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BU KUPONU SAKLAYINIZ 
T AN'm yeni kitap serilerini almak için bu kuponu 

saklayınız. On beş kuponla ancak bir seri kitap ala
bilirsiniz. 

15 kupon gıeti:ııene bir sert kitap 250 kuruşa verilir . 
"" 

Yon pee, Liman Dışında 
Kendi Kendisini Batırdı 

K .. 20 30 da Limandan' İnönü'nün iltifatları . ruvazor , M·ıı"Ş f. · 0 · ı , . . B h ı ' e ımız, emıryo u 
- Çıktı, 23 de Kendını er ava Mühendislerine Takdir 

Ederek Sulara Gömüldü VeTebrikleriniBildirdi 

• 

Bir /ngiliz zırhlıauıı 16 puıluk toplan faaliyetle (Bu toplar 35,000 yardaya mermi yetiştiriyor j 

:TEHLİKE -ıeu Çok Müthiş lntiharlropçuoğlu 
iŞARETi Hadisesi Hemen Hiçbir Şehrimizde 

ya-:'. ~7"~:t;~: Tar afta Beklenmiyordu 
kuvvetlendiği, Alınanla

rm zayıfladığı görülüyor. 
Almanlar Garp Cephesinde bir 

tnrlü taarruza geçemediler. Bir ara 
Holanda ve Belçikayı işgal ederek 
oradan İngiliz adalarına tayyare hü
cumları yapmak istediler. Fakat bir 
çok sebeplerle buna da muvaffak o
lamadılar. 

Balkanları ve Baltık denizini de, 
Sovyetler kapatmış bulunuyorlar. Bu 
yüzden harp Garp Cephesinde mev .. 
zil bir mahiyet aldı. Ne ileri, ne geri. 
Sadece denizlerde batırılan bir ıki 
gemi ile bu harbi bitirmek. müttefık
leri mağlup etmek mümkün değildjr. 
Yalnız İngilizlerin denizlerde 2500 
gemileri vardır ve bunlar her gün 
ıeyrüsefer halindedir. Batan gemıle
rin yerine ya yenilerini yapıyor, ya 
zaptettikleri Alman gemilerini ika.. 
ıne ediyorlar. 

Bu şartlar içinde bu harp bitemez. 
Müttefikler harbin \abuk bitmesini 
istemiyorlar. Bilakis Alrr.anlan her 
taraftan çevirerek ablokayı şiddet
lendirmek ve Almanyayı iktısaden 
rnuhasara etmekle meşguldürler. De. 
nizlerden Alrnanyanın mal getirtme
sine imkan bırakmadılar. Tunada 
Vapurları satın alarak bu yolu da 
Almanyaya kapadılar. Balkanlarda 

Gemi, Hareketinden Evvel Mürettebatından 
700 Kişiyi ve Mevcut Erzakını Limanda 

Bulunan Bir Alman Vapuruna Nakletti 
Londra, 18 (Sabaha karşı saat 3,30) - Alman Cep kru~a

zörü bu akşam saat 20,30 da {mahalli saat) Montevideo lima
nından ayrılmış ve İngiliz gemilerine teslim olmamak içinken
di kendisini berhava ederek batırmıştır. Bu husustaki tafsilat 
sudur : 

Graf Spee Harekete Hazırlanıyor 
Uruguay hükumeti Graf Von Spee'nin bu akşam mahalli 

saatl~ 20 de Uruguay sularından çekilmesini, aksi takdird~ 
harbın devamınca mevkuf tutulacağını ve 72 saatlik mühletin 
yeJ?-.iden uzatılmıyacağını bugün kati olarak bildirmiştir. 

Oğleden sonra geminin tütmeğe başlıyan bacaları harekete 
hazır bulunduğunu göstermiştir. Daha sonra gemideki 22 ya
ralı karaya çıkarılmış, bu da Alınan gemisinin mühlet bitmeden 
Montevideo' dan ayrılacağını teyit etmiştir. 

Mahalli saatle 15,30 ita Gr af Von Spee harekete hazır hir vaıiyetc ge .. 
tirilmiş ve gene mah alli saatle 17,15 de demir almağa basJamıstır. Ar
jsıntin ve Uru~uay suhırında yeni b ir muharebe cereyan edf>ceği tah min 
edildiği için, Arjantin ve Uruguay k r uvazörleri koyda toplanmıslardır. 

da Almanya ile rekabete başladılar. Admira] Graf Spee>nin, mahalli saatle 20 de kendi mürettebatı ta. 
Bu böye devam edemez. Almanya rafından batırılacağını, radyo merkezi, 18.45 te haber vermiştir. Graf 

kendi hudutları içinde mahsur ve Spee, demir almadan evvel, mürettebatından 700 kişiyi ve erzakından 
mahpus bir halde y<ışayamaz. mühim bir kısmını, limanda demirli b ulunan Alman bandrralr Tacama 

O halde. ~e olacak? Almanya bu 1 vapuruna aktarma etmiştir. Adıniral Graf Spee'nin kendi k endini batır. 

Gemideki Mürettebat Çıkarlldı 

tıkmazın ıçınden nasıl çıkac~? "' mak niyetinde olduğu rivayeti ilk defa olarak o zam an ortaya çıkmış. 
(Sonu; Sa: 6; .s u: 3) , tır. (Sonu Sa. 6. Sü. 4) 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu oğlu, 
refakatinde Vekalet teşkilatlandırma 
umum müdürü Servet ve dış ticaret 
dairesi reis muavini Cemal Ziya ol
duğu halde, dün sabahki ekspresle 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Vekil, burada ihtikar meselesile 
meşgul olacak, Vekalete bağlı daire. 
lerde tetkik yapacak ve Ticaret Oda. 
sında bir toplantıya riyaset edecek. 
tir. İçtimada, Servet ve Ziya CemaL 
den başka, bu sabah Ankaradan şeb .. 
rimize gelecek olan iç ticaret umum 
müdürü Cahit Kerim de buluna-
caktır. 

Toplantıda, ticaretimize ait birçok 
mühim meselelerin görüşüleceği ve 
bu arada ihtikar meselesinin de mev 
zuu bahsolacağı anlaşılıyor. 

Nazmi Topçuoğlu, dün seyahati 
hakkında kısaca şunları söylemiştir: 
"- Burada iki gün kadar kalarak, 

ihracat, ith alat işlerile meşgul ola. 
cağım. Yeni kurulan ihracat birlikle. 
rile temaslar yapmıya çahşa<"ağıın. 
Bilhassa meşgul olacağım işlerden 
biri, ihtikar meselesidir. Bu h ususta 
alacağımız tedbirler. tamamen iktı
sadi olacaktır. Her h l\lt1p ihtikarın ö
nüne geçeceğiz.u 

(İhtikara karşı alınması zaruri ted_ 
birlere dair hazırladr.~ımız anketi bu .. 
gün ikinci sayfamızda bulacaksınız.) 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk Sayfası 
K üçük okuyuculanmız, yazı. 

larımızın fazlalrğı dolayısile 
bugüne tehir ettiğimiz çocuk 
sayfamızı yedinci say/ada hu. 
lacaklardır. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

"Şimendifer inşaatında Türk Mühendisliği 

Her Meseleyi Halletmeğe SalcShiyet 

imtihanını Erzurum Hattında Vermiştir .. 
Sıvas, 17 ( A.A.) - Reisicüınhur İsmet İnönü, Erzurumdan 

Sıvasa avdetinde mühendislerimize karşı duyduğu takdir his
lerini inşaat müdürü Sunguya atideki tarzda ifade buyurmuş
lardır: 

"Erzurum demiryolu güzergahını 

ikmalden sonra tetkik etmek bana 

hakiki bir zevk ve sevinç vermiştir. ' 
Memleketimiz, umumi !:>ünyesi itiba- · 
rile arızalıdır. Bizim memlekette ya-
pılan şimendüer hatları fen aleminin . 
daima dikkatini celbeclecek eserler 
olmuştur. Geyve • Karaköy parçaları 
eskiden takdirle sey:-edilirdi. Toros 
güzergahı yalnız bizi değil, bütün 
dünyada seçme !en esc!'lerinden sa.. 
ymıı. 

"Cümhuriyette açtığımız güzer

gahlar hep biribirinden zor ve biri- -------------
birinden kıymetli olmuştur. Samsun. , •• 
Sıvas hattı mühendislerimiz için itti- \Yugoslav Takımı Dun 
har olunacak bir eserdir. Malatya gü. • 
zergahı bilhassa Ergani vadisi her Fenerbahçeyı 2 • o 
yerde nadir sayılacak eserlerle dolu.. ..,. " • 
dur. Erzurum güzergahı ise çetin ol- Maglup Ettı 
makta sınai tesislerinin her çeşitten 

Yugoslav takımı, sonuncu maçını pek ziyade bulunmasında diğer bü-
tün hatlarımızdan üstündür. dün Fenerbahçe takımı ile yapmış 

'esansa boğazının bilhassa Atma ve 
Pingen boğazlarının inşaatı. fen kud .. 
retinin ve insan azminin nadir eser
leri olarak temaşa olunmağa değPr. 

"Bunları görmek vatandaşlarım i
çin yüksek iftihar vesilesi:iir. Bun .. 
lan tetkik etmek mühendisler için 
ciddi istifade mevzuudur. Mühendis
lik edebivatımız bu eserleri bütün 

(Sonu; Sa: 6; Sii: 3) 

ve Fenerbahçeyi sıfıra karşı iki sayı 
ile yenmiştir. 

Taksim stadında Pera _ Galatasa. 
ray B takımları karşılaşmış ve 1 - l 

berabere kalmışlardır. Yine Taksim 
stadında Şişli - Fenerbahçe B ta.kım

lan arasında yapılan maçı Fener. 

bahçe 3 - 2 kazanmıştır. Diğer spor 
havadisleri ve maçların tafsilatı dör. 
düncü sayfamızdadır. 

lngiltere Silah Alması 
için Finlandaya Mühim 
Miktarda Kredi Açıyor 
Şimalliler Askeri Yardımda Bulunmıyacaklar, 

Kareli' ye Yeni Rus Kıtaları Geldi 
Londra , 17 ( Hususi) - F in - Rus harbine dair gelen son haber

lere aöre, dündenberi vaziyette ehemmiyetli bir değitiklik olma
Dllf, yalnız Kareli'ye yeniden Sovyet kıtaları geldiği teeyyüt et
mittir. Bugünkü Sovyet tebliğinde de harekatın inkipfma dair 

Fin kuvvetleri Kumandanı 
General Oatermann 

yeni bir fey kaydedilmemiştir. 

Helsinkiden alınan haberlere göre, 
.Sovyet kıtalarr uzak Şimalde de e .. 
hemiyetli takviye kıtalarile taarruza 
geçmişlerdir. Fakat, şiddetli Fin mu
kavemeti henüz kırılmamıştır. 

Son harekata dair Sovyet tebliği 
şudur: 

"Rus k1talan Murmansk ve Ukhta 
bölgelerinde ilerlemişlerdir. Diğer 
bölgelerde musademeler kaydedil. 

miştir. Havanın muhalefeti sebebile 
hava faaliyeti olmamıştır.,, 

Bugünkü Fin tebliğinde, Kareli berza
hında RUJ taarruzunun pilsklirtüldü1tu, 30 

(Sonu Sa: 6, Sü: 6> 
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Hangisine 
lnanmah? 
Yazan: NACI SADULLAH 

M oskova radyosunu açıyorum. 

Spiker diyor !d: 
"- Bizi, bütün dlinynya, Finlnn

danın üzerine bütün kudretimizlc 
çullanmış gibi göstcrmeğe çabahyan 
Paris, Londra radyolarının beş nıii
him gayeleri var: 

"1 - Dünya efkarı umumiycsini, 
Sovyetler Birliği ıılcvhinc çevirmek. 

"2 - Yarm, İngilterenin menfaat. 
terini müdafaa uğrunda dövü'itürii
lecek olan milletlere cesaret vermek. ı 

"3 - Finlandayı, haksız davasını' 
müdafaa etmekte ısrara kıskrrtmak. 

"4 - Sovyet ordusunun prestijini 
yıkmak. 

"5 - Sovyet ordusunu, bu propa. 
gandanın yapabileceğ.i menfi tesir
lerden ürkütüp, Finlandada katliam 
yapmıya tahrik etmek. 

"Fakat bizim, bunlann tesirine 
kapılmıyacağımız, biitün bu haki
katleri bilişimizdcn de bellidir. Biz, 
Finlandada istila harbi yapmıyoruz: 
Her geçen gün, bu iddiamızı ispat et
mektedir. Zira, bu harbin uzaması, 
bizim zaafımızı değil, "Silahla mem
leket istila etmemek,. prensibimize 
sadakatimizi gösterir. Biz, emperya. 
1izmin menfaatlerine hizmet eden 
satılmış Fin devletine karşı ınfirade. 
le açmış olan halkçı Fin devletine 
fiilen yardımda bulunuyoruz: Kıtaa. 
tımız, bu devletin emrindedir. Ve bu 
kıtalarımız, sadece, Leningrat gar. 
nizonunda bulunan kuvvetlerimizden 
ibarettir!,, 

• 
Moskovadan sonra -r .. ondra~ rad-

yosunu açıyorum. Spiker divor ki: 
"- Finlanda üzerine dföı~n Sov. 

yet bombalan, her ~eyden evvel, a
dına komünizm denilen vahimcyi 
harap ettiler. Zira, şimdiye kadar, i. 
dealist maskesi taşımış olan, Sovyet 
Rusya, emperya1ist siyasetini bilfiil 
tathikc baslamış bulunmaktadır. 

Rusya, Finlanda üzerine, iki mil. 
yonluk bir ordu yiiriittii. Finlerin 
kahramanca mukavemeti, emsalsiz 
kudretiyle meşhur olan Kızllordunun 
hakiki kıymetini her gün biraz daha 
belirtmektedir. Ruslar, zehirli gaz 
kullanayorlar ve katliam yapıyorlar. 
Bu korkunç kavgalarda, o mertebe 
kan döküldü ki, karla örtiilii dağlar, 
uzaktan kıpkırmızı görtinüvor. 

Bitli ve aç Sovyet askerİeri, her 
gün, tabur tabur Finlandaya, iltica 
ediyo~Jar. Finler, bunlan, banyolu, 
kalonfer1i, her türlü konforü havi 
lüks hastanelerde, kuştliyü yatak~ 
)arda yatırıp, kuş siitii He besliyorlar. 
Ilelsinki iizerine gelen Sovyet tay. 
yar~ci1crine karst, Finler, tayyare 
dafıı toplannı kullanmıya Hizum ııör. 
müyorlar: Zira onları ,·ere indirip 
teslim almak icin, yiik~ek hir evi~ 
damına çıkıp, 50 İngilizlik bir bank. 
not göstermek kafi geliyor: 

Şimdiye kadar, kendilerine hu su. 
retle gösterilen elli İngiliz lira"ını 
göriip tc. inmio;, ve te~lim olmus hu. 
lunan 1\Ioskof tayyarelerinin yckCınu 
5?~. e varmıstır. Voroşilofun göster. 
dıgı muvaffakıyetsi7likten dolavt ar.. 
lolunacağı, ve harrkatı biznıt Stali. 
nin idare edeceği '!Öylcnmcktcdir .... ,, 

• Eskiden: 
" fk• 1 - ı cam ara~nncla binamaz!,, 

kalınırmıs. Londranın ku11andığı a. 
ğızla , lUoskovanm kullandı<!-ı lisan a. 
rasındaki emsalsiz tezada bakınca in. 
sanın. bu eski sözü şu cümleyle de 
ğistiresi geliyor: ' · -
"- İki radyo Bra5ında bikarar! .. 
İnsan, bu kararsızlıktan kurtulmak 

için , imkan bulsa, gidip "mahallinde 
tahkikat .. ~·apacak. Gcc:en giin, bu 
arzumu, hır dostuma söylemi!'1tim• 

"-Aman, dedi, sakın gidev:•1 de. 
me: "Tiirkh-cden Finlandavn' 100 000 
gönüllü gitti!,, diye havadis tık~rır. 
)ar ... 

Eskiden: 
"- GRzeteler y:.rrnn ~·aza?"!,. der. 

lerdl. Artık, radyolar sayesinde, 
bizler. bu iftiradan kurtulduk: Zira, 
rad volar, bizi çoktan bastırdı! 

l\faamafih, onları haksız bulmak 
ta insafsızlık olur: Zira, - Bf ara. 
mızda ama - doğrusunu ister eniz, 
"Hakikat., te .... Kolay kolay sö:ı, leni. 
1.-cek gibi değil! 

Serbest Çalışan Elektrik 
İşçileri Talimatnamesi 

Ankara, 17 (TAN) - Nafia Ve
kaleti tarafından hazırlanan elektrik 
tesisatı islerinde serh~st ve müstakil 
olarak c:alısrnak isteyenlere Nafia 
Vekaleti tarafından verilecek ehli. 
yetnameler hakkınd::ıki talimatname 
ile dahili tesisat talimatnamesi ve 
mcrbutu dahili tc!';isat fenni şartna. 
mesi İcra Vekilleri He.Neti.nce kabul 
edilmiştir. 

........__~-(') . 

Bir Mahkum Affedildi 
Ankara, 17 (TAN) - Adam öldür. 

mek suçile Ankara hapishanesinde 
bulunan ve 19 sene hapi3 cezası olan 
Cankınmn Sabanözli nahiyesinin 
Demirci köyünden Hüseyin Rıza 
Mercanın. hastalı~ı'1a binaen cezasr. 
nın affına dair olan Adliye Vekale
tinin teklifi Heyeti Vekile tarafın. 
elan kabul edilmiştir. 
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Bir Çocuk 
SuDige 
Kezzap 
içmiş 

Eyüp mensucat fabrikasmd~ çalı
şan 16 yaşında Mus~afa Kemal su 
z~nnile kezzap içmişnr.Çocuk baygın 
bır halde, Balat Musevi hastahanesi
ne kaldırılmış, tahkikata ba~lanmıs
tır. 

.Matbuat Cemiyetinin Basın Bi.rliğine iltihakı kararını kutlulamnk G. 
zere İstanbul gazetecileri dün akşam saat 17 de Parkotelde toplanmış.. 

lar ve bu ıniinaşehetle lıir de çay ziyafeti verilmi,tir. 

Mim Tasarruf ve l' erli l\faJlat' hafta~n münasebetile okuıtarda miisa
mereler verilmektedir. Dün de lstanbul Kız ortaokulunda bir müsa
mere verilmiştir. Resimde milli oyunlar oynıyan kızlar görülmektedir. 

Bir Motör Karaya Oturdu 
Kosti kaptanın idaresindeki Yunan 

bandıralı 44 tonluk balıkçı motörü, 
evvelki akşam Boğaziçinde, Anadolu 
kavağının karşısındaki kayalıklarda 
karaya oturmuştur. Kazanın sebebi 
sistir. Motörün kurtarılmasına çalı
şılmaktadır. İstanbulda İhtikarı Nasıl Önlemeli? 

~e~ediy~ ve Tüccarlar, Kanundan 
Vilayet işleri EvvellktısadiTedbirler 

1
. Gaz Depoları 

Yer Altına 
Parçalanmış Bir Sandal 

Bulundu 
Dün sabah Galata köprüsü açılır. 

ken dubalar arasında parçalanmış ı 
bir sandal bulunmuştur. Sandalın ki. 
me ait olduğu ve nasıl parçalanclığI 

Birbirinden 

Haber 

Ayrılacağı 

Veriliyor 
Alınmalıdır, DiyOrlar 

Belediyeler teşkilatı kanununda 
mühim degi.ş"iklikler yapılacağı ha. 
ber verilmektedir. 

Verilen malümata göre, bu arada, 
kanunun Istanbula ait hükümleri ele 
de~iştirilecek ve şehrin belediye iş. 
lerınin kesafeti gözönünde tutularak 
belediye reisliği valinin uhtesinden 
alınacak ve biri vilayet, diğeri bele
diye olmak üzere iki meclis kuru
lacaktır. Belediye reisini ya belediye 
meclisi veya Dahiliye Vekaleti in
tihap edecektir. 

Istanbul valisine geniş salahiyet 
verilecek ve intihap olun:ıcak beledi. 
ye reisi valinin vereceği direktifleri 
tatblkle mükellef tutulacak ve Dahi. 
!iye Vekaleti ile yap:;ıca.ğı !nuhahcre
ler valinin tasvibinden gececektir. 

Vali, Reisicümhur, Meclis reisi ve 
Başvekil ile ayni derecedeki yabancı 
misafirlerin teşrifatında hazır bulu
nacak. diğer misafirl<.?rin tcşrifatında 
bir ;r.'ali muavini ile beleılıyc reisi bu. 
lunacaktır. 

Bu hususlal' hakkında temaslarda 
bulunmak üzere belediye reis muavL 
ni Rifatın yakında Ankarava gönde
rileceği bildirilmektedir. Vilayet ve 
belediye meclisleri, bi.ribirinde11 ay
rıldığı takdirde belediye meclisi için 
de yeniden seçim yapılacaktır. 

lzmir Merkez Kaza 

Kongresi Toplandı 
İzmir, 17 (A.A.) - Cümhuriyet 

Halk Partisi İzmir merkez kazası se
nelik kongresi dün gece Halkevi sa
lonunda toplanmıc:tır. Vali, Beledive 
reisi, şehir ve vilayet meclisleri a
zası ve birçok partililer içtimada ha. 
zır bulunmuşlardır. 

Kongre mesaisine baslamadan ev
vel Ebedi Şefin ruhuııu taziz etmiş 
ve Değişmez Genel Başkan ve Milli 
Şef İnönüye halkın sarsılmaz bağlı. 
lığının arzına karar vermiştir. 

Kongre, idare heyetinin senelik ra. 
porunu din1iyerek tasvip ettikten ve 
halk dilkleri üzerindt"'ki müzakerele
rini bitirdikten sonra yeni idare he. 
yetini seçmiş ve mcsoisirıe nihayet 
vermiştir. 

Bir Hayırsahibinin l:"araıını 

İhtikhın geniş mikyasta bilyO. 
ınesi üzerine hükfunetin derhal kati 
tedbirler alınası zamanımn 1relmiş 

olduğu hakkındaki kanaat uınuıni. 
leşmiştir. 

Bu hususta bazı alakadar zevatm 
mütalealannı sorduk. Bun!ttrdan ü
çünün ıayaru dikkat cevaplarını ya
zıyoruz: 

Bir mal en /az.la üç Jela 
el JeğiftirmeliJir 

Dıtikar hakkında mütaleasmı sor
dugumuz bir iktısatçı diyor ki: 
"- Devlet ihtikarı önliyebilir. Bu 

iş, ciddi . b.ir organizasyona muhta~. 
tır. Teşkilat teferruatla uğra~~:ro
rak en zaruri ve esaslı işleri ele al
malıdır. Gümrüklerden alınacak lis
telerle kimin ne gibi mallar getirdiği 
tesbit edilmeli ve birinci elden sonun 
cµ ele kadar iJıkip edilmelidir. İhti. 
kar için derhal öir kanun çıkarmalt-
dır. Kanunun bir maddesıle de bir 
malın üç elden başkasına geçmesini 
menetmelidir. Eskiden gelmiş mallar 
için de tü~arlardan birer beyanr'
me ile mallarını kimlere ve ne fiyat
la sattığına dair malumat alınır ve 
beyannamelerle defterleri karşılaştı. 
rılırsa spekülatörler birer birer mey 
dana çıkarılmış olur. 

Bu iş ticaret mıntaka müdürlüğü. 
ne bırakılmalıdır. Ihtikar ve pahalı· 
lıkla mücadele için ayrıca bir ofis 
kurulmalıdır. Ofise geniş salahiyet 
verilmeli ve müddeiumumHer de o. 
fisin tabii azasından bulunmalıdır. 
lhtikar en mühim bir cürmü meşhut 
tur. Bu cürmü işliyenlerm. ağır ceza
lara, hem para, hem r.uı-ıis cezasına 
mahkum edilmesi liizımdır. Halkın 
hayatı ile serveti ve refahı ile oy. 
nıyanların cürmü elbette ki Nr ha
karet cürmünden daha ehemmiyetli. 
dir. Yunanistanda bu gibi cürümler 
için verilen ceza muhtekirin serve
tinin bir misli kadardır. Böyle bir 
ceza kimin namuslu tüccar ve kimin 
fırsat kollayan spekülatör olduğunu 
derhal meydana çıkarrr .• , 

lhtikann önüne kanunla değil, 
iktısadi. tedbirlerle geçilebilir 
Yedikule Kösele ve deri fabrika

törlerinden Ziya Tmınkur diyor ki: 
"- Bütıin düny1da ham madde

lerin fiyatları yükselmiştir. Kimyevi 
maddeler, ağır deriler çok paha1ılaŞ
tı. Fransa hükumeti veni bir kanun
la mamul ve gayri ~amul derilerin 

ihracını menetti. Memleketimizde 
tüccarlanmız ithalat mallarından bir 
iki senelik miktarını stoklaştıracaic 
kadar ithalat yapmış değillerdir. Bu. 
na para yetişmez. Fakat her halde 
harpten evvel 3 - 6 aylık ihtiyaca kft. 
fi gelecek miktarda muhtelif mallar 
getirilmişti. Aradan üç ay geçti, bu 
malların bir kısmı sarfolunmuştur. 
Geriye kalanların da yerine başka. 
smı getirtmek mümkün olamamıştır. 
Mesela, bizim fabrikalarımız için la
zım .. olan kibritiyeti sodyum, kestane 
hulasalan, muhtelif boyalar ve a. 
sidler dünya piyasalarında yinde yüz 
artmıştır. Bunlar harp malzemesi 
gibidir. Bikromatları biz fabrikaya 
kadar 35 kuruşa mal ediyorduk. 
~lıu..ıı .rc~.u.ıı:;ı ~uı u~~ ..... -ru.:. ;y ııuu h"' 
ruşa kadar da aldık. Köselelik ağır 
derilerimiz memleketin ancak yüz:le 
ol'l ihtiyacını karşılıyaeilir. Hariçten 
getirtmiye mecburuz. Fakat Aıneri
kadan gelemiyor. Mısıl'd:m getirtmek 
mümkündür. Çünkü orada fiyatlar 
artmamıştır. Lakin kambiyo bulamı
yoruz. Mısırdan mal ~etirilirse köse
le fiyatlan derhal tlü~ocekti:-. 

Ihtikarın önüne ~eçmek için ka. 
:aundan ziyade iktısadi tedbirler al
mak gerektir. Bu tedbirler arasında 
başta ithalatı arttırm:ık ve eskiden 
gelmiş stokları tesbit ederek bu mal. 
ıarın tevziini tanı.im etmek lazım-
dır. ,, 

Tüccara akreditif verilmeli 
Tanınmış tüccarlarımı·ıdan Kam. 

hi de şunları söylcmi~t!r: 
"- Her şeyden evvel hükfım~t. 

bankaların ithalatçılara akreditif aç
masını temin etmelidir. O zaman bir 
çok mallar getirtilmiş olacağından 
piyasalarda mal artacak ve muvaze
ne temin edilebilece!ctir. Maamafih 
unutmamalıdır ki, bütun c~~inya pi. 
yasalarında yükseklik vardır. Bu 
da yüzde 30 - 60 ve bazı maddelerrle 
yüzde yüzdür. Evvelce Almanyadan 
getirilen malların bir kısmını İngilte
reden getirtmek mümkündür. Fa
kat Ingilizlerle henüz E'sash işier 
başlamamıştır. Fransa ile de ayni 
vaziyet vardır. Italyadan getirtmek 
istediğimiz malların fiyatları artmıŞ
tır. Pahalı dahi olsa buradan getir. 
tilecek malların miktarı azdır. Ihtika 
rın önüne geçebilmek için ithalatçı
nın elinde fazla mal bulunması la
zımdır. Bunu da ancak bankaların 
akreditif vermesi ile temin etmek 
mümkündür.,, 

Gümüşane, 17 (A.A.) - Torul ka. 
za merkezinde inşasına baş1anan tam 
teşkilatlı ilk okul binasına yardım o. 
larak ::\fostafa Topçu adında bir va. 
tandaş inşaat yerinde teslim etmek 
suretile binanın bütün demir levazı_ 
mınt temin eylemistir. :i\fostafa Top. 
çunun bu güzel hareketinden dola. 
yı valimiz bir teşe!{kür mektubu 
göndermiştir. 

S U A .L . C E V A P 
-o--: 

A vrupa Treni Beş 
Saat Geç Geldi 

Dün sabahki Avrupa ekspresi beş 
saat rötarla öğle vakti gelmiştir. Ge
cikmenin sebebinin, trenin Yugos- ı 
lavyada fazla bekletilmiş olmasından 
ileri geldiği haber alınmıştır. 

Sankamışta Kn 
Yanın Metreyi Buldu 

Anadoludan gelen haberlere göre 
Şarki Anadolu mıntakasında fırtına 
halinde kar yağmaktadır. Sarıkamış. 
ta kar tabakası yanm metreyi bul
mustur. Kar tabakasının kalındığı 
Uludağda 47, Karsta 14, Ardahanda. 

8 - Memleketimizde petrol çıkarıl· 

ma11na başlandı mı? 

C - Anadolu ve Trakyanın muhtelif 
mıntakalarında petrol araştırmaları de
vam etmektedir. Fakat bulunmuş olan 
membaİar henilz petrol istihsal edilebi
lecek geniş bir petrol yataıtt sayılmadı
ğından buralardan istihsalita başlan
mamısb.r. Yalnız Dlyarbakınn Lice ve 
Cizre kazalannda sızıntı olarak topla
nan ham petrol köylülerce kullaıulmak
tadır. 

• 
8 - Jatanbul bollazının vaııtnTe Dil' 

nehir yataliı oldullu söyleniyor, doOrıa 

mu? 

C - İstanbul boğazının eski zaman
larda bir nehrin yatağı olduğuna dair 
katı malfunat yoktur. Ancak jeolojik 
devirlerin arasında Karadenirin ve dl-

ter bir iddiaya iöre Ege denizinin hil· 
cumu ile boğazların açıldığı ve yine o 
sıralarda Ege kıtasının çökerek bugün
kü adalann meydanda kaldığı tahmin 

edilmektedir. Bugünkü vaziyete nazaran 
Karadeni:z.d.en kuvvetli ve devamlı bir 
surette gelmekte olan akıntılar Karade
niz seviyesinin Marmaraya na:ı:aran da-

ha yüksek olduğunu göstermektedir. 
Bununla beraber Karadenize akan A
nadolu, Rusya, Romanya, Bulgaristan 
nehir, çay ve derelerinin Karadenlzin 

· seviyesini yQkseltmekte olduğu kabul 
edil.mektecUr. Eski devirlerde jeolojik ve 
tektonik hAdtselerin yardımı ile Boğa -
zın su hücumu karşısında tazyik göre
rek açılmış olması fennt mütaleaları 

takviye eylemektedir. Botazın jeolojik 
78Pılıaı da bu noktal nazan teyit edebi
lir. 13, Erzurum.da 5 santimetredir. .._ _____________ _. _______________ _ 

Alınacak 
_..._ -

Bu Suretle Tayyare 

Hücumundan Korunacak 
Bir harp vukuunda hava hücumla. 

rından masun kalabilmesi için şehri. 
mizdeki gaz ve benzin depolarının 
başka yerlere nakledileceğini bildir. 
miştik. Yeni inşa edilecek olan depo
ların toprak seviyesinden en az 50 
metre derinlikte yapılmasına ka,.ar 
verilmiştir. Bu suretle depolar tay. 
yare ile atılacak her türlü bombala. 
nn tesirinden masun kalmı.§ olacak
tır. 

tahkik edilmektedir. ·-

Bir Çocuk Araba 
Altında Kaldı ' 

Sürücüsünün ismi ile numarası he.. 
nüz mallım olmayan bir yük arabasıı 
Edirnekapıdan geçerken o civarda o ... 
turan 12 yaşında NüzheUn üzerine 
devrilmiı ve çocuk muhtelif yerle
rinden tehlikeli surette yaralanmı§
tır. Yaralı baygın bir halde Cerrah
paşa hastahanesine kaldırılmış, talı· 
ki.kata başlanmıştır. 

Motosiklet Kazası 
Mehmet Kaplamacıoğlunun idare 

ettiği motosiklet Bakırköyde Istan
bul caddesinden geçerken, Yeşilköy. 
de Istasyon caddesinde oturan 55 ya
şında Hayganuşa çarpmış, muhtelif 
yerlerinden yaralamıştır. Çarpma es
nasında motosiklet te devrildiğinden istimlak Edilecek 

Yolların Muamelesi 
' Mehmet te bacağından yaralanınrş 
ve her ikisi de Cerrahpaşa hastaha. 

_..._.__~lıJ -, .&.w•••&•1~••••- --~--·~· J .,,... 

lann muamelesini ikmal etmek üze. 
redir. Maamafili bu istimlak edile
cek yollardan önce behdiyenin imar 
etmek istediği diğer bir çok ana hat
ların yanındaki dükkanlar ve saha. 
lar vardır. Bunlar meyanında Koska. 
Aksaray üzerindeki bazı binalar, Be. 
yazıttaki dükkanlar, E~linönü ile 
Gazi köprüsü arasındaki binalar be
lediye tarafından satın alınacak ve 
o mıntakaların imarına başlanacak. 
tır. 

Istinye • Bebek yollan istimlaki 
ikmal edildikten sonra belediye di. 
ğer sahalarda da faaliyet gösterecek
tir. 

Kızılay Balosu 
Her sene mutat olduğu veçhile Kı. 

zılay cemiyeti adına Beyoğlu_ kaz~sı 
Kızılay şubesi tarafından tertıp edıl. 
mekte olan balo, bu sene de 23.12. 
939 cumartesi günü akşamı Tokatli. 
yan salonlarında verilecektir. 

Biletler, Beyoğlu Kızılay Cemiye. 
tinden tedarik edilebilir. 

Üç Aylık Maaş 
Sahiplerine Kolaybli 

Tekaüt ve yetim aylıklann ~imdi
ye kadar senede bir defa, mali sene. 
nin son ayı içinde yapılmakta olan 
kazalar arasındaki tahvil muamele
leri senede iki defaya çıkarılmıştır. 
Bunlardan birincisi mayıs ayı için
de, ikincisi de teşrinisanide olacak
tır. Maliye Vekaleti bu kararı bır 
tamimle teşkilata tebliğ etmiştir. 

Kız Ortaokulunda 
Müsamere Verildi 

Milli Tasarruf ve Yerli Malı haf
tası münasebetile dün Istanbul kız 
orta okulunda bir müsamere veril
miştir. Müsamereye Istiklfıl marşı ile 
başlanmış, muhtelif danslvrdan son. 
ra 2 küçük piyes temsil edHmi~tir. 
Kız talebenin oynadığı zeybek raksı 
çok beğenilmiştir. 

izmirde Teşhis Edilemiyen 
Bir Hayvan Hastalığı 

nesine kaldırılmıştır. -
.& &. ........_. • .. J '!'- r -

Vatman Ahmedin 102 nu.uıaralı 
Kurtuluş - Beyazıt tramvay\ Emın
önünden geçerken Rumelihisarında 
oturan Agoba çarparak başından ya
ralamıştır. Yaralı hastahaneye kaJrlı. 
rılmış, vatman tutulmuştur. 

İki Yangın Başlangıcı 
Rumelihisarında Hamit .Şahine ait 

ekmekçi fırını ile Beyoğlunda Bursa 
sokağında Yusufun d;.ikkiınınd9. -:ra?~ 
gın başlangıçları olmuş ise de ıkısı 
de ateş büyümeden söndürülmüştür 

-·--0------·· 
Yeni Belediye Te§kilat 

Kanunu 
Yeni belediye teşkilat kanunu 1~

yihası hakkında Istaııbul belediyesı
nin de noktainazarı sorulmuştur Bele 
diye reisliği her belediye şubesindt!n 
tekemmül ve inkişaf bakmundan ne 
gibi şeylere lüzum olduğunu sormu~ 
tur. Şubeler noktai nazarlarını. tesbıt 
ederek merkeze göndermişlerdir Ay
rıca şubelerin üzerinde durdukları 
noktaları yeniden tetkik ederek be
lediye namına bir. rapor h.azırlamak 
üzere belediye reıs muavınlerinden 
Rifat Yenal ile mektupçu Necatiden 
mürekkep bir komis!?n k~.ulmı;ış
tur. Komisyon mesaısıni bugunlerde 
ikmal edecektir. 

Eczacı Talebesinin Ça~ 
Eczacı mektebi talebeleri bir çaY 

tertip etmişlerdir. Çay ayın 24 ünde 
Parkotel salonlannda verilecektir. 

T A K V I M ve H AY A 

18 İlkkanun 1939 
PAZARTESİ 

12 nci ay 
Arabi: 1358 

Giln: 31 Kasını: 41 
Rum1: 1355 

Zilkade: 6 BirlndkAnun: 5 
Glineş: 7.21 - Öğle: 12.ıo 
İkindi: 14.30 - Akşam: 16.42 
Yalc;ı : 18.21 - İmst\k: 5.30 

._ Hava Vaziyeti ·--

İzmir, 17 (A.A.) - Son zamanlar. 
da koyunlarda görülen bir hastalı~ın 
mahiyeti henüz teşhis edilememiştir. 
Gazeteler Ziraat Vekaletinin bu has. 
talıltı tetkik ettirmek ic;in bir müte • 
hassıs .aönderec~, vazmaktadır
lar. 

Yeşllk5y meteoroloji istasyonundan alı
nan malQmata göre, hava yurdun I<.nracte
nlzln sark tarafları ile doıtıı bölgelerde 
bulutlu, Akdeniz kıyıları ve E.e:enin ce
nup kısımlarında c;ok bulutlu, diğer bi·\l
gelerde kapalı ve yer yer yağı.1lı geçmiş. 
rüzgarlar Karadeniz kıyıları ile doğu bel
gelerde, Akdenlzin garp taraflarında ve 
Orta Anadoluda cenubt. Trakya ve Kocaeli 
bölgelerinde şimalt istikametten. Karade
nlzin garp taraflarında kuvvetlice, diğer 
yerlerde orta kuvvette esmiştir. lVluşta Halk Okutuluyor 

Muş, 17 (A.A.) - Halkevi tarafın. 
dan şehrimizde okuma bilmiyen va. 
tandaşlara tedrisata baslanmrstır. Bu 
dershanelere devam edenlerin defter 
kalem ve kitap ihtiyac;lan Halkevi 
tarafından temin edilmiştir. 

Dün İstanbuıcta hava kııpıılı ve yajtu~ll 
geçmis. rüzgar ı;ıimalden ıuın1yede 1 m<'tre 
hızla esmiştir. Saııt 14 de hava tazyilt' 
1023,7 milibar idi. Silhunet ı>n vükse'k 12.Z 
ve en düşük 8,3 santigrat olarak kayde~ 
dilmiştir. 

" 
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H~ 
Yugoslav Takımı 
Feneri 2·-0 Yendi 

Misafir Takım Oyuncuları Dün Akşam Gittiler 
yugoslav takımı dün son maçınıı ••u•• Bizim için ••••u dar sert cereyan etmiş ve Pera bir 

Fenerbahçeye karşı yaptı. ı gol daha yaparak, sahadan 2 - 1 
~ştan nihayete ka~ar. sert ~eçen Ne Diyorlar? galip çıkmış, ortaya konan kupayı 
bır oyundan sonra mısafırler, bır par • kazanmıştır. 
ça da şans~ızlıkla mücadele eden Fe- : Dan ma~n sonra kendisile ıö- Şişli • Fenerbahçe Maçı 
ııerbahçeyı 2 - O mağl('ıp ettiler. t rüştüğümüz misafir takımın merkez 

De antlı t 
muhaciml ve mı'lll p t · Taksim stadında dün büyük maç-

. 
v . yağmura rağmen, stadı, oyuncu e roVlç 

yedı, sekız bini aşan bir seyirci küt- • TürkJyede yaptıklan mıu:lar hakkın- tan evvel Fenerbahçenin diğer bir 
lesi çerçevelemiş bulunuyordu. ı• !au;~:~temize ~ beyanatta bulun- takımı Şişli ile karşılaştı. Şişli, tam 

Tak 
kadrosuna mukabil. Fenerliler c:,.öyle 

ırnlar sahada göründükleri va. "- Karşıla~tığımız bes takım için-
kit, San Lacivertlilerin şöyle bir de en iyi olarak Galatasarayı bulduk. bir kadro ile sahaya çıktrlar: 
kadro ile olduklan görüldü: ı Ankara takımlan "'nerjlk, İstanbul Hüsamettin • Şevket. Yusuf • Mu. 

tak ı •-knlk. n 1 zaffer, Zeynel, Mehmet Recat _ Niı. 
Cihat • Leblp, Fazıl • Ömer Esat ım an "' . .n atıı•arayın bl- • . ., , ze g 1 b f k h klı bl ti edl ~ zım, Nacı, Fikret, Orhan, Vahit. 

B.ayati • Fikret, Basri, l\lelib, Rebı"ı.' a e es ço a r ne c r. Fıkret. 'J Pera takımı iyi fakat, Galatasaray 1 Hakem Eşref Mutlunun idaresin. 
Buna mukabil Yugoslav la;, ilıtiy. at kadar değil. Fenerbahçe için bir şey deki oyunun birinci dPvresi, baştan 

söyllyemiyeceğiz. ÇOnkO onlar sert nihayete kadar FenerJilerin hakimi-
kalecllerile çıkmışlardı. Hakem Ad- ve biz de muhakkak kazanmak ftoln • ~ yetı altında geçti. Bir hücumda Or-
nan Akının düdüğiyle oyuna Yugos.. oynadığlmızdan oyunları hakkında . 
lavlar başladı. Fener muavin hattın. bir kanaat edinemedik. Ankaradakl han, Fenere ılk golü k.llzandırdı. Bu-

d k 
iki maç hakemi çok znyırtı. fstanbu-I nu Fenerlilerin Nazundan açılnn 

a ınlan bu hücumdan sonra, Fe. b !un birinci ve ikinci mı:çlıırının ha- ir hücumda yaptıkları ikinci gol ta. 
nerliler hücuma geçtiler. k ı ı İlk em er nl çok dürll~ bulduk. Görgii- kip etti ve devre 2 - O nihayete er. 

dakikalar Fenerlilerin hakimi. ı leri kuvveW. Bugünkü maç hakemi di. • 
yeti altında geçiyordu Bilhassa Fik- serUığc çok müsamaha etti." 1 . . 1 ı kıncı devre, daha canlı oldu. Şisli t 
ret vasıtasiyle yapılan hücumlar, --•••••••••••••••••••••••• b" h- d ·ık 1 .. - s 
Yugoslav kalesi için daimi tehlı'ke 

0
_ d 1 ır ucum a 

1 
go unu kazand:. na ı ar. Bir Yugoslav hftcum·mda Bundan sonra Fenerliler, penaltJdan 

luyordu. Bir hücumda Melih, mu-sait Fener aleyhı"ne bır" fr·k1·k ı cezası ve- Orhanın ayağile bir gol daha yaptı. 
vaziyette gelen bir pası acele yü. rildi. Çok sıkı bir şüt. önü kapalı 0- Iar. Devre sonlarına doğru Ş!şli bir 
zünden iyi kullanamıyarak, bir gol lan Cihadı gafil avlıyarak top ağla. gol kaydetti ve bundan evvel Fener. 
fırsatı kaçırdı. ra takıldı. b ahçe birinci takımımn rcvanşı ma-

Oyun dakikalar ilerledikC'e sert bı'r Yine soldan aç 1 bı" h- d • ı an r ucum a hiyetindeki oyun 3 - 2 Fenerin ga. 
şekle giriyordu. Rakibine nazaran top, ortaya geldi. Sağaçtk güzel bir libiyetile neticelendi. 
cüssesiz oyunculardan müteşekkil Fe kafa vuruşiyle ikinci golü de yaptı n·.... F b 

b 
ıger ut ol Maçları 

ner ahçe takımı. bu sertlik karşısın- ve bu arada Orhan da so1nçığa gire. 
da bir parça durur gibi oldu. Fakat rek Fenerbahçe takımı tekrar on Dün Şeref stadında ikinci tehir 
buna rağmen, üstünlüğü elden hı- bir kişi oynamağa başladt. ~açlanna devam edilmiş, Karagüm. 
rakmadı. Yugoslav mu·dafaıısı Fener. 0 b d rtik - Anadoluhisar kar~ılaşmasında , yun, un an sonra çok tatsız bir b" · 
bahçe hücumlarına karşı koymak i- şekil aldı. Bu sırada Cihat ta sakat. ırınci devre 

2 
-

1 
Karagümrük le-

çin gu"'çlu"" k çekı"yorduı 'l:" :ı.ret soldan 1 k hine neticelendiği halde. ikinci dev-
rU\ anara , oyunu terketti. Yerine Hii. 

Yugoslav kalesini mütemadiyen tch. samcttin geçti. Bu suretle mıı~, ~ded a~k:. arkaya iki gol kaydeden 
dit ediyordu. 

2 
na o u ısar maçı 3 - 2 kazanmış" 

- O Fencrbahçenin m:ığluJ..iyctile t 
B. F ~ ı~ 

ır ener hücumunda Melih, topu sona erdi. 
çok müsait bir vaziyette olan Rebiı". y 1 . f * Askeri liseler arasında tertip c-ugos av mısa irlcr, dün akşam dilen hendbol ~piyonası, Şeref sta. 
ye geçirdi. Sıkı bir şüt , Yu~oslav ka- memleketlerine avdet ettiier. İstas. dında yapılmış, Kuleli - Deniz lisesi. 
lecesinin ellerinde kaldı. Bunu mi. yonda kendilerini Galatasaray, Fe. ne 9 - 3 galip gelmMir 
safirlerin bir hücumu t3kıp etti \·e nerbahçe klüpleri uğurladılar. 
Cihadın havada uçarak yaptığı bir Sabah Ligi l\laçlan Sokak Koşusu Neticesi 
kurtarışını görüyoruz. O~"tn daha Fenerbahçe atletizm şubesi tara. _ ' Dün Taksim stadında sabab ligi f d 
ziyade Ft!nerbahçelı"lerı·n hu""cıımları 1 f m an tertip edilen sokak koşusu, maç anna devam edildi. Ik karşılaş. d- F 
arasında devam ederken, Fı'kret sa. un ener stadı ile Moda arasında ma Pera - Galatasaray B takımları ld 
katlanarak oyunu terketm"'k mccbu. yapı ı. Statta başhyan yarış, yine 

~ arasında yapılmış ve müsabaka 1- 1 t h 
riyetinde kaldı. Yaşar .. a~ı·çe, Basrı' s atta ni ayet buldu. Mesafe 6 kilo-

~ ı:- berabere neticelenmiştir. · 
solaçığa geçti. Fı"kret bec:, on dakı"ka İk metre ıdi. 11 atletin iştirak ettiği bu 

~ inci maç, Pera - Galatasaray 
kenarda kıvrandıktan sonra tekrar b" yarışta, birinciliği Fcnerbahçeden 

ırinci takrmlan arasıncia olmuştur. R M 
oyuna girdi. Devre de bu suretle B ıza aksut, ikinciliği Eğitmen kur. u müsabaka, bayram turnuvasının 
O - o beraberlikle netı"c".lendı". f " . sundan Hüseyin, üçüncülüğü Gala-

r. ınalı idi. Galatas<lraylılar, Eşfak, t 
İkinci devreye Fenerlt"ler, takım. tasaraydan zak kazandı, Derece a-Salim ve Cemilden mııhrumdu. Pera 

lannda ufak bir tadilat yaparak rrk. d k lanlar muhtelü spor eşyasile taltif 

1 
,. a tam adrosile Galatasarayın kar- edildiler. 

tı ar. Melih sağaçığa, Yaşar ortaya ş1sına dizildi. Oyun. çok zevkli geç. ---------=---
alınmıştı. Oyun, on beş dakika ka- miş ve ilk golü Galatasaray kaydet. YENi NEŞRIY AT : 
dar mütevazin bir şek1lde devam et- miştir. 
ti. Fakat sertlik en had şeklini a1. Bunu Peranın beraberlik golü ta
mıştı. Bu arada Fikret oyunu terket- kip etmiş ve birinci devre 1 - 1 
mek mecburiyetinde kaldı. İki, üç berabere neticelenmiştir. 
dakika kadar Fenerliler on kişi oy. İkinci devre, baştan nihayete ka-

ÜÇÜNCÜ FASI!. 

BURDUR - Burdur Halkevinln bu ı

slmli dergisinin 10 uncu sayısı çıkmı~tır. 

ÜLKÜ - Halkevlerl dergisinin 82 ne! 
sayısı dolgun ve özlü mllnderecatla inti
şar etmiştir. 

BUGÜN İPEK Sinemasında 
Matinelerden ib"baren 

HARiKULADE CANLI - HAREKETLİ -
~Az.z~ ve. MÜTHİŞ SAHNELER 
IÇERISINDE INSANİ BİR MEVZU 

HUCUM 
Türkçe Sözlü 

Bu~ne kadar görülen heyecan ve dehşetli ser~ü 
zeştler füimleri RÖl~ede bırakan bir Şaheser. 
Baş Rollerde: JOHN WAYN - GLAİRE 

TREVOR - TİM HOLT -
GEORGES BANKROFT 

DIKKA T: Bu Film iPEK . FiLM Stüdyosunda Türkç~l~ştirilmiştir. 

BU ÇARŞAMBA AKŞAMI 

MELEK Sinemasında 
Sinemanın en Yüksek Harikalarından 

ve bugüne kadar yarattığı en 
nefis f&heaerlerinden 

KOÇUK PRENSES 
. Zevkine - Neş'esine ve güzelliklerine doyamıyacağınız bir şaheser. 
Bcq Rollerde: 

RICHARD GREENE • ANITA LOUISE • SHIRLEY TEMPLE 

, .............................. ~~~~-
Fransız Filimciliğinin hak:kı Zaleri . • . 

Aşkın İlham ettiği en büyük Film . : : 

EDWIGE FEUILLERES'i 
Birinci sınıf Dramatik Yıldızlar sınıfına ithal edilen film 

YIKILAN MABUDE 
Diğer Sahne Arkadaşları : 

Georges Rigaud 

Pek Yakanda 
- Mady Berry - Georges Lannes 

L A L E Sinemasanda 

'~~~~~~~~~~·--......... ,, 
Acı Bir Ölüm ÖLÜM 

. . ~evlet Surası azalığından müte-
938/ 939 senesı Galatasnray Lisesı kaı~ ye Büyükada Parti heveti ida

Ticaret kısmı mezunlarınctan ve 1 resı azasından Abdullah Sabri Kar. 
Yüksek Ticaret mektebi talebesin •er dün Büyükadada Arslanat'zı so
den İktısat Müfettişlerinden merhuır. cağın?aki :vinde vefat etmi.<:tir. Ce-

. ,. .. ~ ~ nazesı bugun saat 11,30 da hancsin. 
Şakır Berk ın kuçuk oglu; Çanakka. den kaldınlaralc ,. ii il 
le c. Müddeiumumisi Hayrettin Şa- ımmClıKfan sonra Ada ftabristanına 
kir Perk'in kardeşi Raha Perk duçar defnedilecektir. · 

l 1 k Merhum mülkiye mezunla.nndan 
o duğu hastalıktan kurtu amıvara , olup Mı·11· M .. d. ı · t• k · .. · . , ı uca e eye ıs ıra etmış, 
Haydarpaşa Numune hast.anesınde mektep müdürlüklerinde, kayma. 
vefat etmiştir. Cenazesi bugiin saat kamlıklarda, mutasarnflıklarda, va-
9.30 da mezkur Nümune hastanesin. liliklerde, Bursa mebusluğunda bu. 
den kaldırılarak Haydarpaşa Vapur lun~.uş ve .iffet ~e istikametiyle te. 
. . mayuz etmış, ahlakı lıamide ashabın. 
ıskelesınde saat 10 da hazır bulun- dan ve fuzaladan bi t id" K rd" _ .. r za ı e_ ı-

durulacak motörle Bakırkoyune nak. si ayni zamanda gayet mühim bir 
ledilerek orada aile mezarlığına def- 1:ürk ansiklopedisi vücude ~etirmiş.. 
nedilecektir. tır. Cenabı Hak gariki rahmet eyliye 

ÖL Ü M 1 
Zonguldakta maden mühendisi Az- __ T_l _YAT R O LA R 1 

mi Halulunun babası, Devlet Demir
yollannda Bay Suphi ve Fuat Halu
lunun kardeşi ve doktor Nihat Arka. 
dın kainpederi topçu alay kuman
danlığından mütekait Mazhar Halu
lu bir ameliyatı müteakıp rahmeti 
rahmana kavuŞmuştur. Cenazesi l::u
gün Cerrahpaşa hastanesinden kal. 
dınlarak öğle namazı Valide camL 
inde kılındıktan sonra Feriköy me
zarlığına defnedilecektir. 

Şehir Tiyatrosu 
Komedi Kısmı lstiklll caddesinde 

Bu akşam 20.30 da 
elKIZLl!R. 

Halk Opereti 
E!Jd Çaflayanda Bu akşam 9 da 
ZOZO DALMASLA (ENAILER) 

--0-

19 uncu Salı g(lnil akşamı 20.30 da bir 
defaya mahsus olarak 

e AYNAROZ KADISI • 

RA~DYC> 
ANKARA RADYOSU 

Tftrkiye 

TUrkiye 

Radyodifüzyon Poıtal•n 

Radyosu Ankar• Bad701a 
Dalıa Uzunlota ._l'.i 
1848 m. 182 Kes. 120 ıtw. 

T. A. P. 31.7 m. 9465 Kes. 20 ıtw. 

Pazartesi, 18. 12. 1939 .... 
12,30 Program ve memleket saat ayan. 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,SO 

Türk milzitl (Pl.), 13,30 • 14,00 MQzik 
(Hafif müzik - Pt). 

18,00 Program, 18,05 Memleket 11at •· 
yan, ajans ve meteoroloji h11berlerl, J8,2S 
Müzik (Radyo caz orkestrası), 19,00 Ko
nuşma (Onuncu Tasarruf ve Yeril Mal
lar haftası münasebeUle Uluııal Ekonomi 
~~ Ar_,t:ı~u':l!T.!1....!!~T.!E-~S;:. I.!:. !'~ ~.~; 
tarafından). 19,15 ~rk müziği: ıtaı;wlç 

program, 20,15 Konuşma (Hatıp nasıl ye
tişir), 20,30 Türk müziği: Fasıl heyeti, 
21,15 Müzik (Küçük orekstra (Şef: Necip 
Askın): 

1 - Fellx Glessmer: Kırlıınııçlann ve
daL 

2 - Bru88elma111: Felemenk suitinden 
Aşk GlSlO. 

3 - Hans Löhr: Memlebttm memle
kete (Muhtelif memleketlerin me
lodileri üzerine rapsodi). 

4 - Lecocq: Küçük Dük. 

5 - Rob. Brecht: Bir hlklye. 
s - Cesar euı;, ~anta.~ııe~ (Vlyolcmel 

Solo). _ > ı 
7 - Becce: Amalfi Serenadı. 

8 - Gerhard W~~:. f!.Pı..~ •. ~ 
şarkısı. 

1 - Paul Lincke: tbi;an ~Serenadı. 
22.00 Memleket saat ayan, •:lam ba• 

berleri, ziraat, esham - tahvillt, kambi

yo - nukut borsası (Fiyat), 22,20 Mtldk: 
KüçQJc orkestra (Yukarld pro~ d .. 
vamı), 22,3S MOzlk: Senfonik parçalar 
(Pl.), 23,00 Müzik: Caı:band (PL), %3,25 -
23,30 Yarınki \ll'Oit"&m ve kapanıı. 

aldatmış, ben bebeğimi boğmuşum! Siz de buna ina· 
• nıyor musunuz? 

Bir Çift Güneş Batıyor ! 
Behzacın genç karısı tehlikeyi atlatmıştı. 

Fakat doktorlar kimseyi yanına bırakmıyorlarnı. B) 
1 ) B) 

1 ) EK 
Doktor Ferhat, misafirinin bir sinir buhranı ge: 

çirdiğinı anlamıştı. Yumuşak bir sesle cevap verdi: 
- Zerre kadar inansaydım sana ~lam vermez

diın evlat. 
:Bana oğlum diyorsunuz, evlat diyorsur. • 

--~~----~~----~----------------------------------../ Gerçek mi? Yoksa alay ıru? 

' 
Doktor Ferhat ta hastanın kocası Kör Behzat gibi o
da kapısından bakıp çekiliyordu. Fakat Ferhadın içi 
içine sığmıyordu. Behzatla uzun uzun konuşmak ih
tiyacı gittikçe artıyordu. YAZAN: AKA GÜNDÜZ 31 

- Içimdeı: öyle geliyor, öyle söylüyorum. 

- Teşekkür ederim. içinizden gelen bu saml· No. 
Nihayet kapının zili öttü. Bir kaç defa aldanması. 

na rağmen doktor yine kapıya seğirtti. Bu seferki 
Behzattı Yüzü sapsan, dudakları limon küfü, göz 
kapakları kırmızı. Konuşmadan selam verip girdi. 
Salonun kapısına gelir gelmez durdu, irkildi, kulak 
kabarttı. Papağanın sesini duymuştu: 

- Ferhat! Şirin seni bekliyor! 
Bthıat yürüdü. Doktor orada yokmuş gibi dal-

gın haı eket ediyordu. 
- Zümrütmisal! Zümrütmisal! 
- Beli! 
Ve çatlak sesli bir hıçkırık taklidi. 
- - Sen hurda ne arıyorsun Zümrt.itmisal? 
- Beli! Şirin! Şirin! 
- Eeni tanımadın mı Zümrütmisal? 
Doktor karışmıya mecbur oldu. 
- On ... bana satmadınız mı? 
- Siz mi? Zümrütmisali alan .. Evet.. Sandal 

.tjedesteninde... Fakat onu size satmadım. Onu biı 
başkası alınış. Memur öyle dedi, zengin bir hanım 
almış. Bir tahtada yüz lirayı sayıp götürmüş. Yoksa 
sizin hanımınız mı? Ben sizi hiç tanımıyorum. 

- Evet. O gün çok sinirli idiniz. Ben se~ ol• 

muştum. Size bu kuşu nereden aldıntı? Gibi müna
sebetsiz ... 

- Hatırladım. Affediniz. O gün karım ilk çocu.· 
ğunu düşi:rmüştü. Deliye dönmüştı.im. Ha.. Evet .• · 
Karım hastaydı. Satacak son malım bu kuş ... Sonra 
ben karımdan şüphelendim. Sonra ben çocuğumdan · 
şüphelendim. Sonra ben bebeğimi boğdum. Göm. 
dum. 

- Oğlum sakin ol. 
- Ben mi? Bunu bana ne hakla teklif ediyor-· 

sunuz·! Hapishanede yardım ettiğiniz, avukat tuttu- . 
ğunuz için mi? 

.- Bunları aklına getirme yavrum. 
:....... Ben her yerden işittim. Siz hayatınızı hayır 

'işlerine vakfetmişsiniz. Bana yaptığınız iyiliği bu . 
gibi hususiyete müdahalelerle geri almayınız. Ben. 
şüpheli bir kadının kıskanç bir kocasıyım! den be
beğini boğan babayım! Size ne? Herkes böyle dedi. 
Komşular, polliıler, müddeiumumiler, gazeteciler. ne 
bileyim işte. Tevkifhanedeki hırsızlık mahkümları, . 
ziyaretçiler, herkes, herkes böyle dedi. ·• 

Art~ geçti mi diyorsunuz? Siz ya dünyayı bil.·-

miyorsunuz, ya budalanın birisiniz. Asıl şimdi baş- 'in.ilik sizi hiçbir zaman aldatmıyacaktır. Evet ben her 
ladı. Asıl şimden sonra herkes böyle diyor. iyi kalbli babaya evlat olmıya layıkun. Karım da 

Son oturduğumuz odanın dolabındaki gizli bfr öyle. Karım beni aldatmamıştır. O kendisinı bile al-. 
yere baz· evrak saklamıştım. Onları almak için git- . datmasını bilmez. 
tim. Koca kapının önündeki çocuklar beni görür Niçin ayakta duruyorsunuz? Otursantza. BurL 
görmez kaçıştılar, pencerelere haykırdılar: sı benim evım. sizin değil. Papağanım neredeyse o. 

- Anneı Teyze! Abla! Bebeğini boğan kör adam rası benımdir. Onun için söylüyorum. Siz ne iyi a-
geldi. damsınız. Size hayatımı anlatayım mı? Tek gözümün 

Sofadan sofaya, merdivenden merdivene ses-
1 

içint: yiyecek gibi bakmayınız. Hayatım meraklı bir 
lt:nmeler işittim: • . .şey dt:ğil. Ne roman olmıya değer, ne ltüçük hikil-

- Karı..o;ından şüphelenen kör kiracıyok mu?' yeye. Benim hayatım dümdüz bir hayat. Kısa mı kı-
Hani para yedirmiş te hapishaneden kurtulmuş, işte sa. Fakat ne olsa onu size anlatmıya mecbur•Jm, çün.. 

1
0 gelmiş. Polise haber versek mi? kü elinden tuttuğunuz bu evlat katilınin kim oldu· 
İ Odayı kiraya vermişler. yeni kirs.cıntn karısı ba." ğunu bilmelisiniz. Sözümü kesmeyiniz, evlat katili 
na bunları demedi. Niçin geldiğimi söyleyince: işte! Mademki bu damgayı silemiyorum, nerktEin 

- Buyur, dedi. Ne bıraktınsa al dedğint beı:: de kendime diyeyim. 
Köşedek' bakal insanlık gösterdi: ! Babamın. ailemin kim olduğunu biliyorsunuz. 
- Geçmiş olsun, dedi. Eh, dünya bu, kadın kıs- 'Şimdi beni de biliniz. Ben zabit üniformasını kuş;m-

.mına inan olur mu? Neyse kurtuldun ya, ona şükret! dığım gün dünyada vatanımdan başka hiç kimsem 
·o da ettiğini baj.du, hastahane köşelerinde geberdi yoktu. 
"gitti. ~ ~ Kafkas cephesinde kolum, Sina çöllerinde ba. 

Her ,erde, beTkeste, her şeyde bu: Kanm ben! cağım birer hafü kaza geçirdiler. ı Devamı var) 

' 
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TOrklye Ecnebi 
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• 
• 
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1 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1600 • 

800 ,. 

soo " 
MilleUerarası posta itilhadına dahil 
olnuyan memleketler için abone 
bedeli m üddet suraslyle 80, 11, 9, 
S,IS liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 21S kuruştur. 

Cevap tein mektuplara 10 kuruşluk 
pul ntıvcsJ Ulzımdır. 

GÜNÜN MESELELERt 

Sanat Sev9isini 
Arttırmak için 
A şağıdaki tamim, Halk Partisi 

katibiumunıisi Doktor Fikri 
Tüzer tarafından, bütün llalkevi re
islerine rönderilmiştir: 

"- Asgari çalışma planına göre, 
her Hal.kevinin kendi muhitindeki 
rEBi.m amatörlerinin eserlerinden 
müteşekkil olarak, şubat ayında açıl. 
ması icap eden resim sergisinin daha 
geniş bir surette ve daha teşvik edi. 
ci mahiyette yapılmasını istiyorum. 

"Gayem.iz, sanat kabiliyeti olan 
~nçlere, bu kabiliyetl~rinin inkişa. 
fında yardımcı olmak, ve ayni za
manda, halkımızın doğ\ıştan mevcut 
olan sanat.c;everliğinıi ve zevkini, şu. 
urlu ve aktif hale getirmektir. 

"Bu maksatla gösterilen faaliyet, 
yalnız yapılmış tabloları toplayıp bir 
.ergi halinde teşhirden ibaret kal. 
marn.alı, her Halkevi kendi muhitin. 
deki re>me istidatlı gençleri bulup 
onlara çalışma imkanlarını da temin 
etmiye gayret eylernelidir. Bu gay. 
ret şu noktalarda hulasa edilebilir: 

A - Her Halkevi, kendi muhitin
de bulunan bir ressamın veva bir re. 
sim hocasının, bu gibi gençl~ri hafta. 
nın muayyen bir gününde veya bir. 
kaç gününde çalıştırmasını mümkün 
kılmalı. 

B - Ha:Dcevinin bulunduğu yerde, 
resme ait sehpa, tual, boya, fırça, 
\'esaire gibi malzeme bulunmuyorsa, 
o, bu malz.emeyi oraya p:etirmeli, re. 
sim istidadı gördüğü gençlere, bun. 
lan hatta meccanen temin ederek, 
onların çalışmalarını mümkün kıl. 
malı. 

c - :ve ait oinanın bir yerini a. 
t ôlye haline getinne imkanlarını a. 
raştırma lı ! " 

Bizce, bu timimde yapılması iste. 
nilcn vazifelerin başarılmasından 
ı:örcx:eğimiz faydanın büyüklüğü a. 
~ikardır. 

Halk Partisinin ııanatkarlan hima. 
ye etmesi, ve sanate miistnit gençleri 
araması, senelerdenberi kavuşmayı 
beklediğimiz çok hayırlı bir başlan. 
11çtı: Doktor Fikri Tiizer, bugiin, 
gönderdiği tamimle, bn samimt te. 
mennlmizi tahakkuk ettirmiş bulu
nuyor. Bu hareketin memleket genç. 
lerinde kuvvetli bir ümit ve alaka u. 
yandıracağı da şüphesizdir. 

Nitekim, gençlerin duygularma 
tercüman bir mecmua, hu tamimden 
bahsederek diyordu ki: 
"- Bugünkü Türk sanatinin hazin 

halini görenlerin, Halk Partisinin bu 
kararını, bütün millet ve gençliğin 
ne büyük bir takdiT ve sevgi ile kar. 
şılayacaklannı bilirler. 

Çok kabiliyetli ve limitler veren 
genç sanatkarlannuzın, her türlü 
fedakarlıklara ve nefsi Iera~atlere 
katlanarak Türk sanatini yüseltme 
azmini nasıl taşıdıklarını çok yakın. 
dan biliyoruz. Bunun içindir ki, Halk 
Partisinin bu asil himayesini, bütün 
genç sanatkar arkadac;Jarımız, ve 
gençler namına takdir ederiz!" 

Bu takdire a:rni samimi)·etle i ti. 
rak ettiğimizi söylemek Iiizumsuz. 
dur. 

Resmi giinah, heyke1i haram sa. 
Jan müthiş bir taassup her 
ımhada muvaffak ve muzaffer 
.,lmı~·a mii tait bir yaradılı~a sahip 
bulunan Türk milletini. s:matin bu 
ııahalarında ileri ı:itmektcn. asırlar. 
ra alıkoydu . Ve bu yiizden hiz, gii?:el 
Hnatların hu suhelerindc. hugiin ~·ii
:dimfü:ü kızartabilecek derecede geri 
kaldık . Bunun içindir ki, bugün, hu 
sahada. ileri gitmis milletll'r«> yetis. 
n1ek icin, l iiriimek değil, ko'şmak 
mr.huriyetindcyiz. 

Ve bunun içindir ki. Halkevlcri. 
rıin lın husustaki faaliyetine yeni bir 
hı7 katacak olan bu tamimi: sanate 
kar•;ı ne biiviik bir alaka \'e himave 
göstermek ~echuriyetinde hnlund.u. 
~ıımuzun artık olanca siirnulitc anla. 
ıldı~ını müjdeleyen :veni hir vesika 

sa •ıyor ve tazelenen bir ümitle sevi. 
nivoruz! 

Vesu,•e İndifaa Başladı 
Napoli, 17 (A.A.) - Vesuve ya.. 

nardağı yeniden indifaa baslamıst1r. 
Her biri elli metre genişliğinde olan 
iki lav akıntısı yamacıarcıan a~agı 
doğru inmektedir. Nüfusça zayiat 
yoktur. Yanardağın yakınındaki de. 
miryolu servisi normal surette yapıl
maktadır. 

F"ınlanCla - Sovyet liarbinde liarşıiıkiı çarpışan orC:hılann sevli ve idaresini l>aşkuDıandan 

vaziyetinde ellerinde bulunduran. iki Mareşal in hayatlarını mı ~da kısaca anlatacağız : 

o o o 

Fin Rus Başkumandanları: 
V orochilov ve Mannerheim 
F inlindanın karlı ve buz. 

lu arazisinde çarpıf&D 
iki ordunun batkumandanlan
nı tanımak ve hayatlanndan 
bazı parçalan bilmek bu sıra
da faydalıdır. 

Ordulannı karfılıklı çetin 
mücadelelere aevkeden bu iki 
bafkumandanm salahiyet ve 
emir bakımından hiçbir fark
lan yoktur. Yalnız fU farkla 
ki, Rw Bafkumandanmın em
rindeki ordular yüz yetmiş mil
yonluk bir kütleden çıkıyor. 
Fin Ba.tkumandanı ise üç bu
çuk milyonu geçıniyen bir mil
letin çıkarabildiği askerlere 
kumanda ediyor. 

Evvela, ş i m d i y e k d 
ki 

. . a nr. 
ıdaresınde kusursu4!: hareket et.. 

tiği mütehassıslarca tasdik edilen 
Fin Başkumandanı Mannerheim'i 
anlatalım: 

Mannerheim 1867 sel'lesinde Fin
landada tavattun etmiş asil bir İs
veçli ail~ni.n çocuğu olarak dünya. 
ya gelmıştır. Kendisi çarlık ordu. 
sunda :ahitlik etmiştir. Gençliğin
d~ a~laken dürüst ve mesleğine 
duşkun bir zabit olarak arkada~ 
ları arasında şöhreti vardı. Sözü
ne sadık ve itiyatlarında muhafa
zakar olan bu asker, çarlık ordu. 
su.~ girerken ettiği sadakat ye.. 
mını dolayısile bolşevik ihtilalin
de Rusya namına faal bir rol oy. 
namamıştır. 

Umumi Harbin mütarekesi ve 
onu takip eden ihtilfil günlerinde 
Mannerheim, vatanı olan Finlan
daya çekilmiş, Finlerin istiklali i
çin çalışmıya başlamıştır. 

S ovyetler. ~918 senesi kanu. 
nusanısınde rejimlerini 

Finlandaya sirayet ettirmek üzere 
F~n kızıl kıtalanna muavenet için 
Fınlandaya yürüdiikleri zaman 
Ruslara karşı ilk silahlı hareketin 
başına geçmiştir. 

Beyaz muhafızlar adile teşekkül 
eden otuz bin kişilik kuvvetin ku. 
mandanlığını ele alaralc şehirler 
ve kasabalarda Gerilla harbini tat
bik etmiye başlamıştır. 

Sovyet kıtalarını sokak muhare. 
belerile epey meşgul ederek yor
dulctan sonra 1918 senesi şubat a
yının onunda ilk galibiyeti kazan. 
nıış, ayni ayın 29 unda da hasım 
askerlerini Viborg'a kadar atan 
mühim bir muharebe ile memle. 
ketin i.stiklalini temın etmiştir. 

29 nısan harbind.m ~onra., ku
manda ettiği askerler tarafından 
Mareşal ilan olunmuştur. 

1919 da teessüs eden Finlanda 
Cümhuriyeti meclisi 1920 de Sov. 
yetlerle Dorpat muahedesini imza
lıyarak Finlandanın istiklalini ve 
mülki tamamiyetini Sovyetlere de 
tasdik ettirmiye muvnffaıt olmuş
tur. 

Mareşalliği Finlanda meclisi ta. 
rafından kabul ve tasdik olunan 
Mannerheim, 1919 sencsindenbcri 
Fin ordusunu tensik ve modern si. 
!ahlarla teçhiz için gece!. gündüz
lü çalışmıştır. 

Mannerreim'in Jrduyu tanzim ve 
techiz hususundaki muvaffakıyet. 
!erinden başlıcası olarak; Finlanda 
ordusunun arazi üstündeki tatbi
katı hakkile başaracak bir hale gı?l
mesi, ve Fin arazisıne uygun si
lahları iyi seçmesi m..itehussıslarca 
ehemmiyetle kaydedilmektedir. 

• s ovyet ordul!ln Başkuman. 
danı Klementy Efremovitch 

Vorochilov, 1881 ie bir köylü ço
cuğu olarak doğmuştur. 
Küçüklüğünde hemşiresifo bera. 

ber çok ihtiyaç çekmiştir. Yedi ya
şında maden ocaklarında çalışmıya 
başlamıştır. 

On iki yaşında demir ocakların-

1 Yazan: E. Ş. Atabey 1 

V orochilov 

da ameleliğe girmiştir. On yedi ya. 
şına kadar amelelikle durmuştur. 

Şimdiki Başkumandan on yedi ya. 
şında bir amele toplantısını dağıt
mak üzere hücum eden çar polis. 
!erine karşı gelmiş n hapse mah
kum olmuştur. 

Hapishanelerde tanıştığı ihtilal
cilerle, o zamanlar için için kaynı. 
yan Rus ihtilalinin Danton'u te
lakki edilmiye başlanmıştır. 

-" 1905 te yirmi dört 1aşıncla iken 

Mannerheim 

Longansk hapishanesine kundak 
koydurarak yaktırmıştır. Tevk~f e
dileceği sırada kendini sevenlerin 
ve amelelerin müdafansile kurt ul. 
muş ve o zamandan itibaren o mın
tc.ka a; •lelerinin şefi intihap edil
miştir. 

Voroşilofun Rus ihtilali ve ihti
lalin veçhesi hakkıntlaki kanaatle. 
ri, 1908 senesinde Lenin'i tanıdığı 
zaman olgunlaşmıştır. 

Stalinle tanışması 1908 de Kaf-

LOKMAN HEKiMİN ÖGOTLERi 
--ı 

Hem Gıdadır, 
Muşmula da bizim hali<; ~·erli 

malımız olduğu halde ona rağbet 
gösterenler az bulunur. Runun se
bebi, benim zannıml'a, gene kızla
nn ya~lı adamları musmulaya 
benzetmelerinden hac;ka bir şev 
de~ildir: Gençler buruş11klardan 
hoşlanmazlar, yaşlılar da yt>ıiikle. 
.rine benzetilmekten çekinil'l.-r. o
nun için musmulaya pek az kimse 
rağbet gösterir. 

Halbuki muşmulaya knrşı rağ. 
betsizlik büyük bır haksı7.lıktır. 

Yaslı adamların gendf're <;f'vgisl 
-dillerinde değil- yiireklerinde 
olduğu gibi musmulanın da gençli. 
ğe faydası, l'evheri olan madf'nle. 
rinde bulunduğundan, onu ıerkcn 
lezzetinden hoslanmı~·anlar:l bil,., 
yenildikten sonra kana karıştığı 
vakit iyilik eder. Ycrliğimi7 ~·e
meklerde bulunan fosfor \'(' kireç 
madenleri arasında ni .. bet bire ne 
kadar yakın olursa iki<>inden <4e is
tifade o kadar çok olar.a~mı Hlir. 
siniz. Musmuladaki :fosforla kire~ 
biribirine pek yakın oldu!:undan 
aralarındaki nisbet 1.07 <"lku. Bu 
madenlerin ikisi de kemik]('re ner 
şe\'den zi~·ade liizumhı old·ı~un. 
dan mu mula genrler icin P"k u:v
gun bir yemi demektir. İ!ti ma
den arasında o kadar ~iizf'I 11isbet. 
yalnız hu me,·simde ~eğil, biitiin 
yıl yediğimiz taze ve kuru ~·rmis. 
ler arasında armuttan ha'\ka hic 
birinde bulunamaz... Gendi~in 
madeni demek olan man:re7.vom 
da mu mulada hatın s~yıl~cak 
nishette bulunduğundan bn ha
kımdan da musmula g<c'nderln işi. 
ne yarar. Hele potasyom m!'deni
nin değme yemişlerden ziyarfe ol. 
ması adalelerin dolgun ve ~aya. 
naklı olma~ına fa)•da \'erir. 

Beslemek cihetine gelinre bu 
da hiç yabana ~tılacak derect'de 
değildir. Viiz gramı en az yfiz ka
lori verdiği irin --savısını hahrda 
tutmak kolavlıitından bac;ka
hazminin pek • kolay olmas;ndan 
dolayı bir otunı<?ta varım kilo 
musmula yiyerek hirden 500 kalo
ri almıya bir mani yoktur. Mu'9 
mula yerken. hemen s:ıdf' seker o
lacak maddelt'rden miirekk-:-p ol. 
dnğ'tı için. içiniz ha~·ılına yanı sı
ra ekmek yemek te mümkiindiir. 
Musmula 5,R derecede alkal~n ol. 
duğundan ekmeğin vereceği ekşi. 
liği de karşılar. Mu,mu\ada biru 

Hem Devadır 
C vitamini bulundnhındnn b•mun. 
la da di!;!Iere hizmet edn. 

Bu kadar faydalı bir gıda olan 
musmula liizumunda hir de deva 
olur. Pirimiz İpokrat hekim karın
ları kızgın ve atesh tınstalarına 
muşmula ~·cmeyi ta\'si:vc edr.rmi~. 
Bizim eski İstanhulun f'n m<'shur 
hekimi ve iliic satan e ki aktarla • 
rın \'aftiz bahası Aktuariu:; --o. 
nun zamanında yemi l,.rln ' '«'"dii!i 
kaloriler ve madı:-nler!f' vitamin. 
lcr bilinemcdi*inden- musmula· 
yı halis de\'a olarak t'.l\·sif etmi -
tir. Ondan sonra rrelen ve şimdiki 
kadın hekimlerin c\'liv:ısı oı;;.ıvılan 
Bayan Hildegart ta mu nn;lnda 
gençlerin viicudiinii hii:viitmek ve 
kanlarını temizlemek ·'1as•rnlttrını 
hulduğundan herkco;c musmula r<"
dirdikten haska ağacının \·npr~k
larını \'e kiikiinü toz \'arınrak sa
bahleyin aç karnına sıuap içinde 
lçirirmi ... Meshur Sal<'rmo hekim 
mektebi hocaları da musmulanın 
idrarı arttırdığına diklr.ıtt ettikle. 
rinden onun bu ha 11a · ı i·zerine sı
ir bile tertip etmi terdir. 
Muşmulanın tas gıhi c,·ı•kirdekl<'

ri bir deri pauası i<'eris~n<' sarıla
rak gebe bayanların boynu:ta 
-muska olarak- hağl:rnırsa co. 
('Uğun dii mesfne mani olacağı bi. 
le ri\'ayet ediJmiştlr .. 

Çekirdeklerinin l>u trrlii hassa. 
ııına inanmak, tabii. hiı: mecburi 
değildir. Fakat Fr:rnsada me,,hur 
hir hastane hekiminın hastnları ve 
kendisi iizerinde tccrıibclerinden 
sonra. musmulanın •.arsaklarda 
gc\'~ekliğe karsı ilaç olduğunu ka
bul edenler ha,· lire VA' dır. Hem 
de, peklik vererek dr~iı, barsak. 
tarın vazifelerini nhuma sokarak .. 
Muşmulanın terkibinde tabii ta. 
nen hulunduğundan bu hossası:ı. 
da saşılacak bir 'eJ' de olamaz. 

Musmula ucuzcn bir yemiş ol
duğundan hem gıda. hem deva o. 
larak her keseye eh-eri lidir. Bir 
tek kusuru biitiin yıl içinde 1ıulu
namamas1dır. Onun için. meraklı. 
ları muşmulanın reç<'lini. şurubu
nu bile kaynotırlar. 

Onlann da nuıl kaynatılacata
nı ev kadını olan ha)'anlnr elbette 
benden iyi bilirler. Eskiden, en us
ta eczarılar bil~ rrccte üzerine ve. 
rel'eklerl şuruplar) evlcTinde ba
yanlarına kavnathrarak sonra, 
kendUeri hazırlarmıs gibi, övü. 
nürlerdi. 

kasyada olmuştur. İhtilal hareket. 
!erine iyice dahil olan Voroşilof 

1908 de Koba isminde bir şefin, 

Kalkasyada mütemadi ayaklanma
lar tertip ettiğini ve boyunJ polisin 
elinden kurtulduğunu haber alarak 
Koba'yı yakından tanımak üzere 
Kafkasyaya hareket etmiştir. Ora. 
da tanıdığı Koba, Stalindcn başka 
biri değildi. 

V oroşilof 1917 ihtilali başlan. 
gıçlarında Petersburgda i

dari makamları işgal ve vaziyete 
hakim olmak bakımından birinci 
rolü oynıyarak Petersburgun ilk 
bolşevik polis müdürü vlmuştur. 

Lenin, Petersbu.rga şimendüer. 
le ilk girdiği gün kendini karşıla
yanların başında Voroşilofu bul • 
muştur. 

Lenin. çok dinamık ve bazı ba. 
zı pek ateşlenen Voroşilofu o gü
nün icaplarına göre P<!tersburgdan 
uzaklaştırmak, ayni zamanda ken. 
dine daha uygun bir iş başartmak 
üzere Don kazaklarından teşkıJ 
olunacak kızıl süvariler kıtasını 

teşkile memur ed~ek yollamış
tır. 

Bu şekilde vazifeye tayin o1u • 
nan Voroşilof doğduğu Longdarsk 
köyünde iken 1918 de bir taraftan 
Almanların Ukraynaya doğru iler. 
leyişlerinl, diğer tarafta.ıı da be
yaz Rus kazaklarınm Don'da bol
şevikleri temizlemiye başladığını 

haber a 1 m ı ş t ı r . O sırada 
iki ateş arasında kalmış olan kı. 
zıl kıtalara salahiyetli bir başku. 
mandan tayin etmek vaziyeti hası] 
olmuftu. 

Kızıl JCıtalar Voro şilofu kuman
dan seçmişler ve o da kumandayı 
kabul ederek çarpışmıya başlamış.. 
tır. 

V oroşilofun o sıralar maiyeti
ne verdiği emir şu idi: 

Kızıl kuvvetler her ne bah'lstnı:ı 
ve her ne şekilde ol ursa olsun atlı 
olacaktır. Bu suretle Voroşilof kı
talarına hasmın sürııtıle miıtenasip 

bir çabuklukla hareket imkanını 
temin etmiş oluyordu. Kızıllara il. 
tihak eden kazaklar, çeşi~ çeşit kı
yafetler ve silahlarile süvari ola
rak kızıllara katılan köylülerle be. 
raber Voroşiof, çok rlefalar kılıç 
elinde bir nefer gibi hücumlara iş
tirak etmiştir. 

Çeşit çeşit silahlı süvari kollari
le dövüşe dövüşe Moskovsı yolu üs. 
tünde Tzaritzine'e kRdar ilerliycn 
Voroşilof, orayı beyazlardan kur. 
tarmıştır. 

Fakat şehirden çık:ırılan beyaz
lar derlenip toparJanarak çıktık. 

ları şehri muhasaraya teşebbüs et
mişlerdir. O sıralar Moskovadan 
Voroşilofa yardım için Stalin ora
ya gönderilmiştir. 

Kafkasyada biribirlerini tanı • 
mış olan bu iki şef Tzaritzin~ mu. 
harebelerinde daha ziyade anlaş
mış ve sevişmişlerdir . 

Kızıl süvarilerın kumandanı, 

1920 senesinde Polonyalılara kar
şı yürümüştür. Fakat ilk günlerin 
muvaffakıyetinden sonra Polonya 
müdafaasını tanzim eden Mareşal 

Pilsudski karşısında netice alama
mış ve geri dönmüştür. 

Stalin mevkie geldikten sonra 
muhtelif fırsatlarda takdir etmış 
olduğu ateşli arkadaştnı unutma -
mış. onu 1925 senesinde Sovyet 
orduları başkumandanı olarak ta
yin etmiştir. 

Moskovada uzun müddet kalan 
bazı ecnebi muhabirleri Stalinle 
Voroşilof arasındaki bugünkü mü. 
nasebetlerl şu tarzda anlatıyorlar: 

"Voroşilof hala eski ateşli inHn 
vazyetini muhafaza etmlştir. Bazı 
bazı parlar. O parladığı. alevlen
diği vakit Stalin hafif bir tf'hes. 
sümle susar ve arzusunu y!lr.trr. 
mak üzere fırtınaın geçmesini bek
ler.,. 

5 

K•Z:»tiYa 
Ezeli Kav9a c ~. rı. ~" 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sutel 

A vrupada tahsil görmüş bir gen~ 
yazdığı bir mektupta diyor ki: 

"Beş sene Avnıpada kaldım. Üni.. 
versite tahsili gördüm. Yaşadığım 
muhitlerde hayat teltıkkilerinin as. 
rll} ihtiyaçlarına ve icaplarına göre 
mütemadiyen değiştiğini, gençlerin 
yeni hayata süratle intıbak ettikleri.. 
ni gördüm. Belki küçük bir ıstisna 
bulunabilir, fakat butün gençliğin 
mevcudu muhafazaya değil, yerti ce. 
reyanlara ve yeni bir hayata ayak: 
uydurarak daima daha ileri telakki
leri beni.msemeğe temayül ettiklerini 
gördüm. Gençliğin bu temayülüne 
ne aile, ne cemiyet bir sed çekmiyor. 
Yeni hayatın telakkilerini benimse. 
yenler için, zeka ve kabiliyetlerine 
göre her türlü inkişaf sahası açık 
kalıyor. 

"Buraya döndüğüm zaman tama. 
men zıddile karşılaştım. Yani genç. 
!erde eskiyi yıkıp yeniye temayül ce. 
reyanı yok demek istemiyorum. Bi. 
15.kis tanıştığım ente11ektüel gençle. 
rin de bu noktada muztarip oldukla.. 
rını gördüm. Türkiye inkılap geçiren 
bir memleket olduğu halde, aileler, 
eskiden bildikleri ve benimsedikleri 
hayat tarzını, düşünüş tarzını, te. 
rakki ve tekamül telakkisini değiş.. 
tirmek istemiyor. Gençleri yeni cerc. 
yanlara değil, kendi hayatlarına in. 
tıbak ettirrncğe çalışıyorlar. Eğer ye. 
ni nesiller, eskilerin muhafazakar 
akidelerine uyarlarsa, eskinin hakim 
kuvveti altında yamyassı oluyorlar. 
Artık bu gençten ne yeni bir teşeb. 
büs, ne yeni yaratıcı bir kabiliyet 
bekliyemezsiniz. Eğer uymazlarsa, 
züppe, Avrupa mukallidi, ne bileyim 
ben yavan bir şey telakki ediliyor. 
lar. Pekala; ileri m ed ·niyetin, ileri 
hayatın seyirlerine kendini uyduran 
bir genç, muhitindeki muhafazakar 
kütlenin tahakkümü altına ~irecek
se, içtimai terakki ve tekamülü han.. 
gi nesilden bekliyeceğız?" 

Entellektücl muhatahm bu suali, 
her devirde eski nesille, \'eni nl'sil 
arasındaki ka,·ganm, kendi ahııi tcc. 
rübelerinden sonra suuruna akseden 
kavgadır. Avrupa cemiyetlerinde de 
aile ve cemiyetin muhafazakar rolii. 
nü inkar etmemek liizım. Belki ken. 
di bulunduğu muhitlerde, aile ve ce. 
miyetin daha hiir, daha ileri telikki. 
lere sahip unsurlarile karşılaşmıştır. 
Fakat her ·m~lckette muhafazakb 
kütleyi \'C gözleri daima ilerh·e ha. 
kan, eski akide ve telfıkkilcrdcn zi. 
yade hayatın ihti~·a<"lnrına ve icap. 
larına kendini uydurnn ileri nesli 
ayırmak ve bunlar ar:ısındnki kav. 
gayı kabul etmek liizımdır. Fakat i1;. 
timai terakki \'e tekfımiiJ bu kavgnyı 
ve kavgacılan hızla itip kendi se~·ri. 
ni yapar. Eski nesil, ı'ızamamna ken. 
dilerini ileri, inkılapçı, terakkisever 
saydıkları halde, yeni terakki \'e te. 
kamülün hu hızı karo;ısında kendile. 
rini zayıf bulur, eğer şuurlarını bu 
tekamüle uyduracak kadar kuv\·ct. 
lenmemi ll'r e, deği C'n her ~eyi kö. 
tü ve ~·anlış bulurlar. Derhnl beğt"n
medikleri bu yeni knrsısında eskiyi 
muhafaza zihniyetile derhal mnhafa. 
zakar kütlenin ara ma katılırlar. 

Hatta değişen hayatla heraber, de. 
ğişmek isteyen ~'eni ncıolin üzerinde 
tazyika ba:ilarlar. 
Muhatahım diyor ki: 
"Pekala, ileri gençlik bu muhafa. 

zakar kütlenin tahakkumü altına gL 
rccekse, içtimai terakki ve tekfımü. 
ıü hangi nesilden bekliyeceğiz? " 

Ha~·rr, muhafazakar kiitlenin ta. 
hakküınii altına girmi ·ecekler ... ile. 
ri l'e geri kavgnsmda. eski \'e yeni 
mücadelesinde, ileri kavgasını yapan 
genrlik ordusu za:nf un,.tırlarını mu. 
hafazakarlara kurhan verir, fakat de. 
ği en hayatla herahr.r değisen, te. 
rakki \'e tekamiil sımrı•nu benim e. 
Yenler dalma ye daima kavga ede. 
<'t"klerdir. Yalnız şunn 1ınutmnmak 
lazım ki, tek fert miirtul<'lcde dnima 
mağliıp olmağa mahkfımclm. Ailenin 
ve cemi~·ctin kontrolii. ananelerine 
sadakati, mevcudu muhafozal'a te. 
mayiilü o kadar ku\'\'etlidir ki, tek 
ferdin kafasından silindir rrihi ge. 
çer ... Yeni n<'slin, eski ne ille lı:n,ı:?a-
mda, kütle şuuru, kiitl<' km"·eti ne 

kadar hakimse. muhnfnzak:irlığ1 çiğ. 

nem('k imkanları da o kadar kuv. 
\•ctlidir. Zaten hayatın daima deği. 
<;en ve llerliv('n sey.ri onların var. 
dımcısıdır ... Dei!i,.en ha~·nt, değisen 
cemiyetin ifadesidir. Faknt orı:anize 
fertlerin hu dcği me,·e siirat \"erme. 
leri miiınkündiir. Hayatın \ ' C terak. 
kinin inkar edip gerlyc piiskiirtmcsi 
mukadder olan eski ,.c muhaf;l'ıakar 

ne,.illere, yeni gençlik hac; ci:rerek dc
~l. kafa tutarak. fakat \'alnn: krndi. 
ni değil, cemiyeti de defi tirerek gale 
be çalacakttT ... İçtim:ıi terakki ve te. 
kimiiliin ııeyri hudur. 

Karadeniz kıyıları dilnyanın en ne!ts 
:tınclığını ycUşttrir .. İnsan ... acudilnün en 
kuvvetli kl:lmQrO fındıktır. 
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Çerkes Etem 
'= Ben, dedi, bir Trablusgarplı

yun ama, kendimi Tiiı!t bilirim. 
Tiırklüğe hıyanet etmiş bir adamı 
din düşmanı sayar, affedemem. 
Hem sade ben mi? Şu Ammana a.. 
yak bastığı gündenbed kimse ba. 
şını çevirip te: "Buyur bir kah
~mizi iç!,, demem1ştir buna. 

İki gün sonra "2;mir• Abdullahın 
otomobilile kasra giderken telgraf. 
haneye uğramıştım. İşimi bitirmiş 
otomobile dönüyordum ki, kapının 
eşiğinde Ethemin kardeşi Reşitle 

burun buruna geldik. Hiç aldır -
madan, onu görmemiş gibi otomo. 
bile giriyordum. 

- Affedersiniz beyefendi, dedi, 
birader mükalemenizi anlattı ba
na .. Ne yapalım ki, Emirimizin mi. 
safiri.siniz .. Öyle olmasaydı, sizin. 
le bir de ben konuşmak isterdim. 

Onu gayri ihtiyari tepeden tır. 
nağa kadar süzerek gülümsedim: 

- Maşallah, dedim, tehdit savur
masını hala unutmamışsmız. Teb. 
rik ederim sizi.. 

Niyazkar bir eda ile ~Uerini ha. 
vaya açtı: - - Allah büyük.. Elbet yine gö. 
rüşürüz. 

Bir kaç gün sonra Emirin akra
basından Şerif Favvaz'm evinden 
dönüyordum. 

Salt yolu üzerinde, yeşil bir ya
maçtaki bu köşk bana memleketim
den uzak oluşu.mu unutturmuştu. 
Türk yemeklerile bezenmiş bir sof. 
ra başına İstanbulda büyümüş, 
türkçe konuşan samimi insanlar a
rasında hoş bir vakit geçirmiştim. 
O keyifle de otele kadar yaya git. 
meği tercih etmiştim. Temiz bir as. 
falt üzerinde yeni kurulmuş bir 
şehrin yeni cfükkanlarını, vitrinle. 
rini, ve gelip geçenleri seyrede e· 
de ağır ağır yürüyordum. Büyük 
bir camekanın ark.ısında, kasala. 
rm başında çalışan mürettipleri 
görünce, bir sevgiliye kavuşmuş 
gibi sevinçle durdum. Ne kadar za. 
mandır mürekkep kokusuna, !'naki.. 
ne homurtusuna hasrettim. 

Onlar da harfleri yerleştir.:? yeı-· 
leştire bana bakıyorlardı. Yaya kal. 
dırımını astım ve aralarına kntı1-
dnn. 

Beni güler yüzle karşılayan mat. 
baanın sahibi ile dereden tepeden 
konuşuyorduk. Amman küçük, iş 
az, fakat matbaa da o kad::ır ge
niş olmadıjh icln halindPn nıPm _ 

nundu. 

- Uzun etmeyin, dedim, birkaç 
yağlı müşteriniz bulundnannıı hi_ 

liyorum. 

- Hüktimet ve bankalar mt .. F'
vet .• 

- Yok canım. Ethem VP 'RP<::it 
biraderler .• 

Adamcağız, kahkaha ile sarsı
lan elindeki fincanı dökmemek i. 
çin masanın üzerine bıraktı: 

- Eh .. dedi, eğer bütün yağlı 
müşteriler hilvlA i:<P- v::ıv halimi. 

ze ... 

- Nankörlük etmeyiniz. Sık sık 

ve bol bol risaleler bastırıp duru. 
yorlarmış, daha ne istersiniz? 

- Alay mı ediyorsunuz kuzum? 
Hangi sık sık, bol bol? 

- Öyle işittim. 

- Aman efendim. yılda bir bile 
değil. Hem kaç tnne bastırıyorlar, 
bilir misiniz? Nihay0t iiç yüz, clör t 
yüz!! Ve size açıkcasını söyliyeyim 
mi? Hani Türklerin, Sultanah
rnette dilenir, Yenicamid~ sadaka 
verir dedikleri gibi bu adamların 

bazı Çerkes köylerinden yalvara 

yakara topladıkları üc beş kuruşu 
burada bize gurur ve azametle, fa. 
kat bin müşkülatla ve katra k:ıtra 
verişlerinden çoktan usamlım. 

- Neden böyle yapıyorlar? 

- Ne yapsınlar ki.. Geçim yol. 
ları bu. Biliyorsunuz ki· ellerinden 
hiçbir .iş gelmiyen bu cahil adam. 
lar burada kendilerine merhamet 
eden bir takım köylerin başım gö-
2üm sadakası nevinden verdikleri 
birer parça yağ, bulgur, soğan, un 

ve pekmezle karınlarını doyur3. 
bilmektedirler. Fakat bir yandan 
etrafa - bir politika adamı süsü ta. 
kınarak - caka satmak, bir taraftan 
da beş on kuruş cep harçlığı çıka. 
rabilmek için işte bu risaleleri neş
retmek yolunu tutmuşlardır. Gafil, 
dünyadan bihaber, sersem insan 
nerede yoktur ki Ammanda ve Al
lahın çölündeki vahalarda bulun
masın! İşte bu bicarelere, bu sö. 
züm ona risaleleri gösterip onları 
iğfal yolunu tutmujlar. 

Ara sıra baş1nı k~ldırnraK bi1i 

dinliyen kasa başmda 'tl ihtiy<ır ser 

mürettip, hurufatla kararmış elle

rini önlüğüne silerek üç adım valr
laştı: 

- Sözünüzü kestiğim için affe
diniz beyim, dedi, ben gözlerimi 

matbaada açmış ve bugüne kadar 
kasa başından ayrılmamış bir ada. 
mım. Elli seneye yaklaşan mi.iret
tiplik hayatımda ben bu risaleler 
kadar kötü yazılmış, bu derece ber. 
bat bir şey dizmek, bağlamak ve 
basmak betbahtlığına uğradığımı 

hatırlryamıyorum. Son risale dizi
lirken öyle sayfalara rastladım ki, 
bir mana çıkarmak imkanı yo!du. 
Reşit Beye haber gönderdik, geldi, 
baktı, baktı, o da içinden çıkama. 
dı. Nihayet: "Canım, dedi. Sen bir 
yoluna koyuver bu cümleleri..,, 
Şaştım kaldım. "Nasıl olur efen
dim, dedim, yazan içinden Çıka. 
mazsa bir mürettip parçası bunu 
nasıl kitaba uydurabiEr ki.,, Reşit 
Bey hiddetlenmişti. Ve o sinirle 
buradan çıkarken "Uzattın, usta, 
dedi, bunları sanki okuyan varmış 
gibi amma da üzerine düşüyorsun. 
Maksat bir şeyler basıp çıkarmak, 
senin anlayacağın dostlar alıs ve
rişte görsün!,, 

Otele yaklaşırken, ikiye ayrı lan 

büyük caddenin ta ortasındaki kö. 

şede, Ethemle Reşit berberin önün. 

de oturuyorlardı. 

Elimde olmadan o berber dük
kanına girdim, boş koltuklard::ın 

birine oturdum. Ustada da, kal!a
larda da, çırakta da bir fevkalade. 
lik sezmiştim. 

Usta tarağile makasını saçları. 

ma dokundururken ferahladığını 

hissettirmek istiyen bir tavırla ı:re

niş bir oh! çekti. 

- Ne var, dedim, ne oldunuz? 

Başını orta kapıya doğru çevir

di ve ellerile de işar~t ederek..-

- Hele defolup gittiler şu Et. 

lemle Reşit, dedi. bilseniz bu a
damlardan çektiğimizi.. 

- Ne yapıyorlar size. müsteri 

değiller mi? 

- Ne müşterisi ya Seydi. Şeh
re indiler mi, bedava oturacak yer 

~ 
ararlar ve gelip dükkanın önüne 
çökerler, saatlerle kalkıp gitmek 
bilmezler .. O kadarla da kalmaz, 
gelsin kahve, çay, nargile .. Gider. 
ken de gördünüz va. on para bile 
vermezler .• 

- Aldırma .. Hoş gör; 

- Nasıl hoş göreyim ya Seydi, 
ben nargile, kahve paralarını elle
rine vereyim helil olsun, tek ge
lip buraya postu sermesinler. En 
iyi müşterilerimi kaçırdılar valla
hi.. Gelip sessiz sadasrz traş olan 
kendi hallerinde mü§terilerl·~ du. 
rup dururken bir münakaşa kapısı 
açarlar, avaz avaz b'.lğırırlar, tepi
nirler, haykırırlar, ve adamcağız
ları bir daha dükkanıma ayak at
mrya tövbe ettirirler. 

Bir lahza susan usta tereddü

dünü yenmiş bir ta·vırla. devam et

ti: 
- Biraz evvel uzaktan gelirk'!n 

sizi gördüler ve başl:ıdılar atıp tut
mıya. Ağızlarına geleni söylüyor

lardı. Ödüm }toptu siz.? de bulaşa. 
caklar diye. Fakat nasıl oldu, asa

nz, keseriz derken süt dökmüş 

kedi gibi sessizce sıvışıp gittiler. 

(Devamı var) 

T EHLİKE 

.İŞARETİ 
\ (Başı 1 incide) 

-, şte bu yeis verici vaziyet Al
manyayı, bütün dünyayı a. 

teşe vermiye, harbi dünyanın her ta. 
rafına yaymıya sevketmektedir. 

Harbi yaymak, İngiltereye yeni 
gaileler çıkarmak için de, her seyden 
evvel İngiltere ile So;ryetleri bir har
be sürüklemek lazımdır. Dünyanın 

bu iki muazzam ve bilkuvve düşman 
memleketleri arasında harp başlarsa 
Almanya geniş nefes alabilir; harbi 
kazanmak imkanları çoğalmasa blle 
İngiltereyi meşgul etmek mümkun 
olabilir. İngiltere Sovyl•tlerle harbe 
girerse, bugün olduğu gibi, bütün 
kuvvetlerile yalnız Almanyaya. yük. 
lenemiyeceği, impa"ratorlvğunu ko
rumak için daha geniş hudutlar üze
rinde harp etmiye mecbur olacal!ı i. 
çin Almanyayı rahat bırakabilir. 

Bunun için ne yapmalı? Ya Sov. 
yetleri İngilizlere musallat ~tmeli, 
yahut İngilizleri So·ryetlere. 

Almanya, Sovyetler!e anlaştığı za
man onu askeri bir ittifaka da sok
mak istedi. Moskova buna razı olma. 
dı. 

Sovyetleri Asya üzerinden İngiliz:. 
ler üzerine tevcih etmek istedi, bu
na da muvaffak olamadı. 

Fakat ümidi kırılmadı. Alman pro. 
paganda makinesi İngilizlerfo Rusla
rın arasını açmak için faaliyet ha. 
lindedir. Dün Sovyetlerin Asyaya 
sarkmak için hazırlık yaptığını, Ttirk 
hudutlarına asker tahşit ettiğini işne 
etti, şimdi de İngilizlerin Türklerle 
birlikte Ruslara karşı bir milyon ki. 
şilik bir ordu hazırlamıya karar ver
dikleri rivayetini çıkarıyor. 

Maksat hep ayni: Sovyetleri lng!. 
lizlerin hazırlık rivayetlerile kor. 
kutmak, İngilizleri Sov-Jet emperya
lizmi ile tehdit etmek. 

Fakat iki taraf ta bu propaganda. 
nın farkındadır. Fin - Sovyet harbi 
münasebetile Moskovaya karşı ~id
detli hücumlarda bulunan Ingiliz 
matbuatı müttefikan şu lisanı kulla. 
nıyorlar: 

- Düşmanı karıştınnıyalım. AL 
manyayı mağlup etmedikçe başka 
cephelere dağTlmıyalım, diyorlar. 

Sovyetler de Avrupa harbinin 
kendi hudutlarına &j.rayetine mani 
olmak içtlı tedbir almakta devam e-
diyorlar. , 

Binaenaleyh orta1a aldanan yok. 
Araya bizim ismimizin karışmasına 

karşı da Türk efkan umumiyesi sü
kun ve vekarmı bozmuyor. Çünkü o 
da Alman propagandasının gayesini 
ve tekniğini öğrenmiştir, O da artık 
bu tahrikata ehemmiyet vermiyor. 

Onun için Alman propagandası 
maksadına eremiyec·;:?ktir. Fakat biz 
bu maksadı gözönünde bulunduralım 
ve Berlinden gelen rivayetle•i bu öl
çü ile tartarak okuyalım. Yalnız bu 
son tezvir bizim için bir tehlike işa
reti vazifesi görmeli, ve hudutları

mızı artık Alman propagandasına 
kapamanın çaresine l::;!~a1alıyız. 

in önünün 
(Başı 1 incide) 

dünya fen alemine cesaretle ta~nta
bilir. Erzurum hattında bütün iş ve 
muvaffakıyet Türklere aittir. Ser. 
mayeyi, istikşaf. inşaat ve yüksek 
fenni nezareti, her nevi inşaat jçin 
lazım olan işçileri Türkler temin et
miştir. Diyebilirim ki, şimendifer in. 
şaatında Türk mühendisliği her me
seleyi halletmiye :.<alahiyet imtiha
nını Erzurum hattında vermiştir.Ht>r 
meslek gibi, mühendislik te ancak E'n 
yüksek eser meydana getirdikten son 
ra olgunluk imtihanını vermiş sayı.. 
lır. Bu bakımdan şimendifer mühen
dislerimizi tebrik ed~rim. Kendile
rine kalbi teşekkürkrimi bu beyn. 
natla ifade etmek isterim. 
"Mühendisliğin diğer şubelerindeki 

arkadaşlara da kendi ihtisaslarının 
en yüksek eserlerini tahakkuk etti
rerek mühendislik seviyemizi her is
tikamette kemal derecesine yükselt. 
melerini isterim.,. 

Sıvasta ist ikbal merasimi 
Sıvas, 17 (A.A.) - Milli Şefimiz, 

dün akşam şehrimize teşriflerinde 

istasyonda askeri ve mülki erkan i
le bütün memurlar ve on binlerce 
halk tarafından coşkun ve candan te
zahürlerle karşılanmıştır. 

TAN 18 • 12 - 939 === v on Spee, Montevideo lngiltere Finlere 
. Kredi Açıyor 

Dışında Kendini Batırdı ~,hh ••nlrın •·h"· .. ıı~~~ŞJ ,; •• t;'~~~-
nün en yakın şimal mınt:ıJ.:a5ıında Sovyet 
taarruzunun devam ettiği, üç düşman ta
burunun imha olunduğu, üc: tayyarenin 
tahrip edildiği bildiriliyor. Yan resmi bir 
Fin tebliğine nazaran şimdiye kadar Fin
landalılar 176 tank fğtinıım etmiı;lerdir. 

Bir Stokholm haberine fi:re, Fin brışku

mandanlığı şimaldeki Tornea ~ehrinin tııh
liyesi emrini vermiştir. 

(Başı 1 incide) 
Gemi, saat 21 de, manevra yapmağa başlamış, 21,40 da yavaş yavaş 

limanı terketmeğe koyulduğu gö~ülmüştür. "Von Spee,, bir müddet 
sonra sahil boyunca ve §imal istika metinde seyretrneğe başlamış, Uman 
dışında duran İngiliz gemilerinin ken disini takip ettikleri görülmiiştiir. 

Graf Spee, saat 22 de Laplata nehrinin ağzıında bulunuyordu. Saat 

23 de Uruguay karasuları dahilinde ve şimal istikametinde seyreder
ken kendisini takip eden İngiliz kru vazörlerinden kurtulmağa imkan 
bulunmadığını anladığından, hayatı na kendi clile kıymak için verilen 
emri yerine getirmiş ve tam saat 23 de kendi kendini bcrhaya etmiştir. 

Ni~a Dagligt Allemanda gazetesinin Fin
landadaki muhabiri, Rus ordu~undan en 
az 40.000 askerin öldüğunü, fazla olarak, 
yüz bin askerin azası donduğunu haber 
vermektedir. Toprak donmuş olduğu ldn 
binlerce ölüyü gömmek ·mkdnsızlığı, illt 
baharda, korkunç salgın heıstalıklar çıK.

ması endişesini uyandırıyor. 

Bu müthiş intihar hadisesi hiç beklenmiyordu. Bilakis, Graf Spee'nin 
tekrar harbe gireceği ve harp sahnesinde bu akıbete uğrıyacağı tahmin 
ediliyordu. 

Hadise bu umulmadık mahiyeti / 
aldıktan sonra Graf Spee'yi bekliyen 
bütün İngiliz zırhlıları serbest kal- ı ı 
mışlardır. 

K. Ciano'nun 
Nutku İyi 
Karşllandı 

Finlanda yüksek kumandanlığı, 

birçok müstakil müfrezeleri ihtiva 
eden ve tanklarla mücehhez hususi 
seri hücum kolları ihdas etmiştir. 
Bunların vazifesi, Sovyetleri11 tayya. 
relerle Helsinki civarına asker ge
tirmelerine mani olmaktır. Finlan
danın diğer merkezlerinde de buna 

mümasil kollar ihdas edilecektir. 

Graf Spee, son Uç ay zarfında 50 
bin ton hacminde İngiliz ticaret ge. 
misi batırmıştı. Kendisi üç buçuk 
milyon sterline mal olmuştur ve bu
gün Almanyanın yerine koyamıya

cağı bir varlıktır. 
İngilizlerin bu gemiye karşı hare

ketle-P.inde verdikleri zayiat 68 mak
tul ve 23 mecruhtur. 

Bu suretle Cenubi Atlantikte müt-
tefiklerin ticaretini ihl5.1 eden mü-
him bir amil ortadan kalkmıştır. 

• Von Spee'ye karşı kazandığı mu -
vaffakıyetten dolayı Komodor Har
vod amiralliğe terfi ettirilmiştir. 

Amerika Protesto Ediyor 
Vaşington, 17 (A.A.) - Bir mat. 

buat toplantısında Hul, Amerika cüm 
huriyetlerinin Panamadaki Panameri 
ken konferansı neticesind~ tarif etli. 
len emniyet mıntakasmın ihlalinden 
dolayı, muharip milletler nezdinde. 
müşterek bir protestoda bulunacak
larını söylemiştir. Panama hüklı.me. 
ti, Amerika cümhuriyetlerile muha
rip milletler arasında tavassut vazi
fesi görecektir. 

Cordel Hul, Admiral Graf Von 
Spee Montevideo'dan ayrıldıktan 

sonra, emniyet mıntakasrnda yeni 
muharebeler cereyan edecek olursa 
hükumetin nasıl bir vaziyet alacağını 
izah etmiştir. 

Kendini Batıran Vapur 
Kap, 17 (A.A.) - Adolf Leonhardt 

vapurunun nasıl durdurulduğu ve 
kendi kendisini batırdığı ho.kkında 
tafsilat gelmiştir. Bu Alman vapuru, 
Amiral Graf Von Spei:?'ye mülaki ol
mak veyahut A lmanvava dönmek is
tiyordu. 

Leonhardt'ın mevcudiyeti üs ge
misile birlikte devriye vazifesi gören 
bir İngiliz deniz tayyaresi tarafından 
keşfedilmiştir. Alman vapuru, İngL 
liz gemisine yaklaşması hakkında 
tayyare tarafından verilen emre ita
at etmiyerck, yoluna devam edince; 
tayyare ikinci bir ihtarda bulunmus, 
bunun üzerine Leonhardt tevakkuf 
etmiştir. Tayyare ve İngiliz gemisi, 
Leonhardt'a yaklaştıkları zaman, vn
pur batıyordu. Alman mürettebat 
İngiliz gemisine alınmı~tır. 

/iti/ atları 
fatta bulunmuşlardır. 

Sıvaslılar, Milli Şefe candan sevgi 
ve bağlılıklarını duyurmak fırsatını 
bir daha buldukları için sonsuz se
vinç içindedirler. Şehir baştan başa 
bayraklar ve taklarla süslenmiş bu
lunuyor. Cümhurreisimiziıı ikamet
lerine tahsis edilmiş olan Vali kona
ğı önünde halkın sevgi tezahüratı 
geç vakte kadar devam etmiştir. 

Londra, 17 (Hususi) - Bugünkü 
İngiliz gazeteleri, Ciano'nun nutku 
üzerinde durarak Alman • Rus iti
lafının bütün dünyayı olduğu gibi 
İtalyayı da hayrette bıraktığını ve 
Ribbentropun paktı imzalamak kin 
Moskovaya hareketinden ancak lki 
gün evvel Ciano'yu telefonla vari
yetten haberdar ettiğini tebarüz et
tiriyorlar. 

Nutuk Pariste, tamamen tarihj 
mahiyette telakki olunmaktadır. Nu
tukta harple neticelenen hadiscle. 
rin İtalyan noktai nazarına göre anla 
tıldrğı kaydedilmekle iktüa ediliyor. 
Paris mahfi1lerine gör~. ayni hadise
ler hakkındaki Fransız görüşü ya
kında neşrolunacak bir sarı kitapl:ı 
bildirilecektir. Paris, umumiyetle, 
Ciano'nun nutkunu ihtiyatkar karşı. 
lamıştır. "'\ "'" 

Bükreş, 17 (A.A.) - Kont Clano'nun 

nutku Rumen mahfilinde alaka ile karşı

lanmıştır. Bu mahfiller, nutkun, halihazır 

A~rupa harbine tekaddüm eden devrede 

İtalyanın aldığı vaziyet haıtkında şimdiye 
kadar bilinmeyen birçok haberleri ihtiva 
ettiğini, ayni :zamıında, ft?.lyanın buı.:ünkü 
durumunu da ehemmiyetle meydana koy
duğunu tebıırüz ettirmektec'irler. İtalya
nın vaziyeti Romanya tarafındnn ancak 
müsait şekilde kar~ılanabilir. Bükr~şte hü
küm süren kanıınte göre, Itnlya, bitaraf
larla bir blok teşkil edllmes~ne açıkça mu
halif bulunmakla beraber, Almanya ile 
Rusyanın fazla kuvvetli hir tahakki.lmünü 
bertaraf etmek mnksadil~ muhtelif dev
letler arasındaki münasehatı tak\'iyeye 
matuf bir hareket yapılmasını da gayri 
mümkün görmemektedir. 

İngiltere kredi açacak 
Londramn siyast mahafilinde İn. 

gilterenin Finlanda taraiıdan İngil. 
tereden mühim miktarda silfilı satın 

alınabilmesi için Finlandaya büyük 
bir kredi açmak niyetinde bulundu. 
ğundan ısrarla bahsedilmektedir. 

Birkaç gün için İngiltereye dön. 
müş olan İngilterenin Helsinki Elçisi 
Henry Mac Grady Bell, Finlanda za.. 
yiatının hakikaten çok az olduğunu 
söylemiştir. Finlerin şimdiye kadar 
2 bin zayiat vermelerine mukabil 
Ruslar en az 25 bin zayiat vermi;ş.. 

lerdir. 

Çok çabuk bombardıman ve mu. 

harebe tayyaresi ile mühimmat ye. 

tiştirildiği takdirde Finler, uzun 
müddet mukavemet edebileceklerdir 
Mareşal Mannerheim'in ve hüku. 

metin orduya itimatları tamdır ve a· 
cele silah gönderildiği takdirde Fin
landanın kurtulabileceğini bildir. 
mektedirler. 

Şimal memleketlerinin Finlandaya 
askeri yardımda bulunmaları için, 
bazı Norveç gazeteleri tarafından 

yapılan ~acaat hakkında. yalnız 
İsveç, Norveç ve Danimnrka hüku
metlerinin salahiyeti olduğu ve, bu 
hükumetlerin, askeri bakımdan bita
raf kalmak hususundaki noktai na
zarlarında ısrar ettikleri teyit olun. 
maktadır. 

~ ....................................... .. 
Devlet Denizyolları işletmesi 

Umum Müdürlüğü İl6nları 
18 Birincikanundan 25 Birincikanuna kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

lmroz hattına 
Ayvalık hattına 

lzmlr ıOrat hattı na 
Merıln hatt ı na 

r 

ı:::aıı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Tan) ve 
Pııur l 6 da (Cumhuriyet). Galata rıhtımından. 
Salı 13 de (Mersin), Cumartesi 18 de (Antalya). 
Sirkeci rıhtımından. 
Salı, Pr.rşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

Pazartesi, Salı, ve Pazar 9.50 de, Ç~amba, 'Per
Gembe ve Cuma 15 de (Trak). Cumartesi ayrıca 
13.30 da (Marakaz.). Galata rıhtımından. 
Paıartesl, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Maraka:z). 
C!l'.alr.to rıhtımından. Ayrıca Çar~amba 20 de (An
talya), Cumartesi 20 de (Mersin) Tophane rıhtı

mından. 
- Sulı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhbmındaı 

Pazar 9 da (Bursa). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (ttlgen), Cumartesi 15 de {Saa
det). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (Kadeş). Galata rıhtımından. 
Salt 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Erzurum) Sir-
keci rıhtımından. (10445) 

Sıvas, 17 (A.A.) - Dün geceyi va
li konağında geçiren Reisicümhur İs- 1 
met İnönü bu sabah erkenden nezd- 1 

}erine vilayet ve beladiye erkanını 
çağırarak Sıvas şehrinin imar planı 
hakkında etraflı izahat almışlardır. 

NOT: 
Vapur seferleri hakkında her tilrlü malı'.l.mat aşağıda telefon numaralan ya-
zıh Acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galata Baı Acenteliği 

Galata Şube Acente11Al 

Galata nhtımı, Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında 42362 

- Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
reisliği binası altında 40133 

Bundan sonra otomobille Vilk!yet • 
konağını, Parti merk<!zini ziyaret et
mişler ve miiteakıben yaya olarak 
yeni açılmış olan bulvarları, çarşıyı 
ve kütüphaneyi gezmişlerdir. Halk, 
her yerde Milli Şefimize ıtarşı. duy. 
duğu samimi hisleri ve deriıı mu
habbet i izhar ediyordu. 

Milli Şefimiz Devlet Demiryolları cer 
atölyeısinde şereflerine verilen yüz 
kişilik öğle ziyafetinde bulunduktan 
sonra son zamanlarda işletmiye açı. 
lan modem cer atölyesini gezerek 
memleketimizin bu endüstrileşme 

h amlesini yakından tetkik etmişler -
d ir. 
Sıvas, 17 (A.A.) :'.:: Reisicümhur 

İsmet İnönünü hamil bulunan hususi 

Sirkeci Şube Acentellöl Sirkeci. Yolcu salonu 22740 

~ ......... 1 ...................................... -

Nafıa Vekaletinden: 
9-11-939 Cumartesi giinli cıaat 11 de yapılacağı l111.n edilmiş olan 10 adet yol siHn

dirinin pazarlığı görülen lilzum üzerine aşağıdaki şartlar dairesinde 20-12-939 
Çarşamba günü ı:;nat 11 e talik edilmiştir. Pazarlık Ankarada Nııfia VekiHeti bina
sı içinde malzeme müdürlüğii odasında toplanan malzeme eksiltme komisyomıncia 
yapılacaktır. fstanbulda gümrüklü ve montajlı olarak tamamen buharlı yahut ta
mamen mazotlu veyahut kısmen buharlı kısmen mazotlu olarak teslim şartile mu
hammen bedeli alAt ve yedeklerile beraber buharlı silindirin beher! 11500 ve yine 
alat ve yedeklerile beraber mazotlu silindirin beheri 8250 lira olup t3i'ıil olan sevk 
yollarının biU'ıhare görülecek lüzum üzerine değisUrilmesinden mütevellit masraf 
farkları VekAlete aittir. 

Eksiltme sartnamesl ve teferrüatı 425 kuruıı bedelle malzeme müdilrlüğUnden alı-
nabilir. 

Muvakkat teminat 
İsteklilerin buharlı veya mazotlu olıırak teklif edecel! !lninr1irlerln tutar bedeli

ne nazaran 2490 No.lu kanunun 16 ıncı maddesine göre olacaktır. 

"Varol. yaşa, sağol Milli Şefimiz,, 
avazelerile kendilerine karşı içtc:ın ge 
len sevgi ve say~ılarını gösteren 

tren saat 23 te şehrimizden Ankara
diye ilti. ya müteveccihen hareket etmiştir. 

halka Milli Şefimiz: 
"Nasılsınız Sıvaslılar?,, 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün 
saat 11 de mczkür komL<;yonda hazır bulunmaları Ul.zımdır. (6341) (10247) 
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O
rmanlarda tatlı tatlı şarkı söyliyen kuşun ne kuşu olduğunu anla.
mak istemez misiniz? Elinize renkli bir kalem alarak siyah nokta. 

ları numara sırasına göre birleştirin! Bakalım ne çıkııca.k ... 

Burada 22 muhtelif şekil, yazı ve eşya görüyorsun11z. Elinize bir sa
at alarak tamam bir dakika bunlara iyice dikkat edin! Sonra ga

zeteyi kaldırın! Kağıda aklınızda ka lıınlan yazın! Bakalım kaç tanesini 
ha.tırlıyacaksınız? , 

_fiil_ 

,. 

Bu şekil 12 kibritle meydana 
getirilmiştir. 12 kibritten 6 

sının yerlerini değiştirerek 4 kare 
meydana getirebilir misiniz? 

Yapınız, bakalım. Bu, çok kolay. 
dır. 

1 -
'") I 

.r ·- ' 

:-' \, ·~ 

\_' 

! -
Bu hayvanı elbette tanımışsı. 

nızdır. Acaba onun eksik çiz
gilerini çizerek resmi tamamlayabi
lir misiniz? 

A 8 ' 

1, 2, 3, numaralı evler, duvar. 
la kaplı bir bahçede bulunu

yor. Bunlıırdan 1 numaralı ev, yaJ
nız C; 2 numaralı B; üç numaralı 
evdekiler de A kapılarından çıkabi· 
lirler. Kendi kapıJarına gitmek i· 
çin geçecekleri yolu çiziniz. Şu şart
la ki, bu yollar biribirlerini hiç .tees. 
miyeceklerdir. 

B ir kurşun kalemi alınız. Bir 
tek doğru çizgi çizerek bu şek 

ll iki müsavi kısma ayırmıya çahşı. 
nız! Bakalım yapabilir misiniz? 

TAN '1 

HiKAYE: 

Bundan da 
Aptalı Vaı 

Canıtez, yeryüzünün en aptalını 
bulmak için yola çıktı. 

- Bakalım, en aptal insanı ne· 
rede bulacağım, diyordu. 

Az gitti, uz gitti, dere tepe düz 
gitti. Nihayet, içinden ağlama ses
leri gelen bir evin önünde durdu. 
Kulaklarını kapıya dayadı. Din
ledi. Sonra olanca lrnvvetile yasla. 
•arak kapıyı ardına kadar açtı. 

İçerdekiler, hıçkıra hıçkıra ağlı
yorlardı. Canıtez, sorrlu: 

- Böyle niçin haşhaşa vermiş, 
hüngür hüngür ağlıyorsunuz? 

Yaşlı bir kadın cevap verdi: 
- Biraz evvel, gebe kızım çeş

meden geldi. Yüzü sapsarı, gözleri 
yaş doluydu. Başına geleni bize an· 
lattı. O kad~r üzüldük, o kadar 
üzüldük ki, hıçkırıklarımızı tuta
mıyarak ağlamıya başladık. 

- Peki ne olmuş .. 
- Kızımın su te~isina bir taş 

rastlamış. Kulpunu kırmış. 
- Peki bu testiye mi ağlıyorsu. 

nuz? 
- Hayır! Ya su doldurmıya gi. 

den gebe kızım, doğurmuş olsaydı, 
bu taş kızımın çocuğunun başına 
rastlasaydı; bu başı yarsaydı. Ço
cuğumuz ölseydi.. Halimiz nice o
lurdu .. diye ağlıyoruz. 

Canıtez, gülmemek için kendi
sini zor tuttu. Bundan da aptalı 

var, dedi. Dışarı çıktı. 
Az gitti, uz gitti, dere tepe düz 

gitti. Nihayet, açık bir kapının ö· 
nünde durdu. İki kişi, bir karyola. 
nın iki ucundan tutmuş, oir dışarı 
çıkarıyor, bir içeri sokurorlardı. 

Çocuk merak etmişti. Sordu: 
- Kuzum, bu koca karyolayı 

böyle sokup çıkararak ne yapıyor. 
sun uz? 

- Ah! Sorma ne yaptığımm! 
Oğlumuz hasta. Dok-tor karyolası 
güneş görsün, hastanızı güneşli 

karyolaya yatırınız, dedi. Biz de 
her gün böyle. onun karyolasını 
bahçeye çıkarıp, güneşlendiriyo
ruz, güneş taşıyoruz. 

Canıtez güldü. Bundan da apta
lı var, dedi. Yola düzüldü. 

Az gitti, uz gitti, dere tepe düz 
gitti. Nihayet başka bir evin önün
de durdu. Kapının önünde bir ka
dın vardı. Kadının boyu kapıdan 
yüksekti. Zavallı içeri girmiye ça. 
!ışıyor, başını eğmediği için her 
defasında kafasını küt diye kapı. 
ya vuruyordu. Canıtez gerindi, ge
rindi, Kadının ta belinin ortasına 
küt diye bir tekme indirdi. Kadı
nın başı bükülmüş, beli eğilmiş, 
pat! diye içeri yuvarlanmıştı. 

Canıtez, oradan da ayrıldı. Az 
gitti. Uz gitti. Dere tepe düz gitti. 

Kapısının önünde dikiı diken bir 
kadının önünde geçiyordu. Ka
dın sordu: 

- Böyle nereden geliyorsun? 
Canıtez, o sırada da.lınıştı. Ka

dını görmemişti. 

Birdenbire ağzından şu söz dö. 
küldü: 

- Cehennemden. 
Kadın o zaman, hemen yerinden 

kalktı: 

- Kuzum! dedi, kocam ölme. 
den evvel ben cehennemliğim der
di. Her halde oradadır. Lıitfen söy-.. 
le, onu cehennemde gördün mü? 

- Gördüm ya! 
- Peki ne yapıyor, iyi mi? 
- Hayır! Zavallı cehennemde 

çok yoksul düşmüş, senden para 
istiyor. 
Kadın, kocasının yoksul düştü

ğünü duyunca hüngür hügür ağ
lamıya ba§ladı. .Sütün paralarını 

ona verdi. 
- Bunları kocama götür olur 

mu? dedi. 
Canıtez. kadın paraları olmasın, 

diye gülmemek için, kendisini zor 
tuttu. Eh, artık bundan da a:ptalı 
bulunmaz, dedi. Evine döndü. 

TAN 'ın Resim Müsabakası : 

I@ Ne Olmak istiyorum? 
Her çocuk büyüyünce bir ~ey olmak ister. Kimi doktor, kimi mühendis, kimi 

..sıter, kimı :ressam, kimi berber kimi bııska bir sey olmayı kurar. . 

Büyüyince ne olmak istiyorsunuz? Bu olmak istediğiniz ,eyt ~ •• ·• 
anlatan bir rCf'im yapınız. Resmi kuponla beraber bize g8n ı 
deriniz. Yaptığınız resim. cocuk sayfamızda basılacaktır. Siza )'i < ~ 
bir de 2üzel hediye vereceğiz. .::1.~., [ ' 

Resminizin gazetede basıldığını görür görmez derhal müracaat ederek hediymb:ı 'lA~ :.o: • 

.. ıınıı. Resimleri çini mürekkebi ile yaparsanız iyi olur. ~~ _ ... ~ 
BU SAYIMIZDA RESİMLERİ BASILARAK HEDİYE KAZA.."llANLAR· .. . -· 

1
-' ' 

26 - İstanbul erkek li~esi 430 İlh;ın Cingök, 270 - Adapazarı Gaznane so

kak No. 29 Avni e 28 - Feneryolu Yaverağa sokak No. 96 Necil Kotan e 29 - r-~:9'""----111 

Dlizce ortaokul, 438 Cahlt Üstüner e 30 - Maltepe birinci ilkokul 209 Altan 

Ca ntürk e 31 - Kadıköy, Bahariye, Bay Ziya sokak No. 8, Cahit Okan e 32 -

Bak ırköy, ikinci ortaok ul. 2. S . da A . Ya şagazi e 33 - Uşak ortaokul 548 Nebil e 
34 - Göztepe, Kız ortaokulu 377 Um ran Kazanboğlu e 
HEDİYELERiMİZ PAZARTESİ PERSEMBE GÜNLERi VERILMEICı 
TEDİR. İSTANBULDA OTURl\IIYANLARINKİ POSTA İLE GÖNDE ._,,.__. 
RİLECEKTİR. 

• • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A nnesi - Söyle Oktay, niçin binlerce ınsanın 
gelip geçtiği caddelere pencereden şişe atmak 

doğru değildir? 

Çocuk - Şişeyi atarsan kırılır, .Halbuki, cnu ba
loncuy l verir, bir şişeye üç balon alırım. 

H akim - Bununla altıncı adamdır ki, kendile
rini muhtelif tarihlerde birer birer çiğnedi. 

niz. Bun:Drı inkar etmiyorsunuz değil mi? 
Suçlu Şofor - Altı değil, beş kişi efendim .. O al. 

tıncıyı bir daa değil, üstüste iki defa çiğ:ıemi~1.im. 

K a5ap - Lodos havalarda koyun etleri çabuk 
kokuyor. Bunu önlemek için bir çare söyle 

bakalım? 
Çırak -· Lodos havalarda, etleri koltmaktan koru

mak i~in, koyunları kesmemeli, canlı canlı saklama
lıdır. 

•• 
O ğretemen - Kızım, bana Afrıka stepıerıncte 

yaşıyan 6 vahşi hayvan adı sayabilir m.isin? 
Çocuk - Sayanın efendim. lki tane arslan, dört 

tane de bu arslanların yavrulan. 

BİLMECE • BULMACA 

A - Kedi bahçeye çıktı. Gezdi dolaştı, sonra, ra.. 
hat bir uyku çekmek için sıraya oturQu. Otuıur o
turmaz da, burnuna bir kuş kokusu geldi. O zaman 
başını kaldırdı, ağaca baktı. Nihayet kuşu gürdü. 

KeJl cenapları, bastonla bu kuşu yakr.layıp yemek 
istiyor. Fakat kurnaz kuş hiç onun sözüne görüniir 
mü? Haydi kuşu siz bulun bakalım? * - Bu bilmecemizi doğru halledenlerden 25 ki
şiye muhtelif hediyeler verilecektir. 

BILMECJ. - BULMACADA KAZANANLARIN 
ADINI Y ARINKI TAN'DA OKUYUN! 

1 
TAN 'm ft.ilmece - Bulmaca Kuponu : 

İlkkanun 1939 ·-----· 

~ .. , 

~
. '?"l . :~r i eP c:f~ 

~;)_ /h . 

~· • . n 

iİ.TE B UN.U . 
BiLMiYOR DUM .. J'-. - . 

BOGA - ARSLAN 
Transilvanyada bir çiftliğe bir 

arslan inmiş. Herkes kaçmış. Yal.. 
nız, o sırada, kudurmuş bir boğa 

arslanın karşısına çıkmış. Arslan 
ondan o kadar korkmuş ki, hemen 

ayrılmıya mecbur olmuş. Halit ta gentş bir nefes 
almış. 

YANAN ORMAN 
Vaktiyle Sibiryada bir orman 

tutu§muş. Baştan ba~a yanıp kül o. 
lacak gibi görünüyormuş. O zaman 
oranın hüküm.eti hemen ormana 
tayyare göndermiş. Tayyarelerden 
inen paraşütçüler yangmı bu ecza ile söndü~üşlcr. 

KAPLUMBAGA 
,~' Meşhur bir kaptan ilk olarak çık. 
~~ tığı adaya bir kaplumbağa bırakmış. 
~~ Aradan 180 sene geçmiş. Hayvan ha-

-~ la yaşıyor. Yine günün birinde bir 
balık avlanmış ve karnından, yut

muş olduğu bir saatin tlktakları duyulmıya başla
mıştJr. 

BEYAZ ADAl\f 
Villiam Blackstone adlı bir a. 

dam, 1 7 inci yüzyılda, Amerikada 
Boston'a ilk gelen beyaz insandır. 

~Jrmızı derililerle yaşamayı çok se. 
ven Villiam, beyaz insanların bu
raya akın. başlar başlamaz Bostonu terketmiş~ir. 

TABİATTA 
En büyük ressam tabiattir. Bazım; 

rüzgarlar, yağmurlar, su cereyanla
rı toprağa, kayalara o kadar güzel 
~ekiller, hayvan resimleri çizerler 
ki şaşmamak elden gelmez. Bu res

mi, tabiat, San Fransisko limanında bir kayaya çiz. 
miştir. 

PİRE - İNSAN 
Pire küçük bir hayvandır. 2 mi. 

limetredir. Fakat 20 santim atlar. 
Yani boyunun tam yüz misli. Eğer 

insanlar da· boylanmn yüz misli 
atlıyabilselerdi, adım atar gibi Be

yazıt kulesinden, Eyfel kulesinden atlıyabllirdik, 

ARININ BALI 
Çalışkan arıların balını tatlı tat 

lı yeriz. Fakat bu balın nasıl mey. ~y. ~ 
dana geldiğini düşünmeyiz. Bir an ~ 

bir kilo bal yapabilmek için 50 birı ..__ _ ~1 '. 
kilometrelik yol alır. Milyonlarca 
çiçek emer. -

TAN 'ın Resim Müsabakası Kuponu: 8 1 
İlkkanun 1939 , ____ _ 
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Terkibinde: İ Y OD, TANEN ve GLISERO FOSFAT vardı r~ 
K A N s 1 z L 1 G A ve v E R E M E i stidadı Olanlara ve S İ N İ R Hastalıklarına Karşı Kulla nılır. 

HASAN DEPOSU YENİ ADRESİ: Beyoğlu t ramvay durağı llarıısında 

Li 
Güzelliği hem 
yaratan, hem 
tamamlıyan 

bir iksirdir. 
Bu güzel çehreyi aydınlatan ~nes. 

~phesiz .. inci dişlerdir. Lakin o dis.. 

lere can veren de şüphesiz 

"RADYOL1N,, dir. 

Sfz de ayni güzelliği elde edebflirsl. 
niz. Fakat bunun için ilk şart sabah, 
öğle v.e akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa 
1&s 

1 
ile dişlerinizi fırçalamaktır~ 

OSMANLI BANKASI 
31 TEMMUZ 1939 TARİHİNDEKİ VAZİYET 

AK T l F PA S 1 F 
fsterlin Ş. P. lsterlin Ş. P. 

Hisse senetlerinin ödenmesi is
tenmemiş olan kısmı 
Kasada ve Bankalarda bulunan 

5.000.000 

parala!' 6.655.043 

------------- Kısa vadeli avanslar ve röporlar 1.531.590 
!mn TAN Gazetesi au~ Tahsil olunacak senetler 4.114.417 
: E Cüzdanda bulunan kıymetler 2.374.283 

; ııan Fiyatları = Borclt.: cari hesaplar 7.121.214 
S E Rehin mukabilinde avanslar 2.160.582 
E -o-- E Kabul yoluyla borçlular 658.541> 

§ 1 inci sayfa sanfimi 400 § Gayrı menkul mallar ve mobilya i34.709 
: 2 250 : Mute!errik 59.193 
= ' ' ' = = 3 1 1 1 200 = 30.269.619 

-
13 11 

7 5 
1 11 
10 10 

3 
5 

15 
5 

5 ıc 

18 9 
§ 4 , , , ıoo § 
E I~ sayfalarda , 60 ~ Kuyuda mttvafık olduğu tasdik olunur 

: Son sayfa , 40 : 
~ -E Dikkat: E 

Mes'ul Murahhas 
ve 

Umumi Muhasebe Şefi 
G. DELLA S UDDA 

Sermaye 
St2tiı mucibince ayrılan Oıtiyat 

10.000.000 
•• .aL 

akçesi l.2!50.000 
Teac.vülde bulunan banknotlar 301.531 5 8 
GOrülcüğünde ödenecek senet-
ler ve vadeli senetler 266.049 
Alacaklı cari hesaplar 15.624.757 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 1.865.838 
Kabuller 658.5-l6 

Mute!errilt 302.895 

30.269.619 

Türkiye Umum Miidüril 
PH. GARELl.J 

16 6 
8 3 

19 1 
15 
14 3 

-
18 9 

: E 
5 1 -1 santim: gazetenin ince • --------------------------------------

& § yazıaile 2 ıatırdır. .. 
$ 2 - İllnlarm fiyatı gazetenin : 

I• tek sütunu üzerine b~sap- § 
lanmıştır. : -E 'l - Kalın yazılar da ~azetedt' : -! kapladığı yere göre santim : 

i: le ökülfir i 
:oıu.rınrnın11nrrmmnnn11nn111~ 

• • 

1940 
~ 
Milli '1Y4~00 

1939 
31 . 
iLK ,.. 

KANUN 

.... -~··· 10 
LlMV KURULUŞ TARiHi: 1 91 9 

Tamamen Yatırılmış Sermayesi: T. L 2.200.000 
ihtira ilanı _ , , 

Merkezi: ANKA R . - ... ;.......... ,.._ .. A 
"Bira ima1indf> genç buketle

rin ayrılması için usul ve alet,, 
hakkında alınmış olan 23.6.1932 
günlü ve 1385 sayılı ihtira be
ratı bu defa mevkü fiile kon
mak üzere ahere devrüferağ 
veya icar edileceğfoden talip o. 
lanlann Galatada, İktısat ha. 
nında, Robert Ferri'ye mılra. 
caatları ilan olunur. 

Dahilde ve hari~te muhabirleri vardır. Her nevi Banka muameleleri. 

Her ayın birinde faizleri ödenen kuponlu vadeli mevduat. 

OTOMOBİL ve :MAKİNİST OKU
LU ŞOFÖRLERE : Yeni ders dev
resi 12. İkincikanun. 1940 da ıçı. 
lacaktrr. Müddeti 3 aydır. Motör, 
Otomobil ve montaj derslerile Çift 
idareli Otomobillerde verilen Di
reksiyon talimleri 50 liradır. 
Anadoludan gelenlerin devreyi 

bitirinceye kadar yapacakları masraf okul ücretne beraber 125 Jiray 
geçmez. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Program isteyiniz. Müracaa• 
saatleri 14 - 18. 
AMATÖRLERE: Ehlfyetname almak isteyen Amotörler için bir defa. 

lık (Deneme) dersi konulmuştur. Bu bir ders Otomobil kullanmak iste 
yenlere bu işin ne kadar çabuk ve kolay başarılacağı hakkında tam biı 
r:ır;~ ı•crmcktedir. 

Taksim • S tadyu m • Telefon : 80259 

..- HALiL SEZ R , 

1 
Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası · 

Muhtelif cins karyola ve divanlarla madeni möbleler fabrikanın sa
lonlarında teşhir edilmekte olup evvelce olduğu gibi hiçbir ·yerde sa
tış yeri yoktur. Sirkeci Salkımsöğüt, Demirkapı caddesi No. 7. 

... - Tel: 21632 ---------

611 .................................... .... 

Dünyanın yedi harikasından sayılan 

Mısır İhramları yirmi kattır, 

Meşhur H A C 1 B E K I R ' in 

SARAY BAKLAVAS 1 elli kattır. 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

İnhisarlar Umum. Müdürlüğü Hanları 

I - Şartname ve keşti mucibince idaremizin Cibali fabrikası ıttlsalindekl bina
nın hedmi ile bahçe dıvan inşası 550 lira muhammen bedelle pazarlıkla eksiltme
ye ve yıkılacak bina enkazı da 350 lira muhammen 'bedelle pazarlıkla arttırmaya 
konmuştur. 

II - Pazarlık 30 - Xtt - 939 t'.1.lmarte!i g{lnQ ~aat 10 da Kabataşta Leva:r.ım ve 
mübnyaat şubesindeki alım koml<ıyonunda yapılacaktır. 

III - Keşlfname ve eartnameler her gün aözU ıeçen şubeden parasız alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen ıün ve saatte ,r, 7,5 güvenme para-
Jarile birlikte mezkılr komisyona aelınele ri il.An olunur. (10391) 

t&,~dk. 
HER YERDE SATILIR 
OEPOS/J:GAlA TA . GÜM R ÜJ< 

5 0J<A K N '! 36 

Dr. H~yri Ömer 
ZOhnvt ve ellt haıttalıklaı'ı rnOt~.,ıın• 
Oğleden eonra Beyoğlu Ağaca.m 
kıtnn1m1da N o 133 TPlf!fnn ~43!'iR! 

Sahibi ve Neşriyat Miidfir6 Halil 
LOtfi DÖRDÜNCÜ 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 
Basıldıtı yer TAN matbaası 


