima değişir. Bunun için Tokalon müessesesinin güzellik mütehassısı, 
yeni ve cazip renkleri hemen bayanlann en.zan istifadesine arzeyler. 

* Peche - Ukıbahar tuvaletle- ren ve bilhassa suare tuvaletlerile 
rile ahenktar olan ve bilhassa sa- ahenktar bir pudradır. 
~ınlarla saçları kestane renginde * Rose Ocre - Sıcak tenli es-
olanlara yakışan "Şeftali yumu- merler için son moda pudradır. 
şaklığı,, tesirini yapan pudradır. * Bütun bu renklerle sair bir * Ocre - Esmer tenler için ga- ~k renkler "Krema köpüklü" meŞ-
yet sevimli ve "Mat" bir tesir ya- hur TOKALON PUDRASININ bü-
pan ve bugün Pariste pek fazla tün serisini teşkil ederler. 
rağbet bulan pudradır. Bütün bu renkler, tene güzel ve * Rechel Dore - Zaif tipleri nazik bir "Finimat" vermek için 
hafif ve mahrem bir parlaklık ve- hassaten tetebbü edilmiştir. 

PUDRANIZI NASIL İNTİHAP ETMELİ? 

Bu mefbur mütehas.'1S d.iYor ki: ma köpüğü bulunmalıdır. Bu kıy-
Adi pudralar, cildin tabii yağla- metli cevher hususi bir usul daire-

nnı m&Medereık kurutur ve sert- sinde Tokalon pudrasında mev-
cuttur. Bu pudra ise cildinizi ku-

leştirir. Ve ıbunışukluklann serian nıtmaz ve sertleştirmez. Bilakis 
busulünü teshil eder. Bu halin Ö- kadife gibi yumuşatır ve tatlılaş-
nüne geçmek için pudranu.da "Kre- tırır. 

CAZİP RENKLERiN B"VTVN SERİSİNİ TECRVBE EDİNİZ 

Bir çok kadınlar, renk bir pudra tec-
maalesef tenlerine SİZE BEJ>SlNt rübe ediniz. 

uygun olan pudra.. Adresimize ya.. 

yı kullanmıyorlar. PARASIZ ~ re:S;e 
Bunun içi&ı yüz.~ GÖNDEBECECtz. ı 6 adet nümunelik 
rine makyaj olınut yeni TOK.ALON 

·----·-----·-·-.. ------------·-ve sert bir manzara veriyor. Teni
nize uygun pudrayı bulmanın yega
ne çarai yüzünüzün bir tarafına 
bir renk ve diğer tarafına başka 

pudrası göndereceğiz. Ve bu tec
rübeyi kolaylıkla yapınız. 

Adres: lstanıbul 622 posta K. 
(22 No. Tokalon pudrası servisi). 

~~' y~ .......... ......__ 

~ " 

M 
iD 
YOLLARIN DRK i 

MA5 TAL11\lARI KÖKÜNDEN TEMiZlfR 

T A N 19 - 3 - 939 

GUZELLIGINIZ 
ICIN 

1 nımrmumuınn11uııunnunurıımmmmummnmınmn111U1Rnınn111111111111ınııunuı11111 ıu 

Günün 24 Saatinde Hasta 

'.\ ~-· ı 

KREM BALSANİll 
GRiP. NEZLE, BAŞ ve DIŞ ağrllarına Kar,ı 

KANZUK 

A Bütün dünyaca takdir edil- A 

mış sıhhi" güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı, gündüz ıçin 

yağsız halis acıbadem çeşitleri 
husus1 vazo ve tüplerde satıhr. 

lNGİLİZ K.ANZUK ECZANESİ 
tSTANBUL - BEYOOLU 

KAŞELERi KULLANINIZ. 

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

G R İ p İ N en tiddetli baı ve dit ağrılarını süratle dindirir. 

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

,, ___ Hakiki 

DAIMON 
Markalı Cep - Pil • Fener 

ICABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABILIR ve ampullere 
DİKKAT 

,-Saç bakımı 

__ , 
' 

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

1 Güzelliiin en birinci tartı. ı rmrnınnnnn1nrrrnınmmnmmmm1111nınııın11111mmmn1111111111mmın1nnnnınn1110111 
İstanbul İkinci İflas Meınut 

1
1 Petrol Nizam 

Kepekleri ve saç dökülmesinı 
0 davi eden tesiri mücerrep bir 
ılAçtır. 

Gripi ve nezleyi, baş, diş ve romatizma 
ağrdarını derhal geçiren en iyi ilc2çt1r. 

1 kaıe 6, altıhk kutu 30 kuruıtur. 

ğundan: Müflis Ali Enis M 
gelen alacaklı Havlucu Recebin 
tediği 2011 lira 09 kuruştan 2 
lirası 6 ncı sıraya kayıt ve k•b 
edilerek fazla talebi reddedildiği 
David Kaldiron Mahdumlarının il 
tediği 320 lira 70 kuruş İflas id 
since kayıt ve 6 ncı sıraya k 

olunarak sıra defteri bu suretle tJt 
zeltildiği ilan olunur. (16111 

Her g(j.zlel kadının yegAne daliancesi 

KREM PERTEV clr 
O: Senelerdenberf ctnsi lAtife verdiği 
vadi tuttu ve tutmaktadır. Ne mQbalAğa 

ve ne de inkisan hayaldir. 

KREM PERTEV in 
Cilde yapacağı tesir herhangi bir kre
mln işi değildir. Binbir isimle tilrlil 
mQbalAla ile size teklif edilen kremleri 

ihtiyaUa karşılayınız. 

KREM PERTEV in 
Şöhreti Beyhude 

Değildir. 

~ ........................ !Bil!~-----
~ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi "1863 
Statiilt>ri ve Türkire ca'mhuripeti ile münakit mukavelenamesi 

2292 Numaralı I0/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 
( 24/6/ 1933 tarıhli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

i htlyat a~çesl : 

10.000.000 lnslllz Lirası 

1.250.000 1 nalllz Lirası 

TOrkiyenin ba,hca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

MISIR. Kll3RIS, VUNANISTAN, IRAN. IRAI<. FiLiSTiN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

:-i~hisarlar Umum Müdürlüğü · Hcinları·· 

I - Şartnameleri mucibince (200.000) adet (100) kiloluk 'fi 
(50.000) adet de (50) kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulile satın ,ır 
nacaktır. 

II - (100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (46) kurıı-'9 
(50) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) kuru:ııa" 
(105.500) lira; muvakkat teminatı (7912) lira (50) kuruştur. • 

III - Eksiltme 12/ 4/ 939 tarihinde çarşamba günü saat 15,30 da 1'I 
bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıll" 
caktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve lzmir, Ankst' 
başmüdürlüklerinden (525J kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler Mühürlü teklif mektuplarını Jet' 
nuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temlıt•' 
mektuplarını ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir sı•: 
evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelef 
lazımdır. (1845) 

* I - 27 / 2/ 939 tarihinde ihale edilemiyen 250.000 metre düz ber" 
kanaviçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminat 2906 lira 'J! 
ıcuruştur. 

III - Pazarlık 30/ 3/ 939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 

de Kabataşta Levazım Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuııd' 
yapılacaktır. 

iV - Şart~am.eler h.er gün sözü geçen §11~ parasız alınabilir . 
. v - lsteklılerın eksıltme için tayin edilen gün ve saatte mezkur~ 

mısyona gelmeleri ilan olunur. (1701) 

Bir tecrübe kafidir ! 

BASUR MEMELERiNi 

ı----------------------1 _______ , ' Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA. RUMANYA, YUNANiSTAN, SURiYE. LÜBNAN 1 PATI GEBE BAYANLARA: 

Kabızlık, gebeler için bir zehirdir. Kabız çeken gebelenn kanında, 
hüceyreler kusurlu ve zayıf doğarlar. 
Kusurlu ve zayıf hüceyrelerle beslenen çocuklann da dımağı ve bün
vesı zayıf olur. 
·Akşamlan bir adet KlSSlNGA hapı yutarak bünyenizi zehirlenmekten 

'9 • kurtarınız. Her Eczanede bulunur •••••• 

ve HATAY'da 

Filyalleri ve bGtiln OOnyada Acentı ve Muhabirleri vardar 

ile tedavi ediniz. 


