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ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Her evde bulunmaaı lazımdır. Yaldızlı bez kaplı 

2. Cilt - 700 Sayfa. 700 Kuruttur• 
Tafailath brotür isteyiniz. 

TAN Matbaası - lstanbul 

Cümhurreisimiz /şmel lnönü, evvelki akşam Çankayada aakeri erkan şerefine verdikleri ziyafette mi•alirleri ara.ında (Diğer resimler yedinci sayfamızda) 

Eski Dünya 
Yeni Dünya 
Yeni dünya, mühim ve in· 
sanhğın istikbali için inkı
lôp yapacak büyük keşif· 

Fransa, Yeniden 7 600, 
Amerika 3032 Tayyare 
inşasına Karar Verdiler 

ler arkasında koşarken, ! A .k K d• E • • N F 
ihtiyarlamış eski dünya, merı a, en • mnıyetı amına, ransız ve 
k~?· .. hırs, intikam, .is!ila, lngiliz Silahlanmasına Müzaheret Edecek 
buyume hırsları ıçınde 
calkanın duruvor. 
·aum: . Ze eri;ya SERTEL 

D ün Amerikada tahsilde 
bulunan kızımdan bir 

mektup aldım. Onu da, beni 
de hayrete düşüren bir keşif
ten bahsediyordu. 
. Amerikanın St - Louis şeh

nnde çıkan St. Louis Dispach 
gazetesini gezmeğe gitmiş. 0 _ 
rada ona radyo ile vermeğe 
başladıklan yeni gazeteyi gös 
termişler. Şaşırmış, kalmış. 
Bana da radyo ile gönderilen 
gazeteden bir nüsha bu ga-
zet · d ' rn e~ ~a yo vasıtasiyle yay -

ak ıçın kullanılan makine -
le · ta b'k · nn, t ı edılen usullerin 
res.imlerini göndermiş. Tetkik 
ettım, yanımdakilere göster -
dirn h .. h ' epımız ayretten dona 
kaldık. 

B u resimleri,. ve bu maltlmatı 
yarınki nüshamızda oku -

yunca siz de şaşmnktan kenfünizi 
alamıyacaksınız. 

B~ keşfin mahiyeti bir kaç ke
llıne ıle, ~undan ibaret: 

~ugün gazeteler bayi ve mü -
vezzı vasıtasiyle evlere dağılıyor 
v.eya elinize varıyor. Bu yeni ke -
ş~t~n sonra artık müvezzi ve ba -
yıe .ıhtiyaç kalmıyor. Raqyonuz sa
yesınde evinizin sıcak koynundan 
ayrılmaksızın, nasıl dünyanı~ her
hangi bir k8şeslndeki musikiyi ve
ya konferansı dinliyebiliyorsanız 
ayni köşede oturarak gazetenizi d~ 
radyo makinenizden almağa mu _ 
vaffak olacaksınız. Bakınız nasıl: 

. G.azete ~idarehanesinde gazete 
şımdı oldugu gibi hazırlanıyor. Ha
berlerin serlevhalan konuyor, say
faları yapılıyor, resim ve karika _ 
türleri yerli yerine yerleştiriliyor. 
Sonra bu sayfaların bir kopyesi a
lınıyor. Tıpkı bugünkü tabı ma _ 
kinelerine konulduğu gibi, gazete
yi yayacak verici makinenin içine 
konuyor. Verici makine faaliyete 
geçince, tıpkı televiziyonla resim 
verir gibi, gazeteyi vermeğe baş -
lıyor. Siz evinizdeki radyo maki _ 
nenizi gazete idarehasinhı dalga-

(Sonu, Sa: 10; Sü: 4) (', 

Be gratta 
- Kalmıyor 

1000 Kişi 

Mebusluğa 

Talip Oldu 

Madrit Mütareke için 
F rankistlerle Yeniden 
Müzakereye Gir· şmiş 

Madrit Mütemadiyen Bombalanıyor, ltalyan 
Aske eri Fran onun Em ile Çe ileceklermi~! 

Ankara 16 (TAN muhabirinden)
Yeni intihabatta namzetliğinin ko
nulması için Halk Partisi Merkezine 
vaki olan müracaatler bini bulmuş

tur. Parti Genel Merkezinde yapılan 
seçim tasnüi gayet gizli tutulmakta
dır. Bu sebenle yeni namzetler etra-
lınd 1 en haberler tahmin ve ri- -
vayetten ibarettir. 

Yurdun her tarafında seçim ha
zırlıklara devam ediliyor. Başve
kalet, vilayetlere gonderdiği bir ta
mimde, askerler hariç olmak üzere, 
bütün vatandaşları bu yurt vaz.fesi
ni ifaya davet etmektedir. Defterle
rin asılması 25 şubata kadar devam 
edecek, isimleri bulunmıyan vatan
daşlann itirazları üzerine verile
cek kararlardan sonradır ki, knti ve 
nihai olarak seçime iştirak edecek 
ilk müntchip, bunların seçeceği ikin
ci müntehip ve çıkarılacak mebus sa
yısı tayin edilecektir. 

Emniyet U. M. Muavini 

Siirt Valisi O~du 

Doğuruyor 
Londra, 16 {Hususi) - Yeni bir 

papayı seçmek için yapılacak toplan
tılar neticesindemutlaka bir İtalyan 
papanın seçilemiyeceğine dair basıl 
olan intıba ltalyada memnuniyetsiz· 
lik uyandırmaktadır. Katolik millet· 
ler, kardinallerin sayısındaki nisbet· 
sizlikten memnun değildir Mesela 1-
talyan kardinallerin sayısı otuzdan 
fazla olduğu halde nüfusu ltalyan 
nüfusundan aşağı olmıyan Fransa 
nüfusuna yalnız 6 kardinal, ve yırmi 
milyondan fazla olan Amerıka kato
liklerine 3, kırk milyona varan Bre
zilya nüfusuna 1 kardinal ısabet et
mektedir Bu müsavatsızlık Amerı
kada memnuniyetsizlik uyandırıyor 
ve vaziyetin ıslahı lazım geldiğı ileri 
sürülüyor. İslah yapıldığı takd rde 
kardinallerin çoğu yabancı olacak ve 
papanın mutlaka İtalyan olmasına 

imkan kalmıyacaktır .• 



z 

CEREMDEN 

·· z, Sözü Açar! 
Yazan: M. Turhan TAN B lr arkadaş, üç dört gün önce 

Ilüyükada açıklarında yakalanan 
ve bizim gazetede de resmi çıkan de
niz ejderindcn bahsediyordu, biz de 
nezaket gösterip, yani o iri boy balık 
hakkında yıızılanlan okuduğumuzu 
belJi etmeyip dinliyorduk. 

Posla Telgraf 
idaresinde 
Yeni Tayinler 

r Ed. . y . 1 , Yeniden 18 
ırnenın enı mar 111 Sokak Tamir 

Arkadaş, ilkin balığın boyunu P. T. T. muamelat şube müdilrü 
Kemal Tan muamcltıt müdür muavin 
Hğine, muamelat müdürlüğü birinci 
sınıf şeflerinden Saim Ulutan mua
melat şube ımidürltiğüne, serbest a
vukatlardan Hayri Tosun oğlu Kas
tamonu idare avukatlığına, servis şe
fi Lutfı Akgül Düzce merkez şef1iği
ne, İzmit memuru İsmet Mudurnu 
merkez şefliğine. :\iudurnu şefi Ga
lip Cnndaş Safranbolu merkez şefli
ğine, Safranbolu merkez şefi Muhit
tin Gözmen muamelôt müdürliığü 

memurluğuna, Pazar merkez şefi İb-1 
rahim KitapçıAnadolu Hisarı merkez 
şefliğine, Fatsa merkez şefi Salım 

Merzifon merkez şeflığine, Samsun 
memurlarından Na·m Fnts:ı merkn 
şefliğıne. Samsun servis şefi Sezai 
Pazar m"rkez şefli;:jine. Tercan mer
kez şefi Ömer Samsun Sen.is şefliği
ne, Darende şef vekili Ibrahim Da
rende merkez şefliğine, açıktan Nu
rettin Erzincan memurluğuna, Erzu
rum memurlnrından 8unt ve Nazmi 

PJinı Tatbik Ediliyor :ı~i~~~::~mır,kısm•nd• 
beş metreden on beşe terfi ve ağırlı
ğını da beş bin kilodan on beş bin ki
loya tashih etti. Zaten bir metre u • 
nınluğuna bin kilo ağırlığın • bir 
köpek balığı vücudünde • sığması 
herhangi bir ölçüye sığmazken arka
daşımwn bu muhayyel ağırlığı üç 
misline çıkarmasından sinirlemmler 
• meclisimizde - yok değildi. Fakat 
onun heyecanma hürmet göstererek 
susuyorduk. O da nezaketimizi, ta -
hammülümüzü takdir edip sussa ol
maz mıydı? Hayır. Ejder diye andığı 
köpek balığını - yılan hikayesi de -
nilecek biçimde - uzattıktan sonra 
"söz sözü açar,, diyerek lafı ejder 
keHmesinin IUgnt bakımından tahli
line ç~virdi. Büyük yılan, yahut beş 

on başlı yılan veya ayaklı ve kanat
lı koca bir yılan manasına gelen ej -
derin aslı ejderha olup ejdeha sure
tinde de kullanıldığını anlattı, türk
çede ve Carscada mecazi olarak o ke
limenin cesur, dilfıver, zalim, gad -
dar adam yerinde de kullanıla gel
diğini ilave etti, bir kaç beyit oku • 
du ve - galiba yoruldu&rundan • sus -
ta. 

Şehir Planını Hazırlıyan Profesör Egli 
Bu Hususta Gazetemize izahat Verdi 

yeniden inşa ctmiye karar ·ıcrdiği 

muhtelü semtlerdeki sokak ve cad
deleri dün 24979 liraya müteahhide 

ı ihale etmiştir. Tam~ ve yeniden in
şa edilecek sokak ve caddeler şun
lardır: 

Ona, her nedens~, takılmak iste
dim: 

- Haniya, dedim, söz sözü aça • 
cnktı. Beş on dakika içinde yorul • 
dun, sustun. 

Edimenin yeni şehir plinmı 
yapan mimnr Egli, dün sabah 
Edlrneden ş<ıhrimlze gelmiştir. 
Cuınn giinli Ankaraya gidecek, 
planın tatbikatı iizerlndekt ca
lışmalarına orada devam ettik
ten sonra gene Edirneye döne
cektir. 

Profesör Egli, dün kendlsiy
llc giirüşcn bir muharrirlmize 
J<:dlrnenln iman ve planın tat
bikatı hakkında şunlan söyle
miştir: 

- Edirnenin yeni şehir pla
nı az masrafla temin edilebile-
cek \'e esasen giizel olan şeh· 
ri daha ziyade giizeHeştlrccek
tir. İstanbul - 1Jondra yolu E
dirnentn tam ortasından ve Se
limiyc camii yanından geçecek
tir. Sellmiyenin etrafında çok 
biiyiik bir meydan açılacak ve 

şehr.in hiitün ;yollan bu mey
dana u7.annrak şekilde tanzim 
edile<'ektir. Sehrin ayrıca bit' 

ticaret meydanı olacaktır. Bu-

Yiizüme garip gnrip bnktı, yor -
gun yorgun cevap verdi: 

- Söz sözii açar dedimse boyu -
na hen söyliyeceğim demedima. Be -
nim açtığım ejder hikiiyesinden si • 
zin de haf ızanıı, neşeniz açılmak, bu 
mevzua uygun fıkrnlnr birbirini ko
valamak gerekti. 

f zmir memurluklarına. açıktan Ali 
Yılmaz Akseki muvakkıtt memurluğu 
na. açıktan Kemal Gediz memurluğu
na, açıktan memur Mehmet eski vazi 
fesi olan Bitlis memurJugunn. Açık
tan Ali Rıza Ankara muvakkat me
murluğuna, serbest avukatlardan 
Feyzi Trabzon P.T.T. avukatlı~ına, 

üçüncü sınıf memur Mustafa f sp:n ta 
memurluğuna, birinci sınıf memur 
Ahmet Remzi Konya memurlu~n . .ma 1 ONlVERSlTEDE • 
açıktan Natık Ankara füıdyoevi me- • 
murluğuna tayin ediJmlşlerdir. 

DENİZ ve LİMANDA : 

Gemi Kurtarma Şirketi 

Profesör Fuat 
Köprülüye Jübile 

Yapdıyor 
İçimizden biri vkn geldi: 
- Doğru söylüyor, dedi, nite 

kim şu iri boy bnlık htlrnyt.~lmh:u 

benim hatırıma bir fıkra geldi. Ta -
rihi olmak haysiyetiyle doğruluğu da 
söz götürmez. İsterseniz naklede • 
yim. 

50 Bin Lira K&r Etti t Edebiyat fakültesi, prqfo.sör Fu
at Köprülünün mualliml,k ve profe-

-ııırıı: uemı KUrt"arma 1rl\."\!t111111 ~Ul ıun. 11uycu.11ıın -J 111\..• :! ., ___ -

dün umumi heyeti toplanarak sene- münasebetile 4 martta bir jühile ter
lik hesabatı tetkik ve kabul etmiştir. tip etmiştir. Üniversite konferans 
Şirketin bır sene içınde 50 hın lira salonunda bir toplantı yapılacaktır. 
kar ettiği anlaşılmış ve yeni bir ga- Bu toplantıda -doçent Ali Nihat Tar
mi sipnriş edilmesi karArlaştırılmı~' lan, Cafcroğlu Ahmet, Ziyaaettin 
tır. Bu gemi kazaya uğrıyacnk vapuı:r Fahri Fındıkoğlu ve Ömer Liıtfi ta
tarın eşya ve mallarını boşaltabile- raflarından profesör hakkında nu -
cek sistemde olacaktır. Şırkctin tah- tuklar söylenecektir. 

Biz, hay, hay, dedik. O da anlattı: 
- Üçiincü Sultanahmedin sadra -

zamlanndnn Kalnyhkoz Ahmetpaşa .. 
l\luzipliğiyle meşhur bir dostu -

muz atıldı: 
- l\fadem ki söz sözll açacaktır, 

"Kalaylıkoz,, un da ne demek oldu -
ğunu anlayahm. 

lisiyc vnpurlnrı da kazaya uğr1~ an Bu merasimden sônra Köpri.ılüve, 
vapurları yüzdürmıye tahsis edile - talebeleri ve arkadaşları tarafından 
cektir. güzel bir hediye verilecektir. 

Fıkra sahibi, biraz nahoşnud, izah 
etti. 

Bir Transatlantik Geliyor Ayni gün akşamt da Mnk!'imde bir 
edebiyat gecesi tertip edilt'cektir. O 
gece muhtelif devirlerin edebi şah~ 
siyctıer. yaşatılacağı gibi eserleri de 
okunacaktır. 

- Cicili bicili elbise giyenlere, 
fazla sırma ve yaldız kullananlara -
hele onları kendilerine ynkıştırnmı -
yorlarsa - e ki devirlerde kalaylıkoz 
derlerdi. 

Ve fıkrasına geçti: 

Pazar günü limanımıza 48 bin ton
luk Conte di Savoia adlı bir İtalyan 
transatlantiği gelecektir. Vapurda 
muhtelif milletlerden 900 kadar sey
yah bulunmaktadır. Bır gün limanı-
mızda kalacak olan vapur, Yunan s-1 Balıkçdar Dün Senelik 
tana da uğrayacaktır. Seyyahların 
ekserisi İngilizdir. Toplantılarını y aptllar - Ahmetpaşa hem cahil, hem hır

sız bir adam olmasına rağmen ilme 
ve temizliğe kıymet vermcven .. 

• • J mucı-

tebıd ıdarenin knyitsizliği yüzünden 
sadrazamlığa kadar yükselmişti. Fa • 
kat herü, o yüksek mevkie davet o
lunduğu gün bile ağır davranama • 
dı, ne mata olduğunu meydana koy
du. 

Denizbankta Maaşlar 
Verildi 

Denizbank memurlarının evveke 
yüz elli liraya kadar cılan maaşları 
verilmişti. Dün, diğer bütun memur
ların maaşları tevzi ohınınuştur. 

--o----
Fıkrayı söyliyen arkadaş şimdi S d Y 

ff •• •• •• • , arıyer e angın 
so7. sozu açar soztlnU ortaya atan ve .. 
bize üç gün evvel Büyükada önlerin- Dun nkşam Snrıyerde Yenimn-
de tutulan köpek balığını ejder diye 

1 

h~llcde halaç Tevfiğe aıt dükkaT!da 
anlatan arkadaşın yiizüne bakıyor _ bır yan~ın çıkmıştır. Ateşin c,rtaya 
du. Bu durumda hikayesine devanı atıl~n sı.gar.~da? çıktığı anlaşılmıştır. 
etti: Netıcede dukkan kısmen, içindeki 

- Kalnylıkoz mührü nl1p :ı;adra

:ıam olduktan sonra Topkapı sara -
yandaki köşklerin birinde padişah 

namına ağırlanıyordu. Etrafına küme 
küme devlet ricali toplanmıştı. Herif 
işte o ırada gözünü Saraybumuna 
çevirdi, dalgın dalgın düşündü, son
ra başını kaldırdı: 

- Ben, dedi, kaptanderya iken 
Akdenizde gemicilerim bir balık ya
kalamışlardı. Boyu buradan - yani 
Snrayburnundan - Eyübe kadar va -
nrdı! ... Dinliyenler y~ni Sadrazamın 
ne yaman palavracı olduğunu anla
yıp giildiiler ve bu yalanı padişaha 

anlatıp onu da giildürdüler. 
Bir nebze sustu ve sonra ilave et-

ti: 

pamuk vesaire de tamamen yandık
tan sonra yangın scindürıilmüştür. 

Dün balıkçılar ve yükçülP.r cemi
yetleri seneltk kongrelerini yapt.lar 
ve her iki cemiyetin idare heyeti a
zalarından yarısı tP.bdil edilerek ve
nileri seçildi. Balıkçıların kongresi
ne Ali Tanscver reislik etti. Cemiyet
ler kanunu mucibince hazırlanm:ısı 

Jtızımgelcn nizamnnmenin maddeleri 
birer birer okunarak kabul edildik
ten sonra idare heyeti, hesap ve tet
kikat raporları okunarak tasvip e
dilmiştir. Bugün kahveciler ve gar
sonlar kongrelerini aktedeceklerdir. * İki günrlenberi Karadenizde de
vam etmekte olan karayel fırtınası 
dün öğleye doğru hafiflemiştir. 

rada bankalara ait bina inşaa
tına başlanmıştır. Ayrıca gene 
bu meyanda turistik bir otel yn· • 
pıbnası muhtemeldir. Şehirde

ki bütün tarihi eserler tamir 
olunacaktır. Ali Paşa ~arştsı, 

bostan ve eski cami de bunlar 
arasındadır. 

Şehirdeki istimlak 1 lcrl f1d 
sene devam edecektir. Hükumet, 
Edimenin imarı işinde 
yardımı kabul etmiştir. 

Edirnenin iman işinde mii
him bir nokta da, l\leriçin taş
ma ı hadisesidir. Bu yiizdcn 
her sene Edirnenin hlr çok ma
halleleri ve biiyük tarihi kt:'\'· 
metl bulunan Ali Paşa camii 
sular altında kalır. Bunun 
komşu topraklara da zararı ol
duğu için, Bulgnri!ı;tan, Tiirkiye 
ve Yunanistan nrasmda. ta1-
manın sehchiyet vcrd:ği :ınrar· 

ları aznJtmak için iş birlii!'i ya
pılacaktır. Buna ait tetkiklerin 
ilerlediğini znnnediıvorum . ., 

MAARiFTE: 

Kadıköyünde İhlas sokağı, Zühtü-
paşada Şcfikbey sokağı, Cafernğa so
kağı, Recaizade Ekrem sokHğt, Yo
ğurtçu Porkı sokağı, Hasırbaşı soka
ğı, Merdivenköy - Mama şosesi, E-
yüpte Çömlekçiler yolu, Bcycğlunda 
Kumbaracı yokuşu, Üsküdarda Aha
li sokağı, Eminönünde Hasırcılar cad 
desı, Sultanahmettc Nakilbent soka
ğı, Balıkpazarındn Taşçılar c;okağı, 

Bahkpazarmda Tahmıs sokağı, Kü
çük Ayasofyada Kaleci sokağı, Şeh
remininde Saraymeydanı sokağı. Sa
matyadn Mutesellim sokağı, Yedı.\u
lede Tatlıkaynnk sokağt. 

BELEDiYEDE : 

Belediye Teftiş Heyeti 
Takviye Edi iyor 

Belediye, halk hi?.metlcrınin lay•kı 
veçhile görülüp görülmedijini zabıtai 
belediye talimatnamesinin hakile tat
bikini kontrol etmek ve halkın me
nafiini gözetmek mnksadile belediye 
teftiş heyetini takviye etınıye karar 
vermiştır. Bunun için Vali ve bele
diye reisi Lutfi Kırdar belediye mü-

Türkf!e Muallimleri fettişlerini bir toplantıya çağırarak 
3' bu hususlar etrafında kendilerile 

Dün Bir Toplantı görüşecektir. * Bütçe hazırlığı dolayı-;ilc dün, 
y aptdar heyeti fenniye erkanı, belediye mu-

hasebecisinin nezdinde toplanarak 

1 İstanhuldaki orta mnktcplerde ve görüşmüşler.dir. Belediye reisi, heye-
1ıiselerdc çah!ıan Türk e muallimleri i fenn · e kadrosunun teıısikin~ ta-

~~ı-~""'"".-=c•-------'""'""'~;.;.;.;:_:_:_~:__:~=-=-::=-==-ı 

dün İstanbul kız lisesinde toplanarak * İşten el çektirilen belediye ga
orta mektep kıraat kitaplarınd:ı ya- raj müdürü Tarıkın yerine vekaleten 
pılmak istenilen değişiklikler h:ık - makine mühendislerinden l!~krem ta-
kında görüşmüşlerdir. yin edilmiştir. 

Terbiyevi Filmler Kantar Memuruna işten 
Gösteriliyor El Çektirildi 

Maarif Vekiıleti, mekteplerde ta- Bir müddettenberi h:.ıkkındn tah-
lebe ve muallimlere göstcrılnıek ı.i- kikat yapılan Kerestecilerdeki sebze 
zere bir çok terbiyevi ve bulaşık has- hali kantar memuru Ragı:) Erkana 
talıklara ait filmler getirtmiştir. Bu görülen lüzum üzerine i;ıten el cek
filmler dün İstanbul birinci ilk mek- tirilmiştir. Tahkikat neticesınde Ra
tepte ilk defa olarak go<ıterilmişlir. gıp Erkanın belediye rüsumunu tah
Trahom hastalığı ve tedavisi. sıtma, sil ederken makbuz dipkoçanlarına 
frengi, kolera ve içki müptelaları tahrif ederek tahsilat mi'ctarlanna 
hakkında hazırlanmış bulunan bu ait rakamları değiştirdiği anlaşılmış
Cilmler sıra ile bütün mekteplerde t ır. 
gösterilecektir. 

Eczaneler Pazar 
Tatili Yapacak 

Vali Kasımpaşayı Gezdi 
Vali ve Belediye reisi Lutfi Kır

dar, dün öğleden evvel Kasımpaşaya 
giderek nnhiye mi.idürıi ile beraber 

Eczacıların hafta tatili kanunun • b h 11 1 · 1·ş mahalle mu·· . . azıma n e crı gczm , - -
dan ıstıfade etmeleri hakkındaki ta- .11 • d Kasımpa!:alıların di-. . . . messı crın en ::. 
leplerı esas ıtıbarıı: Sı_hhat ve !çti- !ekleri hakkında izahat almıştır. Be-
mai muavenet Vckaletı tarafından 1 d" . . dan ayrıldıktan sonra 
kabul edilmiştir. Vekfılet, bu talebi e 

1!e relısı or~ . ·d k mu'"du' r 
eskı eser er muzcsıne gı. ere 

mu~afık bulmuş ve bunu cenıiyctE; Azizle muhafaza ve iman ısteniıen 
bildırmiştir. Eczacılar cemiyeti önü- ' .h • • b'd ı hakkınd ,,·· .. . . eski ve tarı ı a ı e er a 0 0-
muzdckı hafta zarfında bır toplantı ı .. .. .. 
ynparak her semt için birer nöbet ruşmuştur. .. 
cetveli tertip edeceklerdır. Bu cetvel * İtalyan general konsolosu dun: 
bir marttan itibaren tatbik edilecek- saat on birde vilayete gelerek Vah 
tir. 1 ve Belediye Reisi Lütfı Kırcları ziya-

* tktısat Vekaleti iç ticaret umum 1 ret etmiştir. , . 
müdürü Mümtaz Rek ile tnhisarlar' * Eminönü hanının arkasındakı 
umum müdürü Mithat Genel Anka- hanın da istimlak muamelesi dün ik-
raya gitmişlerdir. mal edilmiştir. 

- Fakat biz on beş metre boyun
da, on beş bin kilo ağırlığında ejder
leri gayri tabii bulup gülmüyoruz, 
çiinkü bir kısım A vrupn gazetelerini 

2 öre ı:öre palavraya kanıksamışız! Türkce muallimlerinin dün yaptıldan toplantıdan l>ir görfinüş Balıkçılar Cemiyeti dün senelik toplnntılnnnı yaptılar. 
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su ~ 
uııı~:-.:vA- : '( 
Kaç Tane 
Peyami S f 
Vardır? 
S - Aşağıdaki yazı ''Yücel,, 
mecmuasımn 307 inci sayfa -
sında istifham başlıklı yazı -
dır. 

1 
Namık Kemalden ve Tevfik Fik -
retten sonra, iki gündenberi Meh
met Akü de yoktur. Vatan şiirinin 
bu üç büyük zirveli sıra dağlan 

üstüne ölümün kara bulutu indL 
Bütün ölçüleri ve haysiyetiyle dü
şünürsek Türk vatanı bugün şair
sizdir. 

Peyami Safa 

il 

Mehmet Akif bir kaç mısraı ve ni
hayet bir kaç şiiri affedilmek şar
tiy le manzum konuşan bir ma -
halle kahvesi katibinden başka 
bir şey değildi. 
Sakallı yok mu işin? Git, ceben -
nem ol şuradan, gibi Karagöz ga -
zetesi fıkralarını aruz vezniyle 
söylemekten başka, değil şiirle, a
lelade bir güzel nesirle de alakası 
olmayan sözler Akifin külliyatım 
çok şişirmiştir. 

Peyami Safa 
Bizim tanıdığlmız bir tane Peya -
mi Safa vardı. Bu yazılarda iki 
kutba benzeyen iki ayn fikir gör
dük. Bunlan yazan bizim bildiği -
miz Peyami Safa mıdır, yoksa 
Peyami Saf al ar ikileşti mi? 

Maarif Prevantoryomunda 
l\l. Tannı 

C - Bizim bildiğimiz Peyami Sa
fa adında bir muharrir vardır. Fakat 
bu hususta cevap vermek daha ziya
de kendisine teveccüh eder. 

* S - Aşık Kerem adlı eseri 
yazan halk ŞaiJlinin adı nedir 
C - şık ·keremin müellifi belli 

değildir. Bu ve buna benzer diğer e
serler halkın malıdır ve kıymetleri 
de buradadır. 

* S - Yanda açılacak üniversi-
tenin ne vakit yapılacağını 

bilir misiniz? 
C - Sabık Maarif Vekilinin se • 

yahati esnasında Vanda yapılacak ü
niversitenin yeri tesbit edilmiş ve 
inşası da kararlaşınıştır. Fakat inşa
atın ne vakit başlayacağı henüz belli 
değildir. 

* S - Faik Sabrinin Türkiye 
coğrafyasmdan maada coğ • 
rafya kitabı var mıdır? Var
sa kimindir? 
C - Hamit Sadi ile Coğrafya 

müderrisi Sadinin de Türkiye coğraf
yası adlı eserleri vardır. Kitapçılarda 
bulabilirsiniz. 

* S - Faik Sabrinin "Tam af. 
las,, adlı eserini nereden te • 
darik edebiliriz? 
C - İstanbulda Kanaat kütüpJın. 

nesinden. 

1 TAKViM ve HAVA 1 
17 Şubat 1939. 
CUM~ 

2 incl ay Gün: 28 
Arabt: 13!17 
Zilhicce: 27 
Güneş: 6,44 - Öğle: 
İkindi: 15,23 - Akşam: 
Yatsı: 19,15 - f~k: 

Kasım: 102 
Rumt: 1355 

Sub:ıt 4 
12,28 
17,44 

5,14 

Yurtta Hava Vaziyeti 
YC$ilk8y Meteoroloji istasyonundan a

lınan malömata göre, hava yurdun Trak
ya balgesindc bulutlu, diğer bölgelede 
umumlyeUe çok buluUu ve yer yer ya
ğışlı geçmiş, rQzgArlar umumiyetle Si
malt istikametten Ege denizinde kuvvet
ll, diğer yerlerde orta kuvvette esmi:s
ür 

DOn tstanbulda havn kapalı geçmiş, 
rüzg~r Şimali Şarktden saniyede 4 - 6 
metre hızla esmiştir Saat 14 te h ava ta~
ylk 7C7,8 mlimetrc idi. Sühunet en yük
sek 7,3 ve en dQşük 0,6 santigrat olarak 
kaydedllmlstlr 



f suGüNI 
Siyasi Karışıkhk 
ve Askeri 
Faaliyetler 

Yazan: ômer Rıza DOGRUL 

O rtalığı siyasi karışıklıklar kap
hıdığı zaman, askeri faaliy\!t

lcr de l.ıirdcnbirc canlanıyor ve bu 
yüzden bedbinlik ve gerginlik baş
gös.eriyor. Bugün de beynelmilel si
l nsi vaz.yct karmakarışık olduğu için 
ayıtl manzara ile karşılaşıyoruz. Tel
graflar hemen her gün Almanyanın 
askeri hazırlıklarından, ve bu askeri 
hazırlıkların tamamlanacağı zaman
dan bahsediyor. 
Jtalyadan gelen haberler de ayni ma 

biycttcdir. lngiltere ve Fransadan. 
Aınerikadan gelen haberler de ayni 
şeyden bahsediyor. Bütün bu devlet
lerle diğer devletlerin hepsi, bütün 
Juzlarile silahlanıyor, silfıb istihsali .. 
ni arttırıyor, yeni silahlar inkişaf et
tiriyor, milletleri askerleştirmek ve 
harici tehlikelerden korumak için her 
şeyi yapıyorlar. 

Siyasi karışıklıklann ve tehlikele
rin askeri faaliyetleri hızlandırması
ni, gayet tabii görmek icap eder. Biç 
bir, kimse de gafil avlanmak, bir ta
kım evhama kapılarak hayatını tehli
keye maruz etmek istemez. 

Bugünkü siyasi karışıklıkların 

ve askeri faaliyetlerin menşeini araş
tırmak, çok uzun sürecek bir iştir, 
fakat A vrupada tatmin siyasetinin tat 
bik devresini açan Münib konferansın 
dan sonra karışıklık değil, istikrara 
doğru g:diş beklenmekte idi. Giiya 
bütün meşru emeller, müzakere ve 
anlaşma yolu ile tatmin edilecek ve 
bu suretle istikrar temin edilmiş ola
caktı. Fakat tatmin siyasetinin res
mi küşadı, onun adeta resmi tedfini 
gibi tecelli etti. Çünkü ortada, tat
min edliecek meşru emeller değil, 
tatmin edilmez korkunç ihtirasların 
hüküm sürdüğü anlaşıldı. 

Çünkü l\lünihi müteakip Avrupa
nın şarkında yeni ve mühim hareke
;n başlamak üzere olduğu anlaşıl-

U'l ücudc. ctircccıi; vc'Almanya ile 
l..ehlstaıı ve Sovyet Birliii arasında 
bir harp açacak, Fransa da, belki bu 
harbe kan:ıacaktL 

Çok geçmeden bu mesele ikinci 
plana düştü ve Almanya yerine İtal
ya ileriye atıldı. Almanya, 1938 de 
Avusturyayı ve Südet yurdunu· işgal 
ve İtalya ona yardım etmişti. Sıra 
Italyada idi. Ve İtalya Fransızlara 
ait birçok yerlerin ilhakını istedi ve 
Aalrnanya, ltalyaya müzaheret va
adettL 

Yeni askeri hanrlıklar ve faaliyet
ler bu hadiseleri takip etmiş ve İtal
ya tarafından Fransaya karşı bir 
harp açıldığı takdirde Almanya ile 
in il . g terenın de bu harbe karışacağı 
açıkça anlaşılmıştır. 

Bu böyle olunca bütün Avrupanm 
bu siyasi karışıklık ile alakadar ol
mamasına imkan yoktu. Çünkü Al
ınanyanın İtalyaya müzaheret için ne 
yapacağı belli değil. Acaba Fransaya 
taarruz ederek Maeinot müstahkem 
hattını mı aşacak? Yoksa İsviçre ve
ya Holandayı çrığniyerek mi Fransa
ya varacak? Fakat Almanya ne ya
parsa yapsın, böyle bir hengimede 
İspanya ile Garbi Akdeniz muvasala
larına hakim olan Balear adalarının 
kıymeti ve eheoınLyeti büsbütün ar
tacaktır. 

Vaziyet bu merkezde olduğuna gö
re karışıklığın sonu ne olacak? 

Bu suale hiçbir kimse cevap ve
rebilecek vaziyette değildir. 

Yalnız Almanyanın, İtalyaya itidal 
tavsiye etmesi ihtimali, ortalıkta a
çıktan açığa askeri hazırlıklar görül
memesi ümit U:Şaneleri sayılmakta
dır. 

Bununla beraber, vaziyetin vaha
metini hiç kimse inkar etmiyor. 

ı -·- .......... -~ :: :: :: :ı t ICISA HABERLER 
e--

O Riynsctlcümhur sertabipllğlne dok
tor Z ki H:ıkkı Pamir tayin edilml~tir. 

O Hitlcr Kiel kanalının büyük vapur
lnrın girmesine müsait olacak şe'<ilde 

te>v l ve J lııhı için geniş bir plAn tasdik 
ctm lir. 

O YuPoslnvy:ı , l!l38 senesinde Londra 
dan b'r milyon 453 bin İngiliz lirası kıy
metinde :ıltın satın almıştır. 

• D nizbnnk umum müdürü Yusuf 
Ziya bugün Ankarndn İktıs:ıt VekAletiy
lc tcrnnslnnna baelıyacaktır. 

e Rumanyanın Belgrada izam ~ı, 
elduğu ilk büyük elçi B. Vlctor Cadere, 
ttimatnarncsln1 vermlşUr. 
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Çınar Ağacı! 

Filistin Konferansından Bir· 
Türlü Netice Alınamıyor 

Yazan: 8. FELEK 

H ayatta rahat etmek, gelişmek, 

dal budak salmak isterseniz dü
şünmeye, araştırmaya ve bir takım 

tetkikat yapmıya lüzum yok! Tabiat
ten nümune arayınız. Bunu da uzak
larda değil yine kendi muhit \'e ikli
m~nizde bulmıya çalışınız. 

İsterseniz ben size bir nümune 
göstereyim: Çınar ağacı. 

lngiliz Kralı Yemen 
V eliahdile Görüştü 

Kabul Hint Müslümanları Konferansa 

Edilmemelerine Kızdılar ve 

Yerler için Bir Karar Sureti 

Mukaddes 

Aldılar 

Londra, 16 (A.A.) - Dün aktam çok geç zamana kadar devam 

eden İngiliz - Yahudi görüfmesi hakkında bu sabah öğrenildiğine 

göre, dün akf&lllki konferansın en büyük kısmı Yahudilerin umu

mi nolcta.i nazarının izahına tahsiı olunmuttur. 

Çınar ağacı deyince de Yakacıkta
ki çınar ağacı aklıma gelir. Ne gü
zeldir mübarek! Muhteşem, geniş, fe
rah, gövdesi kalın, kökü sağlam, ve 

ömürlü. 
- İnsan çınar olur mu ki; bana o

nu nümune diye ı:öseriyorsun dayı? 
Sualini tevcih etmeseniz bile içi

nizden geçirirsiniz. 
Ha! Ey gelişmek ve rahat etmek 

isteyen ve bunun için tabiatte nümu
ne arıyan çırak! Gerçi insan çınar 
olamaz ama çınara benziyebilir. 

e:r kere şu çınan bir tetkik ede-

lim: 
Her şeyden evvel çınar ağacı ye-

Ancak bundan sonradır ki, konferans, Filiıtine yapılacak Ya

hudi muhacereti esa.alı mesele.ine temas etmİftİr. 
Filistin mutedillerinin reisi Nişaşibu, İngiliz miistcmtckat nazın 

ile konuşuyor. 

miş vermez. Şu halde sen d~ yemiş 
ağacı olma! Zira çınar ye~ıne e.n 
müptezel, en ağıza alınmaz hır yemış 
ağacını mesela Çakal eriğini kendine 
nümunc olarak alsan kabil değil boy
nun bilekten fazla kalınlaşmaz. Daim 
lmdağın her gün kırılır. Muttasıl 'şu
nun bunun taşlarına hedef olursun 
\'e nihayet iÜDÜn birinde bu uygun
suz şartlar içinde yaşıyamıyarak ku
rur gidersin. 

Bu mesele üzerinde halen her ı--
hangi bir uzlaşma zemini bulun- s h h t 
ması imkanı mevcut gibi gözükmek- 1 a 
tedir. Yahudiler, geniş muhaceret 
politikasına mutlak surette devam 
olunması lüzumu ile Yahudi aJansı
nm gösterdiği ekonomL'lt imkanlar nis 
betinde bütün dünya Yahudilerinin 
"milli yuva" da iskan tarihi hakkı
nın idamesi bahsinde ısrar eylemek-

VekCiletinin 
Tebliği 

tedir. Araplar ise, bilakis, muhacere- --o-
tin tam surette durmasını •re Filistin "Uyu§furucu Maddeler 
de bir milli Yahudi yuvası kurulma- lptilôsı Yenl Kararlar 
sı fikrinden tamamile vazgeçilmesini Almıya Lüzum Gösterecek 
istemektedir. Bu vaziyette, tahm in e- 1( d y I D .. "ld" 
dildiğine 0

göre, lngiliz hükumeti, her a ~r ayı mıı egı ır,, 

Başvekil 

Sümer Bankta 
Tetkikat Yaptı 

Ankara 16 (TAN muhabU:inden) -
Başvekil Refik Saydam beraberinde 
İktısat Vekili Hüsnü Çakır oldugu 
halde bugün öğleden sonra Sümer
banka giderek bir müddet meşgul ol
muş, Banka umum müdüründen muh 
telif işler üzerinde izahat almıştır. 

Yeni YuCJoslav 
nr· t f 0 + .. ,,.. t •i5i 1 Ankara, 16 (A.A.) - Sıhhat ve 
mkı 'lf6'.1~ın.~yr ·Ra"OS1 1e!thre~VKlıf~ P- .ı.~uuıcu mucı.vt.:rn.:~ v ~Kcut.:um.u:u ~cu- • • 

Hint Müslümanlarının Filistin liğ edilmiştir: G ıye azırının 

konferansına İngiliz müstemleke na- Uyuşturucu maddeler mübte1ala- T 1 f 
zır:ı tarafından kabul edilmemesi rının memleketimizde gittikçe çoğal- e gra 1 
Hint Müslüman rüesası arasında bti- 1 makta olmasından na~i hunlardan Ankara, 16 (A.A.) - B. Cincar 
yük bir infial uyandırmıştır. yakalananların alakalı makamlarC'a Makoviç'in Yugoslavya Hariciye 

Delhi Müslümanları tarafı.odan ka- hayırsız adalardan birinde tecrit edi- Nazrrlığına tayini münasebetiyle, 
bul edilen bir karar suretinde Hint leceklerine dir bazı gazetelerde ha- B. Cincar Markoviç ile Şükrü Sa
Müslümanlarının Filistınde ve Ku- herler neşredildiği görülmektedir. racoğlu arasında aşağıdaki telgraf
düste büvük aJaka lan oklu~unn ve Memleketimizde uyuşturucu mad- ı lar ta ati olunmuştur: 
Filistindcki mukaddes ycr1erin Mfis- deler iptllası ötedenberi hükumett:e EkselAns B. saracoğlu 
lümanların elinde bulunacağının İn- alınmış olan kanuni tedbirler bari- Hariciye Nazın 
giltere tarafından kendilerine vaade- cinde her111ngi bir fevkalade karara-
dilmiş oldul:u kaydedilmektedir. lınmasına lüzum gösterecek derece-* de yayılmış değildir. Bu itibarla bu 

Londra, 16 (A.A.) - Kral bu sa- maddeler üzerinde sıhhi va ı hdi ba-
hah Filistin konferansında Yemen 
başdelegesi prens Seyfüllslamı kabul 
etmiştir. 

+ 
Hayfa. 16 (A.A.) - Me!"bzi w şi-

mali Filistinin Yahudi Kogoigerine 
karşı bir çok taarruzlar vamlmış ol
duğunu haber vermektedir. l:lir şi

mendifer i5tasyonu yanmıştır. 

Almanya Çekoslovak.yada 
Yahudi meaele•inin 

taaliye•ini iatiyor 
Prag, 16 (A.A.) ·- Alman re!mi 

mümessilleri ve yarı resmi ı\lman 
ajanlar Çekoslovakyanın dahili ha
yatında bilhassa Yahudi mesE'lesi mü 
nasebetile mütemadiyen tazyiklerde 
bulunmakta ve bu tazyi!derin şid • 
deti gitgide artmaktadır. 

Hitlerin Yahudi meselesi tasfive e
dilinciye kadar Çekoslovak hudutla
rını garanti edemiyeceğiııi bildirmiş 
olduğu söylenmektedir. 

Sidney. 16 (A . .\.) ·- HükUmet 
Yeni Guino'da bir Yahudi kolonisi 
tesisi teklifini reddetmiştir. Keza A
vustralyada böyle bir koloni tes'si 
hakkındaki diğer bir teklif <le redde

dilmiştir. 

Delçikada Kabine Buhranı 
Devam Ediyor 

Brüksel, 16 (A.A.) - B. Pierlot, 
y~ni kabineyi teşkil için dün yaptığı 
gi.irüşmelerde mühim zorluklarla 
karşılaşmışttr. Teşriki mesailerine 
müracaat ettiği liberal B. Jansen ve 
Van der Poorten, Marten işinin mu 
hakemesi için hususi bir mahkeme 
t~şkilini istemişlerdir· B. Pierlot bu 
isteği reddettiğinden iki liberal de 
partilerinin teşriki mesaisini reddet-

mişlerdir. 

kımlardan murakabe icrasına me -
mur olan Vekaletimızce bıı hususta 
yeniden bir takım tedbirler alınması 
düşünülmemektedir. 

Nevyorkta Şi<" d ;.f~i 

Dir Fırt~na Oldu 
' 

Nevyork, 16 (A.A.) - Dün Nev-
york hükumeti dahilinde şiddetli bir 
fırtına çıkmrş, Providence'da iki ki
şinin ölümüne ve maddi hasarata 
sebebiyet vermiştir. Hararet dere
cesi, bir kaç saat içinde 16 derece 
"santigrat, düşmüştür. Rüzgarın 

sürati hazan saatte 100 kilometreyi 
geçmiştir. Kesif bir sis, limanda mü 
nakaliı.tı durdurmuştur. 

Afganla lran Arasında 
Muhabere Tesisatı 

Yapıhyor 
Tahran, 16 (A.A.) - İran ve Af

ganistan hükumetleri, Tahran ile 
Kabil arasında doğrudan doğruya 
telli ve telsiz telgraf muhaberatı te
sisi hakkında bir anlaşma aktetmiş
tir. Bu muhaberat şimdiye kadar 
Sovyetler Birliği yolu ile yapılmakta 
idi. 

Yeni Macar Kabinesi 
Teıekkül Etti 

Budapeşte, 16 A.A.) - Yeni hüku
met Kont Telckinin riyaseti altında 
teşekkül etmiştir. Kabine İmredi hü
kumetinin aynidir. Yalnız Tclekiden 
inhilill eden maarif nezaretine hü
kumet partisi reis vekili Homan ta
yin olunmuştur. İmredi kabineye 
girmemiştir. 

ANKARA 
Hariciye Nazırlığı vazifesine ba5ladı

ğım bu anda, Eksellınsınıza en kalbi se
lAmlarımı ve iki dost ve müttefik mem
leket arasındaki dostluk ve sıkı lşblrlij!i 
politikasına sadıkane merbuUyetimin te>
mlnatıru bildirmek benim için bir zevk
tir. Bu ısın ifasında ekselftnsınızın dos
tane yardımına itimat ediyorum. 

Cincar Markovlç 
Yugoslavya Hariciye Na:ı.m 

Eksclfıns B. Clncar Markoviç 
Hnrlciyc Nazın 

BELGRAD 
Kendisine tevdi edilen yüksek vaziCeye 

başlarken e:kselfınsını:ı:ın bana g5ndcr
mek lCıt!unda bulunduğu nazik telgraf
tan dolayı hararetle tesekkur ed ~ıiın. 
Ekselfınsınıza en hararetli tebriklerimi 
sunar ve iki dost ve müttefik memleke
ti bu derece sıkl bir surette biribirlne 
bağlıyan l~birllği poliUknsına ekseEın

sınızla devam etmekle bahtiyarlık duya
cağımı temin eylcrlrn. 

Şükrl1 Sarncoğlu 
Hariciye Vcklll 

Mısırda Düğün 

Hazırlığı 
Kahire, 16 (Hususi) - İran Veli

ahdi Prens Mehmet Rıza ile Prenses 
Fevziyenin 11 martta nikahlarını kıy
mak için büyük hazırlıklar başlamış
tır. Mısırın bütün büyük şehirleri 
merasimde hazır bulunmak üzere he
yetler gönderecek ve bu heyetler Ka
hirede büyük bir geçit resmi vapa
caktır. 

Almanyada Bir Yahudi 
Genci Hakkında 
Yerilen Hüküm 

Nüremberg, 16 (A.A.) - D. N. B. 
Nüremberg mahkemesi, temmuz 

1938 tarihine kadar arl ırkına men
sup bir genç kızla cinsi münasebet 
idame etmiş olan Yahudi Kurt Le
eseri bu sebepten dolayı sekiz sene 
§8.kke hizmetine ve beş sene hukuku 
umumiyeden iskata mahkiım etmiştir 

Dolma bahçe 
HCidisesi 

Tahkikatı 

imdi hayatta bir çınar gibi geliş
mek için çınar gibi yemiş vermez ol
malı. 

ikincisi: Çınar gibi sıcaktan soğuk
tan ürkmez olmalısın. Nasıl çınarı bir 
yere dikerler ve biraz suhyarak kök
lendirdikten sonra kapıp koyuverir-

~ lerse sen de onun eibi soğuğa sıcağa 

Devlef ŞOran Noksanların yani yaşama ve muhit şartlannın 
ikmali ll!İft Evrakı müsait olup olmamasına bakmadan 

3' olduğun yerde yapraklanmaya bak· 
Dahiliye Vekaletine malısın. 

iade Etti UçüncUsü: Odunundan ateş yan-
Ankara 16 (TAN m uhabirinden) - maz, kereste yapılmaz olmalı yani 

ı 1surnl:>ul allSi Munmın üsttın:- her hangi bir faaliyete enerji veya 
dağ ,polis müdürü Salih Kılıç ve ar
kadaşlan hakkında Dolmabahçe iz
dihamında 11 vatandaşın ölümü ile 
neticelenen müessif hadiseden dola
yı Dahiliye V ekiıleti müfettişleri ta
ruından yapılan tahkikat evrakı 

Devlet Şurası ikinci dairesinin gördü
ğü bazı noksanlar yüzünden ikmal e
dilmek üzere Dahiliye Vekaletine 
iade edilmiştir. 

Korsikada ltalya 
Aleyhine Tezahürat 
Paris, 16 (A.A.) - ''D. N. 8.,, 

Ajaksiyo - Koraika - da ltalya 
aleyhinde yeni tezahürat vuku
bulmuttur. Polis tahkikata b&f
lamıt ve yeni hadiselerin men'i 
için inzibat kuvvetlerini takviye 
etm'ttir. 

Yugoslav Meclisi 
Siyaset Divanı 
Seçimini Yaptı 

Belgrad, 16 (A.A.) - Mebusan 

Meclisi, bu sabah riyaset divanı se
çimi yapmıştır. 

Hükumet ekseriyeti tarafından ri 

yasete namzet gösterilen sabık nazır 

B. Milan Simonoviç, 292 reyden 

257 rey ile reisUğine seçilmiştir. İki 
reis vekilinin seçiminde, hükCımet ek 

seriyeti namzeleri, 264 rey almışlar
dır. 

Maçe:k listesi üzerinden seçilen 
l!l muhalü mebus, bu seçime iştırak 
etmemiş ve riyaset için rey toplan
mağa başlanırken salonu terketmiş 
lerdir. 

Yeni hükfimet, beyannamesini, 
bu akşam okuyacaktır. 

--~o---

Çinliler 11 Japon 
Tayyaresini Düşürdüler 
Loyang, 16 (A.A). - Çin ajansı 

bildiriyor: 
Şansinin cenubunda, Yuvangşenk 

tayyare meydanında Çin hava kuv
vetleri tarafından yapılan bombardı
man neticesinde 11 Japon tayyaresi 
de hasara uğratılını§tır. 

unsur verir cinsten ı0lmaınalısm. 
Bak sana meşe ağacı ol demedim. 

Çünkü baltayı kapan doruğuna bi
ner. Onlar keser sen sürersin, onlar 
keser sen sürersin, fakat giinün bi
rinde süremiyecek hale gelirsin! 

Dalların kestane gibi düzgün olur
sa fasulye sırığı, kürek sapı yapar
lar. Sakın bir baltaya sap olurum di
ye buna heves etme. O bahane ile 
seni her gün baltalarlar. 

Ve ej'er sevki talile bir baltaya 
sap olsan da o baltanın ilk işi se
ni baltalamak olur. 

Kavak &ibi keresten yumuşak, ce
viz &ibi menevişli, ıhlamur gibi hafif, 
çam gibi çıralı olmasın • 

Kavaktan kibrit çöpü, sellüloz ya
parlar ;cevizden şuna buna koltuk, 
ıhlamurdan ıardrop ve çamdan da 
çıra. 

Böylece kimisi çubuğu tüttürür, 
kimisi kirli çamaşırı saklar, kimisi 
de seni çayır çayır yakar, ateşinde 
kuzu çevirir. 

Hiç ömründe çınar kadar kaim bir 
yemiş ağacı, çınar gibi dal budak 
salmış bir meşe, bir kavak, bir ıhla
mur, bir çam gördün mü? Gördünse 
kimseye söyleme! Kıyamet alameti
dir. Hemen tepesine üşer; icabına ba
karlar. 

Rahat etmek, gelişmek, hatta sa
yende başkalarını barındırmak isti
yorsan çınar gibi ol. Ne yemiş ver, 
ne odunun olsun, ne keresten. Sade
ce meydanları, kahve önlerini ve u
zun yolları gölgelendirmek suretile 
hayatına ve vücudüne bir sebep bul, 
kafidir. 

Hadi göreyim seni ey çınar ağacı 
namzedi! 

* Okuyueulanmızdan "Feyzi Sarp'' a: 

- İltlfatkAr mektubunuzu aldım. Ga· 
:zetenln bllnycslne taallllk eden mütslA
alannızı alAkadarlara bildirdim. Hakkım 
dakl mOşahedelerlnlze büyük kıymet 
verdiğim icln pek mütehassis oldum. 

Hata yapmak bahsine gelince lnsan 
için bundan knçınrnak kabil mi? Nite
kim buyurduğunuz gibi tcrkos suyunu 
metre murabbaı ile satmıya kalkmı~un. 
Onun içindir ki; suya sabuna k:ırışm:ık
tan içUn:ıp ediyorum. Saygılarımla. 

B. F. 

lran Posta Telgraf 
Nazırhğı 

Şimdiye kadar Fars Valisi bulunan B. 
B. İbrahim Alam, İran posta telgraf ve 
telefon nazırlığına tayin edilrnişUr. 



~~... " . 

.M. a·~ ke rrı e ı er cı· e" 
~ . . 

Bir Mütekait Odasında 
Kanlar içinde Bulundu 

pı lQ 

En Fazla 
Rağbet Bulan 
Pudranın Yeni 

Hasekide Hobyar mahallesinde 
numarasız bir evde oturan mütekait 
gümrük memurlarından 80 yaşların
da Bekir, odasında kanlar içerisinde 
ölü olarak bulunmuştur. Bekir, tki 
gündenberi ortada görünmemiştir. 

tahmin edilmiştir. Fakat Dekirin du
varda asılı yeleğinin cebind.:? 26 lira-
6ının bulunması. odalardaki eşyanın 
yerli yerinde durması bu ihtimali 
uzaklaştırmıştır. 

Bekirin terliğinin bir teki merdi -
venin ortasında bulunmuş ve bura
dan odaya kadar da kan damlaları 
ve masanın üstündeki '!nz lambası
nın da kendi kendine sonuna kadar 
yandıktan sonra södüğü görülmüş • 
tür. 

Renkleri 

Zengince tanınan Bekirin gaybu
beti ailesinin nazarı dikkatini çek -
miş ve polise haber vermiştir. Bekir 
kalabalık bir aileye mensuptur. Hep
si de kendisini severler ve hürmet 
ederler. Ayrı ve büyük evleri de var
dır. Fakat o çok titiz oldu~u için üst
üste iki odadan müteşekkil olan bu 
küçük evde yalnızca oturmayı tercih 
etmektedir. Polis pencereden girmek 
suretile kapıyı açmış ve Bekiri üst 
odada kanlar içinde bulmuştur. Dok
tor, Bekirin başından akan kan ne
ticesinde öldüğünü tesbit etmiştir. 
Evvela bunun bir cinayet 'llduğu 

Şimdilik varılan neticeye göre Be
kir iki gün önce gece abdesthaneye 
inmiş, çıkarken merdivenden düş _ 
müş ve başından yaralanarak oda
sına çıkmış orada olmüştür. Bunun
la beraber müddeiumumilik takibııtı 
rierinleştirmiye lüzum yörmüştiir 1' 
bibi~dil E~ver Karan cesedin gô~üJ~ 
mesıne musaade etmiştir. 

MEŞHUR BiR 
Güzellik Mütehassısı 

Şu luymefli tavsiyelerde 
bulunuyor. Karısını Tehdit Bir Kadının 

Ederek Çocuk Ölümüne sebep 
Düşürten Koca Olan Doktor 
Sultanahmet sulh birine\ ceza mah 

kemesi, dün Yeşilköy köylerinde ho
calık yapan Mavişin kocası Hasan 
Basri aleyhine açtığı bıçakb tehdit 
ve çocuk düşürtme davasının sorgu
sunu yaptı. Mahkemede şikayetçi 
yoktu. 

Dün ağır ceza mahkemesinde Ka
sımpaşada oturan arabacı fbrahimin 
karısı Zeynebin çocuğunu düsiırt
mek suretile ölümüne sebep 0 1duğu 
iddia edilen Tak~mde Doktor Andon 
Nikolaidisin duruşmasına devam e
dildi. Mahkemede ölen Zeynebin ko
cası ile beş çocuğu bulunuyo: ve suç-· 
Juyu da iki avukat temsil ediyorlar
dı. Müddeiumumi iddıasını söyledi 
ve suçlu doktora ceza kanununun 
472 inci maddesini nazarı itibara al
mak suretile 468 inci maddec;inin i
kinci ve sonuncu fıkralarına göre ce
za verilmesini istedi. Miid':fciumu
minin yaptıqı tahliJe göre doktor An
don Nikolaidis kendisine müracaat 
eden Zeynebin ÇOt'uğunu almış ve 

- Rop ,.e şapkalarda olduğu gib i, 
pudra renklerinin de modası müte
madiyen değişir. Bunun içindir k i 
daima yen i ve caz.p renkler hcman 
Tokalon m iicsscsesin in güzelI'.k mii· 
tchass ısı tarafından piyasaya süriil
mekted ir. 

* PECH E - !ık bahar tuvaletle
rile ahenktar olan ve bilhassa sarı
şınlarla saçları kestane renginde o
lanlara yakışan, şeftali yumuşaklığı 
tesirini yapan pudradır. 

Suçlu, Bakırköy f!lbrikalanndan 
birisinde memur ve Yirmi iki yaşın
dadır. 

Maviş iddiasında şunlan söylemiş
tir: 

- Hasan Basri, her vakit beni teh
dit eder, iki defa üstüma bıçakla yü
:rüdü. İkisinde de iki çocuğumu dü
şürttü. 

Hakim, dosyayı gözden geçirdik -
ten sonra, suçluya söz verdi. O da 
kendisini söyle müdafaa etti: 

- Bay hakim, ben bu bayanın ü
çüncü kocasıyım. İlk iki kocasından 
bu şekilde iftira etmek suretile ay
nlmtştır. Şimdi sıra bana geldi. Se
bebi şudur: Ben maaş alınca ken
disine on altı lira verdim. O bütün 
maaşımı kend;sinc vermemi istiyor
<iu. Bana kızdı: 

- Ben metres miyim ki bana 16 
lira veriyorsun, dedi. Ben' kendisiJe 
yaşanıınuyacağını anladığım için e
Vi bırakıp gittim ,.._cuk d- - d .. ~ .. 
d . • · 'rY uşur ugun 

en fılan haberim yoktur. 
Hak' _ım. ta~kikatın derinleştirilme-

sine luzum gosterdiği için dosyayı ve 
suçluyu müddeiumumiliğe iade etti. 

M üst eh=:en Film 
_ ~ahkikatı Bitti 

Muddeıumumilik Sirkec'd K 
L- • ' ı e e:nal 
ucy sınemasında gösterilen m- t h 

fil ah me -cen m t kiıkatını tkmal etmı t• D b _ sır. 
osyanın ugun sorgu hakimJIM 

·1 . h p-,•ne ven mesı mu temeldir. Cürii.rn t _ . aşı-

ıdığı vasfa gore, ceza kanununun 
526 

nıcı maddesine uymaktadır. 
Bu madde suçluya bir aydan iki se

neye kadar hapis ve on heş liradan 
beş yüz liraya kadar da para eczası 
"Vermektedir. -

Müddeiumumf Geldi 
Ankaraya giden müddeiumumi 

Hikmet Onat evvelki gün f !;tanbula 
dönmüştür. Hikmet Onat, Ankarada 
İstanbul adliyesini alakadar edron 
muhtelif işlerle ve bu arada 1Pvazım 
ve kırtasiye meselelerile meşgul 0 1. 
muştur. Dün kendisini gören muhar
ririmize kısaca: 

- İdari işler hakkında yfıksek ve
kfılctle temasta bulunmnk üzere git· 
miştim, döndüm, demiştir. 

On Lira Cfl!xa Ver ec:el< 
Yemişte Bakkallık yapan Must.ıfa, 

köylü sigarası sattığı için Sultanah
met sulh birinci ceza mahkemesine 
ye:rilmi.ştir. Dün muhakemec;i bitiril
di. MusUıfa on lira para cezasına mah 
kum oldu. 

hı:ı<:t_...-ın1n 'l!lı7İVA4.: ~-.. 1-... ·--- ~- _..._, •• 

Cerrahoaşa hastanesine kaldırtmış 
ve orada ölmfü;tür. Doktor Kendisini 
tnüdaf aa ederken· 

- Ben çocuk almadım. Hahim il
tihaplı idi. El sürmc-dim. demi<.tir. 

Morgun verdiği raoorda öliim su
kuttan epeyce müddet sonra o1du6u 
icin bunun sukuttan oldul!una hiik
rnedilemiveccğini. faknt t"srih neti -
cesindc ölümün rahim. iltihabınrlan 
olduğunun tınlaşıldığını söylemistir 

Müddeiumumi bu rapora göre vn

ziyeti ancak adli tahkikatın aydınla

tabileceği ve tahkikatta ise Adrina, 

Emine. Belkis. ve Fatma Mcdihıı is

mindeki şahitlerin suı•lu doktoru 

hastanın yanında gördüklerini ve 

Zeynebin kendisinin t;o~uğunu a'an 

doktor bu olduğunu söyle~iğı için su

çun sabit olduğunu ileri sürüyordu. 

Duruşma. müdafaa için başka Lir 
güne bırakılmıştır. 

---------o~~-----

* BRUN SOl.EfL - Esmer ten
ler için gayet sevimli ve "Mat" bir 
tesir yapan ve bugün Pariste pek faz
la •ağbet bulan pudradır. * RACHEL - DORE - Zayıf tip
lere hafif ve mahrem bir parlaklık 
veren ve bilhassa suare tuvaletleri
ne Ahenktar bir pudradır. 

Cazip ve Schhar Renklerin b ütün 
serisini tecr übe e diniz: 

Bi rçok kadınlar, Maalesef tenleri
ne uygun renkteki pudrayı kullanmı-
,._ . .,._.. ---- -.- .ır--·-

olmuş ve sert bir manzara veriyor. 
Teninize uygun Pudrayı bulmanın 

yegane çaresi yüzünüzün bir tarafı
na bir renk ve diğer tarafına başka 
renk tecrübe etmektir. 

Adresimize yazınız, Size parasız 

olarak muhtelif renklere 6 adet nü
munclik yeni Tokalon pudrasını gön-. 
dereceğiz ve bu tecrübeyi kolaylıkla 
vnpnıız. Acirf's: tstanhul 622 Posta 
kutusu (22 No.lu Tokalon Pudrası ser
vi5i). 

~ı __ H_A~L-K~E_v_L_E_R_IN_D_E ___ J 

Basketbol Müsabakaları 
BeyoOlu Halkevlnden: 
1 - Evimizin tertip eylediği 9~1J yılı 

Basketbol şrunplyonasına 4 Mart 939 ta
rihinde başlanacaktır. 

2 - Milsabakalar 3 kategori üzerin· 
den yapılacaktır. 

3 - Müsabakalara lftlrnk etme~ isti
yen mektep ve klliplerln 24 Şubat 939 
ak~amınn kndar Spor şubemize müra
ca~tla kaydolunmnlıırını rica ederiz. 
Kadıköy Halkevlnden: 
17-2- 939 Cuma akşamı sant 20,30 da 

salonumuzda Bayan Halide Nusret ~rıı

Çalanlar Mahkemede fından (Hıılk Edebiyatı) mevz~lu konfe-
n·· rans ve Konservatuvar muallımlerindrn 

M a rik anın Bileziklerini 

un ağır ceza mah.'cı:?mesinde ge- ı fskender Ardan tarafından Solo Ke.'llan 
çen yaz, gece yarısından sonra Gül- konser1 verilecektir. Piyanodn Bn. Vecihe 
h~ne_ parkında Madam Marikanın refakat edecektir. 
göğsune kama dayayarak k 1 d Kadıköy Halkevnden: 
bileziklerini, parmağından ° .u~ k~n ı9 Şubat 939 Pnzar saat 15 de Halkevi 
rini ve paralarını gaspedetı'ev~zu e- yıl dönümü münasebetiyle yapılacak Tö-
h k ' ' rın mu- ren programı : 
.; ~melerine devam edildi. Davanın 1 - Başvekilin Radyoda söylevi. 
ı ısı, mevkuf olmak üzere 3 su,.l 2 - Söylev Halkevlerl hakkında. 

d ı . . ' .. usu 
var ı. brahımle, Hakkı mP.vkuft 1 3 - Orkestra, pıyano, Mandolin loı:on-r.··lh u ar. 
;.;rU ane parkı bekçilerinden Muı.ta- 5 erl. • 
fa gayri mevkuftu. Alemdar ına- 4 - Cıız <Gcc-e 9 da). 

hal'esinin 479 numaralı bek~isi Ej- BakırköyÜ~"d.' Kanh 
der ile l\Iahmutpaşn mahallc'ii bek-
çisi 478 numaralı Haşim ve Alemdar Bir Boğuıma 
k k l Sultanahmet sulh birinci cezn ara o u polislerinden 8S numaralı hk 
Süleyman şahit olarak dinlendiler. :::h e~~:ı dbü~ Bakırköyünde geçen 
Ş h'tl h"d" oguşmanın 'sorgusunu 

a ı er a ıse hakkında bildiklc- vaptı. Suçlu Bakırköyünde bir fahri-
rini söylediler. kadn çalışan Selimdi. Selim arkadaş-

Suçlulardan Hakkı. bütün bu şe- larınd~n Hüseyin, Cevat ve Recebi 
hadetleri reddetti ve: kama ıle ağırca yara'amıştır Selim-

- Ben Madam Mariknyı tanınm. 1~ Recep öted<>nberl geçinememekte
Onun 20 bin lirası benim emrime a- dırı.er. Dün Recep yanına aldığı Hü

TAN 

NEW-YORK'un en 

BAY 
mükemmel ve en güzel 

YENTURA 
cazı 

Ve 

Arkadaşları Cazı 
Pek Yakında fstanbul'a gelecek •.•• de dinletecektir. 

17 - 2 - 939 

RAD-Y-C> 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postnlan 
Türkiye Radyosu Ankara l~ndyosn 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

f!!!!!!!~~~~~ ... Bu Akşam TURAN Tiyatrosunda: Oku-4~~~~--- la 
yt.ıcu BÜRHAN gecesi Sahibinin Seal baş 

T. A. Q, 
T. A. p 

19.74 m. ı5t95 Kes. 20 Kw. 
31.70 m 94!\6 Kr<ı 20 Kw 

Cuma, 17. 2. 1939 
muganniyesl FiKRiYE ve bu sene IZMIR m 
ses müsabakasında birinciliği kazanan ı~ w 12,30 Program. 12,35 Tilrk müziği - I'l 
MELAHAT, ERTUGRUL SADi TEK ve l3 Memleket saat ayan, meteoroloji ha-
heyetl temsiUyesl: OÜMBÜLLO ISMAIL berlerl. 13,10. 14 Müzik (küçük orkestra 
ve arkadaşlan birlikte (SE) ATILA Re- ,Şef: Necip Aşkın), 1 - Vlnklcr (Kema-
vO heyeU ve ayak oyunlıın büyük var- nın aşk şarkısı. 2 - Beethovcn Menuet-

Ff• .. ıtlnrda zam yoktur. Oc ..>yun ' to (Sol mııjör) 3 - Aubert Ş!şmanlnr 
~!!!iiiii~~------~~~ • birden. 4••·....,~~--.....,.._.~ıııııiıiii!-.. 1J r~I ıteçldl (komik parça) 4 - Zlehrcr 

• • AŞKIN GÖZ YAŞLARI 4 

1 · 22 Şubat Çarfambadan if baren : 
1 41 

1.-...r~ Pangalh T A N sinemasında 4._J 

Asık oldum (Roman.cı) 5 - j . Strauss Sa
bah havadisleri (Vals) 6 - Hanns Uihr 
Tempo Tempo (Galop) 7 - J. Strnuss 
Rltter Pasman operetinden (Polka) 8 -
Nf P.mann Zenci dansı. 9 - Leopold Veni 
dünyanın eski sarkılan. (Amerikan h:ı
valnrı - Potpurls:I). 

iktisat Vekaletinden : 

30 San'at Okulu Mezunu 
Avrupaya Tahsile 
Gönderilecektir. 

I. - Avrupa dericlJık, yünlü mensucat ve pamuklu mensucat mes
lek mekteplerinde tahsil ettirmek üzere müsabaka ile 30 talebe alı
nacaktır. Bu talebelerin "10,, u dericilik, "10,, u yünlü mensucat ve 
"10,. u da pamuklu mensucat tahsili yapacaktır. 

2. - isteklilerin aşağıdaki şartları haiz bulunmalan Jazımdır. 
A - Turk olmak, 

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

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

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

3. - imtihanlar 15/3/939 tarihinde Bölge Sanat Okulları müf
redat programına göre aşağıdaki derslerden olmak üzere Ankara, 
Istanbul, Bursa ve lzmir Bolgı: Sanat Okullarında yapılacaktır. 

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

4. - Kabul edilen asgari vasatiden fazla not alarak imtihanda mu
vaffak olanlardan muvaffak\yet sıraslle 30 namzet ayrılacaktır. Bu 

~·irndar Sü~er ·B~nkın a·eyk~z. Feshane. R"erelt·c ve ~§~s~Yı 
Fabrikalarında staj görecek ve mesleki fabrika kurslarına devam 
edeceklerdir. Staj müddetince kendilerine ayda 50 şer lira verile
cektir. 

5. - Staj müddetınin sonunda Fabrikalarda yapılacak kurs imti
hanlarında ve umumi çalıc:malarında muvaffakıyet gösteren ve ah
lakan mazbut olduklarına kanaat getirilen namzetler Avrupa'ya gön
derileceklerdir. Bu ımtihanlarda muvaffak olamıyarilar serbest ka
lırlar ve hiç bir hak talebinde bulunamazlar. imtihanda muvaffak 
olarak Avrupa'ya gonderilecek talebe. Sümer Bankın Idare ve ne
zareti altında olmak üzere Eylül 1940 tarihine kadar lisan kursları
na devam edecek ve · 1940 senesi kış semesterindc meslek tahsiline 
başlıyacaktır. 

6. - Avrupa'ya gonderilecek talebe Sümer Bank Fabrikalannda
kı staj ve Avrupa'dakı tahsil müddetlerinin bir misli fazlasile fktı 
sat Vekaletinin göstereceği işlerde usta, usta başı veya fen memuru 
olarak çalışacaklardır. Bu mükellefiyeti tevsik etmek üzere Avru
pa'ya gönderilecek her talebe bir taahhütname verecek ve muteber 
bir kefil gösterecektir. 

7. - Talipler en geç 1/3/ 939 tarihine kadar ikinci maddenin 
iıçüncü fıkrasında yazılı Bölge Sanat Okullarından hangisinde imti
hana girc-ceklerini gösteren bir istida ile aşağıdaki vesikaları lktısat 
Vekaleti Sanayi Umum Müdürlüğüne göndereceklerdir. 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı 
B - Askerlik vesikası 
C - Mektep şahadetnamesl 
O - Hüsniihal varakası 

E - Çalışacağı sanata mütehammil bulundu~unu ~österen res
men tasdik edilmiş sıhhat vesikası. 

F - Sanat Okulunu bitirdikten sonra çalıştığı yerlerden aldığı 
bonservisler. 

G - Altı adet vesikalık fotoğraf. 
8. - Fazla izahat almak istiyenler Iktısat Vekaleti Sanayi Uınum 

Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. C407) (793) 

P. T. T. Levazım MD. lüğünden : 
1 - Teahhüdün ifa edilmemesinden kat'i ihalesi 24 Şubat 939 cu

m:t günü saat on beşte yapılmak üzere (55) adet bisiklet pazarlıkla 
mubayaa edilecektir. 

2 - Muhamen bedel (3850) muvakkat teminat <288.75) liradır. 
3 - Pazarlık Ankarada P. T. T. U. Md. lük Bınasındaki satmalma 

komısyonunda yapılacaktır. 

4 - istekliler kanuni vesaik ve teminat mektubu ile birlikte mez. 
kur gün ve saatte komısyona müracaat edeceklerdir. 

5 _ Şartnameler her gün Ankarada P. T. T. Levazım Istanbulda 
Kınacıyan Hanında P. T. T. Ayniyat şube Md. lüğünde görülebilir. 

(3731 (741l 

Kazanan Kredi Fonsiye 

Tahvilleri 

. . . 

18,30 Proı?ram. 18,35 Milzlk (bir kon
serto - Pll 19 Konuşma (Haftalık spor 
servisi). 19,15 Türk müziği (İnce saz he
yeti Şehnaz faslı Celfü Tokses, Hak'kı Dc.r 
man, Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi To 
kay, Basri Ü!ler) 20 Ajans. meteoroloji 
haberleri ziraat borsası (fiyat) 20,15 Tilrk 
mOzlğl: Calanlar: Refik Fersan, Fahire 
Fersan, K. Niyazi Seyhun, Eşref Kadrl. 
Okuyanlar: Mamhut Karındaş, Safiye To 
kay, 1 - Emin Ağa Suzintık peşrevi. 2-
Şilkril Osman Suzlnfık şarkı (Müpteldyı 
derd olan) 3 - Udi Ahmet Suz:lntık şar
kı (Meht içinde) 4 - Ahmet Rasim Su
zlnAk şarkı (Pek revadır sevdiğim) 5 -
Fnhire Fcrsan Kemence taksim 6 - Gü
li7.ıır halk tnrküsO (Sinemde bir tutuş
muş) 7 - Sadettin Kaynak Muhnyyer 
torkO (İşte seni seven.) 8 - Tanburt Ce
mil Muhayyer saz sem:ılı!l. 9 - SalAhat
tln Pınar Nihnvent şarkı (HAlfı yaşıyor) 
10 - Udi Hasan Nihavent şarkı (Hatı
rımdan hiç çıkmı) 11 - Sadettin Kaynak 
Muhayyer (Bağnrrııı tnş basaydım). 21 
Memleket saat ayan. 21 Konusma. 21,15 
Esham, tnhvllfıt. knmblvo - nukut borsası 
(fiyat) 21,30 Miizik (Radyo) orkestrası 
Şef: H Ferit Alnar), 1 - W. A. Mouırt 
Senfoni mi bemol majör. Adagio - Allet!
ro. Andante com mote MJnuetto - Trio. 
Final, Allegro, 2 - FR. Schubert -
(Rosamunde) perde arası müziği Nr. 1 ve 
3. 3 - E. Grleg 1 inci Per Gilnt sillti. 
Morgenstimmung (Sabah) Ases tod (0-
ze'nln ö!UmO) Anltrans Tenz (Anltranın 
dansı). İn der Halle des Bergkönigs (D:ığ 
Kralının ininde) 22.30 Müzik (hafif mfl
zikler operetler ve saire. - Pi) 22,45 l\10-
zlk (Cazbant - Çlgıın) Lantoş Orkestra
sı. 23,45. 24 Son Ajans haberleri ve ya-
rınki program. 
SENFONTlt:R: 

20 Berlln kısa d:ılıtası: S.,nfonflt kon
ser. 21.10 Berlln 21,10 Bertin orta dalga
sı : Senfonik konser. 
HAFiF KONSERLER: 

7,10 Berlın kısa dalgnsı: Karışık mu• 
siki (8,15 Devamı). 7,30 Könlgsberg: Sa
bah konseri. 10 Asken bando). 11 BerHn 
kısa d;:ı)gnsı: İngiliz halk havalan (13 Ha 
Cif musikisi. 14,15 Devamı. 16,25 Ham
burg: Scrc.ııadlnr. 17 Lfıyipzlg kısa dal
gası: İş sonu konseri (19,10 Devamı), 
ı8,10 Peşte: Çigan orkestrası. 18,30 Ko
lonya: Erkek korosu. 19,05 Peşte: 15 inci 
asırda P.n çok sevilen danslar. 20 I.Aylp
zlg: Karışık konser, 20 Stutgart: Büyük 
konser, 20,20 Varşova: 21,10 Köolr.sberg: 
Wagner akşamı, 21,15 MilAno: Opera ha
vaları 22 Varşova: Operalardan haval:ır, 
22 Milnih: Konser, 23,15 Kolonya: Piya
no ve orkestrası 23,30 Peşte: Pllk kon
seri, 23,30 Muhtcllf Alman merkezleri: 
Hafif musiki. 
OPERALAR, OERETLER: 

20,15 Stutgart: Yarasa, 20,30 Peşte: 0-
perııda verfleeC'k piyesin nakli. 20,30 Peş
te: (Turandot) operası. 20,30 Sofya: 
Smetana'nın (Satılmış kadın) islmll o
perası, 20,35 Bükreş: (Tosca) operası. 
21,ıo Uıylpzig: (Gizli evlenme) isirnU 
opera. 
RESiTALLER: 

15,Hi Berlln kısa dalgası: Piyano mu .. 
siklsi (Schubert). (16,45: Artistik küçüle 
konser). 18 Roma: Piyano konseri. 18,15 
Vnrşovn: Viyolonsel resitali. 19,20 u
yfpzfg: Konser saati 19,20 Uıyfpzlg: 
Schubcrt'ln şarkılarından. 22 Roma. Pi
yano konseri. 
DANS MUSiKiSi: 

21,10: Hnmburg. 23,30 Stutgart. 23,35: 
Viyana. 

Moskova Radyosunun 
Türkiye Konseri 

Moskova, 16 (A.A.) - Voks Ce
miyeti ile radyo kom i!Sİ, 17 şubat 
cuma günü Türkiye saatiyle saat 21 
de Türkiye için bir konser tertip et
miştir. 1744 metrede Moskova, 1210 
metrede Kiev, 1060 metrede Tiflis, 
309 metrede Odesa ve 349 metrede 
Simferpol radyoları Ue verilecek olan 
bu konserde Gürcü kompozitörü Pa
liaşvilinin "Daisi" operasından par
çalar çalınacaktır. 

-0-

Mütltleiumumiliğe tlarJet 
İstanbul C. Müddeiunıumiliğin

den: 
!stanbuldn bulunduğu anlaşılan 

Kastamonu hakim namzedi Hakkı, 
Gençoğlunun acele memuriyetlmize 
müracant etmcsL 

madedir. Zaten parası da benim ce

bimde duruyordu. Ben kendim pa

rayı alır giderdim. Niçin onu başka

larının yardımile karmanyola ede
yim, dedi. 

seyın ve Cevatla beraber Selimin YO· 
~-un~ bek.~emişler, Selim geçerken 
ustune hucum etmek istemişlerdir. 
O da kamasını çekince üçünü de ya
ralamıştır. Recebin yarası tehlikeli
dir. Suçlu kendisini müdafan maksa
dile bunlah yaraladığını söylemiştir. 

Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde 3 faiz

li ve ikramiyeli Mısır Kredi ~·onsiye 
tahvillerinin dünkü çeki1işınde: 

BÜYÜK 
CAZ 

Toplantılar, davetler : 

Denizli Gecesi 
Şehrimizde yüksek tahsilde bulu-

Muhakeme gelmiyen şahitlerin ça

ğınlnıası için başka güne bırakıldı. Hakim, muhakemenin mevkuf ola
rak devamına karar verdi. 

1903 senesi tahvillerinden 698.571 

numara 50.000, 191 ı senesi tahvil

lerinden 239.537 numara 50.000 

frank ikramiye kazanm~lardır. 

YEN1 NEŞRİYAT : nan Denizlili gençler, önümüzdeki 
cumartesi gecesi saat 22 den sabaha 

Tıp Faklllte.ı MeemuHı - Uç ayda kadar devam etmek üzere Perapa -
bir çıkmakta olan Tıp Fakültesi Mecmu-
asının Altınc:ı ve Yedinci ısa::rıian lnUpr lasta bir memleket gecesi verecek 
e~Ur. terdir. 

-------------------------------~ 
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TAN 
Gündelik Gazete 

--<>--
TAN'ın heden: Haber· 
de, fikirde, herıeyde 

temiz. dDrUat, aa"'lml 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çılıımaktır. 

AnONE BEDELİ 
Türkiye 

1400 l{r. 
750 " 
400 " 
150 " 

1 5ene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

Ecnebi 

!800 Kr. 
1500 " 
800 " 
300 .. 

Millctlcrarası posta ittihadına dahil 
olmıynn memleketler için atıone 

bedeli milddet sırasiyle 30. 16 9. 
3,5 liradır. Abone bedell peşindir: 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplar 10 kurus
hık pul llftveııl IA:ı::ımdır. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ; 
f GONUN MESELELERi f 
---.... ..................... . 

"Türkkuşu .. 
Değil, 

" Türkkartah .. 
Eğer bir gün, harp denilen kıya-

met koparsa, biçare beşeriye
tin başı üstünde yırtıcı kartallar gibi 
üşiişecek olan tayyareler, ihtimal 
bizi, güneş nuru görmekten bile 
malınım bırakacaklardır: Çünkü her 
ŞCl Ierinden fazla, ve her şeylerinden 
en el silahlarını arttıran milletlerin 
ikide birde gözlerimize birer kor -
kunç, tehditkar, ve tedhişkar yum -
ruk gibi uzattıkları istatistikler, bu 
tahminimizi mübalağa sandırmaya • 
cak kadar heybetli rakamlarla do • 
ludur. 

Milletlerin hangarlannda kanad
lı birer cellad gibi kıyamet gününü 
bekliyen tayyareler, günün birinde 
hep birden havalanırlarsa, dünyaya 
hayat veren her şeyle birlikte, güne
fİ de, ~elik bir bulut halinde örtebi
lecek mıktardadır. 

Fakat buna rağmen, bu müthiş 
tehlikeye karşı, bütün diinya ile bir
likte beslemek mecburiyetinde bulun 
duğumuz endi eyi hergün bir parça 

kurumu, dun, on be~inci yaşına bas-
f b. 

lnönflnOn Yi]ksek himayesinde, 
ve Fuat Bulcanın riyasetinde ken • 
disine on beş yıllık şerefli ve 
zengin bir tarih yaratan Türk 
Hava Kurumu, yurd semalan -
nın emniyetini, hergün bir parça da
ha kuv\'ctlendirmiştir. 

Türk llava Kurumuna borçlu bu
lunduğumuz takdirin büyüklüğünü 
ve derinliğini kavrayabilmek için, 
bu miies esenin o şerefli tarihini göz 
den geçirmek kafidir: 

Türk Hava Kurumunun en ve • 
rimli eserlerinden birisi olan "Türk
kuşu,, na, bugün, bir tereddütsüz 
"T .. k :ıı 
. _ur Kartalı,, ismini yakıştırabi -

lırız: Çünkü o, on beş sene evvel, 
Yumurtasını gözlerimizin önünde kı
ran yavru kuş, bugün besli, genç ve 
kuvvetli bir Kartal halini bulmuş -
tur. 

Ti.irk askeri tayyareciliğinin en 
fedakar ''e en feragatkir yardımcısı 
olan bu müessese; bugün, kendi ha -
ıına bir kartal ordusu haline gelmiı 
bulunuyor: 

• 1935 Y•hnda, yalnız 18 planör 
pılotu yetiştirebilen bu müessese 
b .. b ' ugun u nuktarı 400 e yaklaştır • 
mış bulunuyor. 

n "d" ı u gı ış e, bn yıhn sonunda, 400 
rakkamının yerinde 600 hatta belki 
de 7oo rakkamını göreceğimize inan
mamak miimkün değildir. Ayni mil· 
esscse, yüksek yelken uçuş pilotla -
nnın sayısını son üç yıl içinde 13 ten 
! 22 ye çıkarmıştır. Bu tezayüdün, 
b~ yıl ne kadar büyüyeceğini tah • 
nıın etmek de zor değildir sanırız. 

Bütün teşebbiisleri, ayni büyük 
nukyas içinde tekamül eden miles -
sesenin bugün 268 planörü, 145 mo
törlü tayyare pilotu, kırka yakın tay 
yaresi, 150 ye yakın paraıiltU vardır. 
Ve bunların bu yıl, ayni niabetler 
dahilinde artacatı da muhakkaktır. 

Müessesenin açtıtı mektebe, bu 
yıl Harbiyeden bile talebe ıönderil
diğini ötrenince, tedrisatta ıasterl
len ilerleyişin büyüklüğii de anıa,ı
lır. 

Şimdi bir de, Türk Hava Kuru • 
munun, ancak bir kısmını hatırla • 
yıp sayahUdiğimiz ha muvaffakıyet
lere hangi dar ,ve dik yollardan ge
terek ulaştığını kısaca ıözden ıeçl • 
relim: 

TAN 

00 

Olümü Ayakta 
Bekliyen Adam 

Medeniyetin merhale merhale 
yükselip tam bir olgunluğa doğ -
nı yürümesi, mahim olduğu üze -
re, son çağ dediğimiz tarihf devre
de mümkün olmuştur. Siyasi, U -
mi, edebi, ticari, mali ve ve hat -
ta dini bir çok inkılilplar bu son 
çağ başında vukua gelmiş ve so -
nunda ''medeniyetin olgunlaşma -
sı,, keyfiyeti tahakkuk etmiştir. 
Fakat o inkıliplar arasında ne do
laplar dönmüş, ne ocaklar sönmüş 
ve ne kadar kan dökülmüş olduğu 
da tarih ıeverlerce bilinen açık 

hakikatler cümlesindendir. 
İşte bii - İspanyada uzun bir 

zamanadanberi devam eden kar • 
def kavgasından ilham alarak - o 
acı hakikatlerden birini bu musa
habemlzde okuyuculanmıza ha -
tırlatmak istedik. Sahne, İspan • 
yadaki sahnenin hemen hemen ay
nidir, yalnız dava başkadır. İs -
panyollar içtimai mezhep ayrılığı 
yüzünden birbirlerini öldürüyor -
lar. Bizim hatırlattığımız sahne -
deki kardeşler, dini mezhep ihtl
Wı yüzünden boiaz bo~aza eel • 

AKA GÜNDÜZ 

M\)tz.md 
Sen Budala mısın 

A lmredi? 

lomatı Macaristanı Almanyaya pe;)k 
yapmak için geceli gündüzlü çalış • 
tı. İçten gelen her muhalefete gö • 
ğüs gerdi, dıştan gelen ikaz sesleri
ne kulaklarını tıkadı, Almanyanın 

hoşuna gitmek için başmdan ayağı -
na kadar Nazist kesildi, Macaristan
da yahudilere yapılacak mezalim ka
nununu ellerile yazdı. İşler tam tıkı
rında giderken dost mu, düşman 
mı bilinmeyen bir çenesi diişiik, im
redinin yahudi olduğunu iddia etti • 

Zavallı İmredi, başı sersem göz· 
leri alkan içinde, dünya gözüne için
de sehabı muzilerin kaynaştığı 
gazlı bir duman kesildi, kolları ka -
natları kopmuş bir kuş gibi vücudü
niin iki yanına sarktı, ayağının al -
tından bastığı toprak kayıyordu. E • 
nerjisini toplar toplamaz, ilk işi ailo 
şeceresini karıştırmak oldu. ~~asının 
babalarının, babalarından hırı yahu
di çıkmaz mı? •.• Bazirgimın y.ediği 
naneye bakın. yeryüzünde lsraıl kı
zı kalmadı mıydı ki, gitmiş, İmredi -
nin kanına kadar işleyen kanını bir 
Macar hatunu ile birleştirmiş •. Şim
di imrcdi, bazirganın bu romantik 
mi, lirik mi, patetik mi bilinmeyen 
aşkını, ,·ekalet sandalyasiyle nasıl 
ödeşti .•. Ne etmeli? .•. Devran bu dev
ran ... Zaman, mazideki bir damla ka
nın hesabını yüz birinci ceddine ka
dar soran bir zaman ... Eline kalemi 
aldı, idam hükmünü yazan bu kale• 
mi, büyük dedesinin kanına batırdı, 
ve istifanamesini yazdı. 

Sen budala mısın a İmredi?. İr· 
si ve ırkı idame ettiren, Cellul'lerin 
üç beş nesil içinde mütemadiyen de
ğiştiğini, ırkların birbirine kanı • 
masiylc knn nazariyesinin iflas etti • 
ğini sen bilmiyor muydun? •. Biyoloji 
alimlerinin, hele son günlerde Ame· 
rikndaki dünyanın her tarafmdan 
eelme beynelmilel en büyük ilimle
rin, laboratuvar tahlilleri, ilmi de • 
lillerle bu ırk ve kan nazariyelerini 
nasıl çürüttüklerini bilmiyor muy
dun? .. Za\'alh alimler şimdiye kadar 
ilim adamlarına anlattıkları bu na • 
zariyelcri insanlığın selameti namı· 
na biitün diinyaya duyurmak ve an
latmak için gırtlak patlatıyorlar. i
nanmayın, kanmayın diyorlar, bu 
kan ve ırk davasının ilmi esaslan 

Bu muharebeye İspanyollar da 
• Habsburglar lehine • işti • 

rak ettikleri için boğuşma sahnesi 
hayli genişlemiş ve otuz yılda yüz. 
binlerce insan ölmüştü. (1617) de 
bu boğazlaşmaya nihayet verildi 
ve Westphalie muahedesiyle pro -
testanlara vicdan hürriyeti temin 
olundu. Fakat mezhebi ihtilaflar 
yüzünden çıkan harbin sonu sade 
bu noktanın teminine müncer ol
madı, siyasi neticeler de elde edil
di ve mesela Fransaya İspanya, Fe
lemenk hududunda mühim kale -
ler, Almanya sınırında da Alsas 
kıtası verildi! •. 

yoktur, siyaset dalaveresidir, ne si
hirdir ne keramet, el çabukluğu ma
rifet, Jozefin fabrikasını Berştayna 

devredersin, sebebini soranlara kanı 
bozuktlJ dersin, olur biter. 

* 
Otuz sene muharebesinin kan -

lı hikayeleri arasında bir de şu ga
rip vitkıa vardır: Protestan ordu -
ları kumandanlarından kont mans
feld, uzun çarpışmalardan sonra 
mağlup olarak Macaristana ilti -
ca etmişti. Maksadı Osmanlı im • 
paratorluğuna güvenerek Avus • 
turya aleyhine isyan eden Transil
vanya prensi Gabora ile birleş • 
mekti. Fakat bu prens, umulduğu 
kadar cüret gösteremedi, harp ha
reketlerinde gevşek davrandı. 

Mansfeld de yese kapılarak Ve • 
nedik'e gitmek istedi, Bosnada has 
talanarak yatağa düştü. Çok kuv
vetli bir irade sahibi olduğu için 
iyileşeceğini umuyordu. Fakat Q. 

midinin boş olduğunu anlamakta 
gecikmedi, son demlerinin yaklaş
tığını sezince: "Benim gibi bir a
dam yatakta ölmez,, diyerek gi • 
yindi, silahlarını takındı, sırtını 

duvara dayayarak ölümü bekle • 
dl. Uşaklar, onu duvara yapışmış 
gibi bir vaziyette ve cansız olarak 
bulmuşlardı! •• 

Vekalet sandalyesinde bacak ba
cak üstüne atmış, piponu tüttürür • 
ken, bazirgan dedenin aşk macerası· 
nı bir cürüm, kendini piç saydıracak 
ne vardı? Dünkü yahudiler aleyhi
ne yazdığın kanunu efendilerine be
ğendirmek için elinde oynayan ka • 
lem, yine bugün efendilerinin ho • 
şuna gitmek için istifanı yazmak için 
oynadı... Cennette ise, melaikelere 
zar tutan, cehennemde ise şeytana 
külah gi:rdiren bazirgan deden bu 
istifayı okuyunca, iki böğrünü tuta. 
cak, katıla katıla gülecektir .. Irk ve 
kan davasını çürütmek için bundan 
güzel misal olmaz diyecek, eğer da. 
marlarında benim kanım olsaydı bi· 
zim torun şimdi istifa etmezdi diye. 
('ek.. Neyse, yine seni yahudilerln •· 
hı hıtmu tur. 

Litvanya Almanlan 
Bir Metalip 

Listesi Verd:ler 
Kovno, 16 (A.A.) - LitYanyada

ki Almanlar birliği Başvekile bir 
muhtıra vererek aşağıdaki taleplerde 
bulunmuştur: 

1 - Hüviyet cüzdanlarında Al
manların ırkına dair vaktile yapılın11 
olan tahrüatın düzeltilmesi, 

2 - Alman kaydini ihtiva eden 
pasaportların hamillerine yapılan 
müşkülatın kaldırılması, 

3 - Alman ilk mektepleri ade
dinin beş sene içinde tedrıcen hiç 
değilse elliye çıkarılması. 

4 - Alman teşekkülleri ve onlann 
mensuplarına knrşı polis tarafından 
herhangi bir tazyikin yasak edilmesL 
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Cümhurreisimizin Kabul Resminde: 

ı .. 

Nasrettin Hocaya Sorarsanız : 

- Bu yaramaz çocuklardan nedir 
~ktiğim, beni yiyip bitirecekler, kuzum 
Boca, biru ıezdiriver ıunlan-

_ Olmaz. olmaz Bay Hoca .. biz iste
diğimi~ eibl eczip oynıyacağız .. 

•... Hah... işte burası iyi, haydi bu 
adamla muharebe O)'unu oynıyalım •• 

..,. 

- Onunla oynatmazsan, biz de şu kı
zın gözlerini bağlar, körebe oyna.ru, 
sonra da köşe kapmaca! .. 

• 

l lktibas Hakkı Mahfuzdur J 
Yapan: SALiH 

Hoca - Vay bre yaramazlar be; ana
nızın hakkı varmış, çekilir çocuklar de
iilsiniz! 

- Hocam, hu söz anlamaz afacanlan 
sokaklarda bağırtmağa mı çıkardın? 

Hoca - Bağırtmağa çıkarmadım, za. 
Tallı analannın ellerinden neler çekti
ğini anlatmağa çıkardım!. 



8 TAM 

HAFTALIK RADYO PROGRAMI 
--------------------------------------------------------------------------------· 
l:_A_n_k_a_r_a_R_a_d_y_o __ s_u __ P_ro_CJ_ra_m_ın_ı_B_u_ra_d_a_B_u_ı_a_b_il_ir_s_i_ni_z 1 

Pazar, 19. 2. 1939 

BULMACA 
Dünkü bulmaeamııan 

halleclilmiı pkll 

2 ı ' ı ı , ı o ıe 

naz prkı (Bir nevclvana) 21 Memleket 1 fer tDtar, Semahat, 1 - Bayati araban C.Atk serenadı), e _ strauss (Viyana or-
saat ayan, 21 Konuşma, 21,15 Esham, tah peşrev!, 2 - Hafim Beyin bayatı arabAD manJarınm efsanesi), 7 _ Martin U'hl 4 
vUAt, kambiyo - nukut borsası (fiyat\, prkısı (Nimeti vaslın), 3 - Rahmi Be- (Grinz.inge bir daha gitmeliyim) (Vals), 5 •--~-

12,30 Pfolram, 12,35 Mtllzk (Operet- 21,30 Müzik (Kilçiik Orkestra - Şef: yln bayatı araban prkısı (GlSnlQmQ hlc· 8 - Fritz kOpp (Yaz akşamı (SWtl). 6 
Ser - Pi.), 13 Memleket saat ayan, ajana Necip Aşkın) 1 - Brahma - Macar dan rana), 4 - Su yolcunun bayatı araban 18,30 Proıram, 18,35 Müzik (Operet
ve meteoroloji haberleri. 13,10 Müzik sı No 8, 2 - Mannfred (Karmensita) Se- şarkısı (Neyleyeyim), 5 - bayati araban ter - Pi.), 19 Konull?la (Tayyareci k~ 
Dana plAklan), 13,45 Türk müzili: Ca- renad, 3 - Richartz (KüçQk balet süiti), Türkü (Düşme dalda), 11 - Karcığar saz nUJUYor), 19,15 Türk müziği (Fasıl be
Janlar: Vecihe, Cevdet Kozan, Ruşen 4 - Moszkowskf (İspanyol danaları), 5- semaisi, 7 - Ralfin kilrdllf hlcazkAr fili'• yeti: Ferahnak faslı), 20 Ajans, met.eoro
Kam. Okuyan: MQzeyyen Senar. 1 - Gretchanlnow (Ninni), 8-Löhr (Büyük kısı (Rengi rubsanna) 8 - Lemlnin kOr lojl haberleri, ziraat borsaıı (fiyat)~ 20,15 
Peşrev, z - Suphi Ziyanın muhayyer Vals), 'I - Walter (Serenad), 8 - Mal- dili hlcazkAr prkısı (Nazlandı billbnl), Türk mibiji: Calanlar: Vecihe, Kemal Ni
flll'kw (Titrer 70rellm) MQzenen Se- vezzl (Endülüs çiçekleri) İspanyol dar.sı, 9 - Arif Beyin 1UZlnak ıarkılı (Çekme.., yuf, Etref Kadri, Cevdet Calla, Okuyan• 
nar, 8 - UŞl&k flll'kı (Saki Yetilir) M. 9 - Oscar Fetras (Rwı müzillnden akis· lemi aıka), 10 - Saz semalst 21 Meınle- tar: Müzeyyen Senar, Mahmut Kanndat. 
Senar. t - Dedenin U§§&k prkı (Alliltır- ler), 22,30 Müzik (Kentet - Pl.), 23,05 ket saat ayan, 21 Konull?la (Saz pirleri), 1 - Suzinak peırevi, 2 - Refik Manyas 
lar) M. Senar, 5 Suphl Ziyanın Htcaz Müzik (Cazband) 23,45 24 Son ajana ha- 21,20 Esham, tahv!IAt, kambiyo • nukut Suzinak flll'kı (Zevkin ne ise söyle), 3-

HUG'O~Kt) BULMACA 

ı 2 1 4 1 8 ' • • 10 
Dlvam (Dün gece), 8 - Yusuf Paşanın berleri ve :yarınki proıram. rsası (fiyat), 21,30 Temsil (Molla Be- Arif Bey Hicazklr flll'kı (Bir balet ile l 
Hicaz saz aemalsL 14,15. H,30 Komqma S I 21 2 1939 yln hanımları) Komedi: Yazan: ı:. Reşit, süzdO), t - Zeki Arif Suzinak pT'kı 2 •---
(Ev kadım saati). a lı • • 22 Müzik (Küçük Orkestra _ Şef: Jtl.., (Sevdhn aevell), 1 - Oaman Nihat kür-

17,30 Proıram, 17,35 MUzlk (Pazar çay cip Aşkın), 1 - Ganglberger (KOçflk dili blcazkir ıarkı (Akşam gQneşl), il - 3 
müzlll) Lantot orkestrası, 18,15 Konuıma 12,30 Program, 12,35 Türk müziği (Os- flilt lçlh konser parçası), 2 _ Xarl Blume Cevdet O.tıa Viyola taksimi, '1 - Sadet- 4 
(Çocuk ıaatl), 18,45 Müzik (Pazar çayı man Pehlivan) Halle türküleri. 13 Mem- (Göl kıyılarında), 3 _ Tscbalkowaky tin ~k Muhayyer prkı (Ne zaman 5 milzltl) Lantot Orkestrası, 19,15 Türk leket saat ayan, ajans ve meteoroloji ha- (Güftesiz şarkı), 4 _ Waldemar llbllh görsem onu qaklanm dolapr.) 8 - Sa
milzfll: Fuıl heyeti (Xareılar faslı) Ce- berlerl, 13,10 14 Müzik (KilçQk Orkestra (Çakır keyfim) Viyana flll'kısı, ı _ Sdıu dettln ~ TOr1di (Dallar dalımdır 
lAl Tolues, Hakkı Derman, Eşref Xadrl, Şef: Necip Aşkın), 1 - Slede (Sigara içen bert Senfoni (Si mJnör, bitmemft) 9 ·- benim), a - Jl'alz Xapaneı Türkü (Aman 
Hasan Gilr, Bqrl Ufler, 20 Ajans, mete- kız), 2 - Glessmer (Sabah selAmı (Fan- DeUbes (Bebek) operetinin va1sı, 7 _ dallar .-~ yavuklumu gBren 
orolojl haberleri. 20,15 TQrk müzili: Çıı- tezi), 3 - Rümlng CEntermeno), 4 _ Vilfred Kjaer (Serenad), 23 MOzlk (Caz- 7ok mu). lO - Sinemde bir tutupnuı yan 
lanlar: Vecibe, Rept Erer, Cevdet Ko- Hrub)' Viyana operetinden (Potpuri), band), 23,45 24 Son ajans babeı1erl ve m1I ocö olsaidım), 21 Memleket saat a-
zan, Busen Ferit Kam. Okuyanlar: Mus- 5 - Ganglberger (Benim küçQk teddf yarınki program yan, 21 Xon111111a (Haftalık spor faaU-
tafa Ça!lar, Melek Tokgöz. 1 - Osman ayım) (Saksafon parçası), 11 _ Heinz yetlerl), Esham, tahvlllt, kambiyo - nu-
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Sümer Salonunda 
Her Cumartesi ve Pazar Akşamı 

ve pazar günü gündüz 
Bayan NEZİHE UY AR'ın 

iştirak ile 

DAROnALIMI MUSIK1 
Hey'eti konserler verecektir. 

--• Meırubat 30 Kuruş 

FiLMCiLiK 
Türk A.. Şirketi ( FITAŞ J 

idare Meclisinden : 
Şirketimizin hissedarlar Um 

hey'eti sureti adiyede 9 Mart 939 
rib.ine tesadüf eden Per,embe gün 
aaat 14 de İstanbulda Beyoğlund 
Y efil sokakta 15 numaralı dair 
aktedlleCektir. Hey'eti umumiyey 
iftirak edecek hissedarların malik o 
duldan hisse senetlerini nizamnam 
mlz ahkAmına tevfikan tarihi içtima 
dan bir hafta evvel Beyoğlunc:la Y 
IOkakta 15 numarah Daireye tevdi 
derek mukabilinde makbuz alma 
JAzımdır. 

1 - Meclisi idare ve mürakıp 
porlarmın okunması ve tudiJd, 

Beytn nihavent pefl'evi, 2 - Rakımın ni- Link (İntermezzo), 7 - Vlttorlo (Yalnız Pertembe, 23. 2. 1939 kut bonuı (fiyat), 21,80 MQzik (Rlyase-
havent prkısı (Ne yanan kalbime), 3 - sana) Serenad) 8 - Haydn (Yaradılış ticümhur flarmonik orkestrası), Şef: Pra- YUKARDAN AŞAGI ve SOLDAN 8AQA: 
Rakımın Uşşak prkısı (Silmem bir gün), oratoryosundan parça). 12,30 Program, 12,85 Tilrk mnzlll etorlus, 1 - L Van Beethoven: Plyar,0 1 _ Mllll bir zaferimiz. 

2 - 938 senesine ait BU.Anço; ka 
ve zarar hesaplarının okunması ve 

4 - Türkü (Misket Türküsü), 5 - Re- 18,30 Program, 18,35 Müzik (Bale mü- Pi, 13 Memleket saat ayan, ajanı ve me- için konçerto, do majör, Nr. 1, op 15, Al- 2 _ Bilyük • Simitte balunur. 
fik Fenanın (Tepeler tepeler Türküsü), zili - Pl.) 19 Konuşma (Türkiye posta- teoroloji haberleri, 13,10, 14 Müzik (Caz- leıro con brlo, Largo, Rondo, Allegro, So 3 _ Ölüyü akla getirir • Çok dellL 

tasdiki, 
3 - Meclisi idare ve 

6 - Suzinak prkı Bir nfgAhınla), 7 - sı), 19,15 Tilrk müziği (İnce saz faslı _ band _ Cilan) Lanto§ Orkestrası, llst: Ferhunde Erkin, 2 - Franz Schu- 4 _ Bir harf • Aceleci e Uye. 
Ahmet Rasim rast prkı (Bir kendime SegAh faslı), 20 Ajans, meteoroloji ha- 18,30 Program, 18,35 Müzik (Şen oda bert: 1 inci senfoni, re majör, (18,13 ya- 5 _ Yaramaz delil e Bir çalgı • Bir 

ibrası. 

bir hali perişanıma baktım), 8 - Raif ber\ "I, ziraat borsası (fiyat), 20,15 Türk müzili) İbrahim Özgür ve ateş böcekleri, zılm11) Adagio - Allegro v!vace, Andan sayı. 
Karcılar prkı (GOlilver sevdfllm) 9 - müziği: Çalanlar: Reşat Erer, Refik Fer- 19 Konupna (ziaat ıaatl), 19,15 Türk mil te, Menuetto - Trio, Allegro Vlvaoe, 22,30 8 _ Bir çift Aleti e Arka dellL 
Tlirkü (Kız pınar başında destiyi dol- san, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuyıın- zitl (İnce saz faslı) Hüseyni faıh), CeW Milzlk (Opera aryaları - PL). 22,45 MU 7 - Bir Peygamber • Bir harf e Deniz Levazım Satln 

Alma Komlsvonu llSnta.-ı dunu-), 10 - Rumeli Türküsü Şahane 1ar: Necmi Rıza, Safiye Tokay, 1 - Os- Tokses, Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha- zik (Cazband - Çigan) Lantoş Orkes- Mert, erkek • Bu delil IU deliL 
gözler şahane). 21 Memleket saat ayaı·ı, man Beyin saba peşrev!, 2 _ Mahmut san Gür, Hamdi Tokay, Basri Uner, 20 A- tran, 23,45 24 Son ajans haberleii ve ya- 8 _ Sız • Bir sesli harf e Kazı ha-

1 - Tahmin edilen bedeli 21 Kon1Jfllla (Halkevleri hakkında), 21.10 CelAlettfn Paşanın şarkısı (Firakın), 3- jans haberleri, ziraat borsası (rıyat), 20,\5 nnkl proıranı. tırlatır. 
Müzik (Rtyasetlcilmhur Bandosu Şef Hafızın şarkısı (Dil mest olur), 4 - ZI- Türk müziği: Çalanlar: Vecibe, RUJen Camarfesl, 25. 2. 1939 9 - Amerlkada bir nehir e 06zyqı. 
İhsan Kilnçer), 1 - Von Blon Silihşor- ya Paşanın prkısı (Semti c:Uldare bu Kam; Cevdet Calla, Okuyanlar: Sadi 10 - Bir harf e Sanmak e :r.kl bir 

(88700) lira olan (1000) ton Mo -

torln 28/Şubat/939 tarihine raat

h yan salı günü saat 14 de kapalı 

zarfla alınmak Ü7.el'8 eksiltmeye 

konulmuftur. 

lar) (Mlll'f), 2 - Anclfffe Afyon çiçek- demler), 5 - Yesari Asımın prkıaJ. Usu Hoşııes, Rfdlfe, 1 - Peşrev, 2 - Sadul- .. tartı. 
leri vadlsl, 3 - Weber (P'rayşüts) opera- :yaz geçen), 8 - Türkü (YOr11 dilber yü- 1ab Ala muhayyer semai (Bir elif çekti), 13,80 Protram, 13,35 MQzik (Caz- --------------
sının ilvertüril, 4 - ~escagnt {İris) one- rü), 7 - Ali Efendinin nihavent prkısı 8 - Tanburl Cemil muhayyer prkı (PUr band - Cfıan) Lantoş Orkestrası, 14 
rasından selelcsyon, 5 - Jarnefelt Pre- (Severim yine), 8 - Refik Fersanın Hl- lerze olur), 4 _ Rahmi Bey muhayyer Memleket nat ayan, ajans ve meteoro
ludyom, 22 Anadolu ajansı (Spar servisi), caz şarkw (Geçti rüzdr), 9 - Şevki Be prkı (Serapa hüsnO ansın), 5 _ Lemi lojl haberleri, 14,10 Milzlk (Cazband -
22,10 Müzik (Cazband), 22,45, 23 Son a- yiıı hicaz şarkısı ((Bllmlyorum bana U11ak şarkı (Siyah ebrulann), 8 _ Dede- Çigan) LantıOş Orkestram (Devam). 15 
jjans haberleri ve yarınki program, noldu), 10 - Saz semaisi, 21 Memle~et nln GOlilzar tilrldl (Bir vefa), 7 _ Re- 15,30 Tür~ milzfli: Calanlar. Vecihe, Ke

Paza rtesi, 20. 2. 1939 
aaat ayan, 21 Konupna (Hukuk İlmi 1 ay fik Fersan mahur prkı (Bir neş'e :yarat), mal Nlnıl, Seyhun, Jl:fref Kadri. Oku
ma Kurumu), 21,15 Esham, tabvl14t, kam 9 - Yesari Asını kürdlll p.rkı (Sen git yan: Haldk Recai. 

KAYIP - Rize askerlik tubeıdn
den aldığım terhis tezkeremi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan hWmıfi 

yoktur. 

Rize Sarayköy köyilnde 320 
doğumlu Huan otla 

Mehmet AH 

2 - llk teminatı (5585) lira o
lup prtnamesi her gün komisyon
dan (434) kurut bedel mukabilin

de alınabilir. 
12 30 Program, 12,35 Türk milzltı - Pl. 3 - İsteldilerin 2490 sayılı ka-

J3 Memleket saat ayan, ajans ve meteo
roloji haberleri, 13,10. 14 Müzik Cazband 
Çiıranl Lanq brkestrası 

18.30 Program, 18,35 Milzlk Türk mn
zik btrnıf korosu), l!J Konı,ışma (Doktor 
sa<>tl) 19,15 Türle milzili Fasıl heyeti 
{NlhaWıD« l"lllliJ, TiHiln~arakuş, ffiık
kı Derman, Eıtref Kadri, H~ Gür, 
Hamdi Tokay, Basri Ufler. 20 Ajana, me
teoroloji haberleri, ziraat borsası (fiyat), 
20,15 Türk müziği (Klhlk prop-am) (.'a
lanlar: Vecihe, Reşat Erer, Fahire J'ersan, 
Refik Fersan, Ruşen Kam, Cevdet JCozan, 
Cevdet Çatla, Kemal Niyazi Seyhun, 
Basri U•ner. Okuyanlar: Ankara Radyosu 
'küme oku711culan (Koro) idare ~en: 

biyo .. nukut borsası (fiyat), 21,30 Mü- gide), 10 - Sadettin Kaynak Türkil (Es- 1'1,30 Program, 1'1,35 MQzfk (Dans ıa
zflc (Radyo Orkestrası - Şef: Praetoriııs), merim kıyma bana), 21 Memleket saat ati - Pl), 17,U Milzlk (Keman sole) 
Euge~. d'al.~ert: (Yola çıkış) (Die Abre~ ayan, 21 Konuşma (Mizah saati), 2lı15 Profeeör Necdet Atak), Planoda: Ulvi Ce
lse) uverturil, Hennann Goetz: Senfom Esham, tahvi14t kambiyo _ nukut borsası 

81 
Erkin, 

1 
lusia) (İapanyol valsi), 2 _ l'rled waıter nunun tarifatı dahilinde tanzim 

fa majör, op. 9, Allegro moderato, fnter- (fiyat), 21,30 Milzik (Kilçllk Orkestra - m - Friedeman Bacb Krelsler (R(lya) (Keman solo ve orkestra lçln), edeeeJderi kapalı zarOarı belli gun 
mezzo, Allegretto, Ada&io, ma non troppo Şef: Necip Aşkın), ı _ Leopold tapaıva (Grave~Lı2 - Pugnanl Krelsler CPrplOd 8 _ Walter Noack (Romantik QvertdT), 
lento, Final, Allegro con fuoco, 22,15 Mü- melodileri (Potpuri), 2 - Martin Qb1 v• Alıearo'f.'1 - Xor1okott ltreısıer (Gü 4 - ttalo azzoni (Sabah tarkın), & - ve. M&th• .laılrJwt-evveline ll:edar 
zile (Cazband - Cigan) Lantc>ıı Orkestra- (~Qe]d.er Derisi filrnfnd~ •en nfL_duNı). 18.lll ::t'Ork mfWM ,...,_, --
sı, r.s- mutııt (SfMriia ses1r, n,c:s. '24 Son şarkısıY r..=-J{letter {Çobanm yeti:· ~g1r ,tUil). eew Tokses, Hıık mantarda ve Ninni), 2 ( a başkanlığına makbuz mukabilinde 
ajans haberleri ve yarınkJ program. kısı), 4 - Armandola lagaııyol ut..-r= kı Baıilian; !liret tcadrl, Hasan Oür, sesi w cazband), 23,45 24 Son ajans ba· vermeleri. (?5ı) 

Çarıamba, 22. 2. 1939 kııı, 5 - ~arlo Thomeen (Dua), f- &el, llamdl Tokaj, Baıirl Ufler, 19 Konuşma berlerl ve yannki program. 
May (Bir şışe mozel şarabının karşıaın• = = = === =======:::;:============== 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği -
PL 13 Memleket saat ayan, ajanı ve me
teoroloji haberleri, 18,10 14 Riyaseticllm
hur Bandoını (Şef: İhsan KOnçer}, 1 ·
Roques (Afrika marp), 2 - Buyka (Şim 
ıek) (Konser valsi), 3 - Suppe Hafif sü
vari alayı (Uvertür), t - Parea lCır tar
kısı (Pastoral), 5 - Leonoavallo (Pal711-
çolar) operasından seleks)'on. 

da), 7 _ Main.zer (Düjiln töreni), a _ (Dıı Ptlftika hAdiselerl), 1~,15 Türk mü- - - - - - -
Schneider (Tlrol dallarının halk ~t'kı z.ill (Şlvaalı saz şairleri) Asık Veysel ve 
ve danslarndan (Potpuri), ~ - Cari fty- lbrahtın (Sivas halk oyun havalan ve 
dahi (Melodi), 10 - ltonakow (Hint türkOlerl) 19,35 Türk müziği (~alllm 
şarksı, 11 - Lehar (Eva operetinin vals
ları), 22,30 MOzlk (Melodiler), 23 Mtızfk 
(Cazbaltd), a,a it Son ajans baberlert 
ve :yarınki proıram. 

Cama, 24. 2. 1939 

Mesut Cemli, 1 - Kanun! Arll Bey Sul
tanı :redh ııetrevı. 2 - Hamamı Zade 
lsman Dede Sultani 7egAh 1 inci beste, 
8 - İkinci beste, 4 - Hamamı Zade ts
man Dede Sultani 7eglh Atır semai, 5-
llelat Erer Keman takslml, il - Hama
ırıl Zade t....an Dede suıtant yegAh Yil
rilk laDat. 7 - Kanun! Arif Bey Sultani 
7edh Su Mmaial. 1 - Kemani Rıza Efen 
dl lebnU l9rir:I (Meramı andellp), 9 -

18,30 Program, 18,35 Müzik (Cazband

~~~ l9hnaz llU'kı, (Ey ha· 
-..y1111) ıe - m Selim Seh-

Çigan) Lantoş Orkestrası, 19,15 Türk mü 12,30 Program, 12,85 Türk müzili -
zili (Fasıl heyeti: Hüzzam faslı) Tahsin Pl. 13 Memleket saat ayan, ajanı ve me
KarakuŞ, ve Safiye Tokayın iştlrakUe, teorolojl haberleri. 13,10 14 MOzlk (Kil-
2o Ajans, Meteoroloji, haberleri, ziraat çük Orkestra - Şet: Necip Aşkın), 1 -
borsası (fiyat), 20,15 Türk milzfli: Ç'a- Mouuorpty (Gopak), 2 - Malnzer (Se
lanlar: Vecihe, Fahire Fersan, Cevdet renad), 3 - Nlemann (Vala Baston), 
Calla, Refik Fersan. Okuyanlar: Muzat- 4 - Koester (Hind nlnnlsl), 1 - So1azd 

AKA GONDOZ 
ı.temeden ikram edilen lld hOf geldin öp0.clilün

den soma gözle kq aruuıda mükemmel bir ma
aanuı kurulduğunu farketti. Fena değil. Heyecan
lannı, acılarını daha iyi bir vasıta ile avutamıya
caktı. Eleni de doğrusu pek feD, pek ikramcı bjr ev 
hanımı idi. Ertesi gün saat on bire doğru Melinin 
dairesinden çıkarken dünkü puslada yazılı olan
lardan fazla bir feY öğrenememişti. Bununla bera
ber Eleniden çok memnundu. Çıkarken, kızın yük
sek mbafirseverliğine karfılık olsun için yalısına 
davet etti • 

- Cumartesi ile pazar olmaz. Misafirlerim ra
hat bırakmazlar. Sah günü, yahut ikiden başka haf· 

tanın iki günilnden başka banıi gfhıü istersen get 
- Size söylemeli unuttum, möayöye geçen gün 

bir madam geldl. Hanunefendi fNda yoktu. Gizli 
konuştular. Samnm kl Mösyö ile hanımefendi Abi
sini'ye (Habeşistana) gidecekler. O madam Evropa· 
dan tüfek alacakmış, bizimkiler Habeflere satacak· 
Jarmış. Böyle şey olur mu? Kan tüfek satar mı? 
Be1kl ben yanlış anladım. 
_Aldırma: Ne halt ederlerse etestnler. 

TEFRiKA No. 42 

olup olmadığı şüphesi beyn·ne bir çivi gibi sa~laı 
dı. Hemen vapur acenteliğine gitti. Münasip. bır. ~ 
kilde Levinskinin biletini sordu. Bu bilet Pıre ıçın 
alınmış. Melinin bileti? O da Triyesteye! Pire için 
bır tek yolcu daha vardı. Bu da bir madammış. 

Bu kadar karışık işlere ömründe akıl erdiremiyen 
Vurgun mahzun bir dalgınlık içinde kalml§tı. F ar· 
kında olmıyarak evinin yolunu tuttu. 

Arkada11111n Ablası 
- Kibar b ir hanım aeldi, aizınle aöl'Ü§Dlek isti· 

yor. 

lçe~ye iri tayy8rl6, hafif ppkalt, orta yaşlı, boya
m bir bayan girdl. 'İ'ereddütl(l b ir MIAmdan sonra 
gülümslyerek: 

- Beni tamyamazsuuz, dedi. Ben Naz'hnnı annesi
yim, küçük dostunuzun. 

Vurgun büyük bir memmmı,..ı ve letltla kai'pla
dı: 

- Buyurunuz efendim, affedenlnlz, küçük dOltuJn 
nerede? Gelmedi mi? Epeyce zaman 'V8I" ki. •• 

- Biraz rahatsız. Merak edecek bir tel dellL O.
Dizde ve gtUıef altında fazla durmUf. 

- Vah vah, 1eçmif olsun. 
- Küçük dostunuzdan memnun musunuz! Size 

iyi talebelik ediyor mu? iddiasına göre en iyi tale
beniz kendJsl imif. 

Nuri Halli (KlAsik repertuvanndan ıe

~ ~), Çalanlşr: Veclhe, Roşen 
Kam, Mesut Cemil, 20 Ajana, meteoroloji 
haberleı'l, ziraat borsası (fiyat), 20,15 
Temsil (Bak! ,ecesi), Tertip edenler: Ek
rem Retlt ve Avni Dilllgll, Temsile Tilrk 
milzlii heyeti iştirak edecektir 21,15 Mem 
leket saat ayan, 21,15 Esham, tahvllAt, 
kambl)'o ~ nukut borsası (fiyat), 21,25 
Folklor (Halil Bedll), 21,45 Milzfk (Li 

eder - Pi.), 22 Haftalık posta kutusu, 
22,30 Müzi1' (Ktlçiik Orkestra - ŞE:f: 

NEVROZiN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma~ 

Necip Atkın), 1 - HllDICbmann (Aııda-

Nevralfl, kınklıll ve bitin ainlanaad Clerlial ieser. 
- icabında ılllCle 3 kap alıHbUlr. -

samimi küçük dostudur. 

- Kendisine b ir kitap vaadetmipiniz. Henüz ala
llWDlf· Hatırlatmamı söyledi. Dostlanmı ziyaretten 
döne'.rken ••• 

-Bir kitap mı? Bir kitap .. bir kitap .• 
Şöyle bir dÜ§Ündü ve hatırlamak için zihnini çok zor 

ladı. Sonunda §UD8 kanaat getirdi ki hiçbir kitap 

vaadetmemlştir ve Nazlı, anneelnl tanıtmak için bu 
oyunu oynamıftır. Çünkü Nazlmın o kadar ricalan
na, ısrarlanna rağınen Vurgun bir türlü evlerine git
~ Seni ~ yetmez. Anneni babanı bil
miyonım, yalnız seni ziyaret etsem bu, damdan d\lf
me gibi bir şey olacak. Fakat şimdi uzun • uzadıya 
muhakemenin zamanı değil. Gülerek cevap verdi: 

- Evet ,evet hatırladım. Bir kitap vaadetmiştlm, 
fakat hangi kitap? Bir türlü hatırhyamıyorum. 

- Zarar yok efendim, ben kendisine söylerim, si
ze yazar, siz de bir gün geçerken bize uğrarsınız. Bu 
vesile ile babası ile de tanışmlf olursunuz. O da si
zinle görüşmeli o kadar istiyor ki. Y a1nız o değil, 
hepimiz. Adeta Nazlıyı kıskanıyoruz. 

, B u da Nazlının zarif bir oyunu olacak. Kendisinin 
davetini kabul etmediğini görünce annesini vasıta 
etti. Bu şekilde olur. 

_ Evet, evet .. Şey. Eğer yazmadan önce hatırlar
sam getiririm. Hatırlıyamazsam bile bir rahatsız kil· 
çük dostu ziyaret etmek vazifedir. 

- O kadar sevineceğiz ki. Ne vakit gelirsiniz? 
- lfte buna söz veremem. Her halde yann, öbilr 

gün gelirim. Bitirilmesi icap eden bazı işlerim var. 

Belld bu akpm biter. 

- Yarından itibaren stzl bekliyeceğiz. Babası ev
de bulunmıyacak olsa bile, telefonla müjdeleriz, yir
mi ıdaktlıia aonra gelir. 

- Tetekkür ederim. Beni mahçup ediyorsunuz. 
Onceden haber vereyim ki ben etiketsiz bir adamım. 
Hatta bu etiketsizliğim liübaliliğe kadar da varabi· 

lam dmtluklardlr clelR ml iltat? 
- Size bir k1mmtro nrQlm mlT • 
- Kokulunu 18rt ba1u,onım, bir Ah1ldad1I Dk&-1 

vana memnun o1urmif. 
- Ben: ana10DJa 8sOlia 8UJUDdan JSP1lacak llCI 

likörü 18Viyorum. 
- Neticelerin! dilfllnmeden mi IBri,.anunazT 
- I>ütQnerek. bilerek ve ilk neticeleri acı acı se-

rerek. 
- Nazlmm iyi bir klçlk dost oldulana ne va

kit tnanaoatun bilir m tatntzT Sizi bu acı neticeler
den alıkoyabildili gün. 

- Nüfuzuna bu kadar mı emhısinlz? 
- Emİ11- olmadılum töyledim sanıyorum. 
- Mukadder neyse o olur hanımefendi. Yıllar ve 

yıllar geçti ,görüyorsunuz, ne kadar buruşuk ve geç
kinim. Giderayak hiçbir kapitülhyona. kapılmak nl· 
yetinde değilim. 

- Fakat siz llzımsınız. 

- Ben mi? Tabii kahkara ile güleceğim. Ben en 
lüzumsuz bir adamım. L8zım olanlar benden sonra 
gelenler, geleceklerdir. Ve onlar üzümlü anason li

köründen öm1lrlerince nefret etmelidirler. 
- Sizi bedbin görüyorum. Halbuki Nazlı sizin çok 

ten. çok nikb in olduğunuzu söylemekle bitiremiyor. 
-Oyle idim. Şimdi delfilm. Bunun niçin olduğu-

11u tanıfbjımızın birinci saatinde sormıyacağımzı 

umarım. 

- Aramıza girer de bizim de dostluklarımızı ka
bul ederseniz eski negenize dönebilirsiniz sanırım. 
ince Yeniceniz var mı? Benim sigaram bitmiş. Mer
si. Sizi aç.ık kalplerimizle ve bütün neşelerimizle 
bekliyoruz. Nazlı ne kadar sevinecek. Hele arkadaşı. 
Arkadaşı ldeta sevincinden deli olacak. Ablasından 
çok sizinle meşgul oluyor. 

Dedi, fakat içine bir kurt dftştft. Demek ortada 
daha başka oyunlar, maceralar dönüyor. Dünyanın 
bu halinde Habeşe sillh satmak bazı dosttan inclt
ınez mi? Levinskinln umurunda olmıyabilir, ama 

Meli bizim tebaadan.. ve biz kimle ile dÜfllUUl de-

lll:eıınm beJne)mlJel bir felat tefelddllOne ballı 
- iddiası dolrudur. Ben onun sadece bocuı de»

Um, ayni zamanda o benim bayatımm m ..mk va 

~-
- Bia de llzl bafka türlll görmek istemiyoruz. Ot. 

dutlan. alhl göı,ibıea insanlanıı dostluldan en sal-

Vurgun cevap vermedi. Hissetti ki bütün aile Naz
lının arkadaşının ablası hesabina seferber olmuş. 
Kendi de meraklanmağa başlamıştı. Ve tiyaret vaa
dini en çok bu merak yüzünden veriyordu. 

(DevaQUVar) 
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Vekon TarBhDn IEn lEsıraırDo Çehıresn: Dört Kaptanlar 
e·r Gün Evimin Kapısı Çalınmıştı \ Yazan 

il~~~~~~~~ .. 
Halikarnas Bahkçısı 

E~~eri Yüfekli Paşaköylü İki Rum 
Diye 

Beni 
Tavsif 

Soruyor ve 
.Ediyorlardı 

M andalyat körfezinde idik. 4 
kaptandılar. Sırasile Cimri 

Mahmut, Duba Davut, Çakaloz Ve
li, Hovarda Ali. Kumsal üzerinde 
yan gelmiş, hoş beş ediyorlardı. 

• 1 
11 Dönek Gospodin .. 

Rüzgar da, şaka değil rüzgardı ha! 
Kurumuş deve dikenlerini, yaban 
nanelerini, çörçöpü koparıyor, ve 
kayıklarile kıyıdan giden denizci
lerin suratına çarparak; yüzlerini 
kan revan ediyordu. 

Y urdumu:run başına çöken 
büyük Ielak1?t, Mondros 

muahedesinin akdi ve lstanbulun 
müttefikler tarafından işgali ha
berleri, muvazenemi bozmuş, ti
marhanelik bir deli haline koy
muştu beni. Hiçbir yerde dwa
.mıyor, kimse ile konu~ıyor
dum. Batuma indiğim gün.L, va
pur beklememek için ve bir gtln 
evvel sevgili istanbula kavuşmak 
derdile Trabzona hareket etmek 
üzere bulunan küçücük bir motö
re atlamaktan çekinmemiştim. Ilın 
mihnet ve meşakkatle, bitkin bir 
halde çıktığım Trabzonda da ka
lamamıştım. Knlkavan zadelerin 
Ukranyadan aldıkları ve yeni se
fere çıkardıkları bir vapura hemen 
atlamıştım. 

Trabzondan hareketimizin tam on 
beşinci günü idi. Zonguldak a~ık
larında rastladığımız düşman tor
pitolannın savurduğu kara du
manlar yüreğimi karartın~, hıncı
mı kabartrmıştı. Karadeniz Doğa -
zından geçerken, bahtsız yurdu sa
ran felaketin direklerde saJlanan 
nişaneleri yüzümü morartmış, du
daklannn kernirtmiştL 

Limana girerken ve Ortaköy a
çığıooan Kızkulesine :ioJ:tru sıralan 
mış düşman zırhlıları arasından ge
çerken Talut Paşanın son sözlerini 
hatırlamış, iç:n için ağlamıştım. 
Bu zırhlıları püskürdii.kleri ı:ifir
lerle, gösterdiğimiz sonsuz ve sa
yısız gafletlerin, tedbirsizliklerin 
acılarını, azaplarını bize çektirmek 
için gelmiş birer ürlt sannuştım. 
"-1,---·--·-~ ,.::.:ı--:-: l."'"'"-"'•'---
Sirke<:i rıhbmına ayal{ basbğımız 
zaman, cehennem zebanilerinin 
vahşi sırıtkanlığı ıle iki yanımıza 
dizilen ve hepimizi ayrı ayn süzen 
düşman neferleri karşısmda da sa
rarmş, sarsılmıştım ve hemen tts -
küdara geçmiş, evime kapanmıştım. 

Bahtsız ve zavallı memleketin 
a:ı~lı durumunu anlamıya iki gün 
kafı gelmişti. Ötedenberi methüse
nasını işittiğim Damat Feridin sad
razamhğı bana, eşek mılhürdar ve 
katır silahtaı teşbihini hatırlatmış, 
memleketin sahipsiz kaldığını an
latmıştı. Uzun uzun dögu ... d"" ·· _ n urmuş, 

gunlerce düşündürmüştü beni. Gi
de~ inatçı babacanların bilgisizlik
lerı, tecrübesizlikleri yiiziinden se
nelerce kahır çeken, sonunda da 
bu acı feliiketlere boyun eğen za
vallı milletin çilesi daha bitme -
~işti. Kim bilir millet. bu hainle
rt:ı ell~rinden daha neler çekecek, 
yuzlerınden ne kadar .1 k . r ezı ece ve 
~ ıy~ekti. Bunu tahmin etmek i-
çı~ h'J de keramete lüzum yoktu. 
Çu~kü, . milletin baştan aşağı çok 
denn bır bezginlik içinde eridı' m .. "l- n• 
g?ru uyordu. Dervişlere yakışan 
hır tevekkü! ile bel ve el bağladığı 
kaderden lutuf go'"zled'ı·· il' gı sez ıyor-

du. Yılanlardan, akreplerden ve-
fa ve şifa beklenildiği anlaşılıyor
ru. 

Akıllarına, idraklı>rine giive
. .. ncrek baş vurduğum bazı 

b.uyuk başları, günün ıstırap ve fc-
~~e-~leri ile sersemlemiş buldum. 

.. uş~nme kabiliyetleri azalmış bir 
turlu knrar veremiyor, tereddüt ve 
ıstır · · ap ıçınde kıvranıyorlardı. Ba-
~ılarını da mutlak bir1 ümıtsızlU< 
ıçinde bulmuştum. Bunlar da kur

tuluş Ümitleri göremiyor, millet ve 
memleketi işgalci devletlerin hi -
mayesine sığındırmak fikrini mü
dafaa ediyorlardı. S oziin kısası, 
memlekette olduğu gibi fikirlerde 
de be'' · ırgın bir kargaşalık vardı. 

Zam nı. nnnkör.üklerini (!İ)ster
miye. be 1 dikleri kin ye in.tikamı 
aeı ,,n vurmıyn uygun b•ılan bir 
kısım soysuzlar ayaklanmışlar, 
hatta silıihlanmışlardı. O devri ya
şıyanlar bilir, ellerinde tüfekleri, 
bellerinde tabancaları, cepleri.nde 
bombaları ile gözönünde geziyor
lar. Kıyıda, köşede adam bile ke-

( 
/ 

\ 
Erzincanlı Şakir Mevlit pehlivan 

siyorlardı. İstanbul civarındaki ça oradan da kaldırıyor. Gülhane 
köylükler, kırlıklarda güvenlik kal hastanesi başhekim ve müdürü mi-
mamıştı. Türk köyleri yakılıyo:.-, ralay Talat Beyin biraderi blnba-
Türk köylüleri boğazlanıyordu. şı Mehmet Beyin Bulgurlu köyün-
Türkün ırzı da parası gibi, canı gi- deki köşkünde saklıyordum. Bu a-
bi salgıncılara ve salgıncıların yar- rada Allah eksikliklerini göster -
dımcılanna mübah sayıllyordu. mesin, eş dosttan edindiğim bir 

Bir gün Üsküdardaki evimin ka- sandık el bombasile de teçhizatımı 
pısı çalınmıştı. Elleri ttifekli iki tamamlamıştım. 
paşa köylü Rum ailemden beni so- Artık benimle beraber dağlara 
ruyorlardı: düşecek gözü pek yoldaşları bulmı-

- Dönek Gospodinin lstanbula ya sıra gelmişti. Bunun için de hiç 
geldiğini işittik de hoş geldine gel- te güçlük çekmedim. 1335 yılı mar-
dik. Söyleyin ona. Karı gibi evde tının yedinci günü arkadaşlarımı 

oturmasın.. da tamamlamış ve martın doku -
Alt tarafını söyliyemiyeccğim zuncu günü, mart dokuzu denilen 

sayın okuyucularım. Çünkü pek titretici soğukla beraber, A-
yüz kızartıcı sözler. Bununla be - lemdağı ormanında rastladıkları-

raber, ben bu kiryelere t~§ekküre mı dişlemiye başlamıştım. 
uv11.11uyum. ı u:tuuıu, go:.ı;umu ve f uevann 014, > 

Köylü "Ben Mazıdan aynlalı ü~ 
gün oluyor. Kavakların Hasan ağa 
da bir gün evvel Milastan oraya 
gelmişti..." diyor ve devam edi
yordu. 

Bu sözleri duyan dört kaptan
lar fena heyacanlandılar. Fakat 
birbirlerine çaktırmadılar. Kavak
ların Hasan ağanın yetişkin Esma 
adlı güzelce bir kızı vardı. Dünya-
lığı gırlaydı. Kaptanların dördü 
de ona taliptiler. Fakat ne var ki, 
şimdiye kadar ya Hasan ağa ma
zıda bulunmaz, yahut o köyde ol
duğu zaman ise kaptanlar uzak
ta, seferde bulunurlardı. Şimdi ise 
kaptanlann bulunduğu yerden Ma
zı yakındı. Ne olacak seksen dok
san mil. Kaptanların her biri ö
tekilere sezdirmeden sıvışmak ni· 
yetindeydi. İş yanşa binerse Ho
varda Velinin skunasından korku-
lurdu. Rüzgarını bir bulmasın, 

tatlı düya gibi uçar giderdı. 
Cimri Mahmut kızın malını, • 

çoktan mangırına kadar hesapla
mıştı. içinden .keşki bin kere daha 
çirkin olaydı da bin kere daha zen
gin olaydı.. diye düşünürdü, Ta
mahı ta okadardı. Cimri Mahmut 
arkadaşlarının yanından kalkıp 

tayf asile fiskos etti. Dalgıç Murada 
bir şeyler söyledi. Murat gizlice 
köyün kıyısındaki çöplüğe vara
rak, bir çuval dolusu eski tahta 
parçaları, pabuç ve çul topladı. 
ouıaı.1 KOruım 1.!ôen ~ •ilene lio-

gönlümü açtılar benim. Savurduk-

ları acı tehditler beni harekete ge. '-L k M N :ı-~:-:-:-:-:·:·:·:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:.:·:·:-:·:·:·:·:·:·:··J J 
tirmişti. Hemen o gün, ben de ta- 1 1 o A ;:;:;:;:;:~;:;:;:;~:;:;:;:~;:;:;:~;:;:;:;:;:;:;:~;:;:;:;:;:;:;:;~ 
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K ararımı vermiştim. Bir çet_e 
teşkil edecek yurduma gı

renlerin, kapıma gelenlerin kar~
larına geçecektim. Bir karınca se
bat ve cesareti, bir tilki kurnazlık 
ve mehareti ile çalışrnıya başla -
m~tım. En ziyade muhtaç oldu -
ğum silfıhları edinmekte taliin ba
ğışladığı bir tesadüfe borçluyum. 
Bir gün, Haydarpaşada eski tstas
von binasının önünden geçiyordum. 
Düşman askerleri tarafından bek
lenilen bu binadaki zab!Uerin, es
kiden tanıdığım Bakal kfıyHi Rum
lara mavzer ve fişek sattıklarını 
gördüm. Bir kenara çekilerek bek
ledim. Satış işinin nasıl yapıldığını 
inceledim, öğrendim. 

İki gün sonra, Haydarpaşada 
geçit yerinde, diişman askerlerinin 
toplandığı Ragıbın meyhanesinde 
bir düşman çavuşunun aklını çel
dim. İki istavroz çıkarmak bir şi
şe de bol meze ile rakı açmakla, 
kendimi Şileli bir Rum gibi ~öste
rerek dostluğunu, emniyetini ka
zandım ve o aksam beş lira muka
bilinde bin fi~ek ile iki mavzer fi
lintnsı almıya muvaffak oldum. A
lışveriş istediğim gibi devanı e-Ji
yordu . Ben her akşam meyhane
ye geliyordum. Hıristiyı.ın Jost :e 
hamisi olduğunu büyük bir iftı -
harla söyliyen çavuş Morisle kar
şılıklı bir masaya geçiyor, bir ya
rım okkalık şişeyi çekiyorJu~t. Kal 
kacağımız sırada, çavuşun masanın 

altından uzanan açık avucuna beş 
kaimeyi sunuyor ve içki paraları-
nı da öde-yip çıkıyordum. ~rahim 
Ağa mahallesinden Cevizliğe giden 
Bostanlar arac;ında, tayin etti~imiz 
bir a~aç altında bekliyor~u~. Ek
c;ik olmRsın o eli ncık hırıstıyanhk 
hıımisi cavus .. Banıı on ~n klndc 

. . be. ş mavzer filintası ile 25 
yırmı · 
parabellum tabancası ve yirmi b~ş. 
bin de mavzer ve tabanca rncrmısı 
getirmişti. Aldığım silahları ve 
cephaneleri Küç!ikçamlıca suyunun 
karşısında Müderris Tevfik hoca
nın ahırına ~yor, fırsat bulduk· 

ö G ~ T L E R i ifü~;tt~~ı;;~};~tt~t;~;t~;t;~; -
KARBONAT MERAKLILARI 

Hekim dilinde onun adı Bicarbo
nate de ~oude ise de, hekim reçete· 
si olmadan, onu avuç avuç yutan 
meraklıları sadece Karbonat del'
ler... Eskiden bayanlardan -bay 
lardan da- bir çoğu onu koca
man mukavva kutular içinde cep
lerinde taşırlar ve her yemekten 
sonra -hatta iki yemek arasın
da- avu<"larına doldurarak hap 
diye ağıilarına atarlar ve birnz 
su ile ağızlannın içer"~lnde çalka
ladıktan sonra yutarlardı. 

Şimdi bayanlar el çantalarında 
0 nane şekeri gibi hazrr ilnçlardan 
taşımayı tercih ediyo_.lar. Bayla
nn da -mideleri daha düzgiin 
gittiğinden midir, yoksa mideleri-

le uğraşacak vakitleri olmadığından 
mıdrr- ceplerinde karbonat ta~
yanlan az göriilüyor. Bununla be· 
raber karbonat hali her evin en 
esaslı ilaçlarından sayılır. Bu kı'? 
mevsiminde bile rhlamur çiçeği 
bulamıyacağınız evlerde karbonat 
bulursunuz. Bir evde karbonat 
tiikenince komşuların herhangi
slnde bulunabileceğinden de in
san emin olabilir. 

Karbonatın bu derecede şöhre
ti ve o kadar rağbet görmesi ne
dendir, billrsfniz: Mide ağrılannı 
geçirir, her türlü mide hastalığına 
l:vl gelir, derler. Onun kin mide 
daha ağrımadan, şöyle hafif bir 
şişkinlik gelince, meraklılan avuç 
a\'UÇ karbonat yutarlar. 

İnsan hasta olunca, yalnız mi
de bozukluğunda bile, hekim re
çetesi olmadan h~ bir ilaç kullan
mamak temetU kaidedir amma, 
karbonat merakhlanna ne denil· 
se bu meraklarmdan vaz g~ecek
lerlni hiç ummadığım için, kul· 
landıklan ilacın ne olduğunu bari 
bilsinler, diye karbonatın tesirle
rinden bazılannı söyllyeceğim. 

Karbonat vakıa, mide ağnlannı 
teskin eder, çünkü suyun içinde 
erirken asit karbonik çıkanrı hu 
da mideyi uyuşturur, insan ağrı 
duymaz. Fakat bunun için avuçla, 
hatta bir kahve kaşığı dolusu 
karbonat lçmlye liizum yoktur. 
Elli santigram, nihayet bir çam, 
yani kaşığın ucuyla biraz karbo
natı on iki misti su ile karrştıra
rak lcmek yedştı. Bir p-am kar-

bonat suda erirken 253 santimet
re mikap karbon gazı çıkarır, ve 
bu kadan da ağrıları dindirir. Ge
ne bu kadarı vemekten önce insa
na 1 tah ta \'e;ir. 

Daha ziyade yutarsanız -ye. 
mek esnasında yahut hazım bit· 
meden olursa- midenin ek bi 
ilkin azalır, fakat mide, yemek· 
leri hazmetmek için zahmet ede
rek çıkardığı ek isinin böyle ilaç
la battal edilmesine öfkelendi~in
den daha fazla ek i cıkanr ... On· 
dan dolayıdır ki mi':.-;ılerinin ek'!i
mesine ka,r ı karbonat yutanlar 
glttikre daha fazla yutmı:va mr.c
bur olur ve gittikce midelerinin 
ekşiliğini arttırırlar, llaç!J:m fay
da göreceklerini ~anırken hac;ta
lıklan daha şiddetlenir... Midedt
fazla karbonat olunca yediğiniz 
yemekler orada pek az kalırlar. 
Karbonat meraklıları bundan do
dolayı çabuk haunettiklerine ina
nrrl&T, halbuki yemekler midede 
tamam hazmedilmeden barsak· 
lara inince in~an ishale tutulur. Cu
nun iizerine karbonat meraklısı: 

- Ne kadar l~i. karbonat beni 
peklfkten de kurtardı ... 

Dive memnun olur. Fakat hn-r;
medilmemiş yemek insana yara
madığı l~fn karbonat meraklısı 
çok :vese bile gene ac kalır. 

Karbonat bir 1araftan da pan
kreas ile karaciğerin i lerlnl arttı
nr. Bundan dolayı yediğimiz !o!e• 
ker kanda çabuk erir. İnsan d~r
man!lız kalır. Karaciğer ııafrayı 
fada çıkarınca bundan da ishal 
gelir. 

Aklı ha~da olan kimselerin, 
kaorbonattan çok alınma in!llanın 
kanı sulanır. demeleri hiisbütiin 
boş söz değildir: Karbonatın çoğu 
nesiçlerl eritir, kanınzhk verir ve 
sık sık kanamalara ıııebep olur. 

Karhonahn 7.ararlnrma karşı 
iyilikleri de çok, hem de pek çok
tur. Fakat yolunda ve karannda 
kullanmak :şarti:vle... Karbonat 
kullanmanın :volunu ve kararını 
da hekimler bİr çok emekle, kafa 
yorarak öğrenirler. 

Hekimin santlgramla yazdığı. 
eczacının ha~as terazide tartarak 
verdiği bir ilacı nasıl avuç avuç 
~ullanabillrstnlz? 

varaa Ve1inin skunasının su kesi
minden aşağısına çaktı. 

Duba Davudun gözü şaşı idi. Bi
ri maldan, otekisi güzellikten ta
rafa kayardı. Çakaloz Veli ise ka
dınlar delisi idi. Fakat bu düşkün
lüğü ona pek pahalıya Jıatladığı 
için, perakende yerme toptan iş 
görüp evlenmeği aklına kurmuştu. 
Hovarda sevmiyorduysa da kızı 
güzel buluyordu. 
Kaptanların her biri bir şeyi ba

hane ederek, denize açılmak için 
ayağa kalktılar. Fakat karaya çe
kili sandallarını denize atmak me
seleydi. Kıyıda durup bakışan koy
lüler yardıma gelmiyorlardı. Bun
ların komşusu hasta olsn, yardım 
olsun diye gidip tarlasını çapala
yıvermezlerdi. Fakat biz gemiciler 
öyle mi idik ya! Her birimiz her 
birimizin işine koşardık. 

Neyse ilk kayık çoktan kanatla
rını açmış körfezden iki mil uza
ğa açılmıştı. İkincisi de açığa da
danmıştı. Üçüncüsünün yelkenle
rt henU.z gerUmlş, da1galan yar
mnğa başlamıştı. Dördi.ıncü olarak 
biz yelkenleri salıverdik, kayıgı en 
ginlere ·kapıp koyuverdik. Yarım 
saat evvel dört geminin görfezde 
deınirlı durduğu yerde, dalgalar 
şimdi ıssız kumlarda fısıldıyordu. 
Buna /Ilukabil grup ışığına doğru 
dört pembe bulut uçuyordu. En ö
tedeki kayık sanki ufukta ayak u
cuna kalkmış, batıda Allaha ısmar
ladık diyen kırmızı güneşe, hasret
le bakakalmıştı. 

Biz ipleri cura telleri gibi kas
t1k, yelkenleri tef gibi gerdık. Biz 
üçünü de geçeceğımizi sanıyorduk. 
Halbuki en arddakini bile borda
layamıyorduk. Hovarda oyunu 
çaktı. "Kayığın altına aburcubur 
yapıştırmışlardır" dedi. Tasalan
madı. Alaca karanlıktı artık. San
ki biz gitmiyorduk, yıldızlar kıvıl
cımlar gibi ardımızda uçuyorlar
dı. Hovarda bağlamasını kaptı. 

Sesini salıverdi. Yanıktı sesi onun. 

Y ıldızlar saçlarına mı takılı

yorlardı, ne? Bazıları ku
lnklarımızda çınlayıp geçiyorlar
dı. Şarkiyle tanyeri ağardı. Altın 
huzmeler zümrüt dalga başlarına 

çarpınca, sanki çakmak taşına vu
ruluyormuş gibi çakıyorlardı. Nur 
içinde gidiyorduk. 
Mazıya ilk önce giren Cimri 

Mahmut demirlerini karamusal e
derek karaya çıkmıştı. Üç sa
at sonra Çakaloz Veli, daha iki sa
at sonra da biz limana Duba Da
vutla at başı daldık. 

Cimri hemen Hasan ağayı bu
lup muvafakatini almış. Yalnız 

Hasan ağa illa da illa masraflı bir 
düğün olacak der ayak direnniş. 

O gün her işinin tıkırında gittiği
ne güvenen Cimri, eski tanışların
dan, ihtiyarca bir kadına başvur

muş. Akşam olunca köy imamını 

Cimri kayığına taşıdı. Bu iş, 
Hovardanın gözünden kaçmadı. 

İhtiyar kadını o da tanıyordu. Bı
yık altmdan güldü. 

G eceleyin, Cimrinin tayfası, 

giirültü yapmamak için çıp
lak ayaklarla yürüyerekl usullacık 
Hasan ağanın evinin arkasındaki 
çitli bahçeye vardılar. Yalnız Çe>
pur Sülcymanın bangır bangır 
öksürmesinden başka falso olmadı. 
Esma Hatun tepesinden brnağına 
kadar kat kat futalara bürünmüş, 

bekliyordu. Hemen onu sırtlayın
ca sandala ve orndan kayığa gö
tıird iıler. İmam efendi nikahı kıy
mak için [ehem, uhum] ederek se. 
sine çeki düzen verdi. Cimri Es
.manın yüzünü görmek için fıtayı 
araladı. Bir de ne gorsi.ın? Esma 
Dudu değil fakat Hoçarda kaptan! 
Cimrmin tepesi attı. Gel gelelim 
karşısındaki şnka götürmez Ho
varda idi. 

Hovarda: "Dur bre Cimri. Kız
mağa hakkın yok. Ulnn gider de 
köyün ne kadar eski pabucu var
sa, kayığımın kıçına çaktırırsın. 
Buna ne lüzum vardı? Bana ge
lip te kardeşim iş şöyle böyle, ba
na yardım et deseydin, yardım et
mez mi idim? Bre avanak, o se
nin yalnız pupaya giden salapurya 
[Allah Kerim] kayığınla benden 
bir sene sonra buraya varaydın bi
le sana gene yardım etmez miy
d im? Vallah avucumun içi gidişi
yor sana şuracıkta can ve gönül
de~ bir tokat patlatasım geliyor. 
Ama bunca yıldır şu deniz yoldaş
lığına bağışlıyorum. Düğününe ge
lip sana bağlama çalacağım. Val
lah keyifliyim bugün! Hah! Hah!" 
diye neşeyle makaralan salıverdi. 

Cimri "Hayır! Hayır! Ben kalta
ğı istemem artık. Sen al O cadaloz 
Fadiklerin Ayşeye bu işi pişirmesi 
için tam bir çuval kuru incır ver
dlın. Gidip Esmaya söyledi. Hele 
bak şu fingirdek duduya? Meğe
r im sana gemili vermişmiş" dedi 
ve astı suratı. 

Hovarda "Ona sen bir çuval ku
ru incir verdinse, ben ona dört çu
val kuru badem verdim. Cadı Ay
şe, Esmaya hiçbir şey söylemedL 
Kızcağızın haberi bile yok. Ben 
mahsus Ayşeye yalan attU'dım. 

Esmayı kandırdığını sana söylesin 
dedim. Sonra Esma yerine ben gi
dip bekledim. Kızcagıza yazık et
me" dedi. 

Cimrinin kayığında bir kaynaş
ma olduğunu papafingoya çıkarak 
görmüş olan Çakalozla Duba Cim
rinin kayığına geldiler. İşi anladı
lar. Duba "Bakın kardeşler, şu 

güverteye zar atalım. Esma dudu 

ilk düşeş atanın olsun" dedi. Çaka
loz ağlıyacaktı. "Aman öyle yap
mıyalım. Bırakın da ben evlene
yim. Çünkü evlenmezsem eğer, sa
ta sata altımdaki kayık ta gide
cek." dedi. Oradakiler hep bir ağız
dan "A! Çok fena, felaket!" dedi
ler. Cimrinin dudakları titriyor
du. Hovardaya baktı. Hovardanın 

gözlerinde bir gülüş vardı. Duba 
atıldı "Esma dudu Çakalozun ol
sun be! Eşek, kayığına yazık et
mesin! Kayık yakışıyor kafire" de
di. Her taraftan "Öyle! Öyle!" di
ye bağırdılar. 

Cimri "Arkadaşlar bana bir şey 
oluyor. Koynum çözülüyor. Sevi
yorum! Seviyorum be!" diye ba
ğırdı. Hovarda "Neyi seviyorsun?" 
diye sordu. Cimri "Ne bileyim, hiç 
bir şeyi! Her şeyi! İşte öyle" Koca 
yumruğunu güverteye güm diye 
vurdu. Dubayla Hovarda alaylı a
laylı güldüler. Cimri yerinden sıç
radı. Kayık Santorinde doldurdu
ğu şarap varillerile yüklüydü. "H<>
vardalığun tuttu. Şaka değil, para 
yiyeceğim, kainata megafonla ilan 
ediniz ki Cimri Mahmut Kaptan 
durup dururken, ambarlannda o
lanca şarabı, Çakalozun nişanlan
ması şerefine herkese sunar" de. 
di. Hovarda "Yahu sana ne oldu. 
Damlasını esirgerken şimdi kayık 
dolusunu dah ediyorsun" diye gü
lüyordu. Cimri "Sorma! Oldu ola
cak, işin alayına bakalım,, dıyordu. 

Bu arada kayığın en büyük me
gafonunu Çopur Süleyman ele al
mış, stiru öttüren İsrafil gibi bir 
edayla kıyıdan tarafa "Ey dostlar! 
Duymadık demeyin!... Mah • 
mut kaptan isteyene de, istemeye
ne de kayığının bütün kırmızı 

şarabını sunar." Bütün kıyı boylu 
boyunca, kırılan camlar gibi bir 
kahkaha ile çıngırdayıp çınladı. 
Kıyıdan acele acele Cimrinin kayı
ğına doğru çekilen küreklerin !ışıl
tısı gülüşlere karıştı. Sanki •n
sanlar kendi gülüşlerinin üzerinde 
yüze yüze geliyorlardı. 
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' Muzakeresıne 
ft~merika 3032 Tayyare Girişmi~ 

(Başı 1 nclde} 
buhranında olduğu gibi değil, fakat 
son derece kuvvetli olduğunu söyle
dikten sonra general Farankonun 
Cebelüttardn tehdit ettiği söylenen 
toplanndan bahsederek bunlann 4 
toptan ibaret olduğunu ve hepsinin 
kaldınldığını izah etmiş ve nihayet 
general Frankonun Almanya ve İtal
ya tarafından dikte edilen bir siyase
ti takip etmiyeceğini ilave etmiştir. 

nşasına Karar Verdiler 
(Başı 1 incide) 

zetilmesine medar olacak şekilde ta
dil edilmesi lehindeki takriri üzerine 
çıkan münakaşalara büyük bir ehem 
miyet atfetmektedirler. Bitaraflık 

kanununda yapılacak tadilat ile rei
sicümhura muhariblerden Amerika 
tarafından imza edilmiş her -
hangi bir muahede ahkamını 

ihlal eden tarafa gönderilecek esliha
ya ve iptidai maddelere ambargo ko
mak saliihiyeti verilecektir. 

Filhakika Thomasın teklifi, rei -
sicümhura her türlü ahvalde fark 
gözetmek salahiyetini vermektedir. 
Çünkü Amerika da dahil olduğu hal
de bütim milletler, Kellog misakını 
imzalamışladır. Maamafih reisicüm
hurun mutaarrızı tayin etmek husu
sunda kongrenin tasvibini elde et -
mesi lazımdır. 

Mümessiller meclisi, 552 milyon 
doların sarfını derpiş eden yeniden 
silfıhlanma programını 15 reye karşı 
367 rey ile kabul etmiştir. 

Kabul edilmiş olan program, 3032 
tayyarenin inşasını natık bulunmak 
tadır. 

Ayan meclisi ordu encümeni, 
Fransaya askeri tayyareler satılma
sına müteallik olarak encümende ha
zı zevat tarafından verilmiş olan ifa
delerin bir kısmını bugün neşretme 

efradından da 77 bin kayıt fazla ya
pılmıştır. Hava kuvvetleri mevcudu 
mali sene sonunda muhtemel olarak 
39 bin fazlalık göstt-recektir. Umumi 
kayıt 164 bindir ki, bu rakam "gö
nüllü hizmet" usulü tatbik eden bir 
memleket için memnuniyeti mucip 
bir neticerir. Esasen bu netice kara 
ordusunun vazife ve mesuliyetlerile 
mütenasip olmaktan henüz çok uzak 
bulunduğunu unutmak icap ettiği de
mek değildir. 

Daily Telegraph gazetesi de bu ra
kamları gözden geçirerek şu netice
ye varıyor: 

"Bir sene sonra askel"i hazırlıkla
rımız gerçek bir surette ilet'lemış o
lacaktır. Fakat daha evvel işe baş -
lanmamış olması teessürü muciptir.,, 

F ran.anın yeni sipari,leri 
Paris, 16 CA.A.) - Temps gazetesi 

Fransız hava kuvvetl~rinin artırıl -
ması hususunda aşağıdaki malumatı 
vermektedir: · 

"Fransa hava kuvvetlerinin te·r.yi
di hakkındaki program, şimdiki ha 
va nazırı tarafından 1938 kanunusa
nisinde tesbit edildiği gibi ıiurm~kta
dır. Bu program mucibince, en snn 
sistem iki bin sekiz yüz harp tayya
resi ilk hattı teşkil edecek ve ayrıca 
da 4800 tayyare ve 12 bin motör ya· 
pılacaktır. 

ğe karar vermiştir. Ameril{aya yapılan mühinl stparlş-
Encümen reisi B. Sheppard, ifa - ler bu planın tatbikin:n bmamlan -

delerden yalnız askeri esrara müte - ması icin evvelce tesbıt edilmiş olan 
allik olanlarının ne§I'edilmiyeceğini 1940 ilkbahan müddetini mühim su-
beyan etmiştir. rette kısaltacaktır. Ayni zRmanda 

lngilterenin Jeniz İnfaah bizzat Fransız fabrikaları da imalat-
Londra, 16 (A.A.) - Harbiye ne- tarını hızlaştırmışlardır. Öyle ki, 

zareti için 8.025.000 1nglltz lirası 939 yazında Frsnanın hava k•ıvvet
miktarında munzam tahsisat talebi- leri mhim surette artmış olacaktır.,, 
ni mutazaımmın bir kanun layihası Japonyanın yeni bütçesi 
.Avam kamarasına tevdı edilecektir. Tokyo, 16 (A.A.) _ Purlamento, 

İngilterenin 1939 - 40 bütçesi, tak- üç milyar 960 milyon yem~ baliğ o]an 
ı-iben bir milyar 300 milyon İngi'iz alelade bütçeyi b.ti olarak kabul et
ılirasına baliğ, yani son sene bütçe- mistir. 
ısinden 270 milyon fazla olacaktır. Siyast mahıafilin kanaatine göre, 

""- çın 1nıruı ıçur RSıııouu ""'---- --'--

Londra, 16 (A.A.) - Tayyare in- 13de bütçe yakında parlamentoyJ tev 
şaatı Fransız sosyetesi reisi Jaquet, d~ edilecektir. Gazeteler. bu hususi 
tayyare inşaatı umumi müfettişi bütçeyi 12 milyar yen olarak lahmin 
Jouk ve daha bir kaç eksperden mü- eimektedir. 
rekkep bir Fransız havacılık heyeti Rrısyadan giJecelı laeyet 
buraya gelmiştir. Moskova, 16 (A.A.) - Haber ahn-

Bu heyet, İngiliz tayyare fabrika- dığına göre, bahriye komiseri amiral 
!arını gezecek ve tayyare inşaatını tsakof, altı Sovyet deniz. mühendisi
tetkik eyliyecektir. nin başında olarak yakında Ame,.ika-

Del Va~ dönüyor 
Cümhuriyetçi İspanya hariciye 

nazın Del Vayo'nın bugün Paristen 
Madride dönmesi bekleniyordu. An
laşılan Del Vayo'nın vazifesi, Pariste 
bulunan İspanya cümhurreisini Mad
ride götürmek ve onun da mukave -
metin devamını teyit etmesini temin 
etmekti. Del Vayo'nın bu işi bapra
madığı ve onun için Madride yapyal
nız döneceği söyleniyor. 

* 
Frankoyu tanımak bahsine gelin 

ce Röytere göre, İngiltere ile Fran
sa Franko hükılmetini hemen tam
mayı düşünmüyorlar Yalnız İngiltere 
ile Fransanın müşterek hareket ede
cekleri muhakkaktır. 

Mütareke i,in müzakereler 
Bazı Fransız gazetelerine göre, 

Cümhuriyetçilerle FrankisUer arasın 
da temas temin olunmuştur. ve iki 
taraf mütareke veya teslimi müza -
kere etmektedir. 

Bn. Tabouis, Oeuvre gazetesin -
de Littorio adındaki İtalyan fırkası 
kumandanı general Gambera ile 
Frankistler arasında ihtiW zuhur et
miş olduğunu ve bunun Frankistle
rip İtalyan askerlerinin Barselona 
sokaklannda geçid resmi yapmalan 
için general Gambera .tarafından ya
pılan talebi reddetmiı olduklannı 

yazmaktadır. 

Frankistler Madridi şimalden 

bombardıman etmektedir. Dün her 
çeyrek saatte şehrin ortasına büyük 
bir obüs atıldığı halde daha sonrala
n obüslerin sayısı saatte 150 ye var
dırılmıştır. 

* XAJın:u co 1.e ("'-• "'-•'>- - ~..__._..., 

profesörü, İspanyol arazisinden bir 
ksmı İspanyol hükumeti elinde kal
dıkça ve İtalyan ve Alm8J'l askerle
ri İspanyada mevcut bulundukça, 
Franko hükumetinin tanınmaması 

hakkında Lord Halifax'a bir telaraf 
çekmi§tir. 

Londra, 18 (A. A.) - Avam ka
marasında bir işçi mebusa cevap ve
ren B. Bütler, İspanyol hük"O.meti ve
ya İspanya bankası tarafından Fran
sa ve İngiltere bankalarına yatırıl -
mış olan altınların mülkiyeti mesele-

Reuter ajansının bildirdiğine gö- ya gidecektir. Bu heyetin bir tetkik 
re, heyet ayni zamanda Fransanın İn seyahati için mi yoksa, levazım sa
gıliz modellerine göre motör ve da- hn almak için mi gideceği belli değil
ha bazı parçaları imal edebilmesi i· dir. Ancak. hatırlada olduV,u üzere 
.çin lüzumlu brevelerin satın alınma- ene Sovvet hükıimetine mılte-

gecen s · . ·ı~r sinin muhtemel olarak mahkemeler 
111 için de görüşecektir. addit defalar Amerıkadan gemı • af d h 11 d"lm · · b d ı.ı 

1 k tar ın an a e ı esı ıca e ece6 -
Daily Expres gazetesi yeni deniz ve hatta bir iki de zırhlı satın a ma . . . . . 

tn . nı bıld ırmıstır. 
şaatı hakkında qağıdakı ma!ıi - niyeti atfedilnnstl. 1 ·ı+· F 

matı vermektedir: Hender;onun nutku 1 • ngı ere ve ransa 
Gelecek sene tezgaha konulacak Bertin, 16 :1\.A. l _ Oiin -ıkşsm Milletler C!miyet!n• Bir 

olan iıki yeni dretnot kı-rkar bin ton- fİngiHz _ A'man c-emivetnnde bir Nota Gond~rdder . 
luk olacak ve 14 pus yerine 16 pus- nutuk söylemis olan tn<{iliz ~eflrt Londra, 16 (Hususı) - İngiltere 
luk toplarla mücehhez bulunacaktır Henderson. ezcümle şöyle dem\stir: hükumeti Milletler Cemiyeti umumi 

İnşa edilecek yeni muhafız gemi- "Vazivetteltl inkicınfla,.ın nihavet katipliğine gönderdiği bir nota ile, 
ler de şimdikinden daha buyuk top- berri Aİmanva tle Bahri İn'Ylltı•re e- harple meşgul olduğu zaman, baş -
larla mücehhez olacaktır. ra~ında bir do~tlulc: te,,.sı;üsfi re neti- ka devletlerle çıkacak ihtilaflan sulh 

Okyanuslarda tıcaret seyrlse[ai- celenereittne' kani im. Bu h(ivle olma- yolu ile halle ait asamble kararma 
nini himayeye mahsus 60 tayyarelik dığı takd"Tde Avrupa helak olmıya kendini bağlı sayacağını, fakat sulh 
yeni tayyare gemileri ln3a edilecek- mahk<ımdur. zamanında bu karara göre hareket 
tir. Führer ve Chamberlain. Münihte edeceğini bildirmiştir. Milletler Ce-

Kara ordusuna gelince, Harbiye İngiltere ne Almanva arMında tvi miyeti asamblesi bu kararı 928 ey • 
Bakanlığı hemen bütün 1939 bi'ltçe- bir ıınıa~mnnın tf'mt!'letint atm•islqr. lulünde vermiştir. 
sini kara ordusuna tahsis edecektir dır. Bu anlaşma. bu vadide nrfPdil- Fransa hükiimetl de Milletler 
Bir fıt'ka, deniz aşın hl7.meti için her mekte olan mesaiyi bo!'la çıkarm1ya Cemiyetine ayni şekilde bir nota 
dakika amade bulunmak üzere ta - cahc:an fena malf::satlı, kimselerin bu göndermiştir. 
mamen seyyar hal~ konacaktır. gayretlerine ra~en taha1tkuk ıııaha· ~ 

lngiliz gazetelerine göre sına tsnl edilecekt"r. Siva9~ ımhasın-
Si ahlanma masrnfının pek ziya- da İnırlltere ile Ahnanva ara1:1nda 

de artırılması İngiliz matbuatında muhalefet mevcut olduğunu söyle-
havretsiz karşılanmıştır. mek manasızdır." 

Times gazet,..si basmakalesind"" şim Almnnva Sovyetlere 
diye kadar elde edilen veya eldP. e- SilCih Satac:ak 
dilmek iiznre bulunan neticeleri gös- Moskova, 16 (A.A.) - Alnanya 
teren mi.ih"m bir bilam·o yapıyor: Hariciye nezareti şark işleri ticaret 

Gangsterler Bir 

Otel Bastllar 
Miami, 16 (A.A.) - Ruvelver ve 

mitralyözlerle müsellih olan beş hay 
dut biıyük bir otele girerek kasalan 
soymuılar ve mücevher ve para ola
rak 200 bin dolar çalmıflardır. Hay
dutlar, otel müstahdeminınden bet 
kifi ile bet müşterinin ellerini, ayak
lannı bağlaımılardır. 

"Deniz ;n.,aatında. inşa ha'inde bu- dairesi şefi Schunnrre'nln evvelce 
ı,,,..,.,n ,,,.mil"'r ge"en av nrfmda 5~4 tehir edilmlş olan Moskova seyaha
bin t,..n rribi mU!'l"'7.Rm bir rkPmıt lm- 'tinin martın onuna doWtı vukubulaca 
JHr ,,,"".,~t~ irli Bu rakknm i1kbah!lr- ~ı bild ri'rnektPdlr. S,.hunurre. S. 
rb r"'CJ bin 51i0 t,.,nn yi\~oıı>lttf'' tir. Sovvetler Birli~\ ile ı:' 1manya ara • 

p h-.c; .,tınrla. m.,hi,.,, oldulht sında fcarct miibadelelerini canlan -ı Ateı Tuğlası lıtlhsalSh 
ti re- • V""l (!' C'f"'k t"n1 ·ı+1,.,.ı mucip o- rl•rm;ık imkanl:{rtnı tetki't edcc-ekt;r. Fazlo Değll 
]"', i ..ı; ""b11k b"r t"f"lro i- Almı:ınvıının Sovvetlı>r.o ho~ levaz•- Ankara, 16 (A.A.) - İktıaat Veki-

·r 1?. .,,. z.,rf'• .. r-ı ,~t·,.,c:aJ mı bile satması ihtimal harici değil- letinden: 
' nı c; ve v k 1 n-ia d h!i d"r. Teşviki sanayi kanununa mOzey-

:z • ' c.,ı.~ır Bu husustaki rak- Zannedild"~ne göre, bu Alman yel 2261 sayılı kanun üçüncü ıru&d 
kanı bittabi gizli tutulnıaktadır. memurunun Moskovayı .dvareti J...eh- ı desi mucibince tanzim edilmiş olan 

Üc ordu iC'in efrat kaydı dn tler- liler tarafından hiçbir ititaza u~ra- fazlai istihsal nizamnamesi esaslan 
Iemektedir. Deniz için kayıt n1tktarı mamaktadır. Polonya da pek yakın- ı dahilinde yapılan tetkikat neticesin
senede 15 bin kişi, yani 1931 e naza- da Sovyetler]e bir ticaret mukavelesi de •tef tuğlası aanayiimlzde fazlai 
ran beş misli fazladır. Kara ordusu lmzalıyacaktır. istihsal olmadığı anlaf11mıp. 

Eski Dünya 
Yeni Dünya 

(Bqı J itıeidt') 

lanna göre ayar ediyorsunuz. Rad
yonuz da · gazete idarehanesinin 
verdiği haberleri alıp zaptedecek 
tertibat vardır. Önünüze gazeteniz 
yayılmağa başlıyor. 

Artık yüz binlerce lira sarfe -
derek büyük tabı makineleri ge
tirtmeğe, tevzi teşkilltı kurmağa, 
posta ile sevkiyat yapmağa ihtiyaç 
kalmıyor. Bütün okuyuc;ulannıza 

gazetenizi idarehanenizde kurdu -
ğ'unuz verici radyo makinesiyle ya
yıyorsunuz. 

Şimdi Amerikada tatbik edil -
meğe başlanan bu keşif gazetecilik 
aleminde büyük bir iııkılip yapa
caktır. 

* Bir kaç gün evvel "Günün me-
seleleri,, sütununda dünyada bü -
yük bir lnkılip yapacak diğer bir 
keşiften balıaetmi§, Amerikada Ko
lomblya üniversitesinde Uranyum 
atomunun parçalandığını yazmış -
tık. Atomun parçalanması yeni bir 
alem keşfi, insan hayatına yeni bir 
istikamet verecek yeiıi bir unsu -
run bulunuşu demektir. Atomun 
parçalanması tecrübesi llboratu -
vardan hayata geçtiği gün, dün -
ya için yeni bir ufuk açılacaktır. 

* 
Y eni Dünya bu ve bunlara ben-

zer mühim ve insanlığın is
tikbal için inkılip yapacak büyük 
keşifler arkasında koşarken, ihti
yarlamış eski dünya kin, hırs, in -
tikam, istila, büyüme hırslan için
de çalkanıp duruyor. 

Her tarafta silih ve mühimmat 
fabrikalan, harp gemileri yapan 
tersaneler geceli gündüzlü durma
dan çalışıyorlar. Kafalannı yara -
tıcı işlere, vücutlerini faydalı ve 
hayırlı faaliyetlere sarfedebile -
cek milletler bir harp hazırlığı f • 

çinde sinirleri gergin, maneviyat

lan bozuk, huzursuz bir hayat ge
çiriyorlar. Herkes birbirini öldür -
mek lçtn hazırlık yapmakla meş
mılıı-

Yeni medeniyet yaratmakla ve-

yapmakla, eski medeniyet yık -
malda, ve tahrip etmekle meşgul. 

Bir tarafta ihtiyarlamış bir me
deniyetin son çırptnışlannı, öte ta
rafta genç ve zinde bir medeni -
yetin yeni hamlelerini görüyoruz. 

Bugünkü Avrupa medeniyetini 
Roma medeniyetine benzeten, ve 
ikisinin mukadderatını müşterek 

gören filozof Kayserlinge insanın 

hak vereceği geliyor. 

-0-

lktısat Vekaleti 

Avrupaya 
Talebe Gör.deriyor 
Ankara, 16 (A.A.) - Bilgili, tek

nik elemanlann milli sanayiimiz.in 
inkişafındaki ehemmiyetli tesirlerini 

nazan itibara alan İktısat Vekaleti, 

3293 sayılı müiehassıs yetiştirme ka 
nunu hükümlerine istinaden bu se -
ne, ilk olarak Avrupaya 30 talebe 

gönderecektir. Bu talebeler Avrupa

da dericilik, yünlü ve pamuklu men
sucat tahsili yapacylardır. 
Tahsile gönderilecek talebe 15.3.939 
tarihinde, Ankara, İstanbul, İzmir ve 
Bursa gibi büyük şehirlerimizdeki 
bölge sanat okullannda açılacak mü 
sabaka imtihanlarında seçilecektir. 

Askerliğini yapmış olmak ve 
bölge sanat okulu mezunu bulunmak 
imtihana kabul şartlarının başlcala
ndır. İktısat Vekaleti bu yoldaki mü. 
racaatlan tetkike başlamııtır. 

Yüz Metre 

Dünya Rekoru 
Nevyorkta Kırıldı 
Londrada çıkan bir mecmuaya gö

re, dünya yüz metre rekorunun hay
retler uyandıracak bir derece ile N ev 
yorkta Neago isminde bir ·-ene. tara
fmdan kınldıtı bildirllmektedtr. 
9 /9 saniyede yaptığı bildirilen bu 
derece, dünya atletizm muhitini şa
şırtmıştır. Bunun dünya rekoru ola
rak kabul edilip edllm.iyeceği merak· 
la beklenmektedir. 

Gene O Dava: 

imla Karışıklığı 
da Bir Hayli 
Hazindir 

Yazan: AKA GIJNDIJZ 
(Baş~ 5 !nciJeJ 

lmlAdan bahsederken lmllnın ay 
nlmaz kaymılı olan grameri ha -
tırlamamak mümkün müdür? 

B izlerden bir mini mini feda
klrLk daha beklenebilir: 

Her işi tersine anlamamak için bi
raz incelemek külfetine katlanmak 
fed:ıkirlığı. 

Falih Rıfkı Atay 11tılahlanmız
da istikrar iıstedi. Bunu da ten an
ladık. Ne mutlu bize, menbaı fDnu
nu u16m ve ..... tan bilmem ne o
lan prka dönüyoruz! Notasından 
kasidelere aıiz eyledik. Ne olur, i
zin veneler de fiyle, haddlmb ol· 
mayarak, menbaı cehalet ve mu· 
tan dalilet olan prbe de blru Hk 
sak! Kale a•bndan kıvele idi, vav 
kaçtı, kaf kuyruiunu kaldırdı kale 
oldu. 

GörUyo~unuz ya, fiyle emtan· 
tane bir bakışla şarka bakar bak • 
mu naıd ulema keslltyorn? Fe • 
tebarek;llab ya efendtal! 

Konuya ı•lellm: Bb kendi yazı 
larıınızda kaçaklık edeblllris, fa -
kat çocuklarımuı kurtarmak Kül -
tür Bakanlıitna dil1er. Önümüzde
ki den yılına kadar çok şeyler ya
pılabileceğine inanıyoruz. Müsaba· 
kaya çıkarılan ilkokul okuma Jd. 
taplannın şartnamesine bu mad • 
deyi de katmak ıerek olıa gerek. 

Fatih Sulh Birinci Hukuk M 
kemesi Satış Memurluğundan: 

Fatma, Emine, Hadiye, Huri 
Nuriye ve Nazminin şayian mu 
sarrıf oldukları Haydarda Bıça. 
Alieddin mahallesinde Ceşme 
ka~da şarkı 8 parsel No. lu 
şap ev, şimali 10 parsel No. lu a 

şap ev, .ı;?arbı bn;akçı Ceşmesi 
Cenubu Musa Bey sokağı ile ma 
dut eski 37, yeni 1, 25, 25 / 1 No. 
ve 1830 lira muhammen kıyme 
biri iki oda bir mutfak ve bir 
layı ve di~eri de altı oda. bir m 
ta döşeli taşlık ve iki hela ve 
lumbası bulunan bir mutfak 
bir miktar bahceyi ve elektri 
muhtevi ve köşeye tesadüf eden 
bir sakı! altında bulunan iki b 
lükten ibaret ahşap ev ile Ciba 
de Gülcami mahallesinde Cib 
li - Fener caddesinde eski 22 
yeni 222 N o. lu ve 6460 lira m 
hammen kıymetli bir tarafı P 
caddeSi ve bir tarafı Hacı Dimit 
hanesi, bir tarafı lehi derya ve b 
tarafı tariki am ile mahdut ka 
ve denize nazır olan cephesi ay 
ca ahşap kaplı ve alt katta bir 
ile müteaddit odunluk ve kömü 
lüğü ve çamaşır hanesi bulun 
ve her dairede dört oda, bir h~ 
ve bir mutfağı ihtiva eden ve h 
dairenin birer balkonu buluna 
üç daireyi müştemil ve terkos 
elektri~i mevcut olan apartnna 
ve Tophanede Karabaş mahallesi 
de Çubukçular soka~ında 19, 1 
kapı numaralı sa~ tarafı Hacı 
tem Efendi arsası, sol tarafı m 
maileyhin salhanesi, arka tara 
kısmen kafesçi sokağı ve kısme 
arsa ve cephesi tariki im ile ma 
dut kagir ve geniş ve 1200 lir 
muhammen kıymetli kömilrc 
mağazası gedi~nden münkali 
halen demirci imalAthanesi izale 
şüyu zımnında açık arttırma s 
retiyle 23/3/939 tarihine müsad" 
Perşembe günü saat 14 ten 16 y 
kadar mahkeme baskatibinin od 
sında satılacakttr. Muhammen 

Kons.rvatuvar On Bir metin yüzde yetmif beşini buldu 
ğu takdirde ihale edilecektir. AK 

Mezun Verdi si takdirde son arttıranın taahhü 
Konservatuvann ağız sazları kıs- dü baki kalmak üzere 7--4-93 

mının bu ders senesi tedrisatı hitam tarihine müsadif Cuma ı?ilnü ayn 
saatte ve ayni mahalde ikinci art 

bulmuştur. Bu devrede konservatu- tmna yapılarak en son arttıran 
varın bu kısmından 11 genç mezun ihalesi icra olunacaktır. 
olmuştur. Bunların diplomalan me- 1 - İşbu gayri menkull~r üz 
rasimle bizzat Vali ve Belediye reisi rinde müseccel ve gayri müsecce 
tarafından verilecektir. hak sahiplerinin tarihi ilandan i · 

Bir lngiliz Firmasının haren 20 Rün zarfında vesaikiyl 
Teklifl birlikte müracaatları lıizımdır. Ak 

Belediyenin, İstanbul otobüs servi- si takdirde j{ayri müseccel hak sa 
sini fi.zerine alacağını duyan bir tn- bipleri paylaşmadJID hariç bll'akı 
-au- .fu.~n..-~~~~~~-M~~l-~lı.rlar. 
caat ederek ınüsaıt şeraı ~ ""' - 4~ ~ ~ 
vermek tstediğini bildirmiştir. İngiliz Arttırmaya iştirak edecekler yüz 
firmasının teklifi tetkik edilmekte - de yedi buçuk nisbetinde pey 

receklerdir. 
di~ İstimlakine karar verilen Mısır- 3 - Müşteri bedeli ihaleyi mta 
çarşısı ile Yenicami 'll'asındakı ~- dmda vermezse ihale feshedilir 

şap dükkanlarına du.·n kıyme.t takdır Yeniden arttırma yapılarak iki iha 
bl t le arasındaki fark ve zarar bila edilmiştir. Sahip1erıne te ıga ya-

pıldıktan sonra dükk~ yıktınla- hliküm müşteriden alımr. 

caktır. 
o 

Takas Komisyonu 
Toplandı 

Taka9 komisyonu dün toplanarıık 
hafta içinde yapılmış olan takas işle
rinin muamelelerini tetkik etmiş ve 
ihracat için hazırlanan mallann ih
racını tasvip eylemiştir. 

4 - Tarihi ihaleye kadar olan: 
maliye, evkaf, belediye, vergileri 
hissedarlara ve yüzde ild buçuk 
tellaliye ile 20 senelik evkaf tlviz 
bedeli müşteriye aittir. 

5 - Şartname herkesin ~örebl
lece~ surette bu~nden itiba 
açıktır. Fazla malllmat almak · 
yenler satlş 114 No. ile mem~ 
timize müracaat etmelidirler. 

Yün. ve Pamuk lpllği · ve Akmeıe 
ve aaire imaline mahaua Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin Esas mukavelenamesinin 24 üncü maddesine tevfikan 
hissedarlar u~.umi heyeti aşağıda yazılı ruznamedeki maddeleri mü
zakere etmek uzere 20 Mart 1939 tarihine müsadil Pazartesi günü sa
at 10,15 de İstanbulda Yenipostane arkasında Hanımeli soka~a İs
tanbul Hanındaki İdare Merkezinde sureti adiyede toplanaca~ndan 
laakal 10 hisse senedine sahip olan hissedarlar umumt heyet lçtimam
da hazır bulunmak hakkını haizdir. 
. ymumt heyet lctimarnda esaleten veya vekaleten h&Zlr bulunmak 
ıstı;ven hluedarlann. hamil oldukları hisse ~etlerini veya bu senet
len~ İstanb~ld.a herhangi bir bankaya tevdi edilmiş olduğunu natık 
vesıkalarmı ıçtıma ~ününden on gün evvel firketin İdare Merkezine 
tevdi etmeleri icap eder. 

Müzakere Ruznamesi 
1 - İdare Meclisi ve müraJdp raporlarmm okunması, 
2 :--; 1938 ~nesi bilanço ve hesabatmm tetkik ve tasvibi ve İdare 

meclisi ve murakıbın ibrası, 
3 - İdare Meclisinin karın sureti tevzii hakkmdakl teklifinln 

tasvibi, · 

4 - İrlare Meclisi azalığından çıkan iki zatın tekrar intihaptan ve
ya tebdilleri. 

* Ş~rketimiz Esas mukavelenamesinin 24 üncü maddesine tevfikan 
hıssedarlar umumi heyeti aşağıda yazılı ruznamedeki maddeleri mü
zakere etmek üzere 20 Mart 1939 tarihine müsadil Pazartesi günü sa
at 10,4S de İstanbulda Yenipostane arkasında Hannneli soka~nda İs
tanbul Hanındaki İdare Merkezinde sureti fevkaladede toplanaca~n
dan liakal 10 hiase senedine sahip olan hissedarlar umtımi heyet içti· 
maında hoızır bulunmak hakkım haizdir. 
~mumt heyet içtimaında esalf'ten veya vekileten hazır bulunmak 

rtıyeı lv!llsedarların. hamil olduklan hlsse senetlerini veva bu se'1°t
erin stanbulda herhan'1 bir bankava tevdi edilmi~ oldu~ıınu r~•tk 
vesi~alanrn içtima !(Ününden on ıün evvel şirketin İdare Merkezine 
tevdi etmeleri icap eder. 

Müzakere Ruznamesi 
. 1 - Esas mukavelf:namenin firketin unvanına ait 2 inci maddesi

ıun aşağıdaki şekilde tAdili: 
"$rkettn unvanı "YEDİKULE İPLİK FABRİKASI TÜRK ANO
~~ $İR~ETİ,, ~lat'ak ve mer'i kanunlar ve işbu esas mukavelename 
hükümlenne tevfikan idare olunacaktır.,. 

2 - (38 ıncı) maddenin 8dnel fıkrasmm S inci satmndaJd "Müdl· 
rana.. kelimesinin "Meclisi İdare Azalarma,, suret.inde tashihi, 
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Hazımsızhğı, mide 
yanmalarını 

TAN 
Ağızdaki tatsızlık ve fena kokuyu 
izale eder. Fazla yemekten sonra 

17 - 2 - 939 

Kadın, erkek, herkea ve her yafta 
aabahlan aç karnına bir 

kahve kaşığı giderir, hazımsızlıktan gelen uyk\ı- MiDE 

Kanı tasfiye eder, ftrİa " 

basurun tedavisine 
kuvvetli surette yardım eder. 

MAZON 
MEYYA TUZU 

almalıdır. 

auzlufu defeder, Mide ve Bar
aakları boşaltarak ve vücudunuzda hissettiğiniz Hiçbir mümasil müstahzarla 

kıyas kabul etmez. KABIZLIGI Ağırlığı MAZON iaim HOROZ markuma 
dikkat. Sağlığınızın nazımıdır. izale eder. derhal hafifletir. 

Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S t N G E B saatleriııln 
yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 ilA 500 liradır. 

- EMSALLERİ GiBi ON BEŞ SENE GARANTILİDIB -
Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 

S 1 N G E R SAAT MAGAZAIARJ ._ lstanbul Eminönfl. Tel: Z19H. 
lstimlik dolayisiyle mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunmuştur. 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: (Kat"acabey Bandırma yolunun 

2 + 500 kilometresindeki Karadere köprüsünün ahp.p olarak inşası) 
dır. 

Keşif bedeli 12500 liradır. 

2 - Eksiltme 3-3-1939 Cuma günü aaat 18 da Bursa Nafıa Mü
dürlüğü eksiltme komisyonu odltsında kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

3 - Bu işe ait metraj, keşif, proje, fenni, hususi, kapalı zarf usu
liyle eksiltme, Bayındırlık genel şartnamelerile mukavele projesi 
Nafıa dairesinde görüleceği gibi lstiyenler 63 kuruş mukabilinde bi
rer nüshalannı alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 937 lira 50 kuruş mu
vakkat teminat vermeleri, üçiincü maddede yazılı evrakı kabul ve 
imza etmeleri, bu inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet vesikasını 
(Bu vesika eksiltme yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir 
istida ile Bursa Viliyeti makamına müracaat edilerek Nafıa Müdür
lüğünden alınacaktır.) Taliplerin 1939 yılında alınmış Ticaret Odası 
makbuzu ile birlikte teklif mektuplannı 2490 numaralı kanunun hü
kümleri dahilinde hazırlayıp 3-3-1939 Cuma günü saat on 1.>eşe 
kadar komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ilin olu-
nur. Postada vuku bulacak geciJrmeler kabul edilmez. (883) 

Türk Hava Kurumu 
Ankara Şubesinden : 
1 - Ankara merkez kazasının tayyare piyango biletleri satışının mtı

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

yebilirler. 
3 - Teklifte bulunabilmek için taliplerin asgarf on bin liralık nakit 

veya banka mektubu veya arttırina ve eksiltme kanununun kabul et-
tiği esham ve tahvllit vermeleri şarttır. . 

4 - ihale kapalı zarf usulile ve arttırma, eksiltme kanununun tari
fatı dairesinde ll/Mart/1939 cumartesi günü saat ON altıda Ankarada 
genel merkez binası dahilinde şubemiz idare heyeti huzurunda yapıla
caktır. 

5 - B.u ffe talfp olanların lhaJe gtinfinden bir gfin evvel yani cuma 
günü saat ON altıya kadar teminat ve teklif mektuplanm ayn ayn zarf 
içerisinde olmak ümre bir zarfa koyarak makbuz mukabili '1Jbemize 
vermeleri lizımdır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeye-
cektir. (488) (977) 

ı· 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yemek isterseniz ı 

tzM1RtN 
AŞÇIBAŞI 
Markayı tercih ediniz. 

SAGLIGINIZI 
KD HUYUNUZ: 

En hO§ ve tabii meyva usare-

l
'erinden yapılmıştır. 

ı Taklit edilmesj kabil olma • 
1 yan bir fen harikasıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEVOOlıU tSTANBUL 

ZAYİ - 14 Mart 1334 tarihind 
Galatasaray Lisesinden almiş oldu 
ğum tasdiknameyi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisipin hükm ·· 
yoktur. 595 Hüseyin 

1-______ l ı" Harici Askeri Kıtaat ilanları 
Miktarı Cuısi 

Kil.o 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 

Bir Tercüman Ahnaeak 
Ait olduğu Muham- Muvak Eksiltme- Eksiltme 

men B. kat T. nin ş. G. T. saat 
Lira K. Lira K. 

80000 Sığır, koyun G. Anteb Hd. Tb. 24000 
keçi eti 

1800 K:. zarf 24/2/939-14 
cuma 

23000oun . 
- 26450 1983 75 27/2/939-14 ...._ - " Pazartesi 

600000Arpa 
Anteb birlik le. 22500 1687 50 .. 27 /2/939-15 

Pazartesi 
400000Arpa 

15000 1125 .. 28/2/939-10 • • Salı 
450000K. o - .. 18000 1350 .. 28/2/93914 • • Salı 

1 - !:ksntmeye konulan mevadı iaşenin miktarlan muhamme~ be
delleri muvakkat teminatlan eksiltmelerinin pkli ve icrası tarih ve 
saatleri Yllkarıya yazılmıştır. 

.2 - İstekliler şartnamesini her gün Urfada tümen satınalma k~ 
llUSyonunda okuyabilir. Ve komisyondan Una ait olan şartname bır 
lira otuz kuruş mukabilinde ve diğerleri parasız alınabilir. 

3 - Eksiltmeler Urfada Tümen satmalma komisyonunda yukarda 
1'8Zlh tekil, tarih ve saatlerde yapılaeaktır. t" 

4 - Teklif mektuplan eksiltmelerin yukarda yazılı açma saa m
den bir saat evveline kadar satınalma komisyon reisliğine makbuz 
m~kabilinde Verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra mekt~plar ka~ul 
edilmez 2490 sayılı kanunun 34 ci maddesine uygun şekılde posta ile 
gönderilecek teklif mektupları kabul edilir. 

5 - Şartnamenin 4 nci maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 
teıninatı konulduğu zarf içersine konulacaktır <745> 

Keşif bedeli 77568 lira 8 kuruş * 
olan İzmirde üç adet garaj yapl81 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuş-
tur. Eksiltmesi 24/2/939 cuma 

nunf teminat ve 2490 sayılı ka -
nunun 2, 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgelerile birlikte ihale saa -

tinden behemehal bir saat evve • 
line kadar zarflarını Ankarada M. 
M. v. satınalma komisyonuna ~er 

liinü saat 11 dedir. tık teminat 
5129 lira olup fartnamesi 388 ku -
nış mukabilinde komisyondan •· 
hnır. Eksiltmeye gireceklerin ka- meleri. (812) (785) 

Oeylet Demiryollari ve Limanları i'şletme U. idaresi ilanları 
1 bina ve vagon camlan Muhammen bedeli 58703 lira olan 79 ka em usulü ile An-

3/Nisan/1939 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 

karada İdare binasında satın almacakt~. akk t teminat ile ka-
Bu işe girmek istiyenlerin 4185,15 liralık muv.. a t 

14 
30 a kadar 

. klifi . aynı gun saa ' nunun tayın ettiği vesikaları ve te ernı 

komisyon Re'sliğine vermeleri IAzımdır. e Dairesinden, Hay-
Şartnameler parasız olarak Ank~da Malzem aktır. (927) 

darpaşada Teselliim ve sevk Şefliğinden dajıtılac 

1 

'(eni Bilet Satıı Glıelerl 
Muntazam Posta seferleri yapan Vapurlanmızla seyahat edecek 

yolculara bir kolaylık olmak ve izdiham vukuuna mahal kalmamak 
üzere bilet satış gişeleri arttırılmıştır. 20 Şubat 1939 Pazartesi günün
den itibaren faaiyete başlayacak olan satış yerleriyle buralardan sa
tılacak biletlerin cins ve nevileri aşağıda yazılıdır: 
ı - K:araköydeki acentelikte: Bütün hatlar için kamara biletleri, 
2 - Galata Rıhtımında deniz Ticareti binasına bitişik gişelerde: 

Bütün hatlar için güverte biletlerl 
3 - Tophane rıhtımındaki yolcu salonunda: Marmara havzasile Im

roz hattı postalan için kamara ve güverte biletleri. 
4 - Sirkeci yolcu salonundaki Gişelerde: .Mersill, Ayvalık, Bartın 

hatlan için kamara ve güverte biletleri. 
Fotoğraflı Gidiş-Dönüş ve halk biletleri almak isteyenlerin Vapur

lann hareket günlerinden bir gün evvel müracaat etmeleri menfaat-
leri icabındandır. y 

,İnhisarlar. Umum Müdürlüğü İlanları 

I - İdaremizin Çamaltı tuzlası için alınacak 2 adet dizel lokomotif 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli sif İzmir "5400" lira % '1,5 muvakkat teminatı 
"405" liradır. 
ll - Eksiltme 3/4/939 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.30 

da K:abataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım K:omisyonunda 
yapılacaktır. -

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

IV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız tekliflerini 
ve detay resimlerini eksiltmeden bir hafta evvel inhisarlar Umum Mü-

İdaremiz kadrosunda açık bulunan "200,. lira aylık Ocretll tercü
manlığa çok iyi almanca bilen tayyareciliğe ait fenni tercümeler ya
pabilecek bir tercüman alınacaktır. 

1 - Mektep phadetnamesf., 2 - Zabıta ve adliyeden alınmış hüsnü
hal mazbatası. 3 - Sıhhat raporu, 4 - Askerlik vesikası, 6 - Şimdi
ye kadar bulunduktan yerlerden aldıklan bonservisler ile birlikte 
25/2/939 tarihine kadar idaremize müracaatlan ilin olunur. (460) (918) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
7/3/939 Sah Günü Saat 14 de Nafia Müdürlüğü Eksiltme komisyonu 

odasında (5971.57) lira keşif bedelli Haydarpaşa Nilmune Hastahanesi 
bademe koğuşu inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muka~le, Eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, husust ve fennt şart

nameleri, proje, keşif hülisasile buna müteferri diğer evrak dairesin
de görülecektir. 

Muvakkat teminat (448) liradır. 
İsteklilerin en az bir teahhütte (3000) liralık bu ite benzer if yaptı

ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vi
liyetinden eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmı§ ehliyet ve 939 )'a-

lına ait Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri (1034) 

O 1 K K A T 1 4!!!!!!!mı. l ~ Saç bakımı ' 

~Pi KOGLU 1
1 

GBHllltöa en blrboci prtL I 

SUCUKLARINI 
Tercih ediniz. 

Haliı koyun ve ıığır etin
den mamuldür. Bütün bak
kallarda abbr. 

Taklltlerlnden sakınınız. 
~i!!i!iii!!iiiiii!~ Telefon: 24340 ~!!!!!i!!i!ii!!!' 

1 
• Petrol Nizam 

Kepekleri ve saç dökülmesini 
eda'ri eden tesiri mücerrep blr 
iliçtır. 

dürlüğü Tuz Fen Şubesine berayi tetkik tevdi etmeleri ve teklifleri- 1stanbul İklnei İflia Memurluğun-
nin kabulünü mutazammın vesika almaları lizımdır. daa: Müflla Avonduk Masasına mü-

KAYIP : K:umkapı nüfus memur
luğundan aldığım hüviyet cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. 

Kumkapı Çadırcı Ahmet ca
mii sokapnda No. 19 Vasil 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanun! vesaik ile % 7,S güvenme racaat eden Hazinenin istediği 8640 
parası makbuzu veya banka mektubunu ve münakasaya iştirak vesi- Lira Borçtan dolayı Hazineye lpotek
kasım ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale günü ekllltme saatin- li olan Ankaradaki Gayri Menkulün 

den bir saat evveline kadar yani nihayet saat 14.30 a kadar mezktlr ko- Bedelinden mevcud mikdann evvel ojlu Ariıtoklis Sevastopulos 
misyon bllfkanlılma makbuz mukabilinde vermeleri lhımdır. (1035) emirde Hazineye mümtazen tahsisi -------------
--------------------------- ve itan ve bakiye alacağın Masaya 
' k ydi hakkı d ki tal M M"' mevcud olmadığından 6 ncı Sıraya 

Ferlköy Maliye Şubesi Tahıll $efllğlnden : s~iğince te~~ edile:k s':ı~lan u:;:; kayd için müracaat halinde tetkLlcat 
Dolmab8h,.. Hava Gazı Şirketinin muamele vergisi borcundan dola·· ı la ak . b ifa 

1 .,.- üsadif ri Menkulün Tapu kaydında ve Mlib Y. apı r ıc.a ı o urun. ak üzere yı haciz altına alman elli ton kok kömürü 17 /2/939 tarihine m 
Cuma günü saat 15 de Dolmabahçe Hava Gazı §irketi merkezinde satı- rez tezkerede Hazinenin imtiyaz id- ımtiyaz iddıasının reddıne karar ve-
lacaiı ilin olunur. (1024) dlasını Varid kılacak bir gt1ııa kayd rilm1§ olduğu ilAn olunur. (15057) 
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Avrupanın 140 kuruşluk Meyva 
Tuzlarına mukabil 

Şişe 25 • ::n40 • ~~~60 • ~~~~100 kr. 

EY 
•• 

lıtihasızhk - Hazımsızhli • Şişkinlik • Bul~n+ı • Gaz -
Sancı • Mide bozukluğu • Dil • Barsak ataleti • 
inkıbaz • Sarılık • Safra - Karaciğer Sıkıntı -

Sinir • Horlamak ve bütün mide ve barsak 
rahatsızhklarına karşı 

HASAN MEYVA ÖZÜ KULLANINIZ. 

TAN 

n 

10 Llrft Pe~ln 

Bakiye: 8 aylık taksitle 

T. L. 

17 - 2 - 939 

Bildiren fiatlar lstanbulda teslim 
içindir. Taşra için bu fiata ufak 
bir fark ilave edilir. 

Taksitli satış yalnız Merkez. Şu
be ve acentalarırnız tarafından ya
pılır. Şube veya acentamız bulun
madığı yerlerde satış hususi iskon
to ile yalnız P.eşl!LY .. ~J~ılır. 

Mide için her yemekten sonra 1-2 tatlı ka ığı yarım hardak su içinde ve 
müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 corha knstğ1 
yanın bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN l\IEYV A ÖZÜ 
mcyvalardan ve mcyvaların özlerinden yapılmış bir harikai san'attır. 

Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzJanndan daha yiiksek olduğu kati· 
yetle sabittir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş mi 1i daha u· 
cuzdur. HASAN l\IEYVA ÖZÜ yalnız bir türlü olup şckcrsi.ıdir ve çok 
köpürür. 

ROMATiZMA, 
LUMBAC:10 

~t!'A:,n yeni otomalik buluşlu ahizeleri her müşkülü bir çırpıda halletti. 
RCA'nın piyasaya yeni çıkardığı ahizeler radyoculuğun şaşılacak icatlarından biridir. 
tsır tıaVddlSI Oaklkd5tn0CI Clfelyaıı 1 Utr programJ zcımanındel ~QllCIY<Ul lCIUYV QlllQIQIYm•u 10.n.~1 tv•-•7- _,('.__, • t;•-,•·~ 

ARKA - BEL - DiZ 
ne kadar titizlendiği malumdur. __ 
Şimdiye kadar bir düğmeye basmakla arzu edilen istasyonu bu1abilen makineler için 250 lirayı gözden çıkarmak la-

KALÇA AGRILARI zımdı. 
3ugün RCA'nın her keseye elverişli ve beş otomatik düğmeli yeni ahizeleri piyasaya ~ıktı. Bu makineler fiatı ve mü-
kemmeliyeti itibarile meraklıları hakikaten şaşırtıyor. 

ve S 1 Y A T \ K 'e KARŞI 95 modeli be$ lambalı uzun ve orta dalgalarda otomatik buluşlu yeni RCA'lar kaç lirayadır bilivor musunuz? 

Yalnız 2 ÇARE VARDIF 
1 • B URSA ve YAL O VA 

KAPLICALARI 

TUP 

os 
anti.setJcik 

DIŞ MACUNU 

kullanınız Lez 
zcU noş, rı şle

rl inci gl~.ı par 
latan Knı•rosu 

dünyada mll
Y•>nlarca :ı:e

vat seve seve 
kullanırlar. TO 

pün muhteviyatı teksif edilmiş olduğundan urun mUddctl" ihtiyacınızı temin eder. 
Büyük tupU 40, küçük <fipU 221 kuı-.ıştur. 

Sahibi ve Neırlyat M OdOrU Halli ı..Otfl 

DÖRDÜNCÜ Ga:ıeteclllk ve Neırlyatı 
T. L. Ş. Baeıldıllı yer TAN Matbauı 

Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa iimatla tavsiye ettikleri en mükem
mel bir kuvvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder. Her zaman gençlik, 
dinçlik verir, zeka ve hafıza kudretini yukseltir. Sinirleri adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizli 
ği, fana düşunceleri giderir. Vücut makinesine lazım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı daima 
azim, irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak tembelliğinden ileri gelen muannid ink.ıbazlarda, bel gevşekliği ve 
ademi iktidarda şayanı hayret faydalar temin eder. 

FOSFARSOLU; diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa, devamlı bir surette kan, kuvvet, 
iştiha yaratması ve ilk kullana.nlarda bile ~~ize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tüo, grip, zatürrie, 
ıtma ve umum kansızlıkla netıcelenen tehlıkelı hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir der 
~an şurubudur. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. 

VERESiYE: 
7 O. - Liraya 

Yeni senenin " ucuz fiatlı " yeğane otomatik makinalarını dinlemek.ve fev~ 
ladeliğini anlamak üzere hemen koşunuz:. 
Sonra gec; kalırsınız. 
Çünkü 95 modeli otomatik RCA'lar kapı~ılıyor. 

BOU~L~ 

G R 
Nevralji 

BiRADERLER 
ISTl'NBUL·ANKAR*İ ZMI~ 

1 p 
NEZLE - KIRIKLIK BAŞ 

DIŞ AGRILARI 

Soğuk algınlıklan - Kırgınlık ve bütün ağrılara kartı 

EN IYi CARE 

DIR 

ismine dikkat ediniz. 


