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5 KURUŞ GONLOK SiYASI HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN guetesinin okuyucularına 150 kunt~a verdiği 
elliyi mütecaviz kitaptan mürekkep tam takıma ait 

KUPO NU D U B 
l!tı kuponlardan 15 tane getirene kitaplar İstanbulda 150. 
memleket dahilinden gönderilenlere 200 kuru!'öa verflir. 

Bitaraflar lngiltereyi Protesto Etti 
Alman Mallarının 
Zaptına Başlanıyor 
Bitaraf farın 2 Alman ve 

Hasara ağratddığı tahakkuk fM!en lngilizlerin en son sistem kruvazörlerinaen: Bellast 

Zarar ve Ziyanı Bir de Holanda 
Tahfif Edilecek Vapuru Battı 

Nihayet 
HARP 

\ Londra, Herşeye Rağmen Verilen 

Ve Kararlarm Tatbikine Ait Emirna~eyi 
Tanzim Etmeğe Başladı 

Almanya, lngiltere 
Belçika U zerinde 

Keşif Uçuşları Yapıldı 

Mayinler Temizleninciye Kadar 

Londra Limanlarma Gemilerin 
Girmesi Yasak Edildi 

. Başlamış 

Bulunuyor 

Londra, 25 (Hususi) - Müttefiklerin mayin 
harbine karfı Alman ihracatım müsadereye 
karar vermeleri ve böylece iktısadi harbi tid
detlendirmek istemeleri bitaraf devletlerin te. 
tebbüslerile kartılanmı9tır. 

Londra, 25 (Hususi) - Adolf Vermen adı
nı b.fıyan 8500 tonluk Alman vapunı, esir düt
memek için bugün Atla.a Okyanusunda müret. 
tehab tarafından batınlmıftır. Vapurun 35 yol
cusu ve 120 ye varan mürettebatı kurtarılmıştır. 

' Almanlar 7 Tayyare Kaybettiklerini itiraf Ediyor 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL p . 25 (H ") B - '"h' b' h h b. l 

Harbin on ikinci haftasına gir
miş bulunuyoruz. Polonya 

harbi biteli tam iki ay oldu. Kış gel. 
meden katt bir netice almak mecbu
riyetinde bulunduğu zannedilen Al-

..ı • • .... ., ıÖ ' 

ans, uısusı - ugun mu ım ır ava ar ı o mamış-

tır. Fakat son günlerde çok ehemmiyet arzeden hava harpleri 
hakkında tafsilat verilmektedir. Umumi hava karargahı şu resmi 
tebliği 'netretmİftİr. 

----, 22 Teşrinisanide beşi toprakları---.... ..,_ ----ı l m17rtıı olmak üzer.e altı düsm~n tay-

ı- T A L y A yaresi diişürülmü,tür. Bunların he§J 
de "Messers Schmidt 109,, markalı 

Bugün İngiltere, Holanda, Belçika, 1 
J aponya, ve İsveç hükumetlerinden 
protestolar almıştır. Lord Halifax bu. 
gün müteadit sefirlerle görüşmüş bi. 
tarafların uğrayacağı,zararlann tah_ 
fifi için İngiiterenin elinden geleni 
yapacağını söylemiştir. 

Ayni mesele Romada da k.Drnısul-
mu~tur. 

Jtalya ve &bloka 

Roosevelt, 
İlkbahara 

H r Bitecek nerede ve nasıl kati bir darbe indir. 
ntlye teşebbüs edeceği merakla bek. 
leniyor, ve Hitlerin zaman kaybet· 
mekte olmasını izah için bir çok se-
bepler bulunuyordu: 1 

Alman Erkanı Harbiyesi Gnrp f 
Cephesinde bir t aarruza t arnf tar ! 
değildir. 

Alınan kumanda heyeti Rotan. 
danın işgaline muvafakat etme. 
miştir. 

Durmadan 
Hazırlanıyor 

Taleplerini Is' a~ 

tayyarelerdir. Bu tayyarelerden iki. 
sinin pilotu ölmüştür. 

23 teşrinisanide sekiz düşman tay. 
yar esi düşürülmüştür. Bunlardan ye-

• di tanesi "Dornier 1 7'', biri "Rinken 
i 3,, markalı tayyarelerdir. 
• Bunlardan dördünün mürettebatı 

' 
ölmüş "Rinken 3,, markalı tayyare
n in içinde bulunan dört kişiden iki
si de ölmüştür., Diğerleri esir edil
mişlerdir. 

İtalya hariciye nazırı, Fransa sefiri ' 
ve İngiltere maslahatgiizarı ile görüş~ 
nıüş ve Alman ihracat eşyasına karşı 
F ransa ve İngiltere hükumetleri ta. 
rafından tatbik edilen ablokanın İtal
yan ticareti üzerinde yapacağı te
sirlere her ikisinin de nazarı dikka- j 
tini celbetmiştir. 

Diyor 

IDtlerle Alınan Erkanı Harbiye. 
si arasında ihtilaf vardır. 

Bitlerle Nazi Şefleri ara~ında 

geçimsizl ik başlamışhr. 

Almanya dahilinde vaziyet iyi 
değildir. 

Çekoslovakya ve Avusturvada 
isyan vardır. 

Vesaire, vesaire. 
Bu rivayetlere rağmen Almanya. 

ııın ergeç bir taarruz hareketine geç
mesi bekleniyor, ve bu taarruzun şek
li etrafında IDuhtelif tahminler ya
pılıyordu. 

H itler, 50Ih teşebbüsleri..,..aka. 
mete uğradıktan sonra. Al

:r:ııanyanın yegane düşmanı olarak 
İngiltereyi göstermiş ve dört yüz 
tnilyonluk bir insan kütlesine hükme
den bu 40 milyonluk adayı yok ede
ceğini bildirmişti. Fransayı düşman 
telakki etmiyor ve Fransız toprak. 
larma tecavüz etmiyeceğini ilan ecH
yordu. 

İngiltereyi imha için de Almanya· 
nm dünyayı hayrete düşürecek gizli 
bir silahı bulunduğunu bildiriyordu. 

Bütün sulh teşebbüsleri akim kal
dıktan, yapılacak taarruz hareketi 

(Sonu Sa: 6. Sü: :n 

Ettirmeğe Azmetmiş 1 

Mareşal Bal.bo 

. . 

Milano, 25 (A.A.) - Relazioni İn
ternazionali bazı bitaraf memleket.. 

lerin harbin bidayetindeberi İtalya

ya karşı vaziyetlerinde mühim deği

şiklikler olduğunu kaydetmektedir . 

İtalya, Mussolini t~rafından karar

laştınlan son askeri tedbirlerin daha 
yakından mütalaa edilmesi lazım 

geldiğini bütün memleketlere anlat. 

mıştır. Genç İtalyan İmparatorluğu 
kuvvetlerini mütemadiyen arttırmak 

tadır. Hayati menfaatlerini müda{a. r .. A ~~:. ~ ~~;.:ij~·· ... I :.~ı:::;~:plerini isaf ettirmiye az-
Londra, 25 (A. A:.) TL 

. DMuahİarrriyrimaizrAkenaliGkiı.lnedur''ziı"n i mes gazetesinin Roma muhabiri 
ise Mareşal Balbo'nun Libyadaki mü 

av mevsimi münasebetile avcı. sellah İtalyan kuvvetlerinin şeflerini 
lığa dair bir seri yazısını neşre Mussolini'ye takdim etmesi keyfiye-
ba~lıyoruz. Sayılı avcılardan o- tinin İtalya'nın hazırlandığına bir 
lan Aka'nın, bu mevzu daki ilk delil teşkil ettiğini yazmaktadır. Bu 
yazısı hugiin yedinci sayfamız. hal İtalyanın her ihtimale karşı ha-
dadır. Bu rok enteresan av yazı. zır olduğunu da teyit eylemektedir. 

l lannı kariİerimizin zevkle takip İtalya büyük bir dikkatle Akdeniz_ 
edeceklerinden eminiz. i" de iktisadi ve siyasi menfaatlerine 

• • • • •• • • .. • ••••• •• • • • • • .. • karşı yapılacak bir tehdidi kollamak 
tadır. 

Almanya üzerinde 
Londra, 25 (Hususi) - İngiliz tay· 

yereleri bugün Almanya. üzerinde u
çuşlar yaptılar. Ve bir çok kıymetli 
resimler aldılar. Vilhelmshafen'in de 

Daily Telegraf gazetesinin Roma 
muhabiri teknik bakımından Italya 
tarafından yapılan teşebbüsün "pro • 
testo,, mahiyetinde addedilemiyece
ğini, bu teşebbüsün sadece !talyc:n 
menfaatlerinin muhafazası endişesi
le yapıldığını yazmaktadır. 

Emirname hazırlanıyor bir çok mühim resimleri alınmıştır. 
Almanlar dün Fransanın garbi tl- İngiltere hükumeti ise Alman mal-

zerinde yaptıkları keşif uçuşu üze • larının müsaderesi işini meriyet mcv 
rinde 7 tayyare kaybettiklerini itiraf kiine koymak için bir emirname ha. 
ediyorlar. Halbuki müttefikler dün :ı::ırlamaktadır. Emirnamenin salıya 
hava harbi olmadığını bildirmişlerdi. neşri bekleniyor. Muharip olmıyan 
Şimdiye kadar vuku bulan hava memleketler tarafından ileri sürülen 

harplerinin verdiği netice, Almanla· itirazlar dolayısile tehır edilmiyeceği 
rın bugüne kadar çıkarmış oldukla- fakat bu emirnamenin, mevzuubahis 
rı bütün tayyarelerin müttefiklere a- itirazların nazarı dikkate alınarak 
it tayyarelere tefevvuk edememele- tatbik edileceği temin olunmaktadır. 
ridir. Buna mukabil müttefiklerin Belçikanm te~ebbüsü 
tayyareleri daima galebe çalmış ve Fransada ayan meclisinin hariciye 
daima üstünlüğünü göstermiştir. encümeni Almanyaya karşı tatbik e. 

İngiltere üzerinde dilecek iktısadi ablokanın takviyesi 
Londra, 25 (Hususi) - Dün Shet~ meselesini görüşmüştür. Encümen, 

land adı:ıları üzerinde Alman .. tayya- ı (Sonu Sa. 6, Sü. 5 ) 

(Sonu Sa: 61 Su: 6) _ ------------

·~Jmanva üzerinde muvallakıyetli kefil uçuşlan yapan 
son mtem ltlllilu tayyareleri. 

ll1ister RooseıJelt 

Vaşington, 25 (A.A.)- Ame· 
rika Birle~ik Devletleri Reisi 
Roosevelt, gazetecilerle yaptığı 
görütme esnasında harbin önü
müzdeki ilkbaharda biteceğini 

ümit ettiğini söylemittir. 
Roosevclt bu sözünü milli müda

faa masrafları bahsinde gazeteciler
den biriyle konuşurken sarfetmiştir. 
Bu söz üzerine gazeteciler fazla iza
hat almak için ısrar etmişlerse de 
Roosevelt bu sözüne hiç bir şey ila
ve etmemiş ve ümidinin neye istinat 
ettiği bahsinde herhangi bir emare 
vermemiştir. 

Havas ta şu malumatı veriyor: 
Harbin İlkbaharda biteceğini söy

lemekle Roosevelt, resmi mahfiller. 
de ve Amerikalı müşahitlerin büyük 
bir kısmında hakim olan kanaate 
tercüman olmuştur. Amerika Cüm-

' hurrcisi derpiş edilen sulh ün nev'i 
! hakkında bir şey söylememiş ise de 
' siyasi mahfillerde beyan edildiğine 
göre bu sulh ancak müttefiklerin 
Jıarp gayelerine uygun bir sulh ola
bilecektir. 
İ========================== 

f •• ~:~·i:;:~;. ;::;1;: ... 
Fevkalade Tipler 

Muharrir uk:ıda,ımız Kandemlrln 
tıazırladıiiı bu dikkate deqer ıerlye 

alt yazıyı iki gündenberl çıkan kı· 

ıımların hul~salarile blrllkte 6 neı 

uyfamızda okuyunuz. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Bu vapur, harp çıkması üzeri.ne 
Portekiz limanlanndan birine iltica 
etmişti. Bundan başka Batuki adını 
taşıyan ve Mozaika iltica eden 9000 
tonluk Alınan vapuru da dün gece.. 
leyin bu limandan çıkmış bulunu.. 
yor. En son haberlere göre müttefik.. 
lerin filoları Cenubi Amerika sahille.. 
rinde üç Alman 
mı şiardır. 

Bir Holanua 

vaourunu va.kala.. 

vapuru };attı 

Dün haber verdiğimiz gibi İngilte'. 
reye ait Mangalore vapuru bir mayi.. 
ne carparak batmıştır. 
Holandanın yeni petrol gemilerin. 

den biri olı:ın Slidreht de batmıştır. 
"Simon Bolivar., vapuru felaketi. 

ni takip eden bu haber Holanda mab. 
fellerinde büyük bir heyecan husu. 
le ~etirmic;tir. Matbuat bu haberi bü. 
yük baslıklar1a ncı::rctmekte. fakat 
simdilik tefsirlerde bulunmamakta. 
dır. 

Bir Alman denizaltısı tarafından 

batırılan Slicdrecht ismindeki Holan. 
da vapurundan kurtulanlardan 5 kişi 
İngilterenin doğu - şimal sahiline çı. 
karılmşıtır. 

Milliyeti henüz meçhul büyük bir 
vapur bugün Holandanın şimal sahL 
linde Schiermoninsoog civarında ka

(Sonu Sa. 6. Sü. 4) 

-----·EN SON DAKiKA 
Londr ••. 25 ı Hususi ı - Lcvr. 

zim nazırı Mister Burgin lngi ' tl'
rctıin bütün imparatorluk ıp tid, ı 

maddelerini seferlıcr ettiğinı , 
bGırbın başlangıcından itiba ren 18' 
milyon sterlinlik maddeler sipari~ 
ettiğini, sonra Ingilterenrn büt uı . 
dünya ile muvasalasını idame ctt -
ğinı, Rusya ile 1'urk ıycye de gu 
vendiğiru söylemiştir 

* Londra, 25 ( Husu:.ı J - Bir lta •• 
yan v<ıpuru ıJe seyahcıt eden 2 .>• I 

Alman, Marsı .yadu Levkil edılmıy 
Ve Alman pu,, ı.a çantaları da muı.a. 
dere olunmu§tur. 

* Roma, 25 (Hususı) - lielc~~' 
· Mytn ycdısınde tov ı a.n .. cak o .aıı 
şisı cJıvcııu muttcüJ<ler ta.rdlı. . ... . 
iktısaw ııaı-uııı lcytlu.11 mcı.e.w:.11, 
de 80ru~ccd< vt: 1ta.ly<m menia,ü
leri ile ala.kadar olacaktır. 

.... 
Tan, makinesindeki hurusf terti ba t sa
yesinde bu sütunda her gün en son da
kika gelen haberleri verecek tir . Haber 
olmadığı gün bu kısım boş kalacaktı r. 
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rebest!~ 
· Yazan: NACI SADULLAH 

A imanlar, Fransızlarla İngilizle. 
rin aralarını açmıya çalışı. 

yorlar. 
İngilizler ve Fran~ızlar da, bitta. 

bi, Almanyayla Sovyct Rusya ara. 
sındaki anlaşmanın bozulmasını isti. 
yorlar. 

Belki hatırlarsınız: HaTt:ten e\"Vel. 
ki Fransrz gazeteleri Mussolini'nin 
karikatiirlcrilc cJ.oluydu: Mussoliniyi, 
Bitlerin o~·tmcağı seklinde göstl'r. 
miyc çah~an hu karikatiirlcrin gaye. 
leri, bittabi, İtalyan devlet reisinin 
izzeti nefsini yaralamak. onu. İtalyan 
milletinin göziinde kiiçük dii§iirmek 
ve bu suretle, İtalya ile Almanya a. 
rasına bir kara kedi sokmaktı. 

Şimdi, avni gazeteler, Bitlerin ka. 
rikatürlerilc dolu. 

Bu sefer de, Mu~oUnin o raman. 
ki yerine HHler, Bitlerin o zamanki 
yer.ine de Stalin konuluyor. Ve şim. 
di de, Bitler, Polonya harbinin ba. 
şındanheri, Stalinin tnzağın!l tama. 
mile diişmü' gösteriliyor. Bittabi hu 
seferki maksat da, Sovyetlerle Al. 
manlar arnsmdııld birleşmeyi onle. 
mek ... Bu neticeye kavmpbilmek i~in 
iki tarafın kulJandığı silah da, bitta. 
bi sadece karikatür1erden ibaret de. 
ğil, bu gaye uğrunda sade nükte de. 
ğil, ;havadis de icat olunuyor. Sade 
gazeteler değil, radyolar da çalı51. 

yorlar. Ve ~ade mhah muhaTrirlcri 
değil. başmakale yancı1an da, ala. 
bildiğine zeka Tıarcıyorlar. 

Bunun irindir ki, gazetelerde oku. 
duğumuz, radyolardan dinlediğimiz 
havadisler arasından, hakikilerinl, 
veya maksatlı mahsusla uydurulmuş 
olanlarını ayıklamak, her babayiği. 
tin kolay 'kolay hcceremiyeccği bir 

· marifet haline giriyor. Ve en basit 
havadisleri, en bac:it nükteleri, en 
:basit karikatiirlerl; hol mechnllü bir 
0

mn!ldclc halle'1er gibi, azami derece. 
de dikkatle gözden gedrmck laz1m 
geliyor. Ben, bu ince zek~ muhare. 
besinin, hilhn~sn mizah cephe'linde 
gecen safhasınr, derin bir zct·kle tn. 
\:ip ediyorum. Zira te1HlrÜz ettirmiyc 
çalıstığım siyasi hedeflerini bilmek, 
Te tesirleri altında kalmamak şarti. 
le, bu mücadeleden doğan inre oiik. 
ıteleri, • hiçbir zarar görmetlen • tat. 
mak imkansız değil. Mesela. bira7. 
evvel, fransızca L'Ocu\'Te gazetesin. 
de. bir fıkra okudum. YazıtmAsındaki 
aşikar maksadı sezmekte güçli.ik cek. 
ınedP.im halde. bu fıkranın niiktec:i. 
ni tebessiimle karsılamaktım kendi. 
mi alamadım. • Kendi alc~·hlerindc 
olduğu halele • bu nükteyi okuduk~ 
lan zaman. Almanlar hile ~·füderini 
l:ınnıc;tnramamıslardır sanırım. 

L'Oeuvrc'iin ya7.dıi'tma O'iirc. :l\fos. 
kovada rıkan Pravdn gazctc~i, Be
yaz Rusyanın kurt:ınlnrnc;1 ni{runda 
kahramanlık gösteren Kı7t1ordu 

mcnsuplannın isimlerini neşrediyor. 
muş. 

L'Oeuvre. lm haberi ve,.dikten 
sonra, şn climleleri ilave ediyor: 

"- Bu listcvi okmken derin hlr 
hayret duyduk. Zira hu listede, Be. 
yaz RtlSYnnın Kızılordu tarafından 

kurtarılmasında en biiyiik hizmeti 
görmfüı olRn kahramamn, yani.. A. 
dolf H;tlcrin ismi yokhı!" 

Nasıl? • Yapılışındl'ki maksat ne 
elunıa olsun • mizah c::matı bakı. 
nıından nilktenin inccli~ine bir di. 

' 
7eccğiniz yolç ya? .\ .. 

Fra'h5ntta, '"Blum ve Reryo gibi zc. 
vatın "sözde sosy~list., ~nyaldıkl:ırı 
malUmunuz.dur sanınm. Bu hususta. 
• ekseriyetle • bi7Zat Fransızlar bile, 
bac:krılarile hemfikirdirler. 

Ni ekim, Fransız c:oc;valic:tlcrini. 
Fransız mizahçıları da c;ık !lık dille. 
rine dola ·orlar. Mesela. yeni gelen 
Ric et Rae ml'cmı nsında da. neric; hir 
karikntiir vardı. Karilcatiircle, Fran. 
s1z mecli<ıi mchusnnı görülüyordu. 
l\lebuslar<lnn birM, reise: 

- Ben. diyordu, reyimi c;o<;yalist 
partisine' \'crlyonım! Ru"iiflden iti. 
haren, onların aralarına kanşaca. 

~m ... 
Reis sebebini sorunca. Fran'IT7. me. 

busunun verdiği nefis cevap da şuy. 
dn: 
"- Kapı kapatılmad1ih irin, otur. 

duğ11m yeTP mütcmndiven rii7.gar ge. 
Iiyor? .. Halhuki. sosvalistlerin yerle. 
m rüz ardan masun! .. " 
"'\ Şimdi Fransız mebuslarr 

26. 11. 939 

Yolcu 

Ücretleri 

.Arttırılacal< 
---o---._ 

Şehrin Turisti 

Bakımdan İnkişafr lcrn· 
Yeni Bir Proje 

l' eni Şişli aantra.lının kordelası kesilirken Sirkecide Tuz anbarınaa çuvallar altında kalanlar çıkanlırken . 

İstanbul dünyanın en güzel bir 
şehridir. Tabiatin bol ihsanlarına 

mazhar olduğu gibi hrihi eserleri t. 
tibarile de çok zengindir. Belediye 
turistik bakımdan şehrin güzelleşme
sile yakından alakadar olmıya bat
lamıştır. Tarihl eserleri kıyınetlerile 
mütenasip bir halde ortaya çıkar. 

mak, buralara yol yapmak ve zengin 
rehberler hazırlamak tasavvurunda. 
dır. Şimdiye kadar lstanbulun turis
tik bakımdan bir rehberi yazılma. 
mıştır. Ellerde gezen rehberimsi şey. 
ler de İstanbulu iyi tanımıyan ecne.. 
biler tarafından hazırlanmıştır. Bun
lar da şehirdeki kıymetli Türk abi-" 
delerinden ziyade bir kaç Bizans ese. 
rlnin üstünde durmu§larclır. Belediye 
ilınt mahiyette bir r~hber hazırlat.. 
maltla beraber, şehrin muhtelif yer
lerinde, sayfiyeler ve pl8.jlarmda • 
cuz, temiz, her türlü konforu ihtiva 
eden gazinolar, oteller yaptıracaktır. 
Bütçe bu işleri kendi kendine başar. 
mıya müsait değildir. 

Yunan Elçisi 
Dün Ak$am 

Atinaya Gitti 

E mek Meselesi Yeni Telefon 
:santralı 

Hallediliyor Dün Açlldı 
Yunanistanın Ankara büyük elçisi 

M. Raphael, dün Ankaradan şehri

mize gelmiş ve yine dün akşamki 

ekspresle Atinaya hareket etmiştir. 

Belediye Şehirde Ekmek Fabrikaları ve Fırmlar 

Yapacak, Ekmeğe On Para Zam Edilecek 
Büyük elçi geliş ve gidişinde, is. 

tasyonda Yunan konsolosluk erkanı 

tarafından karşılanmlş ve uğurlan -
mıştır. M. Raphael'in hükumetinden 
yeni direktifler almak üzere gittiği 

tahmin olunmaktadır. Büyük elçinin 
bu seyhatine büyük ehemmiyet ve
rilmektedir. 

Belediye İktısat l\Iüdürlüğü v~ bizzat Vali ve Belediye Re
isi lstanbulun ekmek ve fırın meseleleriyle meşgul olmakta
dır. Şehirde Belediye tarafından ekmek fabrikaları ve fırınlar 
yapılacaktır. 

POLiSTE: 

Behramı Vuran 

Adam Bulundu 
Geçen çarşamba akşamı Lalelide 

dört yerinden yaralı olarak bulunan 
Behramın akrabalarından olan, Top. 
hanede iJdmevinile çalışan Celal 
tarafından vuİ'ulduğu anlaşılmıştır. 

Celal dün suçunu itiraf etmiştir. Beh
ramın intikam maksadile uzun za
mandanberi peşine düştüğünü söyle. 
miş ve çarşamba geceo;i Lalelide dört 
tabanca kurşunile vurduğunu, ta
bancayı civardaki arsalardan birine 
attığını itiraf etmiştir. Fakat arsada 
tabanca bulunamarrnştır. Tahkikat 
devam etmektedir. 

Kadının Hüviyeti Anlaşıldı 
Bir kaç gün evvel operatör Orhan 

Onalın otomobili altında kalarak ö
len kadının hii.viyeti dün tesbit edH. 
miştir. Bu kadımn Fatihte Sultanse
lim caddesinde 20 numaralı evde o-
turan 45 yaşında Sıdıka olduğu an. 
!aşılmıştır. 

Ba~mı Makineye Knptırdı 
Feriköyünde Civ1?lek ~okağında o

turan ve o civarda kadife fabrikasın
da çalışan Sabahat i.itii. makinesine 
saçlarını kaptırmış, başından ve göz
lerinden yaralanmıştır. 

l\1am~ala Düştü Yandı 
Erenköyünde Kozyatağı cadde~in. 

de oturan Kadirin kızı 3 y:ısında Sa
bahat mangala düşmü~, muhtelif yer. 
!erinden yanmıştır. 

Pcndiktc Polis Te~kilatı 
Kartal kaza merkezinden sonra, 

Pendikte de polis teşkilatı yopılmış. 
tır. Gelecek yıl Maltepe ve Yakacı
ğın da jandarma idaresinden polis 
teşkilatına geçeceği anlaşılmaktadır. 

Romanyada yaptığı tetkiklerde 
Bükreşin ekmeğini iki çeşit fırrnm 

temin ettiğini görmü~tür. Bir kısım 
fırınları belediye makineleştirmiş ve 
muazzam müesseseler haline sokmuş· 
tur. Dürüst hareket eden bazı fırın. 
ları da yardımcı bir kuvvet olarak 
serbest bırakmıştır. İstanbul beledi. 
yesi de ekmek fabrikaları yaptırmA
smı esas itiba~le kabul etmiş olmak. 
la beraber fırınları tamamen menet. 
mek tasavvurunda değildir. Bir kısım 
fırınlar yine çalışacaklardır. Maama
f.ih va7.iYAt hanii7.. te.tki'lı:c~~n..,.an'\t:ln 

dır. 

Ekmeğe on para zammedilecek 

Belediye iktısat i1Ieri müdürlüğü 
un fiyatları üzerindeki tetkiklerini 
bitirmiş ve fırıncıların taleplerini de 
gözden geçirdikten sonra dün vaziye. 
ti narh işlerini tesbit eden encümene 
bildirmiştir. Bu ayın on üçündenb~ri 
ekmeklik un fiyat13rmda mütemadi
yen yükseliş kaydedilmiştir. On ü. 
çünden evvel çuvalı 600 kuruşken, 
bu tedricen 640 kuruşa kadar çık -

Bir Mütecaviz 

Tevkif Edildi 
Mehmet Bingöl adında bir genç 

evvelki gece Sir Pride oturan .Mar. 
yamın evine zorla girmiş, ve tc<:a
vlıziinü daha ileriye götürmiye te
şebbüs etmiştir. Gürültüye kadının 
kocası, çocuklan ve konu komşu u. 
yanmışlar, mütecaviz delikanlı yaka
lanarak adliyeye verilmiştir. 

Mehmet Bingölün muhaknme~ine 

Sultanahmet birinci sulh ceZl malı· 
kemesinde bnşlanmış ve diinkü gizli 
celsede suçlunun tevkifine karar ve. 
rilmiştir. 

Baltacı İbrahim Mahkum Oldu 
Sabıkalı hırsız Baltacı İbrahim ş;ş. 

li ve Mecidiyeköyü civarında sekiz a· 
det ev ve apartman soymus. halı, 
muhtelif eşya çalarak kaçmıştır. 

Nihayet yakalanan Baltacı İbrıı. 
him adliyeye teslim edilmiş ve dün 
asliye birinci ceza mahkemesinde 

Yerli Mallar Pazarı muhtelif h1rsızlıklard:ın 7 sene hapse 

mıştır. Bu hesaba göre, ekmek fiyat
larına on para zammedilmesi icap 
etmektedir. Belediye iktısat işleri 

müdürlüğü de bu neticey~ varmış, 

ve daimi encümene bunu teklif et. 
miştir. Eğer encümen kabul ederse, 
ekmek fiyatları 9, 75 kuruşa çıkacak. 
tır. 

Fırınc1lann yirmi parc~hk talepleri 

reddedilmiştir. Yine alılkadarların 

teminine göre İstanbulda ekmek bu 

kış hiçbir vakit on kuruş1 çıkmıya
caktır. 

İstanbul ununu yalnız İstanbul de. 
ğirmenleri temin etmiyor. Eskişehir, 
Adapazarı, Karaköy değirmenleri de 
İstanbula un verirler. Un fiyatları. 
nın yükselişinde İstanbul değirmen
lerinin söz birliği yapmaları da ruev 
zuubahis değildir. Anadoluda da un 
fiyatları yükselmiştir. Eğer yüksel. 
meseydi, Anadolu fabrikalarının pi
yasaya arzettikleri unlar İstanbul de. 
ğirmenlerinin un fiyatlarını da kırabi 
lirdi. Daimi encümen narh zammını 
yarın verecektir. 

Sürpagop Mezarhaı 

Meselesi 
Park haline getirilmesine karar ve. 

rikn Sürpagop mezarlığının tf'svlyc. 

sine başlanmadan evvel belediye as

liye onuncu hukuk mahkemesine mü

racaat ederek burasınm mezarlık o. 

larak hukukan tesbitini talep etmiş

ti. Dün sabah saat on birde adliye 
tabibi, tapu başmühendisi ve bir ka
dastro müfettişinden mürekkep bir 

heyet, ehli vukuf olarak mezarlığa 

giderek bir kaç mezar açmışlar ve 

buranın me:ıarlık olduğunu tesbit et--- -
mişlerdir. 

Ilir Hırsız Tutuldu 
Çanakkale (TAN) - Edremit ci. 

varlarında silahlı olarak soyguncu. 
luk yapan ve hayli zamandır tutu· 
lamıyan Biganın Çakıl köyünden 
Dalavereli Emin kardeşi Mehmet tu
tulmustur. İktısat Vekaleti Yerli Mallar pa. mahkfım olmuştur. 

zarının idare şeklini değiştirmiye --........ ......-===================:::::::=== 
· .. ··-:·~-.:·-~ .. i·~" ... -·-: c· .: E· .. ,;.y"·,· .. ,~A·.)° ... · ·· p·-~y. karar vermiştir. Vekaletin bu kanı. 

rı Si.imerbank teşkilatını dnha geniş 
ve daha idareli bir şekle.sokmak ga
yesine matuftur. Bu itibarla müte
hassıs bir heyet teşkil edilmiştir. 

Tuz Anbarında Bir Kaza Olclu 
Dün, Sirkecide inhisarlarn ait tuz 

ambarında çalışan tahmı1 tahliye a. 
mclesinden Bilal, Rüstem ve Muhar-1 
rem isminde 3 kişi yı!nlan tuz çuval- i 
larının altında kalarak muhtelif yer- ı 
!erinden yaralanmışlardır. 

•• .~. ,, • ·-·· >ı - ~ ~ ~ı: .. · S -- u .AL · ·· . '. ~ ' . ~ ,/ 

·ı;: : .' ~.. . ... ' ' . ' l .; ' • 1 • ... .... ' , 1 ' -·~·, 

S - Gazetenll'den 15 kupon ke$!p ki· 
tap almıık için 15 gUn beklemek mi 11· 
zımdır, yoksa 15 kuponu ne auretle o· 
luraa olsun tedarik edip kitap almak 

mUmkUn mU? 

C - Kuponların ikmali lçin 15 gün 
beklemc~e lilzum yoktur. Herhangi gün
kU gazete<len olursa olsun 15 kupon te
darik etmek ve bunu gazeteye getirmek 
veya göndermek kO.!idil'. Bunun için de 
kuponlara numara konulmamı:ıtır •. 

• 

yatrosu artist yetiştirir. Buraya girebll· 
mek fı:in orta tahsili bitirmis oımak. 
sahneye intisabına ailesinin muvafaka
ti bulunmak, bünyesi ve lisanı sahneye 

elverişli o1mak, İstanbul konservatuvarın 
dakl sahne ders1erini tamamlamı:ı bu
lurunak lazımdır. 

Bir de Ankara konsP.rvatuarı ve ti
yatro okulu vardır. Devlet Uyatrosunfl 
ve operasına lüzumlu elemanları yetiş-

sosyalist olduklarını anh~·orsunuz S - Tü rklyede artist yetiştiren mel<· 

l . f 1 tep var mıdır? 

tirecek yüksek bir müccısesedlr. Bu mü

esseseye girmek için yaşı 20 den yukarı 
olmamak. bedeni kabiliyeti olmak ve a
çılacak seçme imtihanını kazanmak la· 
ıımdır. ya? Meğer açıkgöz sosyalist er, ıç 1• c - fstnubul BelPniye<:!nln Şr-h!r Ti-

ma s~onun~ en mahlm ycrini se~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Şişlide yapılan yeni otomatik te. 
lefon santralinın küşat resmi dfin 
yapılmış, yeni hatlar saat 15 ten iti. 
baren işletmiye açılmıştır. 

Merasimde vali ve belediye reisfle 
bazı hükUmet erkaru ve diğer da
vetliler bulunmuştur. Posta Telgraf 
ve Telefon umum müdürü Kadri 
Musluoğlu santral saatini bağlayan 
kurdeleyi kaldırarak hattı açmış ve 
kısa bir nutuk söylemiştir. 

Bu nutukta abonelerin günden gü
ne tezayüt ettiğini ve mevcut santral. 
lerin kafi gelmediği tebarüz ettlııi. 
!erek, sesli saat, diye bir zaman bil
dirme tesisatının da yapıldığı bileli· 
rilmiştir. 

ilk muhabere 
Bu açış nutkundan sonra ilk defa 

olarak,· Kadri Musluoğlu Münakalat 
Vekili Ali Çetinkaya ile konuşmuş 
-nA ho.+'°"" .-ı,. ... 1rhn'lnT ,.....,;;1rı....ı---;eo+i..-

Ali Çetinkaya da yeni başarılar te. 
mennisi ile izharı memnuniyet etmiş
tir. 

Davetlilere çay ve pasta ikram e
dilerek yeni otomatik santral hak
kında izahat verilmiştir. 

T esisahn hususiyetleri 
104 bin liraya baliğ olan tesisatın 

hususiyetlerinden biri kendisine te. 
lefon edilen bir kimsenin telefonunu 
kapatmiyarak diğer bir telefonla 
merkezden sormak suretHe telefon 
eden numarayı öğrenebilmesidir. Bu 
suretle meçhul şahıslar ve telefonda 
münasebetsizlik edenler öğrenilebile
cktir. Eski santrallerde bu tertibat 
mevcut değildir. Birde konuşan saat 
vardır. 35 numarayı açarak her da
kika saatin kaç olduğunu otomatik 
olarak öğrenmek mümkündür. Saat
te vakti bildiren kadın Stokholmde 
sefarethanemize mensup Bayan· Şe
nozandır. Sesini filme vermiştir. Bu 
film mütemadiyen i~lemektedir. İs
tenildiği vakit 35 numarayı açan kim 
se saati dakika ve sanıvesine l!Öre 
öğrenebile<:ektir. 

Zelzele Gören Köyleri 
Yerleri Değiştirilecek 

İzmir - Kızılay cemiyeti, son Di
kili zelzelesinde tamamen yıkılan 
Kabakum gibi köylerin yerleri de
ğiştirilerek, sıhhi ve gayri indifai 
mıntakalara nakilleri işini önümüz
deki inşaat mevsiminde yapacağını 
bildirmiştir. Bu köyler halkından 
muhtacı muavenet olanlara kısm pa

raca yardım olunacaktır. 

Kütahyayı Ana Dcmiryoluna 
Bağhyacak Hat Taman~la!'ıyor 

Kiitnhya (TAN) - Şehrımızı .. a.~a 
demiryoluna bağlıyacak ve butnn 
trenlerin buraya uğramasını temin 

1 • • t 
edecek olan Alayond kavsının op. 
rak tesviyesi isi hayli ilcrlemistir. 
Yakında ray döşenmesine başlanıla-
l "ağı anlaşılmaktadır. 

Başka memleketlerde, meseli 

Romanyada Bükreş belediyesi nakil 

vasıtalarına hesap ed.ilmiyecek ka· 

dar hafif bir zam yapmıştır. Bu pa

ra ile gazino, plajlar yapmış ve ken. 

disi de sermayedar olduğu şirketlere 

vererek işletmiye başlamıştır. Ser • 

mayedarlar bu işlerde yüzde üçten 

fazla bir kazanç alamadıkları için 

ca eğlenme ve yatma imkanlarını 

buluyorlar. Vali Lutfi Kırdar Bük

reşte bu çeşit bir çok gazinolar gör. 

müştür. Yani belediye halktan topla. 

dığı parayı yine halkın istirahati ve 
şehrin kazanma vasıtası olmak içın 
hiç denecek kadar az bir kazançla, 
hatU sermayenin faizi bile olmıyan 
bir temettü ile halka ve seyyahlara 
tahsis edecektir. İstanbul belediyesi 
nakil vasıtalarına daimi olarak ufak 
bir zam yapıhp yapılamıyacağını tet
kik ettikten sonra bu kararını hükıi
metin tasvibine arzedecektir. -

Bir Esrarcı Malıkfun Oldu · ... 
Kartalda oturan Ilgazlı Mahmut 

oğlu Ali, Üsküdar asliye ceza malı. 
kemesinde görülen davası netice
sinde, esrar satmak suçundan bir se. 
ne hapis ve 341 lira para cezasına 
mahktı.m olmuş, evvelce bir cerh su.. 
çu işlediği cihetle bu":lun için de bfr 
gün hapse ve bir lirn nara cezasma 
mahkum edilmiştir. 

-o--.,-.=.. 
Bir Casusluk Suçlust 

Mehmet Aparkan adında biri casus 
luktan suçlu olarak yakalarımı§ ve 
adliyeye verilmiştir. Mehmedin mu·, 
hakemesine dün ikinci ağır ceza mah
kemesinde başlanmıştır. 

TAKViM ve HAVA 

26 Sonteşrin 1939 
PAZAR 

11 inci ay Gün: 30 Kasım: 19 
Ar:ıbt: 1358 Rumt: 13!1!1 
Şevval: 14 tkinciteşrin: rn 
Güneş: 7,00 - Öğ1e: 12,01 
İkindi: 13.30 - Akş3m: liJ,43 
Yatsı : 18,21 - İmsak: 5,15 

- Hava Vaziyeti 

Hayvan Hırsızı Tutuldu 
Biga (TAN) - Hayvan çalmayı 

ve bunlan kırda kesip etlerini bıra-
1 karak yalnız derile~ni satmayı ~
det edindikleri anlaşılan Sakarya 
mahallesinden Rahim oğlu Mehmet 
Kıran ile arkadaşları Cümhuriyet 
mahallesinden Mustafa oğlu Hüseyin 
Taşçı ve oğlu Hasan Taşçı, cürmü
meşhut halinde yakalanmışlardır. 

Yeşllköy meteoroloji istasyonundan alı
nan malCımata göre, hava yurdun Orta A· 
nadolunun şark tarafları ile doğu ve cenup 
doğusu bölgelerinde bulutlu, dl!?er yerler
de kapalı ve mevul yağışlı gec:-mis, rüz
ıtlirlar doğu bölgelerde s<1kin kıı1mı~. Trak
ya, Ege bö1gelerlnde slınaıt, dinrr bölge
lerde cenubi l~tikametten orta kuvvette, 
Ege denizinde kuvvetlice eı::miştlr. 

Diln tstanbulcla hava eok buhıtlu gPe
mlş, riizdr şimali şarkiden sanıyede 4 - 6 
metre hızla eı;miştir. s~ot 14 de ha\'a taz
yikı 1016,2 milibar idi. Siihunet c:'I yüksek 
12,8 ve en düşük 5,9 santigrat obrnk kay
dedilmiştir. 
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ffiJGüNj 
Mayin Harbi 
Ve Bitaraflar 

Yazan: lJmer Rı21a DOCRUL 

M uharlp devletl~rin son gü~l~r. 
de harp işlerıne verdikJen ıs

tikamet, bitaraf devletleri azami de. 
re<'ede rahatsız eden ve bu devletleri 
büyük zararlara sokan bir mahiyet 
aldı. 

Almanfarm denizlere geHşi güzel 
nıayin dökmelerinin vereceği bir ne. 
tice muharip devletlerle ticaret eden, 
Yahut bitaraf bir limandan kalkuak 
Yine bitaraf bir limana gitmek Uzcrc 
hareket eden gemilerin de bu m'l:vin
lerc çarparak mah,·olrnalan idi. Ni. 
tekim böyle de oldu ve mayin mu. 
harebesi başladı başlıyalı gayri mu
hal'ip ve bitaraf devletlere mensup 
birçok gemiler battı. Bitaraf devlet. 
leri rahat!'iız eden ve zarara sokan ilk 
nokta budur. 

İngiltere ile Fran~anm ~ayri meş. 
ru mayin harbine karşı Alman men. 
şell bütün ihracatı müsadereye karar 
\ı'enneJerl ve bu suretle Alman ilıl'a. 
catını azami derecede kısarak Al. 
Jnanyayı tazyik etmek istemeleri de 
bitaraflar üzerinde fena tesir hıra k
iri.Iştır. Çiinkü harp çıktı çıkab Al. 
nıanyanın deniz ticaretini yapan ge. 
ıni1er ortadan yok olmuş, ve ekserisi 
bitaraf limanlara iltica etmişlerdir· 
Bunlar sığınaklanndan çıktıkça ya 
nıfittefiklerin donanma1an tarafın
dan yakalanıyor, yahut kendi kendi. 
ili batınyor. Alman gemileri ticaret 
Yapmak imkanından mahrum olduk. 
Jarı için Alman ticaTetini nakl"tnıek 
'Ve öteye beriye götürmek işi bitaraf. 
lara kalmıştı. 

İngiltere ile Fran!lanın. Alman ih
!'acatını musadereye karar vermeleri 
bit&l'aflann bu faaliyet ve istifadesi. 
ne ınAni olduğu için bitarafiar bu 
Yüzden de rahatsız olmaktadırlar. 

TAN 

Jngilterenin en meşhur şantözlerinden Gracylils ile diğer bazı müzik a~tistle~i 
Fransaya gid1erek cephedeki askeri eğlendirmek maksadile konserler vermışlerdır. 

Yeni Rumen Miinih Suikastinin 
Kabinesi .Dün Bir MuvaceheSırası.nda 
Yemin Etti c·· .. .. ıı· f Et . 
Bükreş, 25 (Hususi) - Başvekil urmunu ıra mış 

Faili 

Tataresko, hükumetin yemin merasi
mi sırasındaki beyanatında,, yeni ka
binenin bir teskin, imar ve takviy~ 
kabinesi olacağını ve milli tesanüt 
cephesini kuvvetlendireceğini ve bi
taraflığı muhafaza yolund:ı bütün rcs. 
keri ve maddi kuvvetlerin teşkilat. 
landırılacağını söylemiştir. 

Kral Karol, buna verdiği cevapta, 
zamanın nezaketinden bahsetmiş ve 
dünyanın hercümerç içind~ bulundu
ğu şu sırada fedakarlıkta bulunmak 
vazifesini anlatmıştır. 

Fransız matbuatı 

Paris, 25 (Hususi) - Matbuat Ta

tareskonun başvekalete getirilmesi
ni sempati ile karşılamıştır. 

Petit Parisien gazetesinde Bourgu

Yakalanan lngilizler Hitlerciliğin ldamesine 

Dayanan Sulh Şartları Götürüyorlarmış 
Bern 25 (A.A.) - ~iman istihbarat bürosu Völkischer Beobachter ga· 

' zctesinin, Elscr'in tevkifi hakkında neşretttiği bir makaleyi ~tibas et· 
mektedir. Bu makaleye göre Elser tevkil edildiği zaman üzerinde bir 

ok muzır evrak ile Burgerbrau birahanesinin bir planı zuhur etmiştir. 
ç . . . . d 1 

Diğer cihetten Stuttgart'd!l Elser'in hemşıresmın evın e yapı an araş. 
tırmalar neticesinde bazı alat ve edevatı muhtevi bir kutu bulunmuştur. 
Kutunun içinde, Burgerbrau'da bulunan bomba saati aksamının ayni olan 
parçalar ve bir takım aletler bulunmuştur. Bu aletlerin üzerine çimen. 
to parçalan yapışık idi. Yapılan tahlil neticesinde bu çimentonun Bur. 
gerbrau birahanesi salonunun direklerindeki çimentonun ayni olduğu an· 
!aşılmıştır. Fakat Elser diğer delillere rağmen inkarda ısnr etmiş, niha· 
yet 15 Teşrinisanide Burgerbrau birahanesi miistahdemlerinden biriyle 
muvacehe edildiği zaman cürmünü itiraf etmiştir. 

Lehi standa 
Çete Harbi 
Berdevam 
~ 

Polonyalılar Sistematik 

Surette İdam Edi.liyor 
Londra, 25 (Hususi) - Paristeki 

Polonya istihbarat mcıokezine hemen 
her gün Polonyalı vatanperverlerin 
Alman makamları tarafından siste. 
matik bir şekilde idam edildiğine da. 
ir mahimat gelmektedir. 

Polonyada çete harbinin devam et. 
tiği de Varşova polis müdürü Gene. 
ral Bekerin neşrettiği bir ilandan an. 
laş11ıyor. Alman generali bu ilanda 
halka Polonyalı çetecilere yardım 

etmemesini tavsiye ve Krakova ile 
Radom arasındaki mıntakada bu çe.. 
telerin işgal makamlarını uğraştır. 

dıklarmı ilave etmektedir. 
Siyasi müşahitler bu ilanın Polon. 

yada henüz sükunetin avdet etme. 
diğine dair bundan evvel verilen ha. 
berleri teyit ettiğini beyan etmekte. 
dirler. 

İngi1iz istihbarat nezareti Alman. 
yanın Polonyalı harp esirlerinden 
büyük bir kısmını Alman ordusuna 
almak suretile Polonyada hukuku 
düvel kaidelerini bir kere daha ihlal 
etmiş olduğunu bildirmektedir. AL 
manya tarafından imza edilmiş olan 
1907 tarihli Lahaye mukavelenamesi 
muharipleri, esirleri kendi memle. 
ketleri aleyhindeki harekata iştirak 
etrn.eğe icbar etmekten meneylemek
tedir. 

Mayin harbinin ve onun verdiği 

bir netice olan iktr~adi harbi teşdit 

tedbirlerinin hitaraflan rahatsız et. es, Almanyanın tazyiki yüzünden 
--~···- ··-·~·, .. _ .., ••• _ • .., uv & ·-.. y ....... milli birliğin akim kalmasına Roman 

Alman ticaretini himaye etmeleri ya hesabına teessüf etmekte ve bu 

beklenemez. Çünkii İngiltere ne tazyik muvaffak olsaydı Romaı;yayı 
Fransa, harbi siiratle bitirebilmek İ- bir Alman müstemlekesi haline koya
~ln iktısadi silahlan azami ~iddetlc cağını kaydeylemektedir. 

J\lman iddiasuun sakatlığı 
nvkı dıun, ~IS (A.A.} - "Rcute-r,, Bi:r gazete muhabirine göre, Stevens 

ile Best'in Almanlar tarafından kaldırılarak Alman topratına sevkolun
dukları zaman tetkik etmekte olduklan banş teklifleri şimdiki Alman 
rejiminin idamcsi ve Hitler'in de Führer olarak muhafazası esasına da. 
yanmakta idi 

Helsinkiden Pat ajansına g~len ha. 
berlere göre Varşovada Alman ma. 
kamları sinema ve kahve sahiplerini 
Yahudileri müesseselerine sokmama. 
ğa icbar etmektedirler. Yahudilerin 
belediyeye ait otobüslere binmeleri 
bile menedil.ıriiştir. 

· Rus - Japon Yakınlaşması 

kullanmak istiyorlar. Bu hareketin Oeuvre gazetesinde Bayan Tabou-
bitaraflara vereceği zarar, lter lıaldc is, Alman mahfillerinin memnun kal. 

Bu iki zabitin Almanlarla olan münasebetlerinin Almanyada bir ihti. 
lal çıkarılmasına matuf bulunduğu iddiası bu suretle de suya düşmektedir. 

Londra, 25 (A.A.) -- Time-; gazete
sinin Tokyo muhabiri Japonya ile 
Rusya arasında bir ticaret muahe. 
desi akdi için müzekerelere baslana
ceğını haber vermektedir. mayin harbinin vereceği zararla Jo. 

Yas edilemez. 

Fakat dikkate değer bir nokta bi. 
tal'aflarm veya gayri muhariplerin 
biitün sızlanmalarına mukahil, Al. 
Jnanyanın mayin harbi yapmnsını 

henüz protesto etmemiş olmalal'ıdır. 
Mesela Holanda mayin harbi yiiziln. 
den birkaç vapurunu kaybetmiş, İn
sanca da zayiata uğramış olduğu hal. 
de, tamamile gayri mesru bir haTp 
olan mayin harbinin durdurulması 1. 
çln bir müracaatte bulunduğu haber 
alınamamıştır. Diğer bitarafların da 
llYni hattı hareketi takip ettikleri 
göze çarpmaktadır. Bir bakıma gi•re 
bunun sebebi olsa olsa, Almanyaya 

madıklarını, zira mühim nezaretlerin 

bilhassa maliyenin kıymetli adamlar ı 

elinde kaldığını yazıyor. 

ingiltere Yunan 
Vapurlarını Alacak 

Banka direktörü Konstantinesko, 

iki senedenberi leyin marka karşı 

büyük müdafiidir. Son müzakereler 

esnasında markın 40 leyden fazla 

hesap edilmemesini istiyen odur. AL 

Atina, 25 (A.A.) ·- Büyük Britan
ya elçisi Başvekil Metaksası ziyaret 
ederek İngiltere tarafından Yunan 
vapurlarının satın alınması meselesi 
hakkında tekliflerde bUlunmuştur. 

manlar markın 60 ley olarak tesbi- Haber alındığına göre, Yunanistan, 
tini istemişlerdir, Almanya ile mü- ticaret filosunun takriben yarısını 

• . İngilterenin emrine verecektir. Bu 
zakerelere Tataresko hükumetı tara. mu 

1 
. y · t b ·ı on 

ame enın unanıs ana eş mı y 
fından evvelkinden az çok kuvvetli j drahmi temin edecaği söylenmektc
bir ruh içinde tekrar başlanacaktır. dir. 

Yon Neurath 
istifa Etti 

Londra, 25 (A.A.) - Daily Herald 
gazetesinin Anvers muhabiri yazıyor: 

Burada dolaşan şayialara göre, 
Von Neurath, istifa etmiş ve Hitler 
bu istifayı kabul eylemiştir. 

Times gazetesine gör:~. bu müzake
reler Japon siyasetinde bir dönüm 
noktası teşkil etmektedir ve Çinin 
zararına olarak iki memleket arasın· 
da bir mukarenet tesisi muhtemeldir. 

Londrada İnfilaklar 
Londra, 25 (A.A.) - Paddeintonda 

bu sabah şafakla beraber infilakler 
neticesinde iki polis ve bir umumi 

İki Tayyare Çarpıştı telefon kulübesi harap olmuştur. Bu 
Roma, 25 (A.A.) - İki avcı tay. suikastlerin de Irlanda cümhuriyetçi 

yaresi Ciampino civarında 400 met. ordusuıı.un faaliyeti neticesi olduğu 
re yükseklikte havada çarpışarak ye- zanneclilmektedir. Şiddetli taharri. 
re düşmüşlerdir. Pilotlar ölmüştür. \yata girişilmiştir. 

komşu o]mak ve bu komşuluğun ver. 
diij lcorku yüzünden hiçbir teşehbiis. r----------
te bulunmamayı te!!ebbüse girismeğe 
tettih etmektir. Belki de bu bitaraf 
devletler, ma;\'İnlerin kimler tara. 
fından dökiildüğü üzerinde mütered. 
dittirler de bu yüzden sükUt etmekte. 
dirJer. 

H.ADiSELE .RİN iÇYUZU 

Fakat diğer taraftan bitaraf dev. 
!etlerin İngiltere ile Fransa tarafın. 
lan alınan iktısadi tedbirleri protes. 
to ettikleri bfldiriliyor. 

Bu yüzden f ngilE"re ile Fmns:ı ha. 
ticfyeleri yeni faaliyetlere sahne olıı. 
~ena da hu faaliyetlerin hir netice 
'7ennesi beklenmez. Yani fngili7ler. 
le Fransızların mahza hitarnfları 1 

lıo~nut etmek için iktisadi harl>i ı?ev., 
§etmeleri, ihtimal hal'icindedir. Bu~ 
rıun f~in evvela gayr( meııırn harbin 
durması lbım geldiği anla~ılıyor. 

Menemencioğlu Pariste 
P aris, 25 (A.A.) - Fransız harici. 

Ye müsteşan bugün Türkiye Harici.. 
Ye Vekaleti umumi katibi Numan 
ıtenemencioğlu şerefine bir i5ğle zi. 
Yaf eti vermiştir. 

Nafıa Vekilimiz Geliyor 
Nafıa Vekili Ali Fuat Cebesoy 

dün akşamki ekspresle Ankaradan 
~ehrimize hareket etmiştir. Bu sabah 
lstanbulda olacaktır 

• Daily Sketch gazetesinin verdiği bir habere göre, 
Budapeştede Macar hükumetini devirerek yerine 
Macar Nazi partisini getirmek üzere Nazil er ta
ralından hazırlanmıf bir hükumet darbesi mey~ 
dana çıkarılmışhr. Bu sebeple Macar Nazi Partisi 
Reisi Baron Gabriyel Kemedy gizlice tevkil edil
miştir. Bu zatın üzerinde, birçok Alman parası, 
ve hükumeti devirmeğe ait birçok planlar bulun
muştur. 

Yine ayni gazeteye göre, Naziler, Macariıtandcı 
ita/yanın Macaristanı istila edeceğini İfaa etmif
lerdir. Bu propaganda, elhan umumiyeyi şaşırt
mak ve dahildeki isyanı kolaylaştırmak içindir. 

* Al!nal"yada, J'ejirn aleyhinde muntazaman şiddetli ve 
ithamkar neşriyatta bulunan gizli bir radyo istasyonu· 
nun mevcudiyeti m:ıhlındur. 

• Alınan gizli zalnta teşkilatı olan Gestapo'nun Şdi 
Hiınmler, ev\'elki gün bu gizli radyonun meydana çı. 
karıldığını bHdirmiştir. 

Bu hususta, Gestapo tarafından neşrolunan malUmata 
göre, Almanyada, yine rejim aleyhinde neşriyatta bu. 
lunan bir ikinci gizli radyo türemiştir. 
Bu ikinci gizli radyo, kendisinden evvelki dzll radyo. 
da çalışanlara hitaben; 
"- Dikkat ... Demiştir ... Biz de sizinle beraberiz. Ayni 
gayeyi güdiiyoruz. Neşriyatımızı biribirine uyduralım. 
İrtibatta bulunalım! .• 

• 

Bu hitaptan sonra, bu iki gizli radyo armanda aleni 
muhabere ve irtibat bir nıiiddet devam etmiştir. 
Ve her iki radyo da, 20 gün kadar, miiştereken, de,·let 
aleyhinde neşriyatta bulunmuşlardır. 
Neticede ikinci gizli radyoda calısanlarla, birinci gizli ' , ~ 
radyoda çalışanlar, aralarındaki temasa daha ciddi 
ve daha esaslı bir katiyet vermek istemişler, ve paro· 
la ile bir randevu tesbit etmişlerdir. 
Fakat, ilk &izli radyonun rnüessisleri, bu randevuya 
gittikleri zaman, llimmler'in adamlariyle karşılaşmış· 
tar, ve yakayı ele vermişlerdir. 
İk.inci gizli radyonun, kendilerini yakalamak üzere 
Himmler tarafından ihdas olunduğunu da, ancak hu 
felakete uğradıktan sonra anhynbHmislerdir! Gestapo 
ayrıca. hu mallimata gizli rad:ro:ru i~letenlAl'in i nO'iliz 
olduklarını öğrendiğini de Hih•e etmi~tir. 

* Diğer tara/tan, yukarıki havadisin Gestapo tara-
fından yayılışından sonra, ycini evvelki gece, Al
manyadaki mahut gizli radyo yine neşriyatta bu
lunmuş, Ve şu sözleri söylemiştir: 
&•_ Himmler, Mü.nih suikasti Failini yakaladığını 
iddia etmekle yalan söylemektedir. Suikasti ha
zırlamak •uçile yakalanmıf olan Efser, tama.mile 
mcmzmdur. Bu ıuikcutin hakiki failleri, Alman 
hududundan çoktan çıkmış bulunuyorlar. Ve 
Himmler ••• Sen onları asla . ele geçiremiyecek-
sin .•• ,, 

3 tw• fil 

Yazan: B. FELEK 

Sevgili okuyuculanm içinden ha. 
zılan beninı s~n günlerde 

mizah mevzuu buJamadığun için 
mi? Acaba - fazla ciddileştiğimi şika. 
yet babında sormaktadırlar. Tabiat. 
ten bahsedilmez ya! Kimisi tatlıyı. 

sever, kimisi tuzluyu. Onun gibi mi
zahtan hoş1anan da olur, ciddiden 
zevk alan da. 

Bu fırsattan istifade ederek ben 
de bir itirafta bulunayım: DoWttSU 
ne yazacağımızı şaşırdık. Etrafımız. 
da çömelip oturan ve her biri: 

- Beni al! diye işmar eden mevzu
lann hemen hemen hiçbirisi sakaya 
tahammülü o1an matahlar değil! 

Hangisile alay edeyim? 
Hani hani pathyan mayinlerJe mi? 

Yoksa gümbür giimbür batan vapur. 
larla mı? 

Yegane ilişebileceğimiz nokta garp 
cephesindeki si.ikut idi. O da son 
günlerdeki tayyare muharebeleriJo 
bir hayli canlandL 
Aklıma gelmiyor değı1. Haydi şu 

mevzulardan birini alıp rezil edeyim 
diyorum. [Kelimeyi bilerek yazdım, 
telaşlanmayın!] Lakin arkadan gele. 
cck bir süril mektupla: 

"Sen ne hissiz adamsm! Bu sırada 
bir sürü ana baba evladı, bir alay 
masum denizlerde boğulurken bun.. 
larla alay etmek ne vicdansızlıktır." 
kıvamında bana haklı olarak çatacak
lanndan eminim. 

Öyle yapmayıp da böyle yapsak; 
o zaman da: 

- Mizah menuu kalmadı mı? d1. 
ye serzeniş ediyorlar. 

Halim, oğlu ve eşeği ile yola ~ 
kan Nasrettin Hocaya benzedJ. 
Eşeğe kendi binmi~, çocufu yaya 

yürüyormuş: 

- Yahu! Ne vfcdan51z adan! Ço. 
cuğu yaya giderken kendisi e~eğe 

binmiş! demişler. 

Kendisi inmiş, çocuğunu bindlrmis; 
bu sefer de:~--~·-~--c 

~ Çocuğuna da amma ylh verl. 
yor. Handiyse başına çıkaracak! Bu 
yaşta kendi yaya yürürken çocufu.. 
nu eşeğe bindirmiş ... demisler, 

İkisi beraber eşeğe binmişler. O 
zaman da: 

- Allah insaf versin! İki kişf bt. 
çare eşe.irin belini kıracaklar!. diye 
söylenmişler. 

Tenkide mahal kalmasın diye ço. 
cuğHe kendisi yaya yürümiiş. eşeği 
de yedeğe alını~. Ona da: 

- Allah akıllar versin. Eşeğe bl. 
necek yerde yedeğine alıp çekiyor. 
Bu ne aptal adam! deyiverml~ler. 

Ayni \•aziyettcyim. Maamafih ilk 
isimiz okuyucuları memnun etmek 
olduğuna J?Öre bari, üstünde işleme. 
mizi istedikleri mevzuları yazsınlar 
da zsmarlama kundura yapar gibi 
ölçü iizerinc makale hazırlıyalım. 

Çiinkii mizah kahiliyetimiz mi eksil. 
dl bilmem: iistiinde ciddi ımretfo mi. 
zah işlenecek mevzulara tesadüf ede. 
mlyorum. Ender olarak tesadiif et. 
tiklerirnizin de etrafında Cazla ısır. 
gan otu var. El siirm<'kten cekinb·o
rum. Bari okuyuf!a}ar yardım etsin. 
ler de yazalım 

Ama; 
- Mevzuu ben bulduktan sonrA sa. 

na ne diye ~önderPJ'irn? diyecekler. 
Orası da doğru. Öyleleri de olursa 
kendileri :uzar, hiz güleri~. 

Almanyada idam 
Mahkumlara 

Brüksel, 25 (A.A.) - Alman istıh
barat bürosu bildiriyor: 

Otel garsonu Karl Döpking ile bir 
ticaret evinde miistahdem bulunan 
Helmut Kremin casusluk cürmünden 
dolayı halk mahkemesi tarafından 2 
eyhilde idama mahkı'\m edilmişlerdir. 
Verilen hükümden anlaşıldığına göre 
1936 da Yahudi Helmut Hirsch'in i
damını mucip olan ilk suikast hadi. 
sesinin suya düşmesi üzerine Prag
da bu iki mahkum Otto Strasser'in 
emri altına girmişlerdir. 
Alman istihbarat bürosu Strasser'in 

1937 senesinde infilak edici madn~ 
!erle başka bir suikast hazırlamış ol. 
duğunu ve Döpking ile Kremin bu 
cürme iştirak ettiklerini ilave eyle
mektedir. 



TAN , ___ _ 
Türkiyenin Ses Dehası MÜNİR NUREDDİN'in ilk Filmi: 
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Mi Lli 
Şen ve lahuti şarkılarım gaşyedici bir zevkle 

ve A L E M D A R Sinemalarının 
En son sistem makinelerinde dinleyiniz! 

: 

1 s o N 3 --:-GUN--ı 
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••--------------• Bugün 11 den itibaren devamlı matineler .. ---------------•• 

TAKSİM . Sinemasında 

SÖZLÜ VE 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 
Da1ızn 07.nn 1ui?n 

Pazar, 26. 11. 1939 
12,30 Program ve memleket saat ayarı, 

26 - 11 - 939 
Diinyanm 9 uncu harikası .. 

Sinema tarihinin şimdiye ka· 
dar yapmadığı en KORKUNÇ 
en MÜTHİŞ ve en MUAZZAM 

Filmi 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği (Fasıl heyeti - Karışık prog
ram), Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif k
ll, Hasan Gür, Hamdi Tokay, BaSTi Üfler. 
Okuyanlar: Celal Tahsin, Müzeyyen Senar, 
Mefharet Sa~nak, Safiye Tokay. 13,30 -
14,30 Müzik (Küçük orkestra _ Şef: Necip PEK YAKINDA ..... Sinenuısmda 
Aşkın): il 

1 - Villi Richartz: Küçük baret suiti. ••••••••••••••!# 
2 - Villi Richartz: İlkbaharda bir çift ~ Şehzadeha•ıFERAH'da-.. 

Aşık (uvertür). ,_.. T ~ 

3 - İtalo Azzoni: Sabah şarkısı, 
4 - Ralph Bcnatzk:v: Berberler Perisi 

filminden Neşeliyim şarkısı. 1 

5 - Frederick Hippmann: OrmRnda biı 
cüce duruyor (Halk şarkısı üzerine 1ı varyasyonlar). 

6 - Leopold: İspanya melodileri (Pot-
puri). 1 

-;;esleri tabiileştiren, biç bir 
\'erde eşi bulunmıyan son sis· 
tem makinelerle 

BU ÇARŞAMBA 
Matinelerden itibaren 

Ümit Şarkısı 
Ül\IMÜ GÜLSÜM 

TUrkçe sözlil • Arapça farkılı TÜRKÇE TÜRKÇE ŞARKILI 
Bestekadar: ARTAKİ - SADİ - ZEKİ Okuyanlar. Mualla - Numan 1çliscs - Hami· 
yet Duygulu Musjki hey'cti: Kemani Sadi - Kemani Demir Ali - Kanuni Ahmet -

J Klarnet Şükrü - Udi Zehri - Rakkase: Ayşe Müjgan İlahiler - Peşrefler - Semai. 

18,00 Program, 18,05 Memleket saat a- i 
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18,25 
Müzik (Radyo caz orkestrası), 19,00 Çocuk 1 
gaati, l!l,30 Türk müziği. Çalflnlar: Cevdet : 

' Kozan, Ruşen Kam, Refik Fersan.. Cevdet İ 
Cilim, "Aşkın göz yaşları,, şaheserinin 

kA:ı:ıındıih muvaffakiyeti i!Öl~ede 
ı Çağla. 

1 1 - Okuyan: Sadi Hoşses: 
1 - Suzidil peşrevi, 2 - Tanburf Ali 

••••• 1-ıırakacaktır •••••I 
1-! ler - Gazeller - Sarkdar ve raks havalan. . Et: Suzidil ağır semai (Kani yadı Jebinle), doğdu damlara), 4 - Nezı:ıhat: Muhayyer 

3 - Nuri Halil Poyraz: Suzidil ağır şarkı şarkı (Yol verin dağlar). 
Seans saatleri: 11 - 12,40 • 2,20 - 4 • 5,40 • 7,20 • 9 

:•••••••••••••••••••••••••-~ 1 - 12,40 tenzilatlı matineler. tam vaktinde gelinmesi rica olunur.••••••' 
(Sevda elinin), 4 - Cevdet Kozan: Ud 
taksimi, 5 - Şerif İçli: Suzidil şarkı (Has
retim çok eskidir), 6 - Haşim Bey: Suzidil 
şarkı (Mesken oldu bize dağlar), 7 - Su
zidil şarkı (Cana gamı aşkınla gezer ol

111 - Okuyan Mustafa Çağlar: 
(Çıkayım gideyim), (Koyun beni yüksek
lere), (Dağlar dağlar viran dağlar), (Ali
şimin kasları kara), (Köşküm var deryaya 
karşı). 

, ____________________ ..._ ______________________ _ 
BUGÜN İPEK Sinemasmda 

Akıllara hayret ve dehfcl verecek bin bir 
~ı:ar,,..,.Anın kAhrAmAnl' 

TARZAN 
ve 

OGLU 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Hakiki T ARZAN rolünde dünya yüzme ,ampiyonu 
JONNY WElSSMOLLER ve MORIN O'SULLIVAN 

Filme ilave olarak FOKS, dünya havadisleri gazetesi 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı iki matine vardır. 

,, 
VATAN 
KURTARAN 

ARSLAN 

Sinema aleminin en büyiik 

devrini yarattı... Sinema dün
yasında mesafeleri aıııaltta ... 

dum). 
il - Okuyan: Melek Tokgöz: 
1 - Udi Mehmet: Şehnaz şarkı (Suphu 

bulsam sinei safında), 2 - Udt Ahmet: 
Karcığar Şarkı (Görünce ben seni), 3 -
Bedriye Hoşgör. Muhayyer şarkı (Güneş 

20,30 K:onuşrmı , 20,4~ TOrk müzlği (Fa
sıl heyeti), 21,30 Müzik (Cazband - Pl.), 
22,00 Memleket saat ayan ve ajans haber
leri, 22,15 Ajans spor servisi, 22,25 Müzik 
(Cazband - Pl.), 23,25 - 23,30 Yarı.nld 
program ve kapanış. 

, -- . ' 
1
1 ~!ÜL~S ~E~2Rİ., ~ u~t~a~ol~ v~s!an~d:4 

son çevirdiği şarkı ve aşk serenatlarile dolu 

1 
S P A N Y .":' L 1 T A 

Filmi pek yakında SUMER sinemasında 

KOMEDİ FRANSEZ YILDIZLARI VERA KORENE JEAN GAL-
LAND ve WORMS bu hafta 

SAKARYA SiNEMASINDA 
"'-r•--...s:-•- .. . .. "' ~ .... - _... - ~ .. . . . ,. . .. 
IKn~nD IOc§.ln~©~ 

ı 
Tekmil İstanbulu bir zevk seli 

--------~----------------------.:__ _ _.:.. ___ _;:___;_____ gibi LALE'ye akıttı ..• 

Fransız süper filmini oynuyorlar. AŞK ve ÖLÜMÜN KADINI 
"ÇIPLAK DANSÖZ,, ün hayatı.. Aşklan .. Cinayeti.. 
ve "ölümü .. İlaveten FOKS Journal en son harb ve dünya haberleri. 

~~~~-~~~~~~~~~~~~'! 1 LALE Sineması 
M i c H E L E M o R G A N - T 1 y AT R o LA R Bugün de bu şaheseri görmi-

• • • ._____ ·---- yenlere kucak açıyor. 

Bugün 11 ve 1 de Tenzilatlı matineler. 

,----------------------------·~ İdeal aşık .•• Sahar Kovboy ••. Yıldızlar yıldızı .. 

S U M E R Sinemasında ı Şehir Tiyatrosu 1 İlaveten: en son METRO Jurnal 
TEPEBAŞf • D R A M .. KISMINDA Bugiin saat 11 ve 1 de tenzi. 

Görülmemiş bir muvaffakıyetle gösterilmekte olan Bu akşam saat 20·30 da • latlı halk matineleri. -

Bu Hafta 
GARY COOPER 

• SER M 1 N ,_ 

Komedi Kısmı lstiklil caddesinı!e ---------------
MERLE OBERON ile beraber çevirdiği 

BAR KADINI 
Büyük aşk ve ihtiras filminde, şimdiye kadar görülen bütün filmleri
nin fevkinde temayüz etmektedir. Aşk kadınlarının romanı... Gece 
barlarmda erkeklerin ihtiras ve sefahetleri... Lüks ve para içiıı mü. 
cadele .•. Aşkın sai.kasile tekrar hayata atılan düşmüş kadın ... Bugün 

saat 11 ve 1 de Tenzilatlı matineler. 

~----------------------··-----' 

Bugün saat 14 de (KEL OGL.AN 
Çocuk Oyunu) Operet 

Bu akşam 20,30 da 
BiR MUHASiP ARANIYOR 

Halk Opereti 
Bugün matitıe (16) da 
e GÖNÜL BELASI • 

M ualll • Sallhattln Pınar ve <ıırkada,ıarı 
Her akıam Saz • Caz • Varyete 

Pazar gUnlerl matine 

YENi NEŞRiYAT: 
HAVA - KiMYA MUHAREBELERİNE 

KARŞI iLK YARDIM VE TEDAVi - Gü
nün mesele ve endişelerine cevap veren 
bu kitap, Doktor Akil Muhtar Özden tara
fından yazılmış, yeni çıkmıştır. 

Aramak - Bu İzmirli mecmuanın 2 
inci cilt 7 inci sayısı çıkmışt':J'. 

Alaturka • Alafranga mükemmel ye· 
mek, tatlı ve pastalar kitabı - Bayan 
Fahriye Nedim tarafından yazılmış yeni 

K O V B OY 'un A S K 1 
' Fransızca sözlü Büyük aşk ve macera filminde, bu hafta 

SARAY SİNEMASINDA 
takdir alkışlarile karşılanmaktadır. 

ilaveten: FOKS JURNAL en son harb ve dünya havadisleri. 
Bugiin saat 1 ve 11 de Tenzilatlı Matineler. .. 

~------
çıkmıştır. .,. - ----~ 

- Git, git! Oy le şey olur mu? Beni pis, nankör 
keşişe mi benzetiyorsun ki kızımın adını Asli koya
caksın? ! 

-Ruhu revan nasıl? 
- Ha, bak bu iyi. Hern ruhu var, .. hem revanlığı. 

Sen de söyle ya oğlan olursa? 
- Onu d::ı. sen söyle. 

fC5) 
~ 

(C5) 
l!2J EK 

sürlerin<:! rağmen - bu işe sevindiler. Bundaki mu. 
;raifakıyetle Abdülhamidin hususi baş hekimi olmak 
hiçten bile değildi. Amca baba Hayatüddevle elini 
uz:ıtırken öğüt verdi: 

- Sakın heyecan göste.rip kayıtsızhğa düşme. 
Mahiyeti meçhul bir salgın mıntakasına gidiyorsun, 

:l.ikkat et 1 

- Cem .. Ruhucem .. 
- Isteznem, şarap kokar!! 

- Alican? 
- Annem pek sevecek. 
Aylar böyle geçiyordu ve ikisi, ezeli blr hakikati 

yalanlıyorlardı: Büyük ve derin aşklardan 'ionra ev. 
lenenler, kırk gün geçer geçmez biribirinin gözünü 
oymıya başlarlar. Ezeli hakikat budur. Fakat i§te 
doknz ay ve bir haftadır ki sevgileri artıyor, bağları 
sağlamlaşıyordu. 

Kasrı - Şirin, Kasrıtelaşa dönmüştü. 
Doğum tehlikeli ve epeyce güç oldu .. 
Boncul .. gözlü, lokma elli, yumuk bacaklı bir kız! 
Aileye yakın ihtiyarlar; vecizeler, hikmetler, 

nüktelPr diziyorlardı: 
Zor doğan iyi yaşar. Kolay sevişen zor bozuşıır gi-

bi şeyler. 
Elçi paşa gönderdiği tebrik tezk<?resinde diyor

du ki: "Dün, biri padişahımız efendimiz hazretleri
n'm tahta çLkışlarının yirmi beşinci yıldönümü ve 
diğeri dünyaya bir evladınızın gelişi gibi iki bayra
mı hitıfon görmek saadetine erişinizden biz de bah. 
tıyar old:.ık .. 

Ferhat o zaman, doğum telaşı ile bir falso etti. 
ğini anladı Abdülhamidin yirmi beşinci yıldönü
müvdü. (1899 : 315). Bütün Osmanlı İmparatorluğu 

YAZAN: AKA GÜNDÜZ. 
t>u yıldönümünü kutlamıştı. Elçilikt~ki büyük mer~ 
sime gidemiyen doktor epeyce endişelendi. Fakaj 
elçi paşanın tezkeresindeki samimilik bu endişeyi 
giderdi 

Kasrı - Şirinin neşesi, saadeti olanca coşkunluğu 
ile devam ediyor. Ihtiyarların tavsiyelerini hoş gö. 
rüyorlar: 

-Evet, diyorlar. Kırk gün sonra Kerbelavı zi· 
yaret etmek lazım. 

Şirin kulağına fısıldıyor: 

- Kerbela yolu ile Boğazicinef 
Gizli gizli gülüşüyorlar. 
Neye yarar ki kırkı gelmeden bir şüreli telgral 

geldi. Bu telgraf bir iradei seniye idi. Doğnıdan doğ. 
ruya saraydan elçiliğe geliyordu. Ve saray, doktoı 
Fcrhada padişahın selamını ve iradesini şu yolda bil 
diriyordu: (Bağdat - Hankin - Kerkük arasındaki 
geniş mıntakada bulaşıcı bir hastalık çıkmıştır. Has· 
talığm mahiyeti anlaşılamamaktadır. Çok ölüme se· 
bep oluyor ve gittikçe ehemmiyet alıyor. lstanbuldaı:ı 
Gülhane hastahanesi b~ekimlerinden Alman dok. 
tor Rider Paşa, doktor profesör Horasancıyan Bey, 

No. 
doktor Bafralı Yanko Bey ve lazım gelen şeyler yola 
çıkarılmıştır. Padişahımız efendimiz hazretleri ora. 
dakİ doktor Ferhat Beyin de yüksek kudret ve ihti
saslarından ic;tifade edilmesini ferman buyurdular. 
Doktor Ferhat Beye 300 altın yol harçlığı Vt:!rilerek 
hemen yola çıkarılsın. Buradan giden arkadaşlari]e 

Bağdatta b'irleşip tetkikatta bulunsun ve raporunu 
d~ğrudan doğruya saraya göndersin. Kendisi yalnız 
tetkike ve rapor vermiye memurdur. 

En kısa zamanda işini bitirip Tahrana dönsün. 
Tetkik sırasında ve dönüş için lazım gelt!n tahsisat 
Bağdatta ~yrıca verilecektir.) 

Elçi paşa tebrik etti: 
- Bu iltifatı şahane pek büyüktfüo. Umarım ki, 

pek yakında sarayı hümayunda efendimızn:ı hususi 
doktorluğuna terfi buyurulursunuz. 

Dolttor Ferhat hiçbir şey düşünmedi. Vaktile o 
yerlerden geçerek gelmişti ve ne yerler olduğunu 
yana yana görmüştü. Hemen valizlerini hazırlattı ve 
en çabuk götürebilecek vasıtaları temm ettirip yola 

~ıktı. 
Başta kansı olduğu halde = bütün !abii tees-

Ayrılış biraz göz yaşlı olmakla beraber tabii 

:eçti. 
Doktor Ferhat bütün yol boyunca hastalığın ma.. 

ıiyeti ne oJabılir diye düşünüyordu. Hudutta vali 
ıamına kar~ıladılar. Ikram ve itibarla Bağclada girdi, 
•ali hemen kr.bul etti: 

- Iradt. ve iltifatı şahaneden haberiniz olacağı 
ıüphesizdir. Bugünlük istirahat buyurunuz, diğcz 
ioktorlar, ancak yarın akşam üzeri Bağdada gelebi· 
Lecekler. Si1e yer hazırlattım, oraya teşrif edinız. 

Hükumet konağı civarında dayalı döşeli küçük 
;ıir ev. Polis müdürü oturuyormuş. Doktor Beyin 
~ahat etmesi içın başka yere geçmiş. 

Doktor Ferhat banyo edip değişmek için valiz· 
erini ıstedi. Valizler getirildi. Garip şey! Hepsinin 
dlidi kırılıp açılmış! Bütün eşya eksiksiz duruyor, 
!akat evraka, kitaba benzer hiçbir şeyler yok! 
~ Bunları kim açmış, kim karıştırmış? 
Hizmet eden palabıyıklı bir sivil cevap verdi: 
- Heyeti mahsusa .. 
- Hangı heyeti mahsusa? 
- Sarayı hümayundan tayin olunan heyeti 

nahsusa. 
- Heyeti mahsusa mı? Heyetle valizlerimin a. 

-asında n~ münasebet var? 
(Devamı var} 
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MilleUeraruı posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mQddet surasiyle 80, 18, ı, 

8,5 liradır. Abone bedeli J)eŞlndlr. 

Adres detlıtirmek 25 kuru.tur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul flAvesi lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Hayret Verici 
Bir Gaflet 
Geçenlerde, ;rlne b11 liltunda, 

ı kiltilpbanelerimizin fakirllk
lerinden, lisanımıza bzandınlma. 
ları fan olan eserlerin nevilerin· 
lılea, -hattl e arada bazılannua da 
kimıerinden- bahsetmiıtik. 

Ö.Ul kitap buhranı meselesi mev. 
~ bahsolurken, Ye mevcut kitap. 
fQfta ,...Wtlan baldmıdaki iddialar, 

atlar, ithamlar, iftiralar, dediko
ahır deftlll edip dmıuken, anutaL 

-..-.... teessürle ıördüifinıiiz çok 
tlhim bir eseri hatırlatmayı fayda· 
balacaiız. 

Ba eser, merhum BDseyia Klzım 
drinin ha.zırladıjı "Türk L61ati,, . 
Gnp lehçesinden batb, Uypr, 

rt-ata7, Azeri, ve Kazan dillerlnln, 
ltJ7~adan ayrılan, •• ha aoktal 
~an bfltfin Türk dilleriyle mak, 
hkın bir milnuebet aneden Koy. 
!l.aı, Yakut, Çovq, KJrllS sibl leh~e. 
ilerin iftikakı, mukayesesi, ve edebi 
llalr "Lticatname" ıldir. 

Ba eser, Tiirk dillerinin bir anl-
111._ ttlredifni, ve bir "vahdeti lisa. 
llli7e,. 7e bvutabileeeibıl ispat lk· 
:ticlannı haiz bir eserdir. 

Tilrk liaanr ne zaman, ....ı def. 
._11§? Nasıl bilytimilş? Nasıl 7a)'JL 
lblf? Ve .onra nud daiıbp parp
lanınıştır! 

BGtOn b11 111aDerin eevaplannı, 
•u-L y 4111-4!11 --~-1-• ... .ı.. Lwla1'1J. 

lbek.??...flınJdlndür. Ve,.."Tilrk Ltlgati", 
~firk U.anmm zeqiııliii Ue mütona· 
mip azamet ve miikemmeliyette bu 
._rdir. 

Biz, ba kanaati. b11 eeerla, ald 
•arflerle 1927 Ye 1928 yıllarında ta. 
wnmı, bulunan iki cildini görmek. 
le ediiımfı bulunuyoruz. Bu dokuzar 
7lz sayfalık ciltler, bilytikçe bir 
nıecmua boyunda olduktan halde, 

11f'firk aHabeslnin ancak 7edi, sekiz 
'kelime.ini istiap edebilmişlerdir. 

Fakat ba eserin tamamı ne eıki 
~arflerle ne de 7eni harflerle basıl. 
ilbamqtu. Hem de, mfiaveddelerl ha· 
lalr olarak, maarifin elinde bulun. 
'4afu halde.- Merhum Hüseyin Kl. 
ıaun Kadri, bu eseri hazırlamak için, 
l'fana 35 yıl mütemadiyen çabalanu1-
1ır. Neticede ise, koca bu heyetin 
lbla7 kola7 bqaramıyacajı mi· 
!lemmeliyet ve azamette bir eser ya. 
~tarak, 35 yıllık emeifııin miikifa. 
ltata kavuımuıtur. 

Ba azlnıklr llimbnls, bDytik ese. 
ıtlni hazırlamak için, muhtelif dil· 
hrde yazılmıı yetmiı yedi büyük 
ILGgate, tarihe, ve yüzlerce edebi e. 
llere müracaat etmittir. 

Gösterilen bu dikkatin, gayretin, 
"1'e emefin büyiiklüift ise, eMrin 
lrenain sayfalannda derhal göze 
farpmaktadır. Cstelik te, Hüseyin 
kAzım Kadri, eserini, mukabilinde 
l.iiyük bir maddi menfaat b~klemc
den maarife teslim etmiştir. 
Şu anda, yalnız iki cildi basılmıs 

olan ba muazzam eserin tamamı. 
hıaarifin elinde bulunmaktadır. Ve 
hı1tarlfin yapacağı şey, bunlan, yeni 
alfabe sırasına göre tasnif edip, ;veni 

harflerle basmaktan ibarettir. Kan. 
ltacağmuz eserin büyüklüjilne niı· 
betle, söıterllmesi lizım gelen bu 

ltUUet ise, hiç tereddüt edilmeden 
katlanıluak derecede küçüktür. 

Halbuki, maalesef, senelerdenbe. 
l'i, bu hazır ve azametli eser, itletil. 
hıesi mütemadiyen ihmal olunan 
:tengin bir maden gibi metruk bıra. 
lrılmaktad'l'. Bu ihmal ise, -bugün· 
kil eser buhranında- hayret verid 
bir gaflettir. Bunun içindir ki, biz 
bugün. genç Maarif Vekilimizin na
:tan dikkatini bu muazzam ve maa. 
lesef metruk eser üzerine davet et. 
ıneyi, daha fazla ihmali caiz olmıyan 
•ir memleket vazifesi tanıyoruz! 

Haftan on Musahabesn 

Tesbih Böceğinin 
Y az lçindeydl; tren Yediku

le bostanlan arasındarr, Ü. 
zerine tifolu sular sıçramasın, di.. 
ye acele acele hem haykırarak, 

hem çırpınarak zıngır zıngır ti t. 
reye titreye kaçarken vagonda. ya_ 
nımda bulunan akrabamdan bir 
genç hayretle sordu: 

- Şu başları beyaz beyaz top 
püsküllü, uzun uzun; acaip zerze. 
vatlar da nedir? Dükkanlarda hiç 
rastlamadım. 

Baktım; tanıdım; alay etmek ve 
merakını çekmek için dedim ki: 

- Ay, maşallah, burada yeti~ 
tirmiye ba~amışlar .. Lezzetli, çeş
nili, bereketli, mübarek bir sebze
dir. 

- Saplarını mı yerler, yoksa o 
püsküllü başlarını mı? 

- Taze iken saplan da yenir, 
kunısunun ise yalnız başlan ... Her 
yemeğe de konabilir. Hem çiy de 
yenir, kurusu, yeşilı, etlisi, sadesi 
de... Fakat dediğin gibi acaip bir 
nesnedir,asıl bap o gördüklerin 
değildir, toprak içinde bulunanlar. 
dır. Vitamin itibarile çok kıymd. 
lf olduğunu da söyliyeyim; mükcnı
mel bir katık ve gıdadır, köylü sıh
hatini, hayatını ona borçludur. 

Genç bu sebzeyi, benim uzun 
müddet yaşadığım Suriye ve sı
cak memleketlere mahsu' bir ye
§illik ve yemek sandığı için moda 
olan Ukalalığa kapıldı. 

- Öyle ise burada da üretmen 
'Ye yaymalıyız! 

- Doğru düşündün; bunun için 
bir makale yazayım. 

Liseli talebenin bakıp pftığı ve 
her zaman yediklerine benzeteme
diği o zerzevat, mevsimi geldiği i
~in tohuma kaçl!U§, daha doğrusu 
tohumu alınmak için yerinde bı. 
rakılmıt soğandan lbarettj. ba.sba.. 
yağı yemeklik soğan ... 

Tohum vermek fçln kalpak
laşmıt soğanı bilmiyen bu 

liseli, diğer taraftan İbni Sina'yı 
pşırtacak bir sürü sualleri cevap
sız bırakmıyacak malıimatla el. 
hazlandınlmıştır. Mesela "tesbih 
böceği nasıl teneffüs eder?", ''bir 
pusla ibresinin fU kadar santim 
uzaktaki bir cismi çekme kuvveti 
nedir?,, diye sorunuz, cevabını a. 
labilirsiniz. Hatta, mesela "kurba
ğa yavrusunun beyni kaç tabaka
dır?,, nevinden bir suale bile ce. 
vap verebilir, sizi ilmine hayran 
bırakabilir. 

Elindeki kitaplara şöyle bir göz 
ıezdirirseniz şaşmaktan kendinizi 
alama7.SUlız. Bizler eınlann yaşın
da ve sınıfında iken ne "anaflak· 
ıi,, bilirdik, ne "totemism,, ... Ne 
"dogmatik ruyonafüm,, den an
lardık. Ne "meozotiic,, oluşlardan 
veya "rogresiv,, tabakalardan .. "til. 
traviyole,, l§ınlanndan ve "entü
visyonizm,, usullerinden de ha· 
berimiz yoktu. Liselerin son sı
nıflarında bile imla başımızın be. 
lası müennesle müzekker derdimi
zin başı idi. Çoğu defa noktalı ve
ya noktasız "ha,, karşısında bakır
la altını ayırmaktan Aciz bir ku. 
yumcu çırağı gibi elimiz titrer; 
kıraatte "ünmuzec,, ayannda bir 
kelimeye rastlayınca bua yılanile 
karşılaşmış bir acemi avcı gibi di
limiz tutulurdu. İnkılapçılığa ise 
aklımız hiç ermezdi: Fesi Türk e?l
keğinin başına ana rahminden ya
pışmış bir nesne, peçeyi Türk ka. 
dınının yüzüne Allah tarafından 
indirilmiş bir perde ~ddederdik. 
Ne kadar az JeY bilirdik, bütün 

bildiklerimiz bir incir çekirdeği 
doldurmazdı; ilmimiz devede ku.. 

lak kabilindendi; eksik ve yanlıftı. 

Ama diyeceksiniz ki: "Bugünkü 
kitaplar da yanlışlarla dolu!" 

Olabilir; yanlışla dolu kitap. Na• 
rettin hocanın bir fıkrasından da 
anlaşıldığı.na göre, memleketimiz
de eski bir derttir: MalCim a, hoca, 

Belkemiği! 
J Yazan: Refik Halid 

softalığı zamanında, cübbesinin al. 
tında kocaman bir bıçakla yakalan. 
mıı; subaşının karşısına çıkarmıı

Jar, herif ateş püskürerek: 
- Bu ne, demiş, medrese tale

besinin üzerinde bıçak ne gezi. 
yor? 

- Kitaplanmızda yanlışlar olur 
da onunla hakkeder, düzeltirim. 

- Kitap yanlışı bu kadar bü. 
yük bıçakla mı düzeltilir~ 

- Aman efendim, öyle yanlıslar 
vardır ki, bu bile az gelir! 

B en yanlış mest'!lesine değil, 
asıl pratik malümattan ço

cuktan mahrum etme usulüne es
kidenberi pşar ve kızanm. Her 
yerdeki tahsil ve maarif sistemi. 
nin bu umumt manzarası bir türlü 
mantığıma sığmaz. Niçin hayata 
lüzumsuzlı öğrenmek ile başlarız. 
Yavaş yavaı onlan bırakır, atanz 
da hakiki ihtiyacımız olan pratik 
malümatı 10nradan derlemiye k<>
yulunız? 

Bu pratik malumat nedir? En 

küçük bir misal ile izah edeyim: 
Karaman, dalbç, kıv11'C1k etleri 

ni biribtrinden nanı ayırdedersin? 
!~t.c: Lurna kc:ıtiamck icabih böceği
nin beJkemllfnde Jı::aç bujmat ol· 
duğunu bilmekten hayat için da. 
ha faydalıdır. Zira o acaip ve se. 
vimsiz böcek, ne yenir, ne yutulur 
ne kasapta satılır, ne kafeste bes
lenir, insan için tamamile lüzum
suz, abestir; kıtlıkta kalsan bile 
gıda teşkil edeceği şüphelidi!; şa. 
yet böyle bir ihtimal zuhur etse 
bile belkemiğinin buğmak adedini 
bilmeden çerezlenmekte hiçbir mah 
zur yoktur. 

Pusla ibresindeki çekme kuv
vetine gelince, Tünel parasını bu
lamayıp Yüksekkaldırt~ll tırma· 
nırken toplu iğneyi bile kımıldata. 
mıyan o cer kudreti sana vız gelir. 
Dünyada en mühim çekm~ 'kuvveti 
yüksekten gelen iltimas kuvveti
dir. Bunu temine bakmalı ... O, bir 
kere insanı çekiverdi mi sen de 
kendine neleri çek'!r ve nelere de 

daha iri ve tombuldur. Sonra san
mayınız ki, o renk balığın deniz
deki rengidir; tutar tutmaz pulları· 
nı kazıdıkları için kızıllaşır.ıştır, 

yoksa su içinde iken barbunyalar 
beyazcadır. Kefalın ufağına ilarya 
ismi verilir. Balıkların taze olup, 
olmadıklarını anlamak için kulak. 
Iannm iç rengini pembe görmek 
kifayet etmez, boyarlar .. Parmağı
nızı şöyle üstlerine basınız, bırak
tığı yer çarçabuk örtülmez. eskisi 
gibi gerilmezse ~uhakkak bayat
tır. Vesaire._ / 

Başka bir gün bostanlara gi. 
dilir, maydanozla dereotu

nu biribirinden ayırmak kudretin
de olmıyan, fakat kurbağa yavru. 
sunun beyni kaç ~bakadan iba -
rettir, bunu ezberlemiş bulunan ta
lebeye tarlasında turp ile şalga
mın yaprak, pırasa ile soğanın sap, 
lahana ile karnabaharın renk ve 
göbek farkları anlatılır; üvezi mu1-
mula sanmamaları i~in izahat ve-. 
rilir; kızılcığın sonb:ıharda kemale 
erdiği, ilkbaharda hünnap yetiş
mediği , kavun ile karpuzu yaL 
nız işportada değil, sürgünlerine 
bakarak yeni ekildikleri zaman tar. 
lasında da ayırdetmek lazım gel. 
diği iyice anlatılır. Hatta bütün bu 
balık ve •rzevat hakkındaki ata
lar sözlerine, tuhaf fıkralara, meş-

ur vakalara,_ dair V3.lumat ta ila. 
ve ecl.Wr • • 

ı . ....... -_.. 

Demirci, nalbant dükklnlanna 
tuğla harmanlarına, yapı yerlerine 
uğramak ta faydalıdır. Zira tesbih 
DÖCeğinin belkemiklerini ezberden 
sayan talebe, ekseriy" bir çatının 
nuıı kurulduğunu bilmez; hatta 
zanneder ki, kiremit aslında öyle 
nar gibi kırmızıdır ve tuğla süs i
çin deliklidir. Ormanlara da bir 
gezinti yapıp hiç olmazsa meşe ile 
çınan seçebilmek, pumallık neye 
denir, funda toprağı ne çeşit nes
nedir, bunlan öğrenmek. her h3l
de "Deven devrine ait spiriferler,,t 

kendini çektirirsin! Fakat o faa- bilmekten efdaldir. 
lın fizik kitabında yeri yoktur! , _ _ 1 Zira, bütün bun!ar aile çocuğu, 

Merhum Celal Nuri (Kendi nok· 
tai nazanmdan hukuku düvel) ı. 

simli bir kitap yazmıştı; ben de 
(kendi kafamca tahsil ve hüner) 
adlı bir eser yazmıya kalkışsam 

ilk işim maarif programına bir pra.. 
tik mal<lmatlar dersi ilave etmek 
olurdu. Mesell öğretmen talebesi
ni önüne katar, şehri gemıiye çı· 
kardı; bir balıkçı dükklnmın O. 
nünde dururlardı; hoca balıklan ' 

' birer birer kuyruğundan yakalar, 
derse baılardL 

- işte buna uskumru derle! 
fUna palamut, oradakine torik .• 
Biribirlerine şekil itibarile benze

yişleri varsa da dikkat edince mü
him farklar görürsünüz. (Farklan 
izah eder.) Uskumrunun ıskarası, 

palamudun tavası, torilln pllkm 
makbuldür. İskara şu demektir, 
tava böyle yapılır, pllki "1 tarzda 

hazırlanır. Sakın ufak, kırmızıın
ıı balıklan, rengine aldanıp bar. 
bunya sanmayınız, onlara tekir is
mi verilir; barbunya daha kırmızı. 

aile babası, amir, memur, işgüzar 

ve hoı sohbet, kısacası dünya ada. 

mı olmak için şiddetle lüzumludur. 

İnsanlar biribirile cemiyet hayatı 
geçirirken hiçbir zaman oturup ta 

kurbağa yavrusunun t;eyin tabaka. 

lannı veya tesbih böceğinin ka

burga kemiklerini sayıp dökmez-

ler. Bu mütehassıs Alimlerin işi. 
dir; "Paleozoik nebatın karakteri!,, 
nl, jeoloji kongresine gitmedikçe 
konllfQmazsm. Bu kongreye git.. 
mek te on sekiz rre lyon kişiden an
cak birine müyesser olur ki, o da 
her halde ben ve siz değilizdir! 

•• 
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Şehirlerde ve kasabalarda kuru
lan pazar yerleri de istifadeli bir 

tecrübe sahasıdır. ve bu tecrübe 
hakiki insan karaktenni göstermf'k 

itibarile teolojik. biolojik, psiko. 

lojlk ahlAk probl~m'lerini klğıt 

üzerinde tetkikden daha çok değer. 
ildir. Öğretmen, burada, bir kuru 
10ğan satıcısının malını yutturmak 
için ne diller dökebildiğini, ufacık 
bir klr temini maksadile teraziyi 

ne hlleli bir elle 'kullandığını, pa
zarlık denilen usulün karşılıklı na
sıl bir adi dalavere olduğunu tale. 
besine gösterecek; insan ruhunu bir 
alış verişte bütün hırs ve hasisli
ğile, fıtri bir aldatma ve yumu -
ptma istidadile çırçıplak meydana 
koyabilecektir. 

- Efendiler, diyecektir, fU pas
tırmacının bir diplomat Metternich 
veya Talleyrand ile büyük müşa. 
behetleri, ahlik ve sistem benze
yişleri vardlt'. Sinirli parçayı kuş 
gönü diye sürmek için hatiptir, ha
zır cevaptır, mütebessim ve centil
mendir; fakat pazarlık uymazS3 
asık surattır, istihzacıdır. kaba ve 
mütecavizdir; karşısındaki baıka 

pastırmacının kanını içmiye ve e. 
lile budundan pastırma yapmıya 

da hazırdır. Biliniz, aldanmayınız, 
çekininiz, kanmayınız! 

Çoğu talebe, mesela lakerda 
satıcısının camekanına göz 

attığı zaman o toparlak toparlak, 
bıçak vurunca tereyağ gibi kesi
len ve kırmızı soğan!a birlikte ve
rilen balığın torikten yapıldığını, 
tulumba tatlısının o şekle ağızln 

mı, elle mi, yoksa bir nevi ıırmga 
ile mi konduğunu, belki de şiranın 
üzüm suyundan çekilip, bozanın 

darıdan çıktığını bilmez; bilmeli
dir. Hayatta ufak tefek ansiklope
dik bilgiler sıhhatin esasını ve ho. 
f8 gidip sevilmenin sermayesini 
tetkil eder. Bunların bahsf hemen 
hemen ömrümüzün baı eğlencesi 
olduğu gibi bilinmesi de geçim ve 

YafllYJ.f fAJ'ilarının da temel .tq.. 
.bınd~. Halbuld haın.m böcelfnln 
görme hassasına dair cisim teşlti
latını. yahut .solucanın kıvranma
kudretine müteallik beden meka. 
ninnasını öğrenmesek de olur, zan. 

nederim. 

Maamaf ih bun lan öğrenmiyellm, 

demiyorum, zaten desem de kim 

dirler, ben mesela ''karbonu yalnız 

bir hidroksil grupu bağlanabilir., 

kabilinden bir flzik kaidesini bil

diğimiz kadar ateşe meşe odunu

nun gürgenden daha dayanıklı ol. 

duğunu ve bakar b9.kmaz bunlan 
biribirinden ayırdetmeği de bilme. 
liyiz diyorum. Filozofi bize, yine 
mesela "kritızism,, in doğru ve ek
sik taraflarını uzun uıun anlatıyor 
ve öğretiyor; benim hakiki hayat 
bilgisi de esnafın kullandığı dir · 
hemleri ve damgalannı iyice gös. 
termeli ve belletmelidir, diyorum. 

Çocuk bu bilgilerden bütün öm. 
rünce fayda görecektir; ama tes
bih böceğinin belkcmiği buğmak
lannın adedini öğrenmi' olmakla 
hayatta ne istifade edecektir, bile. 
miyonım. 

Fikrimce, kendisile bu derec~ 
meşgul olunduğunu, Alimlerin ka
fasında yer tutup lise talebesinin 
imtihanlannda ehemmıyetli bir 
mevki aldığını tesbih böceği haber 
alabilse idi, insanlann aklına şa
şar, hayretinden taklak atar, yus
yuvarlak. tostoparlak olup topra. 
tın bir tarafına yuvarlanır. ka.. 
çardı! 

1
, ,, Aydın Halkevinin 

Yardımlan 
Aydın ('f AN) - Halkevf lı;ttmat 

yardım şubesi kadınlar tefkat kolu 

kurulmuştur. Bu fUbe, bayramda, 

ilkmektepteki fakir asker çocukla

nndan bir kısmına mektep forması, 

çorap ve iskarpin dağıtmıştır. 

Bunlara verilen yilz elll takım el. 

biseyi, ,efkat kolu lzuı iki eün lclıı
de dikmişlerdir. 

Ayni pbe, llkmekteplerin tyt su 
ihtiyacı için nakdi yardımda bulun. 

muf, orta okul talebesine yüz elli ll· 

ralık kitap yardımında bulunmuştur. 

Y caan: Sabiha Zekeriya Sertel 

B a harbin insaniyete uygun oL 
madıtını iddia ediyorlar .. 

Harple insaniyet arasında hiç bir 
münasebet olmadığı için, "insani 
harp,, "gayri insani harp,, gibi va· 
sıflar, kıymetler koymak ancak bir 
vehimdir. 191' harbinde insanlar 
yer yüzünde mah,er ve kıyameti 

seyrettikten, milletlerin kollan ka· 
natlan koptuktan, ülkeler boydan 
boya harabeler, kabristanlar haline 
geldikten sonra, insanJ7et vehmine 
tutulanlar bir defa silkindiler. 

- Harp ettik, '1l... Fakat yannki 
cemiyetin şekli ne olacak? Ha .. pten 
kurtulmak için ne çareler bulaca. 
taz? Diye sordular .•• 
İnce belli, selvi boylu, havvari yüz· 

Ul, büyük insaniyetçi Wilson Okya
nusu aşıp Avrupaya kottu, Nuhun 
gemisine müjde ııetlren güvercin gi. 
bi boynundaki 14 maddelik insaniyet 
prensiplerini retirdi. Avrupanın 

kerli felli, belli başlı diplomatlan 
bıyık altından güldüler, Wllsonun o· 
muzunu sıvazladılar, 14 prensipl kup 
çevirdiler, ortaya insaniyet namına 
Venay muahedesini, Sevr muahede
sini, Nöyyi muahedesini, çıkardılar .. 
Galip milletlerin mağlup milletlere 
dikte ettiği bu anla,malarda hakim 
olan ruh şuydu; galiplerin mağlt\p. 
lar hesabına genişlemesi, zenginle· 
mesi .. Bu anlaşmalar, insanın insanı, 

galip milletin mağluba, büyük dev. 
Jetin küçüğü ezmesi, lstlsman, zihni. 
yetine dayanıyor, dünyayı yeniden 
aylaşıyor, Emperyalizm temelleri 

üzerine muvakkat bir sulh kumyor, 
sefalet içinde kıvranan milletlerden 
intikam alıyordu. Bu insaniyetten 
mi bahsediyorlar? 

Şüphesiz bu sulh değildi. Harp l. 
milleri, sebepleri hiç deği,drllme· 
mlş, bir yara gibi işledi. Bir gün de. 
plmesi muhakkak olan ba yıtraya 
karp ne tedbirler aldılar, ne yaptı· 
lar? 

Silihlan baakqıı __jonf eranslan .• 
Amma yalnız mafhlplann silahlan. 
masını meneden, gallplere dişlerlnf" 

kadar silahlanma hakkı veren kon • 
fernslar ••. O zamanki devlet adam. 
lan haykınyorlardı: 

- Bu artık son Cihan Rarbfdfr. 
insanlık blr daha bu felaketi gömıl
yecektir ... 

Bunu neye güvenerek insanlanı 

bu kadar yüksek bir tonla vadettiler 

bOmem... Cihan Habinden çıkışta 

gördükleri harp istatistiklerinin fe. 
caatine bakarak bunu vadettilene, 

fennin ve ilmin bugün harp edenle· 
rin eline verdiği debhaş silahlara 

bakıp, bu vaadi tutamıyacaklnrma 

lnanmalan lazımdı. İnsanlara bu va. 
adin doğruluğunu ispat için de Mil. 
Jetler Cemiyetini kurdular. 

Öyle bir Milletler Cemiyeti ld, 
içinde yine galipler; yine biiyük 
devlet dediğimiz, ku)·ruklanndald 
müstemlekelerle Diibbü Ekhf'ri an. 
dıran büyük yıldızlar kücük mltlet
lere, cemiyet sahnesinde figüran ro. 
lü oynıyan amatör millet mümessil· 
)erine ezberlettikleri rolleri oynat. 
hlar ... Siyasi manevralar, ıiyasi an. 
!aşmalar, gizli gizli yürüdü. Mltlet
lerin ağzına bir parmak bal sürdü
ler iktısadi konferanslar yapıyoruz, 
mllletler arası biltiln ikhsadi m~e. 
leler hallolacak... Gümrük duvarla· 
rının kalınlaşması, klirinig, konten. 
jan gfbL iktisadi münasebetleri ~ç. 
leıtlren, bir iktısadi bozgundan baş. 
ka bir teYle karşılaşmadık. 
KeDoı misakı, dediler, harbi ka

nun harici ilan ettiler, Lokarno an. 
latJllası dediler, blribirlerine dfişman 
milletleri ebediyen banşhrdık!annı 
illn ettiler, tam yedi tane muahf'de 
yaptılar .• Fakat sulh devresi d.-nen 
bu devir içinde tam ot•ız tane harp 
olda. Milletler Cemiyeti ve insani· 
yetçiler kollanm bağlayıp •f'yrdti. 
ler, 1939 harbi için «izli cizli h87ır. 
landılar. Nihayet bir daha olmıvaca. 

tını Din ettikleri ikinci Cihan Harbi 
patladı. Şimdi de bu harbin lnıuıni
yete uygun olma4ıtını iddia ediyor. 
lar. Hansl insaniyet? C*) Şimdi İıt· 

gfllz gazeteleri arasında bir milna. 
kap var: 

- Pek AIA harp ediyoruz. diyor. 
lar •• Fakat yannkl t'emi~et n1t~1I ola. 

{Devamı 7 neide) 
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Yazan: KANDEMiR No. 3 

PaşalstanbuldaSadaret 
Alayına Hazırlanıyor 

İKİ G'ÜI\'LÜK HULASA 
Eski Osmanlı devletiniİı birer vflll

yeU iken ~eli her biri birer devlet 
haline gelen Hica~, Mısır, Suriye, Lfib
nan, Maverayi Erdün ve Filistin gibi 
Arap dilnyalannda dolaşan muharrir, 
buralarda yine Osmanlılar devrinde na
zırlık, kumandanlık, umum müdürlük, 
valllik, kaymakamlık, memurluk etmiş 
binlerce kişiye rastlamıştır. Her biri bi
rer romana mevzu olacak kadar entere
lan birer tip olan bu sabık saltanat er
kAnlle konuşmarun bir gazeteci için ha
kikaten enteresan olacağını düşünen 

muharrir, seyahatinden bilistifade bu 
fırsatı kaçınnamı~tır. Bu arada şarkın 
blr sayfiye yeri olan Lübnana da git
miş olan muharrir, Lübnarun güzellik
lerlnl tasvir ettikten sonra orada llk 
defa karşılaştığı en mühim tiplerden 
Süleyman Şefik (pasa) yı anlatan yazı
sile. bOyilk röportajına başlamıştır. 

Süleyman Şefik (paşa) yı bu mem
leket pek iyi tanır. O, milli kuvvetleri 
blıha etmek için teşkil edilen hil~fet 
ordusunun kumandanı idi. Bu maksatla 
kurulan ordunun bnşında bir müddet 
miill kuvvetlerle çarpışmaya tevessül 
etmişti. Şimdi Hicaz, Suriye ve clva
nnda bulunmaktadır. Muharrir, Hicaz 
Kralı ile görüştüğO sırada İbnissuud, 
pa~adan b:ıhsederken "Osmanlı İmpara
torluğunun niçin yılaldığım şimdi anla
dım" demiştir. Çünkü, Süleyman Şefik 
paşa ikide bir krala akıl ve hayale sığ
mıyac:ık, tatbikına hiçbir zaman Jmkan 
olmıyan blr avuç saçmadan ibaret pro~ 
jeler, pUınlar göndermekte, bunların 

tatbfkı halinde memleketin güllük gü
listanlık olacağından bahsedip dur
maktadır. Bütün bunlardan sarfınazar, 
en son Mckke ile Cidde arasmda mo
dern bir yol yapmak teklifinde l:ıulun
ınus, fakat onu da bcccrememı~tL 

k 
,...:-- Bu Baaşayı, bizden akıllı bir 

adam sanmıştık, meğer onda da 
kafa ya terelelli imiş!. .. diye atı.. 

yordu kahka-hayL 
Yol hadisesinden sonra Süley

man Şefik Paşa yeni bir faaliyet 
eseri gösterecek fırsat bulamamış
tı. Daha doğrusu· kral artık onu 
iyice tanımış, heybetli agel kefi
yesi, deve tüyü maşlahiyle boy 
göstermekten başka bir işe yara. 
mıyacağını anlamıştı. 

..1 

P arcı bu işsiz, güçsüz dolaş. 
maktan usandığı günlerden 

birinde beni ziyarete gelmişti. O
muzlarından maşlahını, ayakların

dan medeslerini çıkarıp attı ve kö. 
şe minderine bağdaş kurarak; 

- Haydi bir viski ikram et ba
kalım... dedi, sana, hazırladığım 
mühim bir şeyi okuyacağım! 

- Hayır.dır inşallah paşa, de. 
dim, yeni bir proje mi? 

- Bilemedin!. .. diye güldü, son
ra birdenbire ciddileşerek anlat
mıya başladı: 

- İnkar edemezsin ki pek ya. 
kında devir değişecek ve heyetler 
gelip beni !stanbula davet ede
cekler .• 

Kimbilir nasıl, "Eeeee?.:::; de. 
m.işim ki, viski tepsisini getiren 
hizmetçi olduğu yerde durn'uş, en
dişeli bir tavırla gözl~rimin içine 
bakıyordu. Ona "kapınm önünden 
bir tarafa ayrılma!,, dedim. İtiraf 
ederim ki, o anda paşanın bir çıl
gınlık nöbeti ile boğazıma sanL 
ması ihtimalinden başka bir şey 
düşünmüyordum. 

O, viski bardağını bir hamlede 
boşalttıktan sonra devam etti: 

- Elbette beni can ve göniılden 
seven milletin bu arzusunu yerine 
getirmemezlik e<lemiyecek ve kal
kıp İstanbula gideceğim. Çanakka
leden geçerken halkı selamlamak

la iktifa edeceğim. Fakat İstanbula 
varınca, donanmanın ve yüzlerle, 

•..- p s .,, d" . d - aşa... en. ..•• ıye yenm en 
fırladım. 

O da yere atlamış bir heyula gi. 
bi karşıma dikilmiş, sağ elinde ka
ğıtlar, sol yumruğu havada avazı 
çıktığı kadar haykınyordu: 

- Ey muhterem, muazzez, mü
kerrem, mübeccel vatandaşlar! .. 

- Allah aşkına paşa! .. diye koL 
lanna yapıştım ve güç halle yeri. 
ne oturttum. 

Keyfi kaçmış, homurd:ımyordu: 
- Demek dinlemiyeceksin be.. 

ni? .. Demek hala sus, zıbar, sesi
ni kes öyle mi? O halde senin de 
alacağın olsun, sen de sakın gö
rürune gözüme İstanbulda._ 

- Başüstüne paşa!~ 

- Hem bu sefer Harbiye Nazırı 
filan değil... Doğrudan doğruya 

Sadrazam .. 
- Sadaret alayına da gelmiye. 

yim mi paşa? 
- Alayı malayı bırak şimdi.. 

Bak elbise meselesi aklıma g('lme
mişti... Ha, kolay Mısırdan gecer. 
ken diktiririm onu. 
Baktım olacak gibi değil, daya

dnn viskiyi... Bir, bir daha, bir da
ha ... Ve çabuk ayılmasından kork
tuğum için hizmetçi ile kollarına 
girdik, kapıda bekliyen otomobi
le tıkıverdik mübareğL 

Aradan aylar, yıllar geçti.:: 
Süleyman Şefik P:ışa ne 

Hicazda, ne Filistinde, ne M•sır
da dikiş tutturamamış, Lübnanın 

sessiz sadasız bir köyüne, Gazire 
gelmiş ve Beyrutlu bir yosmanın 

kiraladığı eve pansiyoner olmuştu. 
lki ay evvel dağda bayırda do

laşırken, yolum düştü, bu köye 
uğradrm. Ve Kayserili bir Erme
ni muhacirin iri bir çam dibinde 
kurmuş olduğu kahvede mola ver
dim. 

İhtiyar Kayserili, bir Türke ka. 
vuşmuş olmanın sevinciyle bana 
nasıl ikram edeceğini şaşınm~tı: 

- Sana kübbe yaptırayım. Sa.
na memleket pilakisi pişirteyim ... 
Sana gözleme açtırayım.~ Canın 

ne istiyorsa de bana .. 
- Bir okkalı, köpüklü kahve 

yeter ... Hele gel otur bakalrm .. 
"Kayserinin gübresi bile bur

nunda tüten ... ,, ihtiyar, bana lfı_ 

gat dağarcığındaki cılız, kısır laf
larla memleket hasretini anlata 
anlata bitiremiyordu. 

- Buralarda hiç Türk yok mu'! 
Diye sordum 

(Devamı var) 

/Dahiliye Vekilinin 
Hataydaki Nutku 

Antakya, 25 (TAN) - Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak, dün Halkevi bal
konundan söylediği nutuk.ta ezcümle 
demiştir ki: 

"Kahraman Hataylılar, ~ize deği:ı. 

mez Milli Şefimiz büyük !nönünün 
selamlarını getirdim. Tebşir ederim. 
Daima sizin rahatınızla ve saadeti. 
nizle a18'.kadar olan Büyi.ik Şef beni 
buraya vaziyetinizi yakından tetkike 
memur ederek yolladılar." 

Vekil, Hatayın kurtuluş hareketle
rine temas ettikten sonra da şunlan 
söylem Mir: 

"Burada sizleri meserretle selam
ladığım zaman Türk Hatayın dava
smı ilk defa ortaya atan Ebedi Şefin 
yüksek hatırası önünde hürmetle e. 
ğHirim. İlk defa onun dilile irade e. 
dilen bu dava onun büyük ve kudrC't
li halefi tarafından yaşatıldı, ilerle.. 
tildi ve dost devletin de hüsnü niye. 
tile bugünkü mesut neticeye vardı. 
nldı." 

. ..';;ı..-===::n:=:=j. 
Yunanistanda Terliis 

Nihayet 
HARP 
Baslamıs 

Bulunuyor 
(Başı 1 !ncide) 

hakkında Berlinde, ordu, donanma 
ve hava kuvvetleri kumandanlarile 
haftalarca süren istişarelerden son. 
ra, nihayet Bitlerin bahsettiği gizli 
silah ile İngiltereye taarruz başladı. 

Ayni zamanda Almanyanın ikinci 
bir hava gizli silahı bulunduğu ve 
yakında bu esrarengiz tayyarelerle 
İngiltere üzerine korkunç hücumlar 
yapılacağı bildirilmektedir. 

Demek ki, Almanya !ngiltereye 
karşı denizden ve havadan 

büyük bir hücuma geçmiştir. Deniz
altı gemilerile ve tayyarelerle İngiliz 
adalarının etrafına ve ticaret gem1. 
lerinin takip ettiği yollar üzerine 
mağnetik torpiller dökülüyor. Bu su
retle gerek donanmanın ve gerek ti
caret gemilerinin İngiliz adaları et
rafında dolaşmasına irnkan bırakma
mak gayesi takip ediliyor. Bu yeni 
torpil hücumunun başladığı bir haf
ta içinde 53 ticaret gemisinin batırJI. 
mış olması da bu silahın az çok mü
essir olduğunu gösteriyor. fakat İn
giltere ve Almanya, denizaltı hücu. 
munu akamete uğrattığı gibi, bu ye. 
ni silahı da yenmekte güçlük çekil
miyeceğini iddia etmektedirler. Da
ha şimdiden bir çok tedbirler almıya 
başlamışlardır. Ve tecrübeler göste-

1 riyor ki, her modern silahın karşısın. 
da mutlaka onun kadar kuvvetli tek
nik vasıtalar bulmak mümkündür. 
İngiltere ile Fransanın Alman tica
retini imha için aldıkları tedbirler 
de şimdiden tesirini göstermiye baş
lamıştır. Maamafih Almanyanın bü-

"" yük ümitlerle başladığı bu taarruzun 
İngiltere ve Fransaya hayli zarar ve
rebilecek mahiyette olduğuna şüphe 
yoktur. 

Fakat t~rpil harbinin en büyük 
tesiri şimdilik siyasi sahada 
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tehlikeli bir hal alması ve batan ge
miler arasında bir çok ta bitaraf dev. 
letlere ait gemiler bulunması, şimdi
den bitaraf devletlerin protestosunu 
davet etmistir. İngiltc:!re ve Fransa-

~ ' 
nın bitaraf gemilerde bulunan Al-

' . 
man ihraç mallanna vazıyet etmiye 
karar vermeleri de bitaraf devletleri 
isyana sevketmiştir. Görülüyor ki, 
büyük devletler arasında harp aman
sız şekil aldıkça küçiik bitaraf dev
letlerin de bitaraf kalmaları, hatta 
yaşama1an güçleşecektir. Ve bu yüz
den harp şiddetlendikçe, dünya si
yaset.inin şekil ve istikameti değişe
cektir. 
Hatırlardadır ki Cihan Harbinde de 

Almanlar deniz yollannı kesmek ve 
deniz münakalatmı akamete uğrat
mak için aman ız bir tahtelbahir 
harbi açmışlardL Bu silah Amerika
nın harbe girmesine sebep olmuş, ve 
harbin mukadderatı üzerinde mües
sir olmuştu. Bu defa başlıyan torpil 
harbi de Cihan Harbindeki tahtel. 
bahir harbinin aynidir. Tesirleri de 
şimdiden hissedilmiye başlamıştır. 

Bu harp usulünün de harbin mukad
deratını değiştirmesi, ve harbin hu
dut ve şümulünü genişletmesi ihti
malleri çoktur. 

Gençlerbirliği Galip 
Ankara, 25 (TAN) - Gençler bir. 

liği _ Muhafızgücü maçı bugün ya. 
pıldı. Maçı 4 • 1 Gençlerbirfüi:i ka
zanmıştır. 

Vistiil Nehrinde Seyrüsefer 
Paris, 25 (A.A.) - "Pat ajansı bil. 

diriyor": 
Danziger Vorpoc;ten gazetesinin 

bildirdiğine göre 1940 senesi ilkbaha. 
nnda Vistül üzerinde Alman.Sovyet 
ticaretini kolaylaştırmak için mun. 
tazam bir nehir servisi ihdas edile
cektir. 

- - -'0,---
Rusya, Almanyaya l\fal 
Gönclcrmeğe Hazırlanıyor 
Moskova, 25 (A.A.) - Havas: 

binlerle motör, kayık ve sandalın 
arasından geçip te Galata nhtımı
na yanaşınça, yıllardanberi yolu. 
mu bekliyen, ve nihayet gözya~la.. 
riyle, sevinç içinde istikbalime 
çıkını~ olan halka elbette bir kaç 
söz söylemem icap edecek .•• 

- Eeee?_ 

=- işte üç gün üç gece odama 
kapandım. orada irat edecei!:im 
D.utku hazırladım 

Atina, 25 (A.A.) - İmza edilen oir 
kararname mucibince 15 birincika • 
nundan itibaren, geçen haziranda sj_ 

lah altına alman talim görmemiş se
kiz sınıf asker terhis edilecektir. 

Sovyet makamatı Polonya demir 
yollarının genişletilmesine büyük bir 
faaliyetle devam etmektedir. Ancak, 
Lvovun garbinde eski hattı oldu~u 

gibi muhafaza etmeleri muhtemeldir. 
Ta ki, Romanyanın Alm~myaya gön
derdiği petrol ve diğer eşya transit 
olarak ııecebilsin. 

TAN 

Bitaraflar lngiltereyi 
Protesto Etti 

iki Alman ve Bir de 
Holanda Vapuru Battı 

(Başı 1 incide) 
raya düşmüştür. İnsulid tahlisiye ge
misi hadise mahalline gitmiştir. 

Bilahare bu vapurun 6000 tonila
toluk Alman Gerrit Fritzen vapuru 
olduğu anlaşılmıştır. 

Vapuru yüzdürmek için Alman rö. 
morkörleri gelmiştir. 

o 
Almanların Yorkshire sahillerine 

koydukları mayin adedi 200 dür. Bu 
mayinlerin teşkil ettiği tehlikeye 
rağmen, bir İngiliz kafilesi dün gece 
salimen İngiltcrcye muvasalat et. 
miştir. 

Vapurlar bir müddet kin Londra 
limanına giremiyeceklerdir. Times 
nehrinin mansabına Alman tayyare
leri tarafından atılan mayinlcr bulu. 
nup tahrip edilinceye kadar nehre 
girmemeleri vapurlara tebliğ edil
miştir. Liman tamamile bir harp 
manzarası almıştır. Londra limanının 
ehemmiyetini bu limana her sene gi. 
rip çıkan vapurların tonilatoları 

gösterir. Bu rakam, 60 milyon tonila. 
todur. 
Diğer taraftan bahriye nezareti 

mnyinleri toplamak üzere bütün ba. 
lıkçı gemilerini ve balıkçıları hizme. 
te çağırmı~tır. 

Amerikada çıkan N evyork Herald 
gazetesi de şöyle yazıyor: 

"Mıknatıslı mayinlerin Almanlara 
zaferi temin edeceği çok şüphelidir. 
Bununla beraber bu mayinlerle Al. 
manlar ilk bir taarruz muvaffakiyeti 
kaydetmişlerdir. İngilizlerin maharet 
ve bilgisi yeni bir imtihan jZeçirmek-

' tedir: 

• Bugün bir Alman vapuru da Al-
man mayinlerine çarparak Kiel'dt 
batmıstır. 

Belf a.st liasara uğradı 
Amirallik dairesi Belfast kruva

zörünün rıecen salı bir mavin veva 
torpile çarparak hasara uğradığını 
teyit ediyor. Mürettebattan 20 kişi 
yaralanmış ve geminin tamirine baş. 
lanmıştır. 

Beliast kruvazörü, en modern kru. 
vazörlerden birisidir. 1938 martında 
Belfast şehrinde denize iHdiriL-niş, ve 
ağustos ayında, yani harpten bir ay 
evvel Anavatan filosuna iltihak et
mişti. 10 bin tonilatoluk olan Bel. 
fastın silahlannda son zamanda tadi. 
ıat yapılarak bundan evvelki halin
den daha ziyade hafiflettirilmiştir. 

Bu kruvazör, İngiliz bahriyesinin u
mumi listesinde donanmanın 60 ıncı 
kruvazörü olarak yaztlıdır. Zırh çem. 
beri, 8 pusluk bir obüsün infilakine 
tahammül edebilecek derecede kuv
vetlidir. Sürati 32 • 32 buçuk mildir. 
En kuvvetli silah olarak, 12 adet 6 
pusluk topu vardır. Belfastın diğer 
bir eşi de vardır ve bu Edinburgh 
kruvazörü dür. 

Roma, 25 (A.A.) :=.. İtalyan gaze
teleri, İngiliz sahillerinin mayinle 
doldurulması ve en son sistem İngi
liz Belfast kruvazörünün bir Alman 
deniza}tısı tarafından torpillenmesini 
mevzuubahis ederek artık İngiltere. 
nin ada olmakla iftihar cdemivece. 
ğini yazıyor. 

Messagero diyor ki: 
İngiliz donanması bizzat İngiliz 

sularında ve müstahkem limanların
da da artık kendisini kati emnivet al
tında görmüyor. 

TNıtelbahiT harbi 

Paris, 25 (A.A.) - 4-9-1939 da 
hizmette bulunan Alman tahtelbahir
lerinin üçte birinden fazlası haftad:ı 
vasati üç hesabile batırılmış veya a

ğır hasara uğramıştır. Almanya haf. 
tada iki tahtelbahir inşa etmeğe mu. 
vaff ak olsa bile _ ki bu imkan dahi. 

lindedir - tahtelbahirlerinin adedi 
gittikçe azalacaktır. Bu mü~külat 
tahtelbahirler için yetiştiri1miş yeni 
mürettebat bulmak hususunda tesa
düf edilen güçlüklere ilave edilecek 
olursa Almanyanm denizaltı harbin. 
de niçin yeni usullere müracaat etti. 
ğinin sebebi anlaşılır. 

Almanya büyük bir ihtimalle sair 
harp gemileri gibi Okyanuslarda kor
sanlık edecek kabiliyette büyük tah
telbahirler inşa etmeğe biitün kuv. 
vetile çalışacakir. Büyük Harpte Al
manva c:ck miktarda tahtelbahir inşa 

o 

Bitarafların Zarar ve 
' 
Zivanı Tahfif Edilecek 

(Başı 1 incide) 
Aımşn eşyasının artık sürülemiye
ceği ecnebi piyasalarda yapılan Fran
sız ihracatının derhal inkişafı için 
alınacak tedbirleri müzakere etmiş. 
tir. 
Başvekil Daladier, dün Belçika se

firini kabul etmiş, fakat hiçbir tebliğ 
neşredilmemiştir. Belçika sefiri ab
loka dolayısile ortaya çıkan mesele
ler hakkında Belçikanın hukuki nok. 
tai nazarını bildiren ve Paris ile Lon. 
draya gönderilmesine karar verilen 
notanın metnini tevdi etmiştir. 

• 
Stokholm, 25 (A.A.) - İsveç hü-

kumeti İngilterenin derpiş ettiği ti
caret harbinin şiddetlendirilmesine 

karşı şiddetli protestoda bulunmuş. 
tur. İsveçliler bu tedbirin bitaraf 
memleketler ticareti için tevlit ede
ceği vahim neticeleri ehemmiyetle 
kaydey !emişlerdir. 

Japonyanm talepleri 
Tokio, 25 (A.A.) - İngiltere sa

hillerinde batan Japon Trekini Ma
ru vapurunun bu batışından mesul 0-

lan memleket tebeyyün eder etmez 
Japonya mezkılr memlekete ait va. 
purlan müsadere etmek hakkını mu. 
hafaza edecektir. 

Röyterin bildirdiğine göre Japon 
Hariciye Nezareti Sozcusu gazete
cilere beyanatta bulunarak demiştir 
ki: 
"Japonyanın Londra Büyük Elçi

si, İngiltcırenin Almanyaya karşı 
aldığı mukabele bilmisil tedbirlerini 
şiddetle protestoya memur edilmiş

tir. 
İngilterenin Şark sahillerinde Al

man maynlarmın bitaraf gemilere 
mühim zararlar vermiş olduğunu ka 
bul etsek bile Chamberlain'in tatbik 
edeceği tedbirler hukuku düvel ka.. 
idelerinin tanıdığı mukabele bilmi
sil tedbirlerinin haddini fazlasile te. 
cavuz etmekte ve n.unan eşyasının 
nakline mani olunamıyacağına dair 
İngiltere tarafından Japonyaya ve
rilen teminatı da ihlal etmektedir. 

Maamafih İngilterenin Alman ih
racat mallanna ne dereceye kadar 
mani olmak istiyeeeği belli değildir. 
Ancak şurası p:ıuhakkak ki eğer İn
giliz hareketile Japon menfaatleri 
ihlul edilirse Japonya icap eden mu. 
kabil tedbirlere tevessül eyliyecek
tir . ., 

Romanyada Heyecan 
Uyandıran Bir İstifa 

Bükreş, 25 (A,A,) - D. N. B.: J!:s.. 
ki kabinede Emniyet nazın olup bu 
seferki kabineye girmiyen general 
Marinesko, Bükreş polis müdürlüğün 
den istifa etmiş ve yerine general 
Modreanu tayin edilmiştir. 

General Marineskonun istifası bü
tün Romanyada büyük bir heyecan 
uyandırmıştır. Siyasi mahafilde, ye
ni hükumetin elde etmek istediği da.. 
bili gerginliğin izalesi yolunda bir 
başlangıç olarak telakki edilmekte
dir. Başvekil hüki'ımetin harici siya
seti değişmiyeceğini gazetecilere ka
tiyetle beyan etmiştir. 

edebileceğini isbat etmiştir. Şimdi de 
bu şekilde hareket f'fleceiline süphe 
yoktur. 

•• 
Vasington, 25 (A.A.) =Hükumet, 

Amerikaya giderken Alman donan
ması tarafından tutulan bitaraf va
purların serbest bırakılması için te
şebbüste bulunmuştur. 

Alman malıimata göre Amerika bn 
suretle gelecek. olan malların muha
riplere sevkedilmiyeceği hakkında 
beyanatta bulunduğu cihetle Alman 
hükumeti bu vapurlardan bazılarını 
serbet b1rakmıı;br. 

Berlin, 25 (A~A.) - Umumi karar-
kah bildirivor: . 

Bir deni;a1tımız, muavin kruvazör 
haline konulan ve Holancfa. gemisi 
gibi gizlenen 7 bin tonilatoluk bir 
gemiyi batırmıştır. · 
Manş denizinde Fransız Saint 

C\'aire balıkçı gemisi ta ortasında 
vuku bulan şiddetli bir infilak netice. 
sinde batmıştır. Kaybolan iki bahri.. 
yelinin cesetleri bulunmuş ve bır İn
mliz limanına ~etirilmiştir. 
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r-.A}·~KARJf .. 
1 Haberleri 

Milli Hi$1erimizi 
inciten Neşriyaf 
Yasak Ediliyor 

Ankara, 25 (TAN) - Dahiliye Vekllett 
matbuat kanununun neşri memnu husus
ları ~dat eden 35 inci maddesine ikJ 1ık
ra eklenm~i hakkında bir kanun layihası 
h;ızırlamıştır. Kanunun mucip sebepler l~
yihasında şöyle denmektedir: 

"Millt şuur ve hıı~sasiyetimlzle telifi 
gayri miimkün ve millt emniyetimiz bakı
mından büyiik mahzurları aşikar bulu
mın yazıların tahkikattan evvt>l neşri ve 
dünya ahvalinin husust bir nezaket ve e
hemmiyet kesbettjği ı;on aylar zarfındn ba
zı gazetelerin yanlış mülah::ızalara Ye a
ralarında hüküm süren rekabet hissine 
dayanarak yaptıkları neşriyatı önlemek ü
zere bu proje ha7.ırlanmı§tır. 
L~yiha esaslarına göre, mi111 hislerimi

zi inciten veya bu maksatla mlllt tarihi 
yanlış .ıı:östcren ve memleketin emnlyetile 
alt\kadar meseleler hakkında yapılmakta 

olan tahkikattan ve yine emniyet bakı
mından alınan tedbirlerden bahseden ya
zılan neşretmek memnu olacaktır." 

Kaymakam Tayinleri 
Ankara, 25 (TAN) - Nallıhan kayma

kamı İhı;an Vıranşehlre, Yalvaçtan TalA.t 
Bo:r:oğlu Sandıklıya, Sandıklıdan Arif DQn
dar Yalvaça, Bayburttan Sabri Cemil Ko
yulhisara, Fikret Osman Bayburd:ı, Edic
den Halit Soyak Demirköye, Oltudan Feh
mi Sunıç'a Koyulhlsardan Fahri İzniğe, 
Aksaraydan Namık Karayel Babaeski kay
makamlığına, İskilipten Memduh' l•ahçe
ye, Bahçeden Ata Aksoy Sarana, Demlr
köyden Murat Dikiliye, Dikiliden Abdur
rahman Aksaraya, Akçabağdan Rulôsi tı
kitibe, İznlkten Muhsin Doğu Akçadağa, 
Siirt mektupçusu Eşref Ba.cıra kaymakam
lığına., İstanbul emniyet mfidürlnğil şube 
müdürlerinden Halil Tekin Çerkeş kay
makamlığına, stajyer Münir Gedeleç U
dik kaymakamlığına, Naci Akkut, Kara.hi
sar kaymakamlığına, Osman Akçalı Fer
tek kaymakamlığına, İhı-an Özalp Anamu
J;I., Kemalettin Nüseybin kaymakamhğına. 
birinci umum! rnüfettişllk hususl kalem 
müdürü Arif Nallıhan kaymakamlığına, 
Eski Bulancık kaymakamı Şevket Kara
koşan kllymakamlığına nakil ve tayin edil
mişlerdir. 

Almanya, lngiltere ve 
1 

Del~tluı Ü~t:rtnde 

Kesif Uçu5ları Yapddı 
(Başı 1 incide) 

releri iki kere uçuş yapmışlardır. Bi .. 

rinci uçuşa 5, ikinci uç11şa 2 tayyare 

iştirak etmiştir. Her defasında iki 

İngiliz avcı tayyaresi Alman tayyare
lerini karşılamıya havalanmış ve bu. 

nun üzerine Alman tayyareleri yük

seklere çıkarak gözden kaybolmuş
tur. Alınan tayyareled hiçbir bom
ba atmamıştır. 

Tayyareler bugün de Shetland üze
rinde tekrar uçmuş, fakat mukabil 
ateş karşısında gerilemişlerdir. 

Hava nezareti ölen İngiliz tayyare
cilerine ait dokuzuncu listeyi neşret
mektedir. Bu listeye göre 33 kişi öl
müş, 9 kişi kaybolmuş ve bir kişi 
esir alınmıştır. 

Belçika üzerinde 
İki Alınan tayyaresi dün Belçılca

da Stvith mıntakası üzerinde alçak. 
tan uçtuktan sonra Almanyaya dön
müştür. 

Jf.. 
Fransanın umumi Fas valisi gene

ral Nogues dün İngiliz seferi kuvvet. 
lcri erkanı harbiye reisini kararı!.1-
hında ziyaret etmiştir. 

Harp tebliğleri 
Berlin, 25 (A.A.) - Alman Baş

kumandanlığı tebliğ ediyor: 

Garp cephesinde mevzii keşif kol

lan faaliyeti olmuştur. Cephenin 
bazı noktalarında hafif topçu faali. 

yeti kaydedilmiştir. 

Fransız tayyarecileri ancak hudut 
mıntakasında bazı keşif ucuşları ya. 
parken bizim keşif tayyarelerimiz ta 
Fransanın cenubuna kadar mütead
dit keşif uçuşları yapmışlardır. 

Berlin, 25 (A.A.) - D. N. B. Ajan. 
sı tebliğ ediyor: Bugün öğleden son.. 
ra bir Alınan bombardıman tayyare 
filosu Şimal denizinin Şimalinde AL. 
man sahillerinden 900 kilometre me
safede bir İngiliz harp filosuna taar· 
ruz etmiştir. 
Atılan bombalardan dört İngiliz 

harp gemisine tam isabet olmuştur. 

Tayyarelerimizin hepsi şiddetli mü
dafaa ateŞine rağmen üslerine dön. 
müşlerdir. 
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TavşanDiyip Geçmeyiniz! 
- Birinci Fasıl -

• ~v mevsimi müna6ebetile -

-1 

Evet, tavşan diyip geçmeyiniz! 
Omuz çarpıp dudak bükme. 

yiniz! Tavşan, dikkate ve tetkike 
değer çok önemli bir yaratıktır. 
CMahliık). Ne insana benzer, ne 
ınaymuna. Ne horoza benzer, ne 
salyangoza. 

İnsana benzemez, çünkü: Ne 
kendi cinsi için, ne ,.J.e başkalan 
için bir :fenalık düşünmez. Hele 
gübre insanlara hiç benzemez, 
Ç'Ünkü; Tarihi bir mütearüedir ki 
ne kokar, ne bulaşır. Maymuna 
benzemeyişinin de bir sebebi var
dır: İyi, kötü hiç kimseyi taklit 
etınez. Neyse odur. Horoza benze
ll1eyiŞ önüne gelenle ibik ibiğe 
kavga etmeyişindendir. Nazizmi 
de onun için sevmez. Bununla be
raber salyangoz gibi de önüne ge
len ökçeye ezilmek taraftan değil. 
dir. Sullısevcrliği korkaklık. dere
eetrine inmediği gıoi harpararlığx 
da §irretlik mertebesine çıkmaz. 
Bıı prensiplerine çok riayet etme. 
Sin.dendir ki yüze gülücü, kuyu ka
ztcı tilki ile aile terbiyesi görme
ıniş arsız kurdu görünce durmaz 
kaçar: Bir kabalığa mecbur olma. 
lnak veya esmayı üstüne sıçrat
lrlanıak için_ 

Zekası, dünyadaki başmakale 
?Xıuharrirlerinin bir çoklarından 
daha normaldir. "Tavşan uykusu,, 
diye gözleri açık uyuduğuna tel. 
!nih ederek aleyhinde bulunanlar 
haksızdırlar. Gözlerini hiç yum. 
rnaınası, açık gözlüğün hayat için 
Pek faydalı bir metot ve meziyet 
olduğunu bildiğindendir. Kulakla. 
rı büyüktür amma e§ek değildir. 
EŞek olmayışından bir _gurur ve üs
turuUJt te duymaz. Bilakis eşeklere 
karşı derin bir sempati besler. Ara. 
larında hiç bir akrabalık olma
makla beraber bir akrabadan zi
Yade sayışırlar: Tavşan eşeğe bakıp 
-kulaklarından istidlal yolu ile-
kendisini de kocamanlaşmış ve 
kodamanlaşmışı sayar. Eşeğin de 
tavşana bakınca ilk aklına gelen 
Şey torunudur. İşte bu karştlık.lı 
'\"e çifte hüsnü zanla biribirlerine 
Pek dostturlar. 

.... 

Ta~ merhameti bir tecrit 
kampı gardiyanından. daha 

Uatündür. 
Bu iyi duygusu saJkasiyle değil 

ınidir ki tazıya kızacak yerde acır: 
l3aşkala.nnın hesabına taban pat
lattığı ve nefes tükettiği için. 

Acemi avcıya karşı şaka etme. 
ıdııi pek sever. Tüfeğin iki gözü de 
boşa patladıktan sonra uzaktan 
durup bıyık büker, alay eder. Us
ta. avcıya karşı da bir diyeeeği 
toktur, epeyce realisttir, us. 
ta avcı denilen barutlu realiteler. 
le karşılaşınca hemen p~s edip tes
linı olıır. Bu ayaktan pes ediş yüz.. 
de doksan dokuz tehlikelidir. Üst 
dudağı bir düello veya meyhane 
kavgası neticesinde yarılmamış.. 
tır. İnci di§lerinin güzelliği çap. 
ka:ı avcıların görmeleri için kud.. 
retten yarıktır. 

ötedenberi derler ki: Has bek
taşi tavşan yemez. Hiç doğru de
ğil Ben öyle bektaşi babalan ta
lUdun ki pişirdiğim yahnisini 
--çatalı bırakıp- on parmakla.. 
tiyle yemek için hilali gömlckle
linin yenlerini omuzlanna kadar 
sıvar1ardr. Ne demişler? Çarık ta 
Yenir nane de, yeter ki iyi pişiril
sin. 

Bir de şunu rivayet ederler: Es.. 
ki yeniçeri bölükleri sefere gider
lerken bir tavşan yollarını kesesi
ne geçerse sapıtırlar, gitmezler. 
llliş. Bu da doğru değil. Bunun da 
hakiki sebebi başka. Maluma ye
niçerilerin bir de tabansız takımı 
"ardr. Hani tarihte bile yer etmiş. 
tir, bir gün u~u akıllı çarşı esna. 
fının bu gibilerin tasallutlarından 
eanıanna tak etmiş; terazi kollan
nı sopalan kepçeleri kapınca yürü
trıüşler, alayını önlerine katıp dö. 
Ve döve ocaklarına tıkmıslar. Tav-

Yazan: 

Aka Giindüz 
şan iddiası işte bu gibiler için 
':r .. t .. .u..a..1.tj• YvlJ."4 e(J.v.1.1"'".a.l"'"'·u. h.a.rgt-

Jaşacaklan tehlikeyi ve yiyecek
leri zapartayı akıllarına getirince 
tavşanı bahane ederlermiş. Viya
na muhasaralarına giderken önü.. 
müzden hiç mi tavşan geçmedi? 
Tuna boylarında tavşan mı yoktu 
ki her istediğimiz zaman: Her 
yaz günü, her güz günü, her kış 
günü geçtik Tunadan kafilelerle ... 

Şimdi tabil ve mukadder iki 
sualle karşılaşabiliriz: 

:__ Tavşan kaç ayaklıdır? 
Berlindeki Yahudinin ne diye-

ceğini bilmem. Fakat ben hemen 
cevap verebilirim: 

- Adamına göre! 
İkinci sual daha mühimdir: • 

- Tavşanın ön ayaklan nıçın 

kısadır? Ve ard ayakları niçin u~ 
zun? 

- Ah, ne mutlu tavşana ki böy
ledir! Ya bir çoğumuz gibi kolu u
zun (Not: Eli uzun demek istemi. 
yorum, kötü telakki olunmasın) 

bacağı kısa olsaydı ne yapardı? 
Kollannın kısa olması, kendisini 
her önüne gelenin eteğine yaka. 
sına sanlmaktan kurtardığı için 
makbuldür. Bacaklarının uzunlu
ğuna gelince bunun kan, faydası 
pek büyüktür: Bir yerde bilerek 
bilmiyerek bir halt işleyip te akı. 
betin vahim olduğunu kestirir 
kestirmez nah taban sıvışıp kaç
masına yardım ettiği için. 

Tilldye kurnaz derler. Ne mü
nasebet? Kurnaz olsa her kapana 
tutulan o koskoca kuyruğu öm. 
rünce ardında taşır mı? Yavrum 
tavşanla nonoşum keçi kapana ge
liyor mu? Neden? Kuyruksnzluk. 
Jarından ... Bizler de öyle değil mL 
yiz? Peşimize ne kadar çok kuy
ruk takarsak belalardan o kadar 
kurtulamayız. Fakat ipi billah siv. 
rikülah, tek asa tek aba dolaştık 

mı, keka! 
Kuynık meselesinde yine riva

yet ederler ki münevver ve nük
tedan bir tavşan merhum Ziya 
Paşaya şu nazireyi söylemiş: 

Ahmak ana derler ki, hayatın güzerlnde 
Dllnbalel tllkl gibi her bir kapan avlar; 
Kurnaz ana derler ki, •u dünya Uzerlnde 
DUnbalel tavıan gibi gelmez faka zinhar! 

B u mısralar edebiyat ve gra.. 
mer kaidelerine biraz aykı

ndır, mesela ikinci ve dördüncü 

mısralarda kuyruk manasın.a gelen 
Farsça dünbale ile Türkçe tilki ve 
tavşan mutabakat kaidelerine uy. 
madığı gibi tilkinin (ki) si imaleli 
yani çekilerek (ki) diye okunma.k 
lazım geliyor. Hoş görmeli. Bır 

tavşan nihayet merhum kadar şair 
olacak değil ya. Nice meşhur şa

irler var ki bu kadarını bile bece. 
remiyorlar. Üstüne üstlük te ken
dilerine en az (dahi) denilıriesini is 
tiyorlar. 

Sadede geleyim. Ne diyordum? 

Evet, bahsimiz tavşana dairdi. Şa. 

ir tavşan dördüncü mısrada biraz 

kurum satıyor. Hiç faka, kapana 

gelmem diyor ki epeyce mübala

ğahdır. Tavşan yalnız bir tek ka.. 

pana gelir ve hayatında tek üzün
tüsü de budur. Tavşan tazıya ve a\I' 

cıya kin beslemez. "Kaderim, al. 

nımm yazısı böyleymiş,. der geçer. 
Fakat dağda davar güden küçük, 
sevimli, kırmızı yanaklı, afacan ço 
ban çocuk lan yok mu? İşte onlara 
pek üzülür. Yavrucuklar çok se
vimli oldukları için ses te çıkar
maz. Ne yapsın ki onlar da kendL 
sini rahat bırakmazlar. Ve yalnız 
onların kapanına tutulur. Bu ka
pan da kuranları gibi basit ve na.. 
türeldir. Bununla beraber ince bir 
zeka ve buluş eseridir: Tavşanın 

yatağını bulurlar. Bu yatağın üç 
cidarına yayvan birer taş dikerler, 
üstünü de ağrrca bir taşla kapar
lar. Bir küçük cephesi açık hıra. 

kılan iskarpin kutusu gibi bir oda
cık. meydana gelir. Açık tarafın 

üstüne de değnek mandallı büyük 
bir taş oturturlar. Tavşan akşam 

evine girince değnek mandalın 

marifetli ucuna dokunur dokun
maz koca taş kapıyı kapar ve tav
şan sabah erkenden muzip çoban 
çocuklanna teslim! diye kollarını 
kaldırır. 

Burada ikinci ve psikolojik bir 
mesele daha vardır: Tavşan bü
yükse hakkında lazım gelen mua.. 
melenin icrası i~in köye götürü
lür. İsnat olunan suç pek büyük
tür, ağır cezayı müstelzimdir: 
Başkasının merasında otlam1ştır, 

yani davarın tasarruf ve taayyuş 
hakkına kasten tecavüz etmiştir. 
Tavşan diyemez ki: 

- A benim minimini ağalarım! 
Sizin sürü sürü davarlarrruz bü
tün meranın otlannı sömürüp yi
yor, ben ise topu topu bir iki çi
men kökü kemirdim, çok mu? Ve 
yine merhum Ziya Paşanın (mil. 
yonla ... ) diye başlıyan beyiti aklı
na gelir, gelir amma neylesin ki 

küçük çobanlar aruz veznini ve 
kertenkele hikmetini bilmezler. 
Tavşan küçükse ... Bırakırlar. E

vet, bırakırlar. Büyüsün, tavlan.. 
sın, hiç olmazsa orta çapta bir ten. 
cere doldursun için. Madem ki o 
dağda daima dört yayvan taşla bir 

. mandal değneği her zaman buluna
bilir, bırakılan tavşan ne zaman 
olsa çömlektedir. 

K üçük çoban dedim de aklıma 
geldi. O sevimli, zeki çoban 

çocukları tavşanların nereli ol
duklarını şöyle bir bakınca bilive
arler. İnanınız ki bilirler. Avla. 
dığınız bir tavşanı gösteriniz. He
men: 

- Bu tavşan Karataşlıdır. 
- Bu tavşan Bayırköylüdür. 
- Bu tavşan Karakayalıdır. 
Derler ve siz de görürsünüz ki 

gerçektir, oralıdır, çünkü o köyün 
dağında avlamışsınızdır. Allah, Al
lah! Nasıl bilirler? Bunda şaşıla. 
cak bir şey yok. Pek basit: Doğum 
zamanı yuvalara giderler, meme
deki tavşanlan çıkarırlar. Kula.lt
larına kendi köylerinin markasını 
vururlar, yerlerine bırakırlar. Me
sela sol kulağı iki yerden yarılmış 
ise Karataşlıdır. Mesela Bayırköy
lü tavşanların sağ kulaklarında 

birer delik olur, markası budur. 
İki delikle bir çentik varsa muhak 
kak Karakayalıdır, yahut Uzuno. 
valı ... Ve bir köyün çobanı öbür 
köyün markasını taşıyan tavşana 

ne değnek atar, ne kapjln kurar. 
Hakkı yoktur. Bu minimini çoban 
çocuklan öyle birer ka1.1şılıklı a
demi tecavüz paktı yaparlar ve 
bu pak~a öyle riayet ederler ki 
deyme diplomatlar böylesini be
ceremezler. Mütecavizin tarifini 
dahi herkesten iyi onlar bilir. 
Şunu da söyliyeyim ki her yer. 

de böyle midir değil mi? Bilmiyo
rum. Yalnız bizim taraflarda böy. 
ledir. Biz meraya markaya, tavşa
na çobana pek bakarız. 

Tavşan kenetilen hoşlanmaz, he. 

le davar kenesi.olursa son derece 

tiksinir. Çünkü davar kenesi bir 
acayip mahluktur ki yansı d.alka. 
vuğa yarısı kontrolsuz muhtekire 
benzer. Tavşancağızın koltuğuna 

döşüne, sağrısına boynuna bir ya
pışakomasın, emmedik kanını çı. 

karmadık canını bırakmaz. Koca 
tekeleri öldüren kene zengin be
besi kadar tavşana ne yapmaz. Ev 
tavşanları keneden korkmazlar. 
Böyle bir şey oldu mu, sahipleri bir 
avuç sert tütünle bir avuç potası 
kazanda kaynatır ve tavşanlan bu 
su ile banyo edip kurtarır. 

Değerli avcılarımızdan Bay Sa. 
it Salahattinden rivayet ederler, 
en azılı Afrika aslanı tavşandan 
korkarmış. Tavşanın kendisinden 
değil de kulaklanndan ve kulakla
rını oynatışından ödü patlarmış. 
Kiınbilir aslana ne geliyor? İnsan
larda da öyle değil midir, dev ba. 
bası, izbandut gibi bir anaforcu 
çelimsiz bir müddeiumumi veya 
sıska bir maliye müfettişinden 
zangır zangır korkar. Bereket 
versin ki çok defa hiç yüz yüze 
gelmez de ödü patlamadan yerin
de kalır. 

Zaten ü~ cins kulak tekin değiL 
dir. Tavşan kulağı, katır kulağı, 
eşek kulağı. Tavşan kulağınrn as.. 
lanı korkuttuğunu öğrendik, size 
ötekilerin iki marüetini de sırası 
gelmişken söyliyeyim. Birincisi ... 

-Alt tarafı yann-
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Londn 
NeTyork 
Pam 
MllAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Ser Un 
BM11tsel 
Atfna 
Sotys 
Prag 

Madrfd 
Varso•a 
Budar:ıest
Bilkreı 

BelD-ad 
Yokohama 
Stolı:hotm 

Moskova 

. 5.24 

130.36 
2.9775 
6.8275 

29.4375 
63.2825 

21.52 
0.97 
1.6125 

13.61 

23.8175 
0.92 

2.495 
31.64 
31.3775 

ESHAM VE TARVh.AT 
Ergani 19,70 
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Hangi ~L. ''· J'i 
İnsaniyet? 

(Başı 5 incide) 
cak'? Harbin önüne geçmek için ne 
çareler bulacağız? 
Eğer yine, bu çare~·i harp edenler 

bulacaksa, yandı insanlık.... Fakat 
bu defa ince hel1i, seki boylu Wil
son yok ... Wilsonların ve yolda~!an. 
nın vaatlerine inanacak ta yek.. Yine 
insanların karşısına, bir Millette.r 
Ccmi:ııeti heyulfisiylc ı;ıkarlarsa. kor· 
karım Ccnc,·ede taş taş üstünd<-' kal-
maz ...• 

Fakat J!Örüliiyor ki. simdiye kadar 
hcllcdiğimiz, ezberlediğimiz ınsani

yet harbin öniinc geçemedi, simdi 
:va harp insaniyetin miimessi1i o::ıFati. 

le çarpışan emper:ralizmi v1karak. 
haska bir insani~·ctin temelleri kn· 
rularak, yahut ta hir daha İn!-i~ınlar 

ehecHyen insaniyetten bahsetmiye. 
teklerdir. 

• Cinele, İspanyııda, Hnh,.st~bnda, Ce
nubt Amerikfldn, milsh'mlckelerde ins:ınlar 
çarpışarak öldükkri zaman bu insaniyet 
nerdevdi? ... Yine kollarını knvuşturup sey
retti. İkinci bir harp lcln li?cceyi ~ündiizf' 
katarak hazırlıındı... İnsanlar arasındaki 
di\va1arı harnsiz halletmenin yollarını ne
den bulamadı? 

Toplantılar, davetler : 

Gülhane Müsamereleri 
GHlhane Tababet As. Tatbikat mektebi

nin 939 - 940 yılı tıbbi milsamerelerinin bi
rinciı;i cuma günü Prof. Dr. Zeki Faik Ura
lın relsli~lnde topl anmıştır. 

Münı:ıkaşalarıı Prof. Generııl Dr. Tevfik 
Sa~lam, Pro!. LOtfi Aksu, Prof. Nüzhet 
Şakir, Prof. M. Kemal Öke, Prof. Vahdi 
Ozıın, Prof. ŞUkrü Cangör istirak etmis· 
!erdir. --

Viyana Türk Talebesinin 
Bir Teberrüü 

Kızılay Cemiyetinden: 
Viyana Tilrk Tnlebe Cem!yetf Rei~i B. 

Muhtar Barlas, arkadaşlarının muvafaka
tile, cemiyet knsasında me\•cut ı4:ı Türk 
lirasını .memleket zelzele fe1tıketzedeleTine 
yardım o1mak üzere cemiyetimize teberrü 
etmiştir. Teşekkür ederiz. 

Beden Terbiyesinin Tebliği 
Beden Terbiyesi fstanbul Hakem Komi. 

teıılnden: 

Bölgemiz d:ıhilinde yapı1Rcak hususi 
bi cüm1 f bo rn nna ...ükaek hRkem 
komJtesJnce fs!mleıi !!tın edilen resmi ha
kemlerden maflda~ının seçilmeme!<i görü
len lüzum üzerine nllıkadarhıra ehemrni
yeUe tebliğ olunur. 

HALKEVLER1NDE : 

Beşiktaş Halkevinde Kurslar 
Betlktat Halkevlnden: Evimizde kız ve 

erkek ortaokul talebeleri için İngilizce, 

fransızca, matematik ve geometri kursla
rı açılmıştır. istiyenlerin her gün idare 
memurluğumuza milracmıt ederek kayıt
larını yaptırmaları lflzımdır. _ 

• 
Evimiz caz heyeti kış mr.vsiml çalısma-

lanna başlamıştır. Cazımıza iştirak etmek 
istiyen amat5r gençlerin her g\İn idare 
memurluğumuza müracaat ederek kayıt
larını yaptırmaları lazımdır. 

• Okumak yazmak bilmiyen 18 yaşından 
yukarı kadın ve erkek vatandaşlarımız 

için Evimizde okuma ve yazma kursları 

açılmıştır. Kurslar kadın ve erkek öğret
men arkadaşlarımız tarafından idare edi
lecektir. Evimizde her gun kayıt işıne baş
lanmıştır. 

1 
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! Küçük Memleket Haberleri 1 . . : ............ _ ...................................... . 
* Muhittin Eren, Esat Dcmirsoy ve Fu

at Çelebi, İzmit Daimi Encümen fızalığına 
seçilmiştir. * Ziraat umum müdürü Abidin, İzmit 
ve havalisinde tetkiklerde bulunmuştur. 

İzmit körfezindeki zeytin ağac;farını has
talıktan kurtarmak için yapılan müca
delenin daha musmir olmasına ·çalışıl

maktadır. 

IZMİTTE: 
Tütün mağazalarında geceleri dahi ça

lış1lmaktadır. 

Birçok ihraç maddeleri, sevkedilmek 
üzere iı::kelede beklemektedir. 

GÖNENDE 
Burada elektrik tenviratına başlanıl-

mıştır. 

BALİ KESiRDE: 
Hava tehlikesine karşı korunma tecrü

beleri yapılmış, tayyarelE".rin mefruz bom
bardımnnı yirmi dakika sürmüş. korunma 
tecrübeleri m11vaffakıyetle bilmi~tlr. 

KARA BÜKTE: 
Sümerbank umumi müdürü Xurullah 

Esat, demir - çelik fabrikalarını teftiş et
mektedir. 

ORHANGAZi DE: 
Mehmet isminde bir köylü, Ortaköyde 

öldürUlmilştiir. Korucu Mustafa. katil ol
mak zanniyle tutulınussıı. da hıınu red
detmektedir. 

BURDUR: 
İki senedenberl ln~a edilen Bucak na

hiyesi halkevl merasimle açılmıştır. Evde 
ilk olarak, Burdur Halkevi gençleri "A
teş,, ve "Tanrı Misafiri,, piyeslerini oy• 
narnışlardır. 

Ayni gün, Bucak elektrik fabrikası da 
çalışmıya başlıyarak açılmıştır. 

Bucak nahiyesinde, civardan geçen 
Arvallı çayından su alınması için bir ka
nfll inşasına başlanılmıştır. 

TORBALIDA: 
Yukarı mahallede oturan Lıltfi oğln K~

zım Üçlü, üvey kaııdeşi Ali tlçliiyü bıçak
l tehdit ederek eşcğıni alıp satmıstır. A
:nin şikflyeti üzerine kır bekçisi Süle_y
man Kadir ~işli, kendisini yak!llama~ ı.s
temiş, kaçtığını görünce ateş etı_nı~.tir. 
Kurşun, kafasına girerek KAzım Üçluyü 
öldürmüştür. Bekçi tutulmustur. 

BALIKESfROE: 
Milli Müdafaa Vekili General Naci Tı

naz, Ha1kevine pek kıymetli dokuz kitap 
hediye etmiştir. 

Arnavutların Milli Bayramı 
Arnavutluk Baıkonaoloıluğundan: 
Arnavutluk Krallığı Milli Bayramı hase

bile şehrihalin 28 inci Salı günü ö~leden 
sonra saat 17 - 19 arasında, konsoloshane
de kendi kolonisinin tebrik ziyaretini ka
bul edecektir. 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

İstanbul Hasırcılar Medina Hanı 
altında 34 No. da Avram Davit Rod
rig vekili avukat Nisirn Sages tara
fından Galatada Ankara Han ve ha. 
len Gabay Han Karaköyde Ziraat 
Bankası yanında Tümel Meyvacılık. 
Şirketi aleyhine ikame olunan dava
nın cereyan eden muhakeme sıra. 
sında: 

Müddeaaleyh şirketin ikametgahı.. 
nın meçhuliyetine binaen tebligatın 
ilanen yapılmasına ve muhakemenin 
de 24.11.939 tarih saat 14 de bırakıl
masına karar vermişti. İlanen yapı
lan tebligata rağmen müddea:ıleyh 
muayyen olan gün ve saatte mahke
mede ispati vücut etmediğind('n ve 
vekil dahi göndermediğinden H. U. 
M. Kanununun 401 inci maddesi mu
cibince gıyap kararı ittihaz ve ber. 
sabrk ilanen tebliğine ve muhakeme. 
nin 29.12.939 tarihine s~at 15 e ta
likine karar verilmiştir. Muayyen o-
lan celsede müddeaaleyh gelmediği 

veya bir vekil göndermediği takdir
de muhakemeye gıyaben devam olu. 
nacağı ve bir daha mahkemeye ka. 
bul olunmıyacağı gıyap k~rarının 

tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

Memur Aranıyor 
Ortamektep mezunlarından es:ki 

harfleri okuyup yazabilen bir bay 
veya bayan memur a1ınacaktır. Ga. 
lata Tünel yanında İkinci Noterli~e 
müracaat. 

~r. SUPHI SENSE~ 

1 tdrnr vollırı hıı!=:tn1ıklnn mıitPh:ı<:!'l!llı 1 
~eyoğlu Yıldı? !'l!nem:ı~ı karşısı Lek· 
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Devlet I..,imanları İşletme Umum l\lüdürlüğiinden : 
Keşif bedeli 3879 llrn 51 kuruştan ibaret bulunan yeni yolcu salonile is1ebne bi

nası ve giimrük hanı arnl:ırına demir parmaklık yapılması işi açık eksiltmeye ko
nulmuştur. ihalesi 4-12-!13!1 tflrihlne rastlayan pazartesi günü saat on b~te Galata 
rıhtımındaki umum müdürlük binasında toplanacak olan satınalma komısyonunda 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 290 lira 96 kuruştur. 
Bu baptaki Resim ve ~artname sözü geçen komisyonda her gün görülebilir. (9523) 

lstanbul Defterdarhndan : 
Mukaddema B,eyoğ1unda Tepebasında 28 No.da Gramofon ticareti yapan Alek-

andır Marengonun 929 ve 930 seneleri kazanç vergisine kar$! itirazı üzerine tetkiki 
~cap eden defa tir ve vc.c;aiklnl göstermek üzere işbu ilan tarihinden itibaren on beş 
iÜn zarfında (2) No.lu kazanç ltlrazlan tetkik koml~yonuna müracaati !uzumu 
ilan olunur. (975-t) 



8 T A N 26 - 11 - 939 

~ıııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırrıııııııııııııııııır11rrıııııııııııı11rrııııı111111111111111111iı11ııııır11111111111111111111rıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııırıııırıııııııııııııııııııııııııı~ 
~ = ~ F O S F A R S OL, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah te- = = min eder. Vücude devamlı genelik, dindik verir. Sinirleri caniandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu gi. := 
§ d erir. Muannid inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürriey e, Sıtma nekahatlerindc, Bel gevşek- E: = liği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayani hayret faideler temin eder. E§ -= FOS FARS O L'ün: Diğer bütün kuvvet şurublarmdan üstünliiğü DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUV- E i . K A N 1 K u V V ET 1 İ Ş T İ H A Ş U R U B U;'· VET, iŞTİRA TEM~.:::::::e::;:::::::::d::::.'::~~~ .. d~::,::::::::~::. , ~ 
~ 111n111111111111m111111111111111111111111111111n111111111111111111111n111111111111111111111m1111111111111111111111nnııın1111111111111111111111111111111111111n1111111111111ı1111111111111111111111111111111111111111111nııın1111111111n11111111 ffi 

• 

,----------------~,-.... - .... - .... -
MUHASİBiN KİTABI Sabah. öğle ve akşam 

sonra günde 3 

her yemekten 

defa Vergilerin sureti hesabı hakkında tatbiki misaller ve umumi 
tevkifat cetvelleri. 

Murakıp Yusuf Kenan Ünsal 

, _____ 
0_~_l_~_iş~-er_i"-~-~-'~_ç:_ıa_~-~-~-N----~ 

Bilumum resmi ve hususi müessese muhasipleri müşküllerden ve he. 
sap hata1anndan kurtaracak 650 sahüeden ibaret olan muhasibin ki
tabıdır. Fiatı 3 liradır. Satış yeri: İNKILAP KİTABEVİ 

'-'-.................... 1 ...................... , 

RADYOLiN 
Müstesna bir formülle ve azami 

itina ile yapıldığı ve rekabet kabul 
etmez bir fiatla satıldığı için yurtta 
ecnebi mamulatmın hakimiyetini or
tadan kaldırmıştır. Kazandığı bu 
rağbet sebebiyle elde hiç stok bulun. 
madığmdan da mütemadiyen taze 
ihzar olunarak piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade dişleri

nizi temizlemek, korumak ve gü

zelleştirmekle kalmazsınız, verdiği

niz para da kendi cebinizde kalmış 
olur. 

Sabah. öğ1e ve akşam 

sonra günde 3 

her yemekte~ 
defa 

RADYOLiN 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiıtme 

Komisyonundan : 
Bakırköy akliye ve asabiye h'lstahanesi nin 21 inci pavyonunda yapılacak kalori

fer tesisatı montajı işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 29-11-939 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda sıhhat ve içti

mai mua\·enet müdürlilğü b!nasındn kurulu komisyonda ynpılacaktır. 
2 - Keşif bedeli 3448 ıra • ku ı:mır. M. Tem!na r.ı& Cl'1"'-. -~~------ı 

3 - İstekliler :ıartname mukavelename proje keşü ve sair evrakı her gün ko
misyonda görülebilir. 

4 - İstekliler 1939 yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı ve
sikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte 
bu işe benzer 3000 liralık iş yaptıklarınıı dair eksiltme tarihinden 8 gün evve.l 
İstanbul vilayetinden ıılmış oldul::ları ehliyet vesikalarile birlikte belli gün ve sa-
atte komisyona gelmeleri. (9136) , ____________________________ , 

. MİSAFİRLERİNİZE 

HACI BEKİR SEKERİ 
İkram ediniz. 

ALI MUHİDDİN HACI BEKİR 
Merkezi: Bahçekapı. Şubeleri: Karaköy, Beyoğlu, Kadıköy. 

Pazar günleri HACI BEKİR ticarethanesi açıktır. , .. ._ ................. _. ................... , 
İSTİKLAL ECZANESİ 

NECATİ GÖZÜBÜYÜK 
( Sabrk Garih eczanesi ) 

Beyoğlu İstildal caddesi No. 419 
tlaçlar, bilfunum yerli ve ecnebi müstahzarlar. 

her çeşid parfümöri 

i.. ....................................... ... 

SATIŞ i LAN 1 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Firdevs Rabia tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24965 ikraz Na.sile borç alı
nan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemP
sinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından (8500) 
lira kıymet takdir edilmiş olan kayden Reyoğlunda Tomtom mahallesinin eski Ak 
yeni Akarsu sokağında eski ve yeni 8 kapı 322 ada 10 parsel No.lı doğusu 11, 13 
parsel No.lı evler kuzeyi yol ve 11 parsel No.lı ev, batısı yol ve 9 parsel No.lı ev, 
güneyi 9, 13 parsel No.lı evler ile mahdut ve yine ayni mahalle ve sokakta eski 
ve yeni 10 kapı 11 parsel No.lı doğusu 13 parsel No.lı ev, km.eyi 12 parsel No.lı 
ev ve yol, batısı 10 parsel No.lı ev ve yol, güneyi 10, 13 parsel No.lı evlerle mahdut 
iki kl'ıgir evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Bina kl'ıgir, merdivenleri demir korkuluklu ve mozaik olup evvelce iki ev iken 
şimdi altında dükkanı müştemil apartıman halinde olmak üzere cephesi yeni sıvan
mış ve el.ahili taksimat; ve tamiratı ikmal edilmiş bir haldedir. 

Zem in kat: Demir kapıdan binaya girildikte zemini karesiman döşeli bir antre 
üzerinde bir oda ve kapısı hariçten istor lt epenkli zemini toprak bir dükkan olup 
bu katın pencereleri demir parrnaklıklıd ır. 

Bodrum kat: Zemini kısmen kırmızı çini döşeli iki bölmeden ibarettir. Burası 
çamaşırlık ve odunluk ise de :merdiven başı kapatılmıştır. 

Birinci kat: Zemini çimento bir sofa üze rinde zeminleri tahta döşeli dört oda, hir 
banyo, bir mutfak olup banyoda alafranga hela ve emaye küveti vardır. Odala
rın ikisinden birbirine geçilir. 

ikinci kat: Zemini beton bir sofa üzerinde tavanları boyalı dört oda, bir banyodan 
ibarettir. 

Üçüncü kat: İkinci katın ayni ve ancak beş odalı olup odaların ikisinden birbi
rine geçilir. 

Dördüncü kat: Buraya tahta bir merdivenle çıkılır. Zemini çimento, =iz.eri ııçık 

kısmen küçük bir taras olup binanın üzerini teşkil eden kısım alafranga kiremitle 
örtülmüştür. 

\ 

Mnahası: Kadastro tesbitine göre 93 metre murabbaı olup bundan 84 metre mu
rabbaı bina 9 metre murabbaı da aydınlık mahallidir. 
Yukarıda hudud,•evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık artttr

maya konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttı?'ma ş:'lrtnamesi 28 • 11 - 939 tarihinden itibaren 
937/202 No. ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla mallım:ıt almak isteyenler 
işbu şartnameye ve 937/202 dosya Na.sile mcmuriyetimize müracaat etmelidir. 
z-=-ıntrırmayaışnraıc-ıcm yuınmo~ yazııı .ıoyrnenn 7o r,:> nısocnnae pey veya 

milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde: 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer al 1\kadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayrimenkul üzerindeki haklarını hususi! e fııiz ve masrafa dair olan iddialarını iş
bu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelel'ile birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça 
satış bede.linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmay::ı iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş 
ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul etmi:ı ad ve itibar olunur
lar. 

5 - Gayrimenkul 28 - 12 - 939 tarihinde Perşembe günü saat 14 den 16 ya ka
dar İstanbul dördüncü icra memurluğun da üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bcd eli muhammen kıymetin % 75 ini bulmaz 
veya satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel 
bunların bu gayrı menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan faz· 
laya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdii baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha 
temdit edilerek 12 - 1 - 940 tarilıinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanhul 
dördüncü icra memurluğu odasınd<1 arttırma bedeli satış isteyenin alac::ğına rÜ\;
ham olan diğer alacaklıların bu gayri men kul ile temin edilmiş alacakları mecmu
undan fazlaya çıkmak şartile en çok arttı nına ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihllle olun an kimse derhal veya verilen mUhlet için
de parayı vermez e ihale kararı :feı;holun arak kendisinden evvel en yüksel< teklif
te bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz \·eya 
bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak fa
iz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. (Madde: 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde ola r<1k yalnız tapu !crali; harcını, yirmi se
nelik vakıf taviz bedelini ve ihal!i! kıırar pullarını vermiye mecburdur. Müterııkim 
vergiler, tenviral ve tanzifat ve dellallye resminden mütevellit Belediye rüsumu ve 
müterakim vakıf icaresi alıcıya aid olmayıp arttırma bedelinden tenzil ohınur. İş
bu gayri menkul yukarda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü icra memurluğu o
dasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şaı-tnamesi dairesinde satılacıığı ilan 
olunur. (9761) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Llıtfü DÖRDÜNCÜ. GazctecWk ve 
Neşriyat T L. Ş . .Basıldığı yer: T A N Matbaası 

iSTANBU~ ~ VALiLiGi NDEN • • 
Sahibi Semti 

Aksaray 

--,. 
,. 

" 
" 

" 

" .... 
,, 
" 
" 

Sokağı 

Teceddüt 
M. Kemalpaşa 

M. Kemalpaşa 
M. Kemalpaşa 
Teceddüt 
M. Kemalpaşa 

M. Kemalpaşa 

No. Cinsi Parsel 
• No. 

30 Muhterik han·e arsası 50 
Es. 14/ 1 m. Arsa 55 

Es. 14/ 1 Arsa 
Arsa 
Arsa 
Arsa 

iki dükkan 

56 
58 
59 
53 

52 

Sahası 

218 M2 Ahmet Cemal 
lll ,, ' M. Rüat, Eşref, Talat, Refik, Saba

143 " 
11 ,. 

569 
103 

100 

hat, M. Nedim, Naciye .• .. ,. 
Hasan, Emir, Hilmi. 
Belediye Sotiri V.S. 
Belediye Sotiri V.S. 
İst. Kadastro müdüdüğünün 31/ 
VIII1 939 günlü yazısi~e sahibinin 
meçhul bulundui!u bildirilmiştir. 
Mualla 

M. Kemalpaşa ve Muhterik cami yeri 51 461 Evkaf 
Teceddüt 
M. Kemalpaşa 
İnkılap cad. 
İnkılap cacl. 

Arsa 
Arsa 
Arsa 

54 l4$l M . Rüat vesaire 
4 190 Belediye, Sotiri vesaire 
9 900Met- Belediye, Satiri vesaire ' 

relik kısmı 

Takdir olunan bedel 

Metre2 9 lira 
Metre2 9 lira 

Metre2 9 lira 
Metre2 9 lira 
Metre2 4,5 lira 
Metre2 9 lira 

Dükkanlara kaimen 800, arsanın 
metre2 na 9 lira. 
Metre2 9 lira 

Metre2 
Metre2 
Metre2 

9 lira 
9 lira 

4,5 lira 

Yukarda semtleri, sokakları par sel ve kapı No. 1arı ile cinsleri, mesa haları, sahiplerinin isimleri ve takdir olunan bedelleri gösterilen bina ve 
arsalar ilk okula tahsis edilmek üze re 1295 tarihli kararnameye tevfikan istimlak edilmektedir. Usulen talik muamelesi de yapılmış olan bu 
gayri menkullere takdir edilen bed eller hakkında mal sahiplerınin bir diyecekleri varsa sekiz gün zarfında dilekçe ile müracaat etmeleri karar
namenin 8 ci maddesine tevfikan ilan olunur. (9781) 

BAŞ, DIŞ, NEZLE; GRİP; ROMATİZMA 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

İcabında günde üç kaşe alınabilir. 
Her verde pullu kutulan ısrarla 

isteyiniz. 

- .... - .... - .... -
SATIŞ ILANI 

İstanbul Dördüncü İcı:a Memurluğundan : 
Servet tarafından Vakıf Paralar İd<1resinden 24413 ikraz Na.sile borç alınan pa

raya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dola
yı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından (785) lira 

kıymet takdir edilmiş olan Beşiktaşta eski Sinan paşayi cedit yeni Yıldız mahal
lesinin eski Fıstıklı yeni Fıstıklı çıkmazı sokağında eski 6 mükerrer yeni 10 kapı 
sayılı sağı Mustafa menzili ve bahçesi, solu bazen Aşçıbaşı vereseleri arsası ve ba
zen Şevki ve Baba Mehmet ve Nafia menzili bahçeleri ve arka tar<1fı İzzet hane ve 
bahçesi Ye cephesi Fıstıklı sokağile mahdut ahsa o evin evsaf ve mesahası asanda 
yazılıdır: 

Zemin kat: Zemini çini döşeli bir taşlık üzerinde pencereleri olmıyan bir od:ı, 

bir mutbak ve bu mutbak içinde diğer bir o da ve sokak c;:ihetinde bir helidır. Mut

bakta bir kuyu mevcuttur. Ark2da içinde erik ağacı bulunan bahçe vard\r. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda bir heU\dan ibaret olup arka odalardan bf
rinln pencere ve çerçeveleri yoktur 

Üıt kat: Üzeri kapalı bir taras ile bir sofadan ib;ırettir. 
Umumi evş_afJ: MezkUr g;aıvrin1Pnkul _gh aan 'ltA eu. k:l n.l~ııiTunAan fAt'Y"tı .... O W\İih.t.o..-.f ... 

lçınae eıektrtle tesisatı mevcuttur. 

Mcııahası: Tamamı 95 metre murabbaı olup bundan 5!1,50 metre murabb:ıı bina. 
mütebakisi bahçedir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı acık arttırma
ya konmuştuz 

1 - İşbu gayrimenkulün artt•rma şartnamesi 28 • 11 - 939 tarihinden itibaren 
938/1012 No. ile İstanbul dördıincü icra dairesinin muayyen numarasında terke
sin görebilmesi için açıktır. İlil.nd;ı yazılı olanlardan fazla malı1mat almak isteyen
lı•r oşbu şartnameye ve 938/1012 dosya Na.sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7 ,5 nisbetinde pey veya 
milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde: 124). 

3 - İpotek sahibi afac::ıklılarla diger a 111kadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayrimenkul üzerindeki haklarını husu sile fai7. ve masrafa dair olan iddialarını 
işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi hal de hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

<l - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş 
ve lüzumlu malı'.ımat almıs ve bıınları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunur
lar. 

5 - Gayrimenkul 2~-12·939 tarihinde Perşembe giinU saat 14 den 16 ya kadar 
'İstanbul dördüncü icra memurluP,unda üç defa bağırıldıktan sonra en c;ok arltıra
na ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 sini bulmaz veya 
satış ı~teyenin alacağına rüçhanı olı:ın diğer alacaklılar bulunup da bedel bunla
rın bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan faz.laya çıkmaz
sa en çok arttıranın taahhüdü ba:.i kaim ak üzere arttırma 15 gün daha temdit e
dilerek 12-1-940 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul dördüncü 
icra memurluğu odttsında arttırma bedeli satış isteyenin alacağına rüçhanı olan di
ğer alacaklıların bu gayrimenkul ile tem in edilmiş alacakları mecmuundan fazla
ya çıkmak ve muhammen kıymı?tin 3 75 şini tutmak şartile en çok arttır<1na ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 No.lı kanuna 
te\•fikan geri bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olun an kimse derhal veya verilen mühlet için
de parayı vermezse ihale kararı iesnolun arak kendisinden evvel en yiikse~ teklif
te bulunan kimse ar:zetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz ve-

ya bulunmazsa hemen on beş gün müddc• le arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen ~ünler için % 5 den hesao olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetiınizc~ alıcıdan 
tahsil olunur. (Madde: 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli h:ıricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını yim1i sene

lik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mecburdur. Müterakim 
vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delliıliye resminden mütevellit belediye rüsumu ve 

müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İş

bu gayrimenkul yukarıda ı:ıösterilen tarih te İstanbul dördüncü tcra memurluj!u o

dasında i~bu ilan ve gösterilen a~·ttırma şartnamesi dairesinde satılacagı ilan o-
lunur. ((9764) 

,-.--------------................. ... 
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Yeni 
... • çeşit, • model magaza, yenı yenı 

C~ K; M. 
Mağazasında her zaman, her mevsimde ayni 

' 
yenilikleri bulacaksınız. 6- , 


