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1LKKANUN 

1 9 3 9 GONLOK SiYASİ HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
T AN'uı yeni kitap Berllerlni almak için bu kuponu 

uklayıI11%. On beş kuponla ancak bir seri kitap ala
bilirsiniz. 

15 kupon getirene bir 1erl kttap %50 kurn,a verilir. 
~ ~ 

Helsinki Bombalandı Gümrükte Bekliyen 
Harekata 11 Tayyare Her Türlü Mallar 
iştirak Etti, Şehirde Derhal ithal.Edilecek 

Biiyük YangınlarÇıktı 

Lado~a ~ölü ci.oannda ,UJelli harekata .a.hne olan 
ımntakayı gôdoir harita 

Salla'da Rus 
Karargahı 

Mahvedildi 
--0-

Finler 8 Sovyet 
Tankı imha Ettiler 
Londra, 21 (Hususi) - Finlanda 

harbi tekrar bütün dünyanın gözle
rini üzerine çekmiştir. Harp her cep
hede bütün şiddetile rle,•am ediyor. 
Bugün Helsingfors, 11 Rus tayyare. 
sl tarafından bombardıman edilmiş, 
tayyareler yirmi bomba atmı,, bu 
yüzden biııkaç bina yıkılmış, bir has. 
taneye isabet vilki olmuş, müteaddit 
yangınlar kopmuştur. Finlanda sa. 

-------------------·---------\nayı şehirlerinden olan Tamafors ile 

E R S A T Z T •• k • p t Oslo llipam da bomlbardıman edil. ur 1 ş e o s mi~, bu yiizxien yangın çıkmıştır. 
Vibourg şehri üzerinde Rm tay. 

YON SPEE AD L i y E D E ~~:.rl uçmuş ise de bomba atma. 

Matbaa Müdürü Dün 
B ir Amiral Graf V on Spee , , 

n.rdı. Falkland harbinde Mahkemeye Verrıdi 
efsanevi kahramanlar aruma 1 

Manned.eim hatb dayanıyor 
Sovyet kuvvetleri Manneıiıelm 

hattına taarruza devam etmektedir. 
Bugün de Rusların sekb tankı imha 
edilmiş ve hat hiç bir yerinden ya. 
nlmam1ştır. Soğuk son derece müt. 

/Vazmı 1 opçu~gıunun cıun ruccarıarıa yapcıgı tema.zara aır oır ıncıoa 

Manifatura 
Çeşitleri Hemen 

Çoğalıverdi 

Alınan Kararların iyi 

Tesiri eri Görülüyor 

Vekilin Temasları 

b.rqtı. Türk matbuatı aleyhinde yaz1lmıı 
hiştir. Fakat Finler, kP.ndi muhitle- Ticaret Vekili Topçuoğlunun tüc.. 

Çay Ithalitçılarına Her 
Ay için 15,000Sterlinlik 

Akreditif Açılacak 
bazı beyannamelerle Alman prop:ı.. 

Amiral, BüyOlı:: Harpte, Cenup de- ganda büı:mınun broşürlerini ba
llhlerlnde kuvvetli bır İngiliz donan- san ve neşreden almanca Türkişe 
ınası ile ~ dövüştü, gemin.in Post gazetesinin matbaa müdürü Mu 
zırhlan muharebe meydanında kur. ı za!fer hakkındaki tahkikat bitiril. 
fUD yarasile d~ _deşik olmuş bir miştir. Propaganda risalelerinin 
7aprak haline gırdi. Zırhlının baca- Türkişe Post matbaasında basıldığı 
larıııdan biri ufka bir otiyah nokta kail olarak anlaşılmış, bu matbua-

rine alışık oldukları için soğuğa mu. carlarla yaptığı muhtelif toplantılar- T - .• 1 T ••fi • • 
kavemet edebildfklen ve ona göre daki beyanatı ve hükumetin ihtikan j opçuoglu, Çuval Tuccar arına eessu erını 
tedbir aldıklan halde bilhassa Cenu. yıkarak hayat pahallığını gidermek 9•1d• dİ H••k" +• D - d D -
bt Rusyadan getirilen Rus askerleri maksadile aldığı tedbirler, muhtelif 1 lr 1 Ye U Ume lft Ogru an Ogruya 
90ğuktan son derece muztartp oı. ıthaıat piyasalarında dünden itiba- Ç I K • G +· t ..... · s·· 1 eli 
makta ve soğuğa tahammül edeme. ren çok müsait tcsırler yapmıştır. uva ve anavıçe e ır ecegını oy e 1 

gı'bi fırladı. Son taret son top son · 
ermisini sarfedinc ' k ' larda basıldığı yerın adı yazılmamış 

~-- ih teye . adar ateşe olması ve ikişer niishasmın müddei. 
-=vam ettl N aye gemı harp mey. .1. ~ M d ·ı · b 1 danınd - - lını umumı ı6e gon en memış u unması 
A ..... t-ıa en buyükeib'yaral yıi gi adi ştı. dolayısile Matbuat Kanununun 7 ve 
~...., merasim ıses n Y • Ge- · el add 1 · isf d tb --'-&-- dire ı kti. D . 8 ın m e erıne ına en ma aa 
.ııı.uu.uı ğine .1.orsunu çe enız.. -dM - M za.ff 1 h' d 
.J1 _ erted sa! saf ld 1 ~:~ mu uru u er a ey ıne ava a.. 
ııı;;uer guv e o u ar, uu-- 1 Tü ki p t Md- -
lek ltlı arak hiza eldiler tram. çı mıştrr. r şe os mu uru a~ 

~,~ Y müxika ya g 
8 

l~dı. A- liye ceza mahkemesine sevkedilecek 
~-~ ef klll3l'Şd ab~ .~ 1 ve yakında muhakemesine başlana. 
~~ n ere a ar utün can ı. akt c ır. 
lar .elim vaziyeti aldılar. Bu man-

mektedirler. Bilhassa manlfatura çeşitlerinin bir 
Şimalde Norveç hududuna yakın çoğu ortaya çıkmıştır. Yünlü kadın 

yerlerde soğuk sıfır altı 54 dereceye ve erkek kumaşlanndun yeni desen. 
varmıştır. li kumaşlar vitrinlere dizilmiştir. A. 

Burada bir tayyare alanı yapan ranılıp ta bulunmadı~ söylenen pa
Rus tayyarelerinden yedisi teslim muklu, ipekle karışık bir çok kumaş. 
olmuşlardır. Finler bu tayyareleri de lann da meydana çıktığı görülmek. 
Mormansk demiryolu hattını bom- tedir. Fakat bazı tüccarlar ise yeni 
bardunan etmek için kullanmışlar- kararnamelere intizaren henüz ne fi. 
dır~ yatlarda tenzilat yapmışlar, ne de 

(Sona Sa. 8, Sft. 5) (Sonu Sa: S, Sfi: 4) 

sara düşmanlannı !>ile mütehassis 
etti. Onlar da bu heybetli mamarayı 
11e1Amladılar. Graf Von Spee, böyle. 
ce ebedi denize ve tarihe karıştı. 

"V on Spee,,nin Bir Blöfe 
Kurban gittiği Anlaşıldı B tr Graf Von Spee daha var. 

dır. O da Üstüva hattının ce
nubunda Uruguay sularında bir in.. 
fil!kla kendi canına kıydı, kendi 
kendini mahvetti. Cenubi Amerika 
yolanda İngıliz gemilerile karşılaştı. 
Bu zırhlının Falkland kahramanın. 
dan teknik bakımdan bir farkı var
dı. İngiliz gemileri Alman zırhlısına ' 
nazaran zayıf idiler. Fakat ne oldu 
be oldu. Gemi yaralandı, Montevi
deo limanll')a iltica (?tti. 

Fırtına 
Zararlar 

Verdi 

Berlin, feryat etti: 
"- Gemi yaralı değildir,, diye .. 

ve ilave etti: 
"-Gemi kendisine lazrm olan 'FY

leri aldıktan sonra harp edecektir.,, 
Radyolar seslendi: 
" -Von Spee, kendisint? lazım o-

lan malzemeyi satın aldı.,, 
"- Gemi harek~te hazırlanıyor.,, 
"- Motörler işliyor.,, 
Bir gün sonra bir haber işitiliyor: 
"- Gemi hareket etı~.ii§tir. Fakat 

zırhlı denizçileri karaya -~ıknrmış, 

aldığı malzevıeyi dea~'ketrriiş ve ni. 
hayet liman 'öhünd~ rplJ m:nak ol
muş, gemi batmış, bW.Uıramanın a
dını taşıyan gemininflruriıiltdanı ve 

t&n,u Sa:_;'JwıSll: 3) 

Liman Dışında Oç Küçük Kruvazörden Başka 
Hiçbir Zırhlınm Bulunmadığı BildiriDyor 

.. 

Fırtınadan ciru:aya uğrayan ve Norveç limanlarından 
birİIN stğrnan bir lnsPJiz JenU.altı gemUi 

"(DeiüZ 'N ba-n hubine dair b6lün haberler üçüncü ayfamnClaJ 

-<>--

Sandal ve Motörler 

iki P arc;alandı, 

Kişi Boğuldu 
Dün akşam üzeri başlıyan şiddetli 

bir batı karaycl fırtınası, bıitün gece 
devam etmiş, limandıı ve şehirde za. 
rarlara sebep olmuştur. Fırtına bir 
çok evlerin üzcrlerını::iekı kiremitleri 
uçurmuş. bazı yerlerde camlan kır
mış ve ağaçlan devi:-miştir. 

Denizdeki tahribata gelince, Ka. 
dıköy, Haydarpaşa, Fenerbahçe sa. 
hillerinde ve Sirkecide bir çok ka
yıklar karaya vurarak parçalanmış 
ve batmıştır. Dün gece geç vakte ka
dar bunlardan ancak yedi kadarı tes. 
bit edilebilmiştir. Bır çok sandallar
da rıhtıma bindirerek hasara uğra. 
mışlar ve delinmişierdir. 

Bunlardan başka Fenerbahçede L 
(Sona Sa: c. Sti: 5) 

Ticaret Vekili Nazmi T opçuoğlu, dün sabah Mıntaka Ticaret 
Müdürlüğüne gelerek kimya maddelerile cerrahi aletleri ithal 
eden tüccarlardan birkaçmm ziyaretini kabul etmit ve öğleden 
sonra çay ve çuval ithalat tüccarlarile bir toplantı yapmıştır. Ve-
kil Nazmi Topçuoğlu, çaylann bir-ı
denbire pahalılll§mış olmasının se. s 1 
beplerini tüccarlardan sormuş ve u a m a işi 

için Faaliyet 
Hayli İlerledi 

memlekette bir hayli stok bu
lunduğu halde fiyatların 270 kuruş. 
tan 6 liraya kadar yükselmesine ne 
mana verilebileceğini izah etmele. 
rini istemiştir. 

Çay tüccarlanndan İsmatı Hakkı, 
verdiği cevapta, fiyatların ikinciteş. 
rinden itibaren arttığını bunun mev. 

cut stokun azalması va Avrupa fi- ilk Ağızda 6 Milyon 
yatlarının yükselmesinden ileri gel. 
diğini, peşin para verilmedikçe çay Dekar Arazi Kurutuluyor 
tedarikine iınktın ka.madığını söyle-
miş, kendilerine akreditif açılırsa çay 
fiyatlarının 350 kuruşa düşcccğ!ni 

temine çalışmıştır. 

Çay tüccan demiştir ki: / 
"- Miknatıslı mayinler bile ith~-

lata tesir etmiştir. Çünkii ithalat 
masrafı yükselmiştir. Bankalar ak. 
reditif vermiyorlar. Harici piyasalar-
da da mal azalmıştır. Evvelce libre- \ 
si 1.09 şilin iken bugün iki şilin ve 
dört penldir. Bize akreditıf verirseniz 
getirteceğimiz malların Ticaret mü
dürlüğüne beyannarl"P.:>ini verir, üze
rine meşru bir kar koyarız. Fazlası-

na satacak kimse çıkmaz Şayet çı. 

karsa bir kara liste yapar, gazeteler 
de teşhir edilir. 

Gümrükte mallan olanlara da bu
nu teşmil etmek mümkündür. Fakat 
emin olunuz ki, bizim elimizdeki çay 
miktarı ancak on beş günlüktür.Güm 
rüğe getirilmiş elli bir. kilodan fazla 
çay vardır. Bu çaylar evvelce ken
disinden mal aldığımız Holandalı 

büyük bir Avrupa ltb.alitçısı olan 
(Sonu; Sa: I; Sfl: 3) 

General Ali Fuat Cebesoy 

Ankara, 21 (TAN Muhabirin.. 
den) - Su projesinin tatbik safha. 
lan hakkında Nafıa Vekaletinde sıw 
1.Ahiyettar bir makamdan aldığım 
mal(ımatı aynen bildinyorum: 

MemleketimWn 7lral ve ıktısndl vazi
yeti üzerinde mfihim rolQ olan su f:,ılerl

nin düzeltilmesine istikamet ve hız veri
lirken, bakımsızlık yüzünden dolmuş ve 
rejimleri defişınjş olan nkar st.:ların za. 

(Sonu Sa: 7. Sil: 1) 
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Yazan: NACI SADULL'A.H 

(Bir muhteklrdcn aldığım mektuptur:) 

M üzevvir kahya; 
Ben seni, ve senin gibileri, 

herkese zaran dokunan miizevvir ve 
geveze kahyalara benzetirim. Eloğ. 
lu, gazaba gelir, şıllığın birini te
mizler; Karşısına polisten evvel ga. 
zetc fotoğrafçısı, ve kanundan en el 
gazete muhabiri dikilir. 

Filanca adam, falanca adamı, veya 
:falanca daireyi kafese koyup, üç beş 
kuruş r;öplenir: Kafese sokulan dai
reden evvel kalaya siz başlar, veya 
kafese konulan enayidcn evvel fer. 
yadı siz basarsınız. 

Vatandaşın biri, vatandaşın bi. 
rindcn üç. be kuru tırtıklar: Ken. 
di cüzdanınıza el uzatılmı~ gibi, or. 
talığı velveleye verirsiniz. 

Siz, bu ciiınhuriyet ve hürriyet 
devrinde ba~nnıza bela, keyfimize 
kahya mı kesildiniz kuzum? Şimdi 
de biçare muhtekirleri dilinize dola. 
mış, habirc saldınyorsunuz. 

l\Ieseıa, bizim manifatura işi, sizin 
Babıali piyasasına diiştü ve onu Siş. 
hane cinayeti gibi şişirdiniz! Halbu. 
ki, hiç düşiinmezsiniz ki, muhtekir 
denilen adamlar, birer Hazreti Eyiip 
sabrile, senelerce bu~ünlcri bekle. 
rnişlerdir. Hatırlamaz mısınrz? Biça. 
reler, "Harp kopacak mı, kopmıya. 
cnk mı?,, diye az helecan mı geçir. 
diler? Maazallah, ".l\luhtekirler ha. 
lfıskan,, Bitleri yumuşatıp, yine kö. 
şeye sindirselerdi, bizim halimiz ni. 
ce olacaktı? Üç, beş kunı'j vurmak 
için, Bay Hitlerin gözlerinin içine 
bakarak, 20 sene daha mi bekliye.. 
cektik? 

Yirmi yılda, hattl hazan otuz yıL 
da bir gelen lııu fırsattan, üç beş ·ftı
kara müstefit olursa, çok mu? 

Umumi Harı>ten çöplemlikleri ilç 
beş kuruşu, tam 21 sene idare etmiş 
olan kanaatkar, muktesit ve sabırlı 
muhtekirden daha ne bekliyorsunuz? 

Hem, hele sana, hele sizlere ne o. 
luyor? Biz, gömlek, çorap, fanila, 
kravat, mendil, su, bu satarız. Siz 
ise... Gazete ...• 

Sizin işiniz ayn, hizim hdmiz a:v. 
n. Fakat, hal ve keyfiyet böyle ike~, 
ve aramızda hiçbir guna rekabet 
yokken, bizimle ne uğraşıyorsunuz? 

Bi'7., pahalı satıyorsak, si7.e ne? Siz 
gazeteyi bir sayfaya indirip, fi~ atınt 
50 kurusa çıkarsanız, bu açık gözlü. 
ğii tefe k<'vmak bize mi düşer:' 

Nihaye.., bu kurmtzlığmız kar!'ll. 
sında yapac~pmız hareket, gazete 
almayıvermektcn ibaret kalır! 

Zaten, be~ kuruşumuzu ahp ta, hl. 
ı:e gönül açan, di~e dokunan bir miij .. 
de \"erdiğiniz yok ya? 

Nerede batmıs gemi, nerede intl. 
har etmis kaptan, nerede iilmüş in. 
san, nerede diişmfü:; tayyare, yan. 
rnı-ş tahtelbahir, yıkılmıc; şehir ezil. 
mi millet varsa, ondan bahsedersi
niz. 

Üstelik - <1anki dört ~özle bekle. 
nilen ahım şahım bir mafah satı:ror. 
mnc;c;unuz gibi - btı kara lıahe;lcri 
halka, sıcağı sıcağına, yani, dalın ö. 
lenlerin cesetleri so<Tumadan, yanan. 
farın alevi kec;ilmedcn, vunı1an1arın 
yarası ı-arılmadnn, nc;ılanların knnla. 
n kurumndan ~ etistirmck için, bir. 
birinizle yarış edersiniz ... 

Elinize bir cinayet, bir rezalet, bir 
facia haberi gecmeyegör,,ün: nunu 
bize hanginiz daha e\•vcl vetistirirse 

k r. . ' onun C\ ıne payan yoktur: O, ic;i be. 
cereni, bir mnrifot göc;ter nİ'? gihi, a. 
ramzda baş tacı eder, 5.dcta pa~·lasa. 
Jnazsını:z ... 

Şimdi de: "1\lnnifatura ihtiknn .. 
dive tutturınuşsunm. Bari hu isin 
siı_!~re bir zararı dokunınus olsn, :'\ ii. 
regım ~·nnmıvacak: Fakat sizin gihi, 
bir göm lc~i iki :vıl ku lan~n, hir ro. 
rnba kırk y~ma vuren, hir n•endille 
bir 5encyi geçiren, bir kravatı e\İre 
«'.C\İre i'mriince s·iri'kliyen, ve hir 
fanW) ln dört l ıc; geçiren insanların, 
manifatura ihtikarilc alakası ne? 

Benim kitapla, mecmuny la, g-aze. 
t"~ le alakanı ne kadarcıksa senin de 
manifatura eş) nlarilc alakan o ka. 
darcıkbr: Benim cibi sen de, si·ı de, 
bi7imle al"ıkanızı kesi.v geçemez 
mivdiniz? Simdi sorarım size: Bun. 
ca hkare "Erbabı ihtikar,. m hnli ni. 
ce olacak? 

Devleti, polisi, kanunu. karşımt7.a 
dikip, bizim işimiz.i bozdunuz, hesa. 
hımın altüst ettiniz de ne kazandı
nız? 

Satılacak başka havadis mi yok. 
tu? 

Eğer bu sıracln ela, mevzu l'uhranı 
<'t'kivors.,ruz, ve cephelerde birbirine 
r,ircn koskoca milletler. gece. giin
düz tanklar, ordular, tayyareler, in
sanlar. şehirler yıkarak sizi lınvmlic;e 
dovuramı,yorlarsn, dilerim Allnht:ın, 
kafalarınızı, kalemlerinizi toprak do. 
,·orc;1m! 
• Ahalivi. Amerikanın mitralyözlii 
gankste~leri gibi, soyup soğana çe. 
,.irmeliyiz ki, ödiimiiz patlasın. Hal. 
buki, bizim biitiin giinahımız, sec;siz 
~adasa olusumuzda: Karda yiirür. 
ken hile izini helli etmek istcnıivcn, 
ııescıiz mazlüm muhtekiri buldunuz 
ya? Cullanın bakalım! 
• Fakat. biz sizi susturmantn kola .. 
yını da biliriz: Eğer güniin birinde. 
miirckkep, kalem, kağıt ticaretini de 

SPOR· 
. 

u Ha taki 
M çl r 

Bu hafta başlıyacak olan ikinci 
devre lig maçlarında aşağıdaki mü
sabakalar yapılacaktır: 

Taksim stadında: Fenerbahçc -
Galatasaray, Hilfıl - fa~anbulspor, 
Galataspor - Anadohıhisar. 

Şeref stndında: Heykoz ·- Vefa, 
Galatagençler - Karagümrük, Orta
k(,y - Beylerbeyi. 

Fener stadında: Be,ıkta~ - Top. 
kapı, Süleymnniye - Ka.5ımpaş:ı. oy. 
nayacaklardır. 

Tan kupası maçları 
TAN kupası futbol Ş3.mpiyonasınn 

yarın Taksim ve Şerzf stadlarında 
devam edilecektir. Taksim stadında 
s<.at 13,30 da, Taksim - Şişli Terak
ki, 14,40 da Galatasaray - Işık, Şe. 
ref stadında da 13,30 da Yüceülkü
IIaydarpaşa. 14,40 da Pertevniyal -
Kaba taş karşılaşacaklardır. 
Beyoğlu halkevinde devam edile

cek voleybol şampiyonasında da Er
kek Muallim - Hayriye, Istiklal -
Darüşşafaka, Boğazıçi - Ticaret, 
Bölge Sanat - Vefa oymyacaklardır. 

Sokak kotusu 
lstanbul Maarif Beden Terbiyesi 

Bürosu tarafından tertip edilen mek. 
tepliler sokak koşularının ikincisi 
paZ8.r sabahı saat 9 da Şişlide 2500 
metrelik mesafe üzerinde yapılacak
tır. Bu müsabakaların ferdi birinci
liği de ilan edilecektır. Mektepler, 
asgari on, azami 20 atletle yarışa i~
tirak edeceklerine göre, bu yarışa 
iki yüze yakın atlet girecektir. 

A tatürk kotu su 
Atatürkün Ankaraya ayak bastığı 

günün yıldönümü olan 27 birinciki
nun günü akşamı Taksim abidesin
den başlayarak Ayazağa, Gümüşsu
yu, Dolınabahçe, Beşiktaş Akaretler, 
Maçka, Nişantaşı, Harbiye yoluyla 
tekrar abide önünde bitmek üzere 
Atatürk sokak koşusu yapılacaktır. 
lstanbul bölgesi atletizm ajanlığının 
tertip ettiği bu koşuya h~r istiyen a. 
matör sporcu iştirak edebilecektir. 

Sabah maçları 
Galatasaray - Fenerbahçe B ta

kımları pazar günü sabahı Taksim 
stadında Stad kupaı;ı maçları gtinü 
yapılan Galatasaray B takımının 4--
3 mağlfıbiyetile net!celenen maçın 
revanşını yapacaklardır. 

Gelecek hafta başlamak üzere Tak. 
sim stadı ligi ismi altında yeni 
maçlar tertibine karar verilmiştir. 
Bu lige, Galatasaray, Fenerbahçe, 
Pera, Şişli, Kurtuluş klüpleri iştirak 
edecektir. 

Güneş klühünün vaziyeti 
Spor şubelerini lağvettikten son

ra tekrar faaliyete geçen Güneş klü
bünün yaptığı hususi maçlarda tale
be futbolcülere yer verdıği haber a
lınma.sı üzerine bu h..ısusta takibat 
için fstanbul bölgesıne emir verilece
ği söylenm(O!ktedir. 

·Hakem komitesi çekildi 
Istanbul hakem komitesi bazı se

bepler dolayısile ist:fa etmiştir. İs
tifaya gösterilen sebepler arasında 
hakem ücretleri meselesinin de bu -
lunduğu söylenmektedir. 

Ceza yiyenler 
Futbol Federasyonunca Davutpa

şadan Vecdiye bir ay, Galataspordan 
Petro Papadopuloya ve Galatagen9-
!crden Hüseyine ikişer ay ceza verı
lerek lstanbul bölgesine bildirilmiş
tir. 

Fenerbahce idare heyeti klüp i
çin. birinci s;nıf bir futbol antrenö
rü getirtmiyc karar vermiştir. Bir 
Ingiliz antrenöriinün ~etirilebilmesi 
ıçin muhabernta başlanmıştır. 

elimize geçirebilirsek, g-öriirsiiniiz 
• 1 

sız. 

Yiiz paralık kalemi iki liraya al
mak mecburiyetinde kahr~anız, na. 
hıiıli caddesinden dar kat:arsınız. Bir 
de, ikide birde: · 
"- Her iş ınütenassısma bırakıl. 

malı, miitehassısın isine de karıc;ıl. 
mamalıdır!.. der. dt;rursunuz. l\1a. 
dem ki, hu kanaatini7de 'iamimic;ini:z 
nidn aksini ynpıyorsun•tz: "İhtikar,. 
isinde ihtisasınız mı ''ar ld, muhte. 
kirin işine burnunuzu sokup duru. 
yoTc;unuz? 

VaktiylC': "Gazeteciye her kapı 
kapatıhvor!.. diyordunm:. Nihayet 
size Mılan bir tek kam kaldı: "Babı. 
ali: .. Fakat: "Yiikc;r.k ka!'ı .. dır, di. 
yerek güvenip, muhtckirlete sataş. 
mavın: Zira eğer meydanı biraz bo~ 
hulursak; gömlek almıya, kravat al. 
mn·a. <'Orap almıya, mendil veya fa_ 
nila almıya ciiret edip diikkl\nıma 
geldiğiniz zaman, tonunuza b irden 
vereceğim cevap sndur: 
"- Aşağı kapıya!,, 

İmza.~ 
Beyoğlu barlannda 70 dansözü geçin

dirmekle mükellef, ve 8 apartıman yap
tırmanın külfetiyle beli bükülm~ zavallı 
bir muhtekir. 
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y 1 Çoc a Yardırm 
EKONOMi: 

Yeni İhracat 
Kararnam sı 

Ticaret Vekaleti ihracatımızın _ge
nişletilmesi için yeni tedbirler al
mıstır. Evvelce ihracı va~ak 0dilmiş 
olan bazı hububat ihrac edilebilecek.. 
tir. Bu hususta neşredilen yeni ka
rarnameyi avnen verivoruz: 
4-9-1939 tarih ve 2'1J86!l savılı 
kararnameye bağlı bir numaralı lis
teye dahil bulunup ta ihracı vasak 
edilen mahsullerden bu[!clav. arpa, 

! cavdar ve mah!Utun ve alelılmum 
1 canlı hayvanların 2 7005 sayılı ka-

l 
rarnamenin 1, 2 ve 4 tincü maddele
rinin hükümlerine tabi bulunan 

1 

memleketlere ihracının ' serbest bı.. 
rakılması ve ancak canlı hayvanlar

ı dan üç yaşında ve daha \'Ukan olan. 

ı 
l~~la erkek manda ve sığırın bu hü
kumden hariç tutulınası İcra Vekil. 

l leri Heyetinin 19-12-39 tarihli 
2/12484 sayılı kararnamesiyle kabul 

j edilmiştir_. ----o-----
MAHKEMELERDE : . 

Beyoğlu Çocuk Eıirgeme Kuruma yokıul oe himayeye muhtaç 9ocuklara 
kı1 müna.ebetile elbise, ayakkabı, çorap ve yün lanile tevz i etmiştir. 

Süleymaniye 

Kütüphanesinderı 

Çalınan Kitaplar 

Belediye 
Satışına 

Kömür Köylülere 
Meyva Fidanı 

Başladı Dağıtıhyor 

Dört sene evvel Süteymaniye kü. 
tüphanesinden el yazması ve çok kıy 
metli üç cilt kitap kaybolmuş ve ya. 
pılan tahkikat neticesinde bu kitap 
kaybolma meselesinin ne şekilde vu· 
ku bulduğu tesbit edilememişti. 

O gündenberi devam eden tahki. 
kat ve yapılan muhakemeler netıce.. 
sinde meseleye bir de dövme ve ki
taphane defterlerinde görülen yol • 
suzluk karışmış ve üç cepheden mu... 
ha.kemeye devam edilmişti. 

lstanbul Cihetindeki 

Bu~uk Lira Daha 2 

Depolarda Kömür 
Ucuza Satılacak 

Belediyenin tesis ettiği kömür depolan dünden itibaren faa
liyete geçmiş ve kömür tevziatına başlanmıştır. Depolar: Kadı
köyünpe Hal binasında, Üsküdarda Toptaşı caddesinde, Fatihte 
cami karşısındaki levazım ambarında, Beyoğlunda Kaymakam
lık altında Eminönü kazasında Kadirga caddesinde. Besiktasta 

' 
karakol civarındadır. 

Belediye bu depolard'i tatbik edl-ımette yapılaca~ olan B:lcdi:V:e S.a~a
lecek fiyat cetvelini hazırlıyarak nla- yının yanına bır de ars1ıv daıresı ınkadar kavmakamlıklara ve bu depo- sasını muvafık bulmaKtadır. Bun
lara ,göndermiştir. dan başka mütehassıs, vilayetin arka 

Bu listeye göre Kadıköyle Üskü- tarafındaki arşiv dairesi tariht bir 
darda sömikokun tonu 25 liradan, kıymeti yoksa yıktırılıp buranın ye
kilosu ise yüz paradan, Karabük ko- şillik saha haline getirilmesini. ta
kunun tonu 30 liradan, kilosu 3 ku- rihi bir kıymeti varsa oradan kaldı
ruştan satılacaktır. Fatih, Besiktaş. rıhp başka yerde kurulmasını da 
Eminönü ve Beyoğlu kazalarında teklif etmiştir. Bu cihet. l\.füzeler İda 
ise sömikokun tonu 22.5 lirad<ın, ki- resine sorulmuştur. Eski arşiv dai
losu iki kur.uş on par~dan, .I~arabük resinin tarihi kıymeti, Üçüncü SelL 
koku 27,5 lıradan, kılosu ıkı ~uruş min katlini mütcakıp İkinci l\fahmu-
otuz paradan satılacaktır. Bu fıyata . . .1 . .. 
göre belr•diye hiç bir kar almamak- du t~kıp eden yenıçerı c:ın. yuzleri
tadır. Yaln~z kömürler Kuruçeşme- ne kul atıp bu suretle İkıncı Mahmu 
den Üsküdar ve Kadıkf\uüne araba dun kurtulmasında ro~ oynam_ış bu. 
vapuru ile nakledildiği icin biraz lunan Cevri Kalfanın ıkametgahı oL. 
pahalıya mal olmaktadır. Buna mu- mak dolayısiyledir. 
kabil Belediye Kooperatifinin Kadı- Eminönü Meydanı 
köyde ac;trğı depolarda sömikokun 
tonu 24 liradan, Karabük kokunun 
tonu ise 29 liradan; Fındıklıda cami 
yanında, Unkapanında iskele civa
rmda, Yenikapıda iskele civarında 
tesis ettiği depolarda ise sömikok 
23,5. Karabük 28,75 liradan satıla
caktır. Bu nisbi ucuzluğun sebehi ise 
kooperatifin kendi vesaitini kullan
masıdır. Bundan başka koopC'ratif 
kömürlerin Kuruçeşmcdeki maliyet 
fiyatına ton başına nakliye ücreti ve 
zaruri masraflar ismiyle yalnız 40 
kurus kadar bir zam yapmaktadır . 

Belediye namına tesis edilen de
poların kömür mübavaası da yine 
kooperatif tarafından yapılacaktır. 

Cevri Kalfanın Evi 
Şehir mütehassısı Prost, Sultanah-

Eminönü Meydanının tevsi planı
na ,göre şimdiki Balıkhane ile arka
sındaki Buzhane de meydana kalbe
dilecektir. Bahçekapı cihetinde de 
Emlak Bankasının üzerinde bulun
duğu ada kısmen meydana ilave edi
lecektir. :;,\f ütehassıs bu kısımların 
da profil ve meyillerini tanzime baş. 
lamıştır. 

Şehir Haritası 
Belediye,

1 şahrin tafsilat plan-

larını hazırladıktan sonra bunları 
büyük harita halinde tabederek bas
tıracak, satışa çıkaracaktır. Bununla 
mülk sahipleri mülklerinin istimla. 
ke gidip gitmiycceklerini anlıy~bile. 
ceklerdir. 

:5 · U A L ·c E v A P 
. . - - " . 

s. - Bu aene ortamektep imtihanla· 
rı nasıl olacaktır. Liseye girerken ay• 
rıca imtihan yapılaca!< mı? 

berin ell olduğu söylenmektedir. Bu el 
Fatih tarafmdan Blzan1 hazinelerinde 
bulunmuş ve ihtimamla saldatnrılmış
tır. Ayni müzede yine Yahya peygam
bere ait olduğu söylenen ve altın mah
faza ile muhafaza edilmiş olan bir ka
fa tası da mevcuttur. 

• 

Ziraat odasında dün bir toplantı 
yapılmıştır. Oda, müddeti biten aza.. 
larnı yeniden seçimini yaptıktan soll
ra bu sene köylüye yapılacak yardı
mı tesbit etmiştir. Bu sene köylüye 
yeniden on tane selektör makinesi i
le her köy evine muhtelif meyva fi
danları tevziine karar vermiştir. Ya
pılan seçimde oda reisliğine ziraat 
mütehassıslarından Necati, ikinci re. 
isliğine Lutfi Arif Kenber, ve mün
hal olan azalığa Necati Şerif seçil
mişlerdir. Istanbul vila.ycti ziraat mü 
dürlüğü de muhtelif köylerde Bü. 
yükdere fidanlığı vası!a ve yardımı 
ile meyvalıklar tesisin~ karar ver
miştir. 

Vilayet ziraat müdürlüğü de ağaç 
dikme mevsiminin hululü münasebe
tile faaliyetini arttırmıştır. 

Dün sekizinci asliye ceza mahke
mesinde devam edilen muhakemede 
kitaphanenin sabık müdürü Zahir, 
depo memuru Lutfi, kitaphanenin ya 
hancı diller kısmı tasnifcisi şair Salih 
Zeki Aktay dinlenmıştir. Şair Salih 
Zeki, bu mesele ile a'akasının ~sla 

mevcut olmadığını ve kendisinin bu 
kitapların muhafaza ve temizlenme. 
sile alakası bulunmaıiığını söylemiş, 

ve diğer şahitlerin is!icvabını talep 
etmiştir. Dava diğer şahitlerin din
lenmesi için başka güne kalmıştır. 

Hiç Ihrsızlık Olmadı 
Son 24 saat zarfında Istanbul ve 

mFılhakatında hiçbir hırsızlık vakası 
kaydedilmemiştir. Bu yıllardanberi 
!lk defa vaki olmakt::ı.dır. Geçen yaz Heybelhdada yanan 

çamların yerine yeniden çam dikil
mektedir. Şimdiye kadar 1200 fidan 
için çukurlar açılmış ve dikme ame- Yılbaşı T illi 
liyesine başlanmıştır. Maarif Vekaleti, lise ve orta mek-
Diğer taraftan Beykozdaki orma~ teplerin yılbaşı münasebetile 8 gün 

ağaçlan fidanlığından son iki ay 1 tatil edilmesini muvafık görmüş, bu. 
çmde 62 bin fidan tevzi edilmişti~ 
Ayrıca Büyükdcreclekı meyva ~ı- nu alakadar bütün mekteplere bildir-

danlıg-mdan da şimdıyc kadar 40 bın miştir. Tatil 30 kanur:uevvel cumar-
1 tesi akşamından itibaren ikincikanu. 

.-ışılı meyva fidanı halka satı mıştır 
Her iki fidanlıkta da ıevzıata devam nun 8 inci pazartesı sabahına kadar 

devam edecektir. EcnPbi ve akalliyet 
edilmektedir. mekteplerile resmi ilk mektepler hak 

Tanzimat 

Konferansları 
Tanziınatın yüzüncü senei devri

yesi münasebetile Unıversite Rektör
lüğü tarafından ihzar edılen büyük 
eser yakında ikmal ~dilecektir. Bir 
taraftan bu eserin hazırlıkları devam 
ederken, diğer taraftan da yine Tan. 
zimat hakkında bir k')nferans serisi 
de tertip edilmiştir. Edebiyat fakül
tesi doçentlerinden Sabri Esen tara
fından Eminönü halkevinde verile. 
cek olan bu konferanslara kanunusa
ninin ilk haftasında b:ı§lanacaktır 

kında henüz bir karar verilmemiştir. 

T A K V I M ve H A V A 

22 İlkkanun 1939 
CUMA 

12 nci ay GUn: 31 Kasım: 45 
Arabt: 1358 l:lumı: 135;i 

Zilkade: 10 BlrlncikAnun: 9 
Güneş: 7.22 - Öğle: 12.12 
İkindi: 14.32 - Akşam: 113.43 
Yatsı: 18.22 - İmsfik: 5.35 

- Hava Vaziyeti -

Konferanslar: Tanzimata umumi bir Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı 
bakış, Reşit Paşa, Tanzimatta edebi- nan malumata göre hava yurdun Doğu 
yat, Tanzimatta resim ve ressamlar, bölgesinde az bulutlu, Akdeniz kıyıları ile 
Tanzimat ve musıki., Tanzimat ve Orta Anadoluda çok bulutlu ve mevzu ya 
gazetecilik, Tanzimat ve tiyatro, ğışlı, diğer bölgelerde umumiyetle kapalı 
Tanzimat ricaline dair hatırafar ve ve yağışlı gec;miş, rüzgt\rlar Trakyada ŞI 
Tanzimatta Istanbul olmak üzere 9 mali, Egede Garbi, diğer yerlerde Cenubt 
konferanstan ibaret :>laea~tır. istikametten orta kuvvette. Trakya, Ko 

caeli ve Ege bölgelerinde kuvvetli, Mar 
Esnaf Hastanesi Genişletilecek mara ve Ege denizlerinde lodostan, Kıı 

Vali ve Belediye Reisi Esnaf Ce- radenizin Garp taraflarında karayelden 
miyetleri hastanesinin tevsii icin 50 fırtına ~eklinde esmistir. 
bin liralık bir iane toplamaları hu_ Dün İstanbulda hnva kapalı v~ yağışlı 
susunda Esnaf Cemiyetine müsaade gec;miş, rüzgllr Şimal istikametindrn sani 
vermiştir. yede 10 - 14 metre stiratle esmiştir. Sa 

at 14 de hava tazyiki 1001,3 milibar idi 

C. - Ort<ımcktcp son sınıfını biti
renler, devlet imtihanına tfıbldider. 

Bu imtihan ort<ımektebi bitirme imti
hanıdır. Devlet imtihanında muvaffak 
olanlar, liseye girerlerken Ayrıca im-
tihana tAbi tutulma7.lar. 8. - Trabzonla latanbul arHı kaç Meclise Gelen Layihalar Sühunet en yüksek 14,8, en dıişfık 5,5 

santigrat kaydedilmistir. 
• .nlldlrT Ankara, 21 (TAN) - İstanbul ad. 

S. - Topkapı mUzeslnde h ırtıtlyan. C. - !5l8 mildir. liye binası inşası i~in 940 - 942 se-
larca pek mul<addeı addedilen a ltın • nelerine sari taahhüde girişmek için Dan akşam hava birdenbire bozmuş, 
mahfazalı bir el var. B u ~ı klm'n efl- 8. - Bir mit kaç metredlr1' mezuniyet itası, Anhkva. İskende- fırtına başlamıştır. Karadenizde müthiş 
dlr? C. - Deniz mUi, bir kilometre 852 run elektrik müesseselerinin mahalli bir Batı fırtınası hüküm sürmektc>dir. Ge 

c. - Tamltcl, yani vaftizci Yahya- metredir. İngiliz mili, bir kilometre b 1 d' 1 d . h kk d e e ıve ere evn a ın aki kanun miler Bo~azdan dışarı c:ıkamamıfil:ırdır. 
nın. bl?lm Uıb!rlml7.le Yahv-ı nı>vl!am- 609 metr!'dir. ı ı· 'h ı' h'.k" M l ·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ayı aannı u um~ ee~e RÖ~ Ha~~n anlıyan~r budn nn~ın kH 

dermiştir. laması ihtimalinden bahsedUmcktcdir. 

Fırtına Çıkb 
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ndanın Tr ya ımız ro a 
Ku reli 

Yazan: Omer Rı1J1Cı DOCRUL 

A miral Von Spcc Cep Kruvazö
rünun akıbeti bütün dlinyayı 

meşgul etmlye devam ediyor ve ha
disenin iç yüzü günden güne aydın. 
lanıyor. 

'' V on Spee ,, nin Bir Blöfe 
Yazan: B. FELEK 

O kuyuculanrnızdan bir çoğunun 
keyfine gittiğini aldığımız 

mektup ve telefonlardan anladığı .. 
mız "tramvay,, dan bugün de inmi .. 
yeceğiz. 

İngiliz kruvazörlcriylc muharebe. 
ye tutuştuktan ve hırpalandığı de
recede belkl de daha fn7Ja hasımla. 
nnı h;rpahyan Amir!l Von ~p~e, 
nihayet :Montewdco limımına ıltıca 
etmiş, orada kendini toparlamak için 
fırsşt gözetmişti. 

Kurban Gittiği Anlaşılıyor Hava yağmurlu olunca tramvay• 
lar kalabalık olur. Gerçi bir arabaya 
18 oturan, 10 da aynktn dikilen yol
cudan fazla alınmıyacağı hakkında 
duvarlarda ya7.ılpr vardır ama o ya .. 
zılnl' mahallebici dükknnlnnndaki 
(Ah min - el'aşk) liivhaları gibidir. 
Ok~nsun, itibar edilsin diye değil 
süs olsun diye asıldığından kulak a
sılmaz da arnbnnın ye yolculann ta
hnmmiilii bitinciye kadar insan bin
dirilir. Hepimizin bildiğimiz bu is· 
karçn nakliyat aleyhindeki idarenin 
memurlarına verdiği bir emir yok. 
tur. Lehinde de olmadıi:rt gibi. 

Liman Dışında Uç 
Küçük Kruvazörden 
Başka Gemi Yokmuş! 

İşte bu sırada biltün dünyayı bir 
çok haberler sardı. Bu haberlere gö. 
re l\fontevideo limanı hari~inde Al
man zırhlısmı bekliyen lngiliz ve 
Fransız kruvazörleri ve 7.ırhlılan ım. 
at başında artıyordu. Hatta bir aralık 
snffıharp zırhlısı Renown ile tayya. 
re zırhlısı Ark Roynl buraya getiril
miş, bir Fransız kruvazörii de vaka • 
yerine yetiştirilmişti. Bu yüzden bü
tün dünya, Amiral Von Spee'nin li
mandnn çıkar çıkmaz hakkından gc. 
lemiyecc~i kuvvetlerle karşılaşarak 
imha edileceğine inanmıştı. 
Meğer bütün bunların aslı yok. 

muş. 

İngiltere Bahriye Nımn l\lister 
Churchill "Von Spee,, nin intiharı 
üzerine söylediği nutukta bu hakika. 
ti ifşa etmiş ve hadise yerine ancak 
Cumberland adını taı:ıyan bir kru
vazörün yetişebildiğini söylemiş ve 
bu sırada Renown i1c Ark Royal'in 
de binlerce mil mesafede bulunduk. 
lnnnı ilave etmişti. 

Vakn yerine yeti en Cumberland 
knıvazörü de Von Spee'ye faik olan 
bir zırhlı değildi. Bilakis onun geri. 
sinde idi. 

Fransız donnnmnsma men!liup hiç 
bir kruvazörün de vaka yerine yetiş. 
mcsine imkan bulunmadığı apaçık 
nnla ılıyor. 

Kumandan Langsdorf 1un Cenazesi Kaldırırdı 
Londra, 21 (Hususi) - Von Spce 

kumnndanı Langsdor! un bugün Bu
enos Ayreste fevkalade askeri me
rasimle cenazesi kaldırılmış. cenaze. 
de Von Spee cep zırhlısının zabıtan 
ve mürettebatından başka, İngiliz 
bahriyesinin mümessilleri bulunmuş, 
İngiliz bahriyesi namına ayrıca bir 
çelenk de gönderilmi~tir. Kumandan 
Langsdorf, geçen salı akşamı zabit. 
lerile uzun uzadıya konuşmuş, o ak
şam bütün hususi eşyasını dağıtmı~ 
ve onun mühim bir karar verdiği an
laşılmıştı. Ertesi sabah, kumandanın 
emirberi, odasının zeminine serilmiş 
bir Alman bayrağı azerind.? kanlar 
içinde yüzdüğünü görmüş ve vaziye. 
ti bildirmiştir. 

Bugün bütün dilnya matbuatı bu 
hadise ile meşgul olduğu ve bu ha
diseye en önemli mevkü verdiği hal
de Alman gazeteleri ancalt bir kaç 
satırla kumandanın feci ölümünden 
bahsetmektedir. 

gul olmakta ve bu bahse c!air yazılar 

yazmaktadır. Times, kumandan Lan. 
gsdorf'un şerefli bir denizci o!duğu

nu yazmakta, fakat onun gibi bir çok 
larının liderlerinden tiksine tiksine 

ona hizmet ettiklerim kaydetmekte. 
dir. Daily Telegraph, intiharı, Bit.. 
lerin emrine karşı bır protesto ~ay
mak hususunda diğer gazetelerle bir .. 
leşiyor. 

Fransız gazeteleri, kumandan Lan. 
gsdorf'un ticaret gemilerini batır

mak hususunda takip ettiği hattı ha.. 

reketle lehinde olmıyan bir tesir bı.. 
rakmamış olduğunu, fakat Berlinin 
aldığı yanlış malumat yüzünden ge
misini batırmakta istical ettiğini ve 
bundan duyduğu hacalete karŞ'I ge
lemiyerek intihar ettiğlnı yauyor. 

Almanlar Zigfrid 
Hattını Uzatıyorlar 

Dutroyerler tarafından batırılan bir Alman denizaltı gemin 

(Bu re.im, bir denizaltımn batırılıpnı tubit eden ilk lotoiraltır J 

Uç Günde "Ursula,, 
Batırılan Ussüne 
Gemiler Döndü 

Londra, 21 (A.A.) - Son üç gün 
zarfında Alman tayyııreleri, ikisi bi. 
taraf. yalnız Uçü harp gemisi olmak 
üzere 35 gemiye taarruz etmişlerdir. 

Bir sahil muhafaZ3 gemisi ile altı 

Londra, 21 (Hususi) - Kölm sı
nıfından 6000 tonluk bir Alman zırh. 
lısını batıran İngiliz denizaltı gemisi 
Ursula, bugün geri dönmüş ve fev
kalade merasimle karşılanmıştır. 

Yağmurlu havalarda içerideki 
, yolculnr, dışarıdalôlerc acırlar. O. 
ı nun için sıkışıklıktan şikayet edenler 
1 az olur. Az olur ammn ne de olsa bir 
1 an gelir ki; artık nefes alınamaz o. 
i lur. O zaman ufak tefek sesler çı.. 
i kar. Dün böyle yağmurdan kaçan-

ı
• Jnn taşıyan bir posta arabasına gir. 
miş bulundum. Bir hnyli eğlendim: 

1 doğrusu. Yolculardan iri yapılı, katı. 
birisi Kumkapı şivesiyle: 

- Zo!, zorlamayın! Pestil olaca~ 
ğız. Diye seslendi. 

- Odundan pestil olmaz. Kasavd 
çekme! Diye bir ses cevap Vt!rdL La.. 
kin kalabalık o kadar çok ki, sesin; 
biribirine ancnk bir bıçak sırtı m:al..: 
olan kafnlann hangisinden rtktığt 
belli olmadı. Öteki: 

- Bana mı söylooorsun? Diye ö. 
tekine berikine soracak oldu. G~ 
lümsedilcr ve bnşlariyle "hayır?n: 
işareti verip döndüler. 

Bir diğeri yanındakine öyle sor. 
da: 

- Şu nynk senin mi, benim mi? 
Anlaşılan nyaklar birbirine karış.. 

mış. O cevap verdi: 
- Benim nyağnn! 
- Öyle ise kendi gövdenin altına 

çelr! Kasap sıpası gibi açar da ayağı. 
nı benim gövdemin altına kaydırır. 
san, ben ayaklanmı koyacak yer bu.. 
lamam. 

- Peki eff edersiıi! Diye kısa kes. 
ti. İnsaflı adammış. Ben olsam: 

Fakat bu sırada İngiliz ve Fran
sız propagandası fevkalaıle hüner. 
le faaliyete geçmiş ve bütiin dünyayı 
l\lontcvideo sularında, karşı durul. 
maz, muazzam bir kuvvetin bekledi. 
ğine, ikna etmiştir. llnlhuki oradaki 
kuvvetler daha önce harhe giren ve 
hırpnlnnan iki İngiliz hafif kru\'azö
rü ile Cumberlnnd kru\'azöriinden 
ibaretti. Ve Amiral Von Spec bun. 
lorla bir kere daha sa,•aşa girebilir, 
belki de bunlara çok of:ır zararlar 
l•crir........hclkiJlc. clkrindc.n kurtulu~ 
çal'r."i.ni htılnrdu. 

Fakat Alman bahriyesi neşrettiği 

bir tebliğ ile kumandan Langsdorf'
un hareketini anladığını ve takdir 
ettiğini ve bu hareket;n Alman ana
nesine uygun olduğunu bildirmekte-

Londra. 21 (Hususi) - Almanya. balıkçı gemisi batınlmıştlr. 
Fransız donanmast kumandanı A

miral Darlan diln İngiltere Bahriye 
Nazın Mister Çurç.11 ile görüşmüş, 
bugün de İngiltere ıtrah tarafından 
kabul olunmuştur. 

- Cebine koy efendi! derdim. ,, 
(Aman efendi lafı etıniyeyim: 

(Vii .. NCi) pek sinirleniyor. Halbul..i 
dört gün evvel gazetecilerin çayında 
herkese beyefendi diye hitap ediyor .. 
du. Dernek bu eski tabirlerle arası 
sonradan açılmış olacak: Affedersi .. 
niz! l\levzuu deği tirdim.) Kalabalık 
bir tramvaydn bilet kesmek. Nasret

Fakat İngiliz \'e Fransız propa. 
j!ımıfası, bütiin dilnyavı sardığı J!ihi 
ncrlinin göziinli de ;\'ıldırmıştı. Ber. 
lin. Graf Spee'yi imhadan başka ça. 
re bulunmndıj!ına inanıyor ve her 
n.! pnhnsına olursa olsun ıreminin ele 
~ilsmesinc mfıni olmak, fenni e ra. 
rmclnn hirinin de fü?r<'nilmcsine kar
şı gelmek İt"İn geminin batırılmasını 
emrcdi;\·ordu. 

Bcrlinin emri yerin!? getirilmiş ve 
bö~ lece diinynnın en bii:viik propa. 
,:rnnda faaliyetini idare eden Berlin. 
bir nropnı;rnnda uğrunda biiviik ve 
tclfıfi edilmez hir zıyan uğrn°mıstır. 

Bilhn sa Amiral Von Spee knman. 
«tanının intiharı ve hiiylcce Bcrlin. 
den aldığı emirlere karşı hütün diin. 
yomn takdir ile karşıladığı bir pro. 
tcstoda bulunması Jıfıdise:ve daha fe
ei bir rnahl~·ct vermiş ve facianın te. 
sirinl kat kat arttırmıştır. 

lluliisa hu tarihi hndisede propn. 
ganda biiyiik bir rol o,·namı \'e bu 
propaıtnndn harbinde Almanya mağ. 
lı'io edilmh~tir. 

Bükreşte Üç 

Propagandact 
Tevkif Edildi 

Bükre~, 21 (A.A.) - Nasyonal 
köylü partisi mebuslnrından üç kişi, 
kahvelerde ve umumi toplantı yer. 
lerinde efkan telaşa verecek mahi
yette havadis neşrettiklcrinden dola
yı tevkü edilmişlerdır. Kasdımah. 

ısusla haber neşrinin, kanunen ceza. 
yı müstelzim olduğu malümdur. Bu 
üç mebus, ıfleri gelen şahsiyetlerden 
değil. alelade tahrikatçı kimseler ol· 
duklanndan, tevkif hadisesi etrafın. 
da tefsir ve mütalea dermiyan edil
memektedir. Mevkufiar adliyeye tes 
lim edileceklerdir. 

İsvcçtc Mecburi Askerlik 
Stokholm, 21 (A.A.) - Mebusan 

meclisi, mecburi hizll:ıetin kabulüne 
dair olan hükumet teklifini kabul et
miştir. Bundan başka, parlamento, 
kabul ettiği diğer bir kanun projesi 
ile, harp veya harp tei-ılikesi vukuun 
da, sabotajcılara ve casuslara. karşı 

alınması icap eden tedbirleri ittihaz 
hususunda hükumete salahiyet ver. 
miştir. Hükümet, teıefon mükalema. 
tile mektuplara sansür vazetmiye ve 
bunları zapt ve musadere eylemi
ye de salahiyettardır. 

dir. 
V on Spee neye kurban gitti? 

nın Zigfrid hattını Belçika ve Ho., Norveç sahilleri açıklarında bir ln.. 
landa hududuna doğru uzatt1ğı ha- gillz deniz tayyaresinin bir Alman 

Bugün Fransanın s:ılahiyettar şah
siyetlerinden biri beyanatta buluna
rak Von Spee zırhlısının, bir blöfe 
kurban gittiğini söylemiştir. Çünkü 
bu şahsiyete göre, Von Spee'yi, Mon
tevideo limanı haricındc ancak iki 
küçük İngiliz kruvazörü ile Cumber
land adındaki kruvazör beklemekte 
idi. İngiliz zrrhlısı Renov'l ile İn~iliz 
tayyare zırhlısı Ark Royal ise bin
lerce mil mesafedekı Riyo de Jancy· 
roda bulunuyorlard1 ve bunlann 
vaka yerine yetişmeleri imkansızdı. 
Saliı.hiyettar Fransız, Fransanın 

Dunkerk knıvazöriinün vaka yerL 
ne yetişmesinden bahı12 d:ıhi lüzum 
bulunmadığını söylemiştir. 

ber verilmektedir. Bunun sebebi an. tayyaresile harp ettikten sonra dü. 
!aşılamamıştır. Çünkü Almanya.. şürüldüğüne dair bugünkü AlmRn 
nın Belçika ve Holanda tarafından resmt tebliğindeki haJ?eri hava neza· 
taarruza uğraması ihtimali mevcut reti tekzip etmektedir Alman tay. 
değildir. yaresl kaçmış ve İngiliz tavvarcsi 

Deniz harekA.tı hakkında alman tin Hocanın kalabalıkta eşeğin kuy. 

Bu da Von Spee'nin harp etmeyi 
göze almamakla ve kendini batır .. 
makla tam man:ısile boş yere gitti
ğini göstermektedir. 

Bugünkü Londra gazeteleri Von 
Spcc kumandanının 8.!ubeti ile meş.. 

Sovyet - Rumen 
Hududu Açıldı 

Bükreş, 21 (A.A.) - Sovyetler ta. 
rafından işgal edilen Romanya ile 
Polonya arasındaki hudut, Sovyctler 
birliğinin Polonya G~liçyasını ilha. 
kından beri ilk defa olarak dün a
çılmıştır. Romanya ile Sovyet Rusya 
arasında işliyen ilk ır.arşandiz tren
leri hududu geçmiştir. 

--o---: 
Alman - Rumen Ticaret İtilafı 
Bükreş, 21 (A.A.) - Havas: 
Almanya • Romanya iktısadi mü. 

zakercleri bu akşam iki memleket a
rasındaki mübadelenin umumi şart. 
lannı tesbit eden bir anlasmanın ak. 
dile neticelenmi~tir. 

son haberler şunlardır: ruğunu kesmesinden daha güçtür. 
Muhterem yolcularımız da bilet pa. 

üssüne dönmüştür. 

İngilterenin şark kısmı 1lzerlr.de 
hüviyeti meçhul tayyareler görül. 
müştür. İngiliz tayyareleri yükselmiş 
se de ne harp olmus. ne de tehlike 
işareti verilmiştir. 

Harbin bidayetinde :zaptedilen Al. rası vermeyi yosmalnrın öpücük 
man bandıralı Cap Norte yolcu va. vermesi gı1>i giiçliilde kabul ediyor. 
puru, bugün bir İnıriliı limanına gö. lar. Arabaya girer girmez arka sn .. 
türülmüştür. • hanlıkta yiizünii kapalı parmaklığa 

Dün lngilterenln şimali şarki a~ 
ğında bir mayine çarparak batan 
449 tonluk İsveç bandıralı Mara va

Hitler, Stalini Tebrik Etti purunun batışına büyük bir kalaba
Berlin, 21 (AA.) - Hitler, bugün lık şahit olmuştur. Kazazedelerden 6 

Staline, aşağıdaki telgrafı gönder. kişi kurtarılmıştır. Tayfadan 7 ki-
miştir: şinin öldüğü zannedıliyor. 

Doğumunuzun altmışıncı yıldönü. İsvcçin 1818 tonluk Alolbratt vapu 
mü münasebetile en samimi tebrik. ru mayine çarparak batmıştır. Leton 
lerimin kabulünü rica ederim. ya Almanlannı nakletmekte olan 

Bu vesileden istifadE' ederek şah. Gneiseman Alman vapurunun 15 gün 
si saadetiniz ve Almanya ile dostluk evvel 900 mürettebatı ile birlikte 
münacıebetlerinde bulunan Sovyet.. battığı bildiriliyor. Uko ismindeki 
ler Birliği milletlerinin mesut istik. Estonya vapuru bir Al'man tayyare.. 
bali husu~unda en iyı dileklerimi si tarafından battnlmıştır. Tavvare 
ar7.eylerim. mitralyöz ateşi açmıştır 

c;evirip, dünyaya küskün tavır alan 
yolcuları da biletçiler tanımış olına
Jrlar ki; muttasıl onlara musallat o .. 
luyorlar. 

Bunlann içinde ekserisi biletsiz 
çıkıyor. Hatta araba h~tnsyondan ay. 
rılır ayrılmaz gelen biletçiye: 

- Şimdi hindim! Diyenler o\nyor. 
Halbuki liiaknl on kişi bulunan o sn. 
hanlığın tam dibinde olduğuna göre 
ya yalan söylüyor, yahut. .. yine ya. 
lan söylüyor. 

Tabii biletçi yutmuyor. Bu yüz
den münaknsalar da oluyor. Ben sL 
ze onu anlatacak değilim. Bi7.im su. 
lan sızan arabada bilet toplarken 
kondiiktör ~ordu: 

- Çeyreği kim verdi? 
- Ren, 
- Ben, 
- Ben, 
- Yahu! elimde bir tek ceyrck 

HAİ)iSELERİN iÇYUZU 
\'ar! Üçiinüz birden mi verdiniz? 

Bu iiç yolcudan birisi ntıldı: 
- Kokla! Sarmısak kokuyorsa 

benimdir. 
Biletçi parayı kokladı -çe eülüm. 

siyerek: • 

• 

• 
' 

Norveçte 4 Alman casusu tevkil olunmuştur. Bi· 
mi kadın olan bu casualann tevkil edildikleri 
hükiımet tarafından uzun z:aman gizli tutulmıq
tur. Bu wrede, diğer casusların bu tevki/attan ha
berclar olmalarına ve tetlbir almalanna meydan 
verilmemiştir. Haber verildiğine 11öre, ,ündi ya
kalandıklan ilan olunan bu ccuu•lann verdikleri 
mühim ipuçları, Norveç zabıtasına, Nazi casus
larının N.~rveçteki bütün faaliyetlerini nihayet
lendirmek imkanlarını kazandırmıştır. Bu casua
lann tevkil olunduk/an haberi, Almanyada. bü
yük bir hiddet uyandırmıştır. 

* Söy1enildiğine göre, çok yakında Bel~atta hir Balknn 
J(oııfcrntısı toplanacaktır. Bu toplantının ga,rcsi, bu se. 
fer, Dalkan statükosunun muhafu:ası için çok kat'i ted
birler almak, ve Balkan memleketleri arasında m~vcut 
bulunan bütün ihtilfıflan, -hiç olmazsa- asgari be~ 
sene ic;ln, tamamiyle halletmektir. Bu toplantıya, hiç 
bir biiyük ve yabancı devletin hiç bir surette istirnk ve.. 
ya ınüdahalesi btenilmemektedir. 

* Macamtan, Romanyadan, Tran•ilvanycidaki le· 
baası için, husuri bazı haklann tanınmcuını üte-

miıtir. Macaristanın; Alman ordularının, Roman· 
yayı i6tila etmek üzere keneli topraklanndan geç
mesine • muhtelif tekliflere ve vaatlere rağmen -
müsa.aılekar davranmaması Romanyada büyük 
bir •empatİ ile karıılanmııtır. Bu sempatinin, bu 
iki milletin bu huıwta anlCJfmcuını kolaylaştıra
caR-1 kuvvetle umulmaktadır. 

1 * 
Alın:myanın. harp etmiye ekeri~li yalnız dört kruvn. 

7.i.irü kalmıştır. Fransız ve İngiliz donanmasında Gl 

kru,·azör bulunduğunu hesaplıynn Almnnlnrın, artık 

denf7lt•rıien --daha büyük hezimetlere ui!ramadan-

ellerini t'ıolu•rPklPrİ ııınnılmaktaıln•. 

* Sulhperver •iyasetini ilan etmif olan Bulgari.ta· 

nın, toplanacağı bildirilen yeni Balkan konferan
a.nda mü,külat çıkarmıyacağı •anılmaktadır. 

Bul11ar ordumnun, birçok nmllanm terhi. etme
si, bıı iimüli kuvvetlendiren H.ili. deliller arannda 
.aydma'lttaaır. Söyleniltliğine göre, Bulgarlar, 
bugünlerde, ortlularının kadrosunu, harpten ev
velki haddine indireceklerdir. 

- Sarmısak kokuyor. 
- Tamam! Renimdir. Şimdi pas-

trrmacıya para bozdurdum. İste pas. 
tırrna paketi. 

Bu ispat üzerine ötekiler: 
- Ri:r:im ('eyrek ne oldu ya? Gibi 

bozuk düzen taf ettiler ve bilet kes· 
miye kalmadan kapının aralığından 
aktılar. 

Ne yiiriimck kabil, --dedim ya-
ne kıpırdamak. BiJctd soruvor. 

- Bu kiife kimin? 
Ses yok! / 
- Yahu bu kiife kimin divorum! 
Yine ses yok. 
- Atalım! Öyle ise! 
- Elini bile siircmczsin! Hem o 

küfe değil, sepet. 
- Bayan! Ben ldifcyi de bilirim 

sepeti de ... Böyle kiifc .• 
- Kiife değil. sepet! 
- Sepet değil, küfe! 
- Aaıı! Sen deli misin avol! !\lal 

benim. Rilmez miyim, hen küfe mi, 
sepet mi? 

- Hanım --ay, şe:v- havan mı. 
"ın, nesin! Bu sepet küfesini nrnhsı. 
'1"" indir . 

İçeriden sc ler: 
- indir kiifeyi! U7.1m cfme~ 
Ve böylece ynknmr vnğor. "eller 

(Devamı 4 üncüde) 



' Tiyatro: 
TAN 22 - 1Z - 939 

)VIUYEI IE: _ Namus Üzerine Verilen Sözler 
BORSA RADYO 

ikizler / Vergi Tahsnatının 
.. Fazlalaştığı Görüldü 

B ilet gtşesfne ya1ı:laştıfmı ııamıın, gar- ' 
dfbn ki, pl.Anda bütQn numaralar Dün Vilayette mutat müdürler 

toplantısı yapılmıştır. Toplantıda 
darp işaretiyle çiz!lmlı.- verilen izahata göre, defterdarlık 

- Yanyana tıç koltuk yok mu ~endlm? Hazirandan Teş:rinsani gayesine ka-

Fransa Harp Mesuliyeti 
Hakkında Bir "Sarı 

Lon<h-a 
Nevyork 
Faris 
MilAno 
Cenevre 

%1 - ıı - 1939 

5.24 
ııo.38 

2.9222 
8.74 

%9.315 

ANKARA RADYOSU 
Tflrkiye 
Tfb:'Jdye 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 

)alga Uzunlu!D 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. P. 31.7 m 9465 Kr~. 20 Kw. 
.Aınsterdani 69.3480 Cuma, 22. 12. 1939 - Hayır, yalnn: lld koltuk var. Üçün- dar beş ay zarfında mülhakat ta da.. 

eG711 başka ımadlı.n vereceği.%.. hil olduğu halde 16,586,713 lira ver-
B\trada mutlaka (vestfyer) ~ uğramaı?a gi tahsil etmiştir. Bu miktar taha.k

da pek 0 kadar Ulzum görülm!iyor. Bir- kuk eden miktarın yüzde seksenidir 
~an paltolarını. p.pltalarmı muhafıl7..a ve geçen senenin ayni aylarına niS
ediyorlar. Yerlerl.mlze ilerlerkP.n, ayakla- betle 937,602 lira fazladır. 

Kitap,, Neşrediyor 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Madrid 

.21.72 
0.97 
l.6025 

lit61 

12.80 Program ve Memleket saat ayBTt., 
12.35 Ajam ft Meteoroloji haberleri. 
12.!50 Tiirk Müziği (Pl.), 13.30 - 14.00 Mü
zik: Hafif müzik (Pl.) 

nmıZlll altında Şam tıstığı kabuklan çı- Srhhiye Müdürlfü%ü son iki ayda 
tırdıyor. Koltuklar rahat~.. Bilet me- 2,044 evde bit aramast yapmış, 
murunun ihtarına rağmen, :ranımızdakl 14059 parça bitli eşya fenni surette 
~ler bot- tathir edilmiştir. 

Uı:a.kta kalan arkadaşrm, bir Arap atı Son iki ay zarfında şehirde 387 
~e beş ırmıyı birden atlay1"ercU. hırsızlık, 206 yaralama, 3 cinayet, 
Yanmuzdald. koltuğu lşl{al etti. Ya koltuk 43 yangın, 56 yankesicilik, 49 fuhuş 
Ah.ipleri gelirse- Elbette onlara da bir vakası olmuştur. 
yer bulunur... Yine son iki ayda 3500 mükellef 

Daha perden.tn açılmasma yanm saat ameleye Çatalca - Büyftkcekmece 
"Nr. Burada bana çocukluğumu hatırlııUın ile Yalova - Karamürsl yollan yap_ 
btr hava tenef~ ediyorum_ Kemanı tırılmıştır. 

Memduh efendinin lncesaz takımı nerede? Bu müddet zarfında da Romanva
M""osyö Ton1 Gurokun z.iri id::ıreslnde;d dan 2643, Bulgaristandan da 4367 
orkestra heyeti, İspanyol marsını neden muhacir getirilmi~ ve mürettep ol-
çalmıyor acaba?. duklan yerlere gönderilmiştir. 

Neredeyim? Silkindim, kendime gel- Ş~~irA dahi.linde 10,532 köpek, 682 
dtnı._ D1reklerııram tlyatrolannda de~i- kedı ıtlaf edılmiştir. 

llm. Şehir tiyatrosunun komedi kısmın- Toplantıda bu mesai etrafmda ten-
·dayım.. kitler yapılmış, yeni tedbirler karar

• 
Bir pfyes, ek!'ıerlya :rerıf oynandığı rn-

man tenkit edilir. Halbuki, bu akşam gör
düğilm piyes, hayli zamandanberi oyna
nıyor. O halde bu ya:ı:.ım, bir tenkit de)'.til. 
Sırf gördüklerimin bende uy:mdırdıl!ı fi
ktrlerden ibaret. (İkizler) bütün ;od~ller 
gibi, neşesini, mevzuunu, karışı~ tesadüf
lerden doğan tuha!l.ıklara medyun bir t>l
ye.. 

Mevzu tahlile deı;nez. Halk vodvlllerde 
e1aıeriya birinci perdede vakayı ve eşha
sı tanır, fkJncl vaka kördüğüm olur, fl
·çO.ncüde de her şey düzelir ve vaka hal
kın temenni ettiği bir neticeye bailana
rak, ı>@Tde düşer.. (İkizler) vodvlllerde 
ilk deta görünmüyor. İki adamın hirblı-1-
ne benzemesi, tablatile blrço~{ yanlışlık
lara sebebiyet verdiği için, ikizlik mese
lesi, vodvil muharrirlerine iyi bir serma
ye olmuştur. Vodviller, halkı en çok eğ
lendiren pty~le'l'dir. Yazması, bilhassa 
07nanmam da hayli gQçtür. 

(İklı:ler) halkı gQldürdü. Fakat iyi rry

nıuunadı. Piyesi kurtaran. Hazım Kör
mQkçQ'ntın kuvvetidir. Ve bütnn vaka 
omın l!'tratnıda dönüyor. Bu rolOn bir baş~ 
Jca artiste verilmesi fhtimalini d{lşfinerek 
korkudan titredim. O zaman (İkl7.ler) in 
doğumlarfle vefattan bir obı;aktı. Rlr 
değil, ik!. cam blrdt"n kurta'l'dı~ı için HA-
2!Ima ~kkür etmek Hlzım geliyor.' 

Artistlerde tfılQatçılığa büyük bfr he
ves farkettim. Bu kusu'l'dur ve bunda hiç
bir artistin hakkı olmadığını unnediyo
nım. Büyük mlzan•enli operetlerde belki 
bir neşe salçası gibi, arada yuvarlanan 
pek yerinde ııarfolunmuş bir tP.kerleme 
geçer... Fakat İkizlerde gördiiğüm gibi, 
artistleri aralarında güldüre~ek piyesten 
hariç cümleler, komedi kısmının şahsiye
Unl kaybettirir 

Artist, piyes sahibinin ı;izdi!tt kadrodan 
harice çıkamaz.. Biltün inceliğini, ruhunu 
o ~ve içinde gösterecektir. Bunu glls
teremeylp, kendi karlhasile seyircileri. 
eğlendirmek lste~e, artist dP.~11 , yerinde 
141' ı<öyliyen bir hazır cevaptan başka bir 
5ey değildir. 

Muammer Karaca, Tekin rolünü pek 
g\lzel oynadı. (Tosun) rolünü yapan ar
tiste gelince; ~k gayri tabiiydi. Başııra
caıtı rolde, gülünç olması lazım geldiğini 
anlıyoruz. Fakat bir sanatkar, hunu an
cak kendi sarıııtlne borçlu olmalıdır. Yok
sa, sanatterı dnhl olmıyan her hangi bir 
adam da yüzünü boyayıp, kafasına bir 
kfilah giyerek, ortaya çıksa; herkes ha
line güler, ııanatine değiL. 

Sonra, fena yapılan bir lehçe taklidi 
ıdar soğuk bir şey tasavvur olunur mu? 

"Jndan dolayı herkes (meddah) Cllamaz-
(Tosun) un ennenl lehçesini taklit et-

laştırılmış ve favdalı kararlar veriL 
miştir. İki av so.nra bu toplantı tek
rar edilecektir. 

MAARiF VEKiLiNiN 
Malatyadaki Tetkikleri 

Malatya, 21 (Hususi) - Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel, lisede uers
lerde bulunmuş, bir cok maarif mü
esseselerini ve fabrikaları ziyaret 
etmiştir. Belediye tarafrndan verilen 
zivafette Belediye Reisi, Malatya 
halkının Mi11i Şefe o1an ebedi baı':flı
lık ve hürınetlerinin iblağını rica et
miştir. 

Sıhhiye Vekili Ad anada 
Adana, 21 (A. A.) - Sıhhat Veki

li HulUsi Alataş buraya gelmiş, bü. 
tün sağlık müesseseler:ini gezerek 
tetkiklerde bulunmuştur. Adana 
Klübündeki ziyafette memleket me
seleleri üzerinde samimi konuşmalar 
yapılmıştır. 

Müessif Bir Ölüm 
Leskovi.k eşrafından ve sabık Dü

yunuumumiye Müdürlerinden olup 
nisaiye mütehassısı profesör Doktor 
Fuat Fehim, ve Mmtaka Ticaret Mü
dürlüğü raportörü Cevdet ve Arna
vutluk Elçisi Asaf ve Üsküp Başkon
solosu Sermet Caculilerin babalan 
Ahmet Fehim Caculi dün rahmeti 
rahmana kavuşmuştur. Cenazesi bu
.r:riin Cuma namazım müteakıp Tcş.. 
vi.kiye camiinden kaldırılarak Zin
cirlikuvudaki Asri Mezarlığa defne
dileeektir. Mevla Rahmet evliye. 

meslndeki mak!;(ldı, bir türlil e!llıyamadım. 
Ehemmiyetsiz görünen utak bir rolde 

cidden muvaffak olan uşak Hasan vazl
feı;in1 yapan Yaşar Özsoydur. (Antuan) 
serbest tiyatroyu tesis eylediği zaman, 
oynadığı bir uşak rolü ile (Piyer Vol!) un 
- o zam.an için - en hazmı güç bir pi
yesini kurtannı~tı. 

Bunu, ne zaman kendisine hatırlatsam, 
güler: 

- Ufak rol yoktur, ufak artist vardır! 
derdi. 
Kadın rolleri umtımiyetle iyi oynandı. 

Fakat gördilm ki, Şehir tiyatrosu kome
di kısmında Hazım nasıl lt'uvvetli bir 
mihver teşkil ediyorsa, bayanlarda da 
Halide Pişkin, piyesi kurk.ran ikinci bir 
payanda addedilebilir. 

Halide Pişkini görenler, Margrit More
noyu aramamakta haklıdırlar. 

** 
- Bana niçin baba diyorsun? 
Sevinçli, ahenkli, heyecanlı bir sesle: 

Parls, 21 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: 

' Almanya, harbin sebebi ve mesu.. 
liyeti hakionda pek ya.kında bir be
yaz kitap neşredeceğini uzun za. 
mandanberi ilan etmekte olduğu hal 
de Fransa, yann bir san kitap neş. 
redecek ve bunu her tarafa gönder. 
mek suretile, dünya efk.an umumi. 
yesini tenvir edec~tir. 

Bu san kitabın mukaddemesi "Na. 
mus üzerine verilen sözler,. baslrğ:ı. 
nı taşunaktadır. Mukaddemede, bu 
sözlerden üçü zikredilmektedir ve 
her üçü de, Almanyanın Avustur
yaya girdiği gün, Çek<>:'lovak istik. 
laline ve mülki tamamiyetine hür. 
met edeceğine dair taahhüdünü ih
tiva etmektedir. 

11 mart 1938 tarihinde Mareşal 

Göring, Bcrlinde yapılan bir kabul 
resminde Çekoslovakyanın Alman
yadan hiÇ'bir korkusu olmaması ıa. 

zım geldiğini, Çekoslovak dçisi Mas
tny'ye söylemiş ve bu hnsusta na. 
musu üzerine söz vermh;tir. 

Mastny, elçiliğe avdetle, keyfiyeti 
hükumetine bildirmJş, sonra nazmn 
süvaresine tekrar gelerek, Çekos. 

lovakyanın seferberlik yapmıyaca. 

ğına dair kendisine teminat vermiŞ
tir. Göring, bunun üzerine, evvelce 

söylediği sözü tekrarlamış. yalnız 

kendi namına değil, ayni zamanda 
Führer namına söz söylediğini de i

lave etmiştir. Ertesi gün Göring Mas. 
tny'yi davet ve teminatın1 tekrar et. 
m.iştir. Ayni gün Von NE"Urath, Hit-

lerin kendisini, teşrinievvel 1925 ta

vakya hak!kmda verilen teminatı 

kaydetmek üzere Berline bir nota 
tevdi etmesine imkan vermekti. Gö. 
ring ve N eurath tarafından vaki o. 
lan beyanat, bu suretle neşredilme.. 
si müsaadesile yine kendileri tara.. 
fındaın tayit edildi. 

A vusturyanm işgali ferdasında, 

Başvekil Ohamberlain, Almanya ta
rafından alınan taahhüfü~ri, Avam 
Kamarasında, işte bundan dolayı 
resmen ilan etmişti. Altı ay sonra 
Almanya, Südetlerin kendisine ter
kini istemiş ve aksi takdirde asıkeri 
işgal tehdidinde bulunmuştu. Ve 
Hitler, bunun, Avrupada yapacağı 

son arazi talebi olduğunu, Berlinde
ki spor sarayında resmen beyan et
mişti. Hadisat, namus üzerine veri
len bu sözlere ne dereceye kadar i. 
tibar edilmesi lazım geldiğini göster
miştir. 

Tramvaylarımız 
(Başı 3 ncü de) 

akar, oturanlar pencereler<leen dı'la
n bakar, oturmıyanlar bir~hirini ka- ı 
karken Sirkeciye geldik. indim, in
dim değil dı~arı atıldım. Şenlikli a-J 
raba da yoluna devam etti. 

Ömürdür, şu bizim traınvaylari j 
vesselam. 

Budape~te 23.8175 
Bükreş 0.97 
Belgrad 3.175 

Yokohama 31.225 
Stokholm 31.omı 

ESHAM VE TAHVİLAT 

TahvilAt üzerine muamele olma
mıştır, 

\....-----~--------..) 
• Sayın Mektep Müdürlerinin• 

lütfen dikkat nazarlarına: 
•'ERAH - AZAK Sinemalarında 
Gösterilmekte olan ! Arslan YUrek-

li Rişar devrine ait tabii renkli 
VATAN KURTARAN ARSLAN 
Tarihi filmini görmek için getirile
cek toplu talebelerin istir•hatlerinl 
temin ve toplu olarak yerlerinin ha-

zırlanması için 
AZAK sinema FERAH ılnema 
Tel : 23542 Tef : 21369 

numaralara lütfen evvelden bildiril
mesi ve müracan.t edilmeden gönde
rilecek talebe guruplarının Fevkala
de alaka ve bUyük rağbet karşısın
da istirahatleri maalesef tamamile 
temin olunamıyacağı gibi, toplu o
larak ta oturtmııları mümkün ola
mıyacağını b11dirmeği bir vazife te
lakki ediyoruz. 

SEANS SAATLERİ 

f ERAH 'da A ZAK 'da 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat a
yan, Ajans ve Meteoroloji haberleri, 18.25 
Türk müziği: Fasıl heyeti, 19.10 Konuşma 
(Milll tarih menkıbeleri), 19.25 TOrk mü
ziği. Çalanlar: Ruşen Kam, Hasan GOr, 
Şerlf İçli, Cevdet Çağla, İzzettin Ökte. 

1 - Okuyan: M uatafa Ça~lıır 

1 - Uşşak pe$?'evi. 2 - Rakımm -
Uşşak ~kı: (Silemem bir gün). 3 - Falı 
Kapancı - Uşşak şarkı: (Hayali çıkmıyor 
bir giln gönülden), 4 - Sadettin Kaynak
Muhayyer şarkı: (Batan gün kana ben
z.iyor), 5 -Sadettin Kaynak - Muhayyer 
kürdi şarkı: (Eten şimdi eller söT.ilne 

I kandı), 6 - Sadettin Kaynak - Muhay-
yer ttlrkü: (İrata fincan koydum). 

il - Okuyan: Radife Erten 
1 - Şevki Bey - Hicaz şarkı: (Her 

7.ahmı ciğer suza), 2 - Ud1 Cemil - m
i caz şarkı: (Ne k:üsdün bi sebep böyle), 
; 3 - Refik Fersan - Hicaz şarlcı: (Cihan
i da biricik sevdiğim sensin), 4 - Sel. Pı-

nar - Hicaz şarkı: (Sızlayan kalbimi sev). 
1 20.10 Temsil: Aş!r. Yazan: Refet Aksoy, 

21.10 Milz.l.k: Radyo orkestrası (Şef: Ha-

l san Ferit Alnar), 1 - G. Bizet: Birinci 
Arlesienne Suiti, 2 - G. Charpentier: 

\ İtalya intı"baları. 22.00 Memleket saat a-
yan, Ajans haberleri, Ziraat, Esham -

1 Tahvil.it, Kambiyo - Nukut Borsası (F1-
yat). 22.20 Müzik: Haydn Re maji5r Kuar
tet (Pl), 22.40 Müzik: Ca:zband (Pl), 
23.2!5 - 23.30 Yarınki program '9'e kapamf. 
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Şehir Tiyatrosu 

Tepebaşında Dram Joımunda 
Bu akşam saat 20.30 da 

e YELPAZE. 
-0---

IComedJ Xınm lstikltl eadde91Dc19 

rihli Alman • Çekoslovak hakem an. •••• 
laşmasile bağlı telakki ettiğini Çe. J 
koslovakya mümessiline beyan et. 

REŞAT NURİ GÜNTEKİN 'in--· 
Bu akşam 20,30 da 

.elKIZLER. 

--o-
Halk Opereti ' 

miştir. 

Namus üzerine verilen bütün bu 
sözlere rağmen, Çek0slovakyamn 
Londra Elçisi, İngiliz Hariciye Nazı. 

nna, bu iki sözün, Prag hükumeti ta. 
rafından kendisine tebliğini isteme
sini, hadiseye müsbet bir şekil ver. 
me'k arzusile rica etmiştır. Bu ted
birin sebebi, İngilterenin. Çekoslo-

Yapılacak Statlar 

Prost planına göre sehrin muhtelif 
semtlerinde kurulacak olan muay
yen stadyomlardan başka ayrıca ma 
halli spor sahaları da tesis edilecek
tir. Bunun için sporcu1ardan mürek
kep bir heyet dün belediyeye gide
rek bu nokta hakkında mütchassıs
la görüşmüstür. Üzerinde mutabık 
kalınan sahalar şunlardır: Lfınga, 
Yenibahçe, Edirnekapıda Çukurbos
tan, Eyüpte Kurukavak caddesinin 
iç tarafı, Ayasofyada ve Mecidiye 
köyünde. Bunlardan baş!.cı daha ba
zı semtlerde spor saha1an tesis edL 
lecektir. Bunlardan başka da
ha bazı semtlerde spor sahaları te
sis edilecektir. Fakat bunlann yer
leri daha tesbit edilmemi~tir. 

TAŞ PARÇASI 

, ___ _ Sahnede çok beğenfien bu eseri Sinemada bir kat daha 

cıa.n.landırılmıııtır. 

Pek Yakmda •.••. Sinemasmda 

-

~ Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanları 
Muhammen bedeli 1950 lira olan iki adet elektdk motörlO. santrltuj tulumba 

8.1.1940 Pazartesi gün\i saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu i~e glrmek isteyenlerin 146 llra 25 kuruşluk muvakkat teminat, kanu
nun tayin ettiği vesikalarla tekllGerini muhtevi zarflannı ayni gün saat (14) 
on dörde kadar komisyon Reisliğine vermeleri lftzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (10604) 

* * Muhammen bedeli (496100) l1111 olan 87 kalem bakır lokomotif ocakları ve te-
ferruatı 29-12-1939 Cuma günü saat 15 de pazarlık usulile Anka.rada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Aktedilecek mukaveleye mevru teşkil eden malzemenin imAli için icap ettiği tak
dirde idare müteahhide kendi hurdalıklarında mevcut takriben 120 tonu temiz ta
laş ve 150 tonu parça halinde lokomotif ocakları ve saire gibi demirden Arl hurda 
bakır verecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin tesbit edilen günde muayyen saate kadar kanunun 
tayin ettiği vesikalan hamilen komisyon Reisliğinde isbatı vücut etmeleri lAzımdır. 
Şartnameler Ankarada Malzeme Dairesinde ve Haydarpaşada Tesellüm. ve Sevk 

Şefüğinde görülebilir. (10483) 

!"1119 -
:1 1 A 1 lan : Fi~atları 
e 7 inci sayfa sanfimJ 400 
i2 • • • 250 
=3 • ' • 200 
pi 4 , , , JOO 

iç sayfalarda , 60 
i Son sayfa , ~O 

~Dikkat: 
=-----S ı - ı santim: gazetenin tnce 
S yazısile 2 satırdır. 
S 2 - İlinların fiyatı gueteniıı 
: tek sütunu üzerine hesap-

1- lanmıştır. . . -\.,, . 
3 - Kalın yazılar da gazetede 

: kapladığı yere göre santim-e le ölcüliir 
~l:l lll11Ulllllll:Jllll11'1111ilillliiiiHlltm 

- Vallahi güzel! Akıllı deli! Ne iyı. 
- Sus! Ben sana, seni dünyalar kadar memnun 

. - Bebeğin babası, Ruhurevanın babaSI şüphe 
götürmiyen kurı..'llın babası olduğun için... ' 

. - Omuzlarllll.J biraz uğar mısın? Taşekkür e
denm, yeter. Biraz belimi bastır, yeter. Bileklerimi, 
fakaklarunı, ensemi biraz kolonya ile uğuştur. Te. 
~kkür, yeter. Bak, karşıda telefon var. Zeyneb L 
dile telefon et, şımdi buraya gelsin. 

125) 
~ 

rc5) 
~ 

edecek bir haber vermek için çağırdım. 
-- Bana koca mı buldun? Mecsı! Ben şimdi ça. 

lıştığım şirketten memnunum. Ev kirasından, ye. 
rnek masra!mc.lan başka üç yüz lira veriyor. ~· · 

- Oylesi değil be hanını kız! · 

- Zeynep !dil kim? 

:........ Aka Gündüzün can arkadaşı. Benim manevi 
kızım. Ona senden çok. bir nefeslik hayattan çok ih. 
tiyacım var. (1) 

Yanm saate v~adan idil nefes ~nefese geldi: 
- Ne var Cici babacığım? Beni hartalarca unut

tun da şimdi mı hatırladın? 
- Sus delihozuk! Sana söyliyeceklerim var. • 
- Aka evlenmeğe mi kalkıştı. Benim bulduğum 

kızdan başkası ile evlenirse vallahi kızanın. Ben o. 
na gül gibi bir hanım buldum. Hınzır bana bir haL 
tadır mektup ta yazmıyor, hele hele! Demek bu o. 
yunu oynayacakmış. Halbuki bana söz vermişti, de
mi§ti ki, ben dünyada evlenirsem, anca~ senin bula
cağın birisile evlenirim. Çünkü sen benim hem ma
halle, hem çocukluk, hem maceralar arkadaşımstn .• 
Vay yezit vay! Vay lokma çeneli vayt Vay patlak göz. 

- Yoo! Çocukluk arkadaşıma bu kadar hücum 
ettirmem! Benim demek istediğim .• 

_ Biliyorum cici babam biliyorum, biz hep kim. 
'sesizleriz. Bize herkes yan ve manah bakar. Kazan
cım.zı alnımızın teri ile irfanımızla çıka.rmz. Yine 
hoş görmezler. Akaya ne olmuş, söyle_ b~a- cici ba
bam! Yine başını bir kara duman mı burumuş? Doğ. 

-------------------~----------------' 
YAZAN: AKA GÜNDÜZ 

rusu beu 'on..ır, dertlerini düzeltmekten brktım. Ara
mızda yirmi yıl fark var. O benim öğ".ıtciim olacağı. 
na ben onun ablası oluyorum. Artık çe'rnmem doğ. 
rusu! 

- h.ı'Z sus! Biraz da ben söyle . .: 
- Neye susacakmışım? Sen de h<'P ondan taraf 

olursun cici babacığım, sen onu bir bilsen . .ı3ir gün 0-

na dedim: "Akacığım ben" .•.. ,, ni sevıyorum, ne der
sin, varayım mı? Patlak gözlerini ,:iı~vfre devire de. 
di ki: Katiyen olmaz! - Niçin Akacığı.-n? dedim .• 
Nıçin mi, dedi, onun palabıyıklan var. Bu biıyük in
kılap için bıyıkJarının telini bile feda etmiyen bir 
öküzle senin evlenmeni istemem! Bir gün de dediği 
yerine geJsin diye bir bıyıksızı sevdim. Ona da so. 
murttu: "Elin ağzı süt kokan, bıyığı terlememiş ço
cuğu ile evlenmeni istemem! Bıyıklm olmaz! Bıyık
sızı olmaz! Söyle bana cici babacığım. ben bir hünsa 
ile mi evleneyim! Neye kahkaha ediyorsuu1 

- Yoksa Aka seni kendine mi ayırdı. 
- Allah göstermesin! O bana ı~a bile ben o. 

DU almam. Bunca yıllık derin dostluğu saçma sapan 
lşıktqlık oyunu ile mi bozacağız? Bunu ne o ister. 

No. 35 
ne ben istet im. Hem o bekarlıktan o kadar mem
nun ki.. Geçencte bir kız buldum. gitt~ın, yalvardım, 

yakardım, '·bı>nim hurma çeneli, pirohi kulaklı A. 
kacığım! dedim, sana bir kız buldum, bır kristal bar. 
<lakta bfr ıçim su!,, Bana ne cevap verse beğenirsin? 
Göbeğini ~işirerek, avurtlarını kabartarak çatlak se
sini d:aımlaştırmıya çalışarak: (Hadi be sende! Bir 
içim suyun kr:stal bardağı ben olayım da suyunu baŞ
kaları içsin) demesin mi? Tepem attı doğrusu! A. 
damcağlz bekarlıktan öyle memnun ki, arada bir gi
diyorum, iki karyolası olmadığı için yatağına giri.. 
veriyorum. Gelıyor, benim yatakta olduğumun far. 
kında değil babacan! Yatınca görüyor ve hemen ho
murdanıyor: '·Yatacak başka yer bulamadın mı? 

Duvara doğru git! Gece yarısı tekme atıp durma!., 
Sabaha kadar balmumu gibi uyuyor, ne horluyor, ne 
hazımsızlık geçiriyor. 

.- Ya ben delirdim, ya siz, hepiniz delilersİniz. 
- Neden cici bacağım? Sen oem çağırdın, ben 

de konuşuyorum. 
- Ben seni bunlan konuşmak için çağırmadım 

akıllı deli kız! 

- Ya nesi be cici babam 1 · 
- Ben bebeği buldum! 
- Bebeğ: mi buldun? 
- Evet. Aka başımla paralansm! Ben sana be-

beğımi buldum diyorum kız! 
- Ruhur~vanı mı? 
- Hay budala hay! Evet be! 
- Sidnin kızı Ruhurevan? 
- Saçmalama! Evet. 
- Benim cici babacığımın sevgilisi Şir ..• 
- Güzel dişlerine acımasam cenene bir yumruk 

atardım. 

- Bebek~ Bebek! Ama Bebek ben ien altı yedi 
yaş küçük. 

- Hay Allah! Yine mi yaş mes:?lesi. Küçük ab
la olursun ne çıkar be delilerin akıllm! 

- Sahi mi cici baba? 
- Yoo! Ağlamak yasak! Ben yirmi yıl ağladım. 

yeter! . 
- Sevincimden ağlıyorum. Bebek nerede? Be,. 

bek te benim gibi kısa boylu mu? O da benim gibl 
üst dudağı kalkık. mı? O da ben1m gibi şen mi? 

(Devamı var) , ~ 

(1) Z. İdil, Aka Gündüz'ün (Kokain) adlı romanının 

f.azil.etli kahraınarudır. TAN 
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ABONI BIEDILI 

TOrklye l!cnıbl 

1400 
750 
400 
150 

Kr. .. .. .. 
1 Sın• 
8 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

1!800 Kr. 
1500 .. 
800 
100 

.. .. 
Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet suraslyle ıo, 18, t, 
1,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres delisUrmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pu1 ilAvesf 1Awndır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Bozuk, Kirli 
Tabelalar 

Öğrendiğimize göre, Belecliye ta. 
belaları kirli. ye bozuk olan mües. 
seseleri tecziye decekmiş. 

Bizce, haddizatında cok ba~dt gö. 
z:üken bu tedbir, İstanbul şehrinin 
biçare simasmda, mahsUs bir deği. 
şiklik yarlıcaktır: Zira, bugün, İs
tanbul şehrinin gilzellitlni bozan bir 
çok an:d çirkinliklerden birisi de, 
çeşit çeşit imli hatalarile dolu olan, 
boy boy, cins cins, biçim biçim, ve 
her biri ötekinden daha farksızca 

yaptınlm.ış olan dUkkln, mağaza, lo. 
bnta, ıuino, kahve, vesaire tabell. 
landır. 

Bunuıı içindir ki, Belediyeye, hiç. 
bir muraf a patlamıyacak - hatta ta. 
belllarım ihtara rajnıen, tayin edi. 
len zamana kadar bildirilecek şekle 
ıokmıynlardan para cezası alındıi'ı 
takdiroe para bile ıetirebilecek • 
olan bu tedbir, İstanbul şehrini, en 
fazla göze batan çirkinliklerinden bi. 
risinden kurtaracaktır. 

• 
Bari Radyosunda Türkçe 

Bu sütunda, bir çok kereler mahut 
"Bari,, radyoaunu bahla mevzuu yap. 
tık. 

Bu radyonun, kurnazca t4:rtip, 
icat veya intihap olunmuş havadis. 
lerle, Türkiyeye hangi kanaatleri, 
hangi duyguları serpmek ı.tediği a
Jilc.A•d • Va. "BuL -.radyoaunua o 
beyhude gayretle güttilğb gaye, her 
Tiirk miinev,·erince malümdur. 

Fakat dün, bir akşam gazetesindl", 
bir muharrir, "Bari,. radyosundan 
bahsederken, sadece lisan hususun. 
da taassup gösteriyor, ve: 
"- Bari radyosu, o berbnt ~iveJi 

.pikerlcrini deiiştirmelidir!,, 
Diyordu. 
Bize kalırsa, "Bari, radyoııunun 

şh esine karşı gösterdığinıiz taassu. 
bu, fikirlerine karşı gösterirsek, da. 
ha isabetli da\•ranmış oluruz. Ve ev· 
vclce de yazdığımız gibi, -o neşri. 
yatı yapan Bari radyosunun- Türk. 
çeyi giizel konuşan bir ~piker bula. 
maması, yani yeryüziinde satılmış 
bir tek Türk bulamama<ır, bizi müte
essir değil, bilakis, miıftehir, ve 
memnun eder. Bunun içindir ki, biz 
"Bari,, radyosundan "iyi spiker,, 
bulmasını istemeyi tuhıtf bulur, ve 
bu radyodan, sadece: "Sükut,, bek. 
lerlz:. 
Anıma, bu maH'im rsdyo, eğer 

lle§riyatrna mutlaka devam edecek
te, bugünkü spikerlerini kullanma
n, bizce müreccahtır: Zira, burada, 
o radyoyu teıııadüfen dinliyen vatan
daşlann, radyo düğmeo;ıni l!labetli 
bir nefretle ve derhal kapatmalarını, 
o Şİ\'elerin bozukluğuna da tıor~lu. 
yuz: Bu 'layede mümkiin mertebe az 
rahatsız edilmiş oluyoruz! 

! 
...................... ..,.... __...I 

. ~.~.:.~.~-~~~-~~~~~-herle:.J 
JI.GAZDA: 
Kasabanın yakınına kadar isale e. 

dilmiş olan su, Ilgazın içine alınmış, 
simrfilik on CC'şme ve yirmi van~ın 
musluğu yapılmıştır. Su, tazyikli, bol 
ve temizdir. 

KJZILCAHA1\IA1\IDA: 
Ankara _ Kızılcahamam yolıınun 

ins;ıatı bitmis, yalnız il<' ki1om~trel·k 
ku;•mda ufak tefek noksanlar kal. 
mıc::t1r. Bu da bes, on gün i~i:ıd(' ik. 
mal edilerPk vol acılacaktır. Bu sa. 
ye~e Kızılhacamam - Ankara yolu 
~tohHslP ild saatte katedilecektir. 

J<OZANDA: 
Kelken köprüsü kenarında değir. 

mencilik eden Bekir oğlu Osman, ~e
celcvin dısarıdan kafasına atılan bir 
kurcrunla öldürlilmüştür. 

Osmamn. bir ay evvel Saimbeyli 
kazasının Gedikli köyünden Osman 
kızı dul Avsevi kacırdıih. ci:ı-:ıyctin 
bununla alfıkarlar olduğu söyleniyor. 
Katil aranılmaktadır. 

/ 
// 

-
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8 T A R A F L K 

-
Küçük HolanJa: Ayağurulalri kunduralar da pek •ıkmağa baflaJı (lngiliz karikatürü) 

Tahrir Müdürü Gözüyle Muharrirler J 
'"-----

Fizıl 
1 

Çocukluk rüyasında şafak a.. 
tarken dimagların bir aş. 

yerme devri başlıyor. Kelime, cüm· 
le, mısra, beyit, sayla, ciltler ve 
ciltler ... Arsız bir mide oburluğu 
ile mütemadiyen tlkanan doymaz 
kafa, hazım istiğraklarma girince 
cidarlarda seraplar uyanır. Bu bir 
avuçluk keaıik çanakta o ne hayal 
"nüiri amı,, o ne hulya mahşeri. 
iiii Ya Rabbl? Kalemi Zillflk:ır ya. 
pan muharrirler vc.rdır ki, Battal 
Gaziyi at uşağı bile almaz, sayfa
larındaki körpe kelımeler taze tığ 
yaralarını andıran narin muharrir. 
ler belirir; bu afyonkeş aleminde 
pembe tenli, eli gergefli, gözlerin. 
den Allah bakan bır kumral ba
kiredir ki, Liıhur şalından Dıba 
yerine Çerkes şayağından avcı el
bisesi ve kıl potur glymiştir! Kimi 
Göksu deresinde, aıtıııda mukav. 
va bir sandalla gül renkli seherler 
kıyılar, kimi mısrnlarile ebediye
te tülden bir tırtır tiyellemiştir, ü. 
zerinde bar!ik yap•p ilham huri
lerine "elense,, etmektedir! Bazısı 
kristal bardaklarda lohusa şerbeti 
sunar. kazma ile arr.ıut soyanlar 
vardır; kimisinin 1':dmetini olç~i
ye kafanızın tavanı yetişmez, şam
dana dikilmiş da!' ağacı gibidir. 
Yaratıcıların sizin yarattığınız bir 
tablosu ki, başınızın tuhafiyeci es
naflığına göre, ye~ar.e haliki de, 
yegane mümini de sizsiniz! 

Fazıl Ahmedi ili( okuduğum za
man vücudümün bodur cihannü
masında bir sarık çözülür gibi ol. 
duğunu ve başımın s ~rhatlannda 
türeyen hardal k:>kıılu bir sürü 
beberuhinin ihsas kablolarını mın
cıkladığını duyar gıbi oldum. Üs
tat bana şöyle gi>riinmüştü: Dün. 
yayı Pazarola Hasa.1 Beyin başı gi
bi dımdızlak önüne oturtup, her 
mesamesinden Süleymaniye kub
besi kadar kirli çamasır bohçaları 
çıkaran bir el ki sanatindeki tarifi 
cambazlığı ak sakaıh vakur ve u. 
lema kelimelerin kuyruğuna çın

gırak takıp vodvil ııonseri vermek
tedir.,, 

• 
Bu satırları 1932 de, Büyük. 

adada yazmışım . Birikmiş 
k8ğıtları karıştırırken elime geçti. 
Duygularımın jurnalciliğine kız
mak istedim. Zabıtası inzibat ho. 
ealığı yapan Babıalinin bir fikir 
divanı harbi, bir cürmü meşhut 

mahkemesi olsayd!, bu cemiyetler 
kanununa muhalif gizli faallye. 
tinden, ve bu sinsi tasmim ve ta
savvurundan dolayı slgaya çekil. 
mesinl istida edecektim. Sonradan 
korktum ve çekindım: böyle bir 
efsane heyeti olsaydı da hissimi 
düşünceden, idrakim\ muhakeme. 

Ahmet Aykaç 
Yazan: Feridun Osman 

den teb'it etseydi ben bu bir deri 
bir kemik nebati ıuur iskeletile 
sevgili üstatlarımı nasıl duyabilir, 
onların sınıfsız ve diplomasız bir 
feyiz fakültesi olan irfan sebilin
den kana kana nasıl lçeblllrdim? 

Bu sefer çapa.çul, pısırık, ve sav. 
ruk izamma kızdım. Mayo ile Ce. 
miyeti Akvam asamblesine çıkmış, 
pazar kayığı ile Biiyiik Britanya 
Armadasına karışmış gibi utan
dım. Zeka arafatımza ferasetimin 
bütün dağlıç ve karamanlarını nez. 
reder, ali huzurunuıda hicabımın 
nedamet peştemallarına sımsıkı 

bürünerek af dilerim üstat!. 

• 
D ivançei Fazıl,, dan "Kır-

pıntı Bohça!'ıı., ndan, "Şey
tan Diyor ki,, den sonra onun in
ziva Olimpine çekitip ciddiyet mez. 
hebinde tariki dünya olduğunu san 
mıştık. Bir aralık kahkahadan sı
zan bir yasemin e5ansı gibi şiiri 
bizi ürpertti: Gözlerin ... Bir mizah 
volkanından, bir Yahya Kemal tu. 
luunu görecektik? Fakat helecanı. 
mız sessizliğin gecesinde yatıştı. 

Fazıl, Ahmedin yAkasını bırakmı-

yor.du ki! Üstadı yine psikolojinm 
Hind masalında teshıh çekmiye gö. 
türdü. Rahatsız oldı.ığunu da duyu. 
yorduk. Vakit vakıt sosyoloji hum
maları tutuyor, politika havaleleri 
geliyordu. Halil Nihadın "söyle ya
hu nerdesin Yahya Kemal?,, mıs. 
raını onun için söylemiyl! mahkum 
görünüyorduk. 

Fikirlerin yatagar1la dolaştığı de
virlerde, mürekkep obüslerle müt. 
tehit ordular tarümsr eden sanat 
serdarı, nedense "pasif müdafaa''ya 
geçmiş, kadim hiciv alay labo
ratuarında, artık durgun derili gaz 
maskeleri yapmaktadır. Şakrak mi
zahın bizde bir g.?nçlik şampan. 

yası köpüğünden i!ıaret olduğunu 

sermedi bfr zeveban olan :.istat Fa. 
zıl Ahmet te mi is bat edecekti? 

• 
Onun kfimil tevıızuu ile şikayet-

siz ruh şafağını en iyi anlatan ha. 
diseler, fıkralar ç:>ktur. Sabık U. 
mumi Harp içinde listat bir ka.h\'e
de oturuyor. ÖnünrJeki bardakta•ne 
kahveye, ne çaya benzemiyen me. 
lez bir mayi durmdktadır. İçeri gi. 
ren tanıdığı soruyor: 

LOKMAN HEKiMİN ÖGÜTLERI 

RÜMATIZMALILARA YEMEK 
Riimatizma ateşli olunu yt>mek 

bahsinin ehemmiyeti olamaz. Ateş
li haı;tanın iştahı zaten olmadığın. 
dan sütü, yoğurdu zorla yer, içer. 
Fakat miizmin rümatizmalıların 
çoğunda yemek meselesi pek mü. 
himdir. Ağrılar pek ~iddetli olun
ca iştahı azaltsa hile çok vakit ye. 
meğe lı;tek yerindedir. O halde, 
ağrılarını arttırmamak için. müı:. 
min riimatizmah ne yemelidir? 

Eskidenberi pek karu~ık mesele. 
Müzmin rümatizmanın sebebine 
göre her rümatizmahy:a ayn ayn 
pe:-hiz tavsiye eder1t-r, yal • 
nız, şimdiye kadar herkeı;ln itti
fak ettili bir şey vardır: Rümatiz
malıların et yemeklerinden sa. 
kınması ..• 

l\fiizmin rilmatizma ağralarını 
meydana çıkaran sebepler pek çok 
ve pek ba~ka başka olmakla be. 
raber, şimdi biliniyor ki hepııılnln 
neticesi birdir: Sebep ne olursa 
olsun, milzmin rümatizma afrıla. 
n çekenlerde al'rıyan taranarın 
kemikleri seyrekleşir. Demek ki 
seyrekleşen kemikleri yeniden sı
kıştırmak 18.zım. O da, hilirııinlz, 
kireçle ve fosforla olur. Hangi ye. 
meklerde kireçle fosfor ('okça ise 
rümatizmalılara o yemekler iyi 
gelir. 

Su kadar ki, gene hillrsinls, ye. 

meklerde kirecle fosforun cokc;a 
olmasından bi; şey cıkmnz. Onla. 
nn ikisinden de istifade ederek 
kemikleri ı;ıkıstırabilmek icin iki. 
sinin arMındaki nisbct m.iimk\in 
olduğu kadar bire yakın olmak la. 
zımdır. 

Bu suretle müzmin rünıRtİ7Jnnlı • 
ların perhizleri şimdi eı>eycc ko. 
la~·Jasmı tır. Yediğimiz ~·emekler. 
deki kirec1e fosfor nishctirıi birer 
birer tl'tkik edinee han,::ilerinin 
rümatizmalılara iyi geleceği mey
dana çıkar: 

Et yeme!deri rUmatizmalılara 
gerc<'kten yaramaz. Bu bakımdan 
etlerin en !yisi olan koyun etinde 
bile nisbet aneak 0,07 yani birden 
pek uzaktır. Yalnu:, balıkların ba. 
:nlannda nl!lbet daha iyi olduğun. 
dan onlardan istifade edilebilir. 
Ml'sela sardal~·e balığı 0,60, dil 
balağı bulursanız 0,46, uskumru 
ile palamut, galiba uc.uz oldukla. 
nndan, kireçle fodorlan hic ~·ok. 
tur. Müzmin rümatizma züğürt 
ke5elilere yakışmadığı icln tıa\'yar 
0,78 nisbetle zaten <'Ok miktarda 
bulunan kirecivle fosforunnn dört
te ilçlinden ziyadesini verir. İsti. 
ridye ile midyt- de fena değildir. 
Yumurtanın ~·alnız be~·au 1,16 

nlsbetiyle iyi, fakat sarısı kanşın. 
(Devamı 7 incide) 

- Fazıl ne içiyorsun? 
Üstat boynunu büküyor, masum 

ve mağdur: 
- Bilmem cancagızım, diyor, 

gağson bığaktı ama, içinde ne ol
duğunu söylemedl! 

• B ir sokaktan gE'!çen F:ızıl Ah. 
met; küçücük bir çocuğun, 

ayak parmakları üzerine yüksele. 
rek bir ev kapısını~ zilinı çalmıya 
uğraştığını, lakin boyu yetişmedi
ği için muvaffak olamadığını görii. 
yor. Kalbi merhamete gelmiştir. 

Derhal çocuğa yaklaş.yor: 
-Dur oğlum. hen çalayım, di

yor ve kuvvetli kuvvetli düğmeye 
basarken çocuk dürtüyor: 

- Bir daha amca, bir kere daha 
çal! 

Üstat, dediğini yapınca afacan 
bastı bacak, hemen eline yapışı

yor: 
- Haydi amca, diyor, artık be. 

raber sıvışalım! 

• 
Eksiksiz ve katltısız Fazıl olan 

büyük edibi bır giin, Dil Kurultayı 
kürsüsünde gördült. Lisan inkıla
bında tekamü1 merdivenlerini i
şaret eden üstat fHtseyin Cahide 
karşı, bir sıçrama hünerini iza. 
ha çıkmıştı. Tenkit değil, teh. 
zillerindeki insafsız!ığı onu ve Ca. 
hidi çok sevenleri hakikaten üz
dü: 

- Bir yol var efendiler, diyor
du, otomobil de geçer. lando da, 
kağnı da ... Biz otomobille gitmek 
istiyoruz, Cahit Bey "olmaz., di. 
yor, evvela kağnı ;1e gideceksiniz, 
sonra arabayla, daha sonra otomo
bille.,. Bu nasıl olur? Mademki Ö

nümUzde bu yol, etimizde şu oto
mobil varken? 

O gün dil bulvarına gadup bir 
seyrüsefer memuru gibi atılan üs
tadın bir stratosfer balonile feza. 
lara fırlayacağını ummuştuk. Bir 
müddet sonra baktık ki. zarif Fa. 
zıl Ahmet, bir çift metin Çukurova 
atı koşulmuş Ş'Ik faytonile ağır a
ğır piyasaya çıkmış! 

• 
Dil inkılabının g3zetelere dil. 

şen vazifelerde onun bü. 
yük yardımlarını ve şahsıma cidden 
minnettarı olduğum kıymetli te
veccühlerini gördüm. Ancak dik. 
kat ediyorum: Buhara bozkırları. 
na, Yakut Tondralarına zıplamıya 
ihtiyaç bırakmıyan engin bir vo· 
kaboler seferberliğile öz yurdun 
billur gibi süzülmüş öz diline bes.. 
teler söyletmektedir. Bu lisan za. 
ten onun kaleminde en büyük sa
natkar olmadı mı? Onsuz edebiya. 
tın şüphesiz neşesi kı:-ık, migrenli 
bir çehre gibi somurtkan ... Fakat 

:,uıut geldi~e : 

Siyasi Bitarafhk 
Nasll Bir Şeydir? 

Yazan: Aka Gündüz 

O ortada ~ok, ama <:Ok tuhaf bir 
kelime dolaşıp duruyor: Bita-

raflık! 
Bu bir güHinç tabirdir; moderıı 

politika dün~·ası için. . . 
Modern tarih ve modern polıtıka 

aleminde bitaraflık diye bir palya. 
çoluk yoktur. Yirmlnr.l asrın bu 
ikinci dÜrtte biri objektif, pratik ve 
reafüt hir devirdir. Bu devirde hi
tarnflık iddia etmek, iddia edenin 
giiliinç olmasından başka bir şeye 
varnmaz. 
· Ohjekti(, pratik. realist. ve hakla. 
rı uğrunda tam kabadayı olan biz 
Tiirkler dört türlü siyasi bitarafhk 
biliriz: 

I - Bitaraf olmak bcYtnraf olmak 
demektir. Yani indi bitaraflık yii. 
ziinden iıaritndan silinip süpürülmek 
manasına gelir. 

Bazıları bu "dava basını,, Atatiir
ke İ!lınat ederler. Ha:nr, bu "dnva ba • 
, ı,, Atatürkiin değildir. Onun "dav~ 
hnc;ı., baska idi. Bunu sö:diyen eskı 
Maliye Nazırı Cavit Beydir. ve 19.~4 
dünya harbi hnşlama?dan bes on gun 
önce İttihat •ve Terakki Partisinln 
Nuruosınaniyedeki umumi merke. 
zinde kurulan bir hususi toplanma. 
da sövlemistiY. 

- ;\lmanlarla mı bernher olalım? 
fngiliz - Fransız - Rmlnrla mı? 
Yoksa bitaraf mı olalım? 

Bu miihim mesele p;örlisülü~·ordu. 
Bu~ün Ciimhuriyet Mebusu ota.n 
Mithat Şükrü Belda o zaman parh. 
nin umumi kitihi idi, bilmem hatır
lar mı? Maliye Nazırı Cavit Bey u. 
zun izahatını şu kısa kelimelerle bL 
tirdi: 

- Fransızlarla, İngilizlerle bera. 
her olamayız dinkii Çarlık onlarla 
miitte(iktii. 'Almanla!'la beraber o. 
Jacağız. Çilnkii Çarlık Boğadnrı isti
yor. Bitaraf olmı~·a gelince, bitaraf 
olmak bertaraf olmak demektir. BI. 
taraf olursak Almanya ve mUttefik. 
leri düsmanımız olacak. Frano;R ve 
İngiltere ~oğazlan açmamızı is~ye· 
eekler, "hitarafız açamayız,, dıye. 
ceğiz, bu sefer onlar da dii man ola· 
eaklar. iki bü~·ük muharip 7.iimre. 
nin ikisi ile de bitaraflık yfüünden 
dii man olmak ne demektir? Berta. 
raf olmak demektir. 
Ağaoğlu Ahmet Be,• söz aldı: 
- Ca\'İt Beyefendi! Siz, Alman. 

tarla ittifak etmemizi söyliiyorsu. 
nuz. Halbuki siz Fransız dostu ol· 
makla şöhret bulmu!isnnıızdur, bu 
te7adı nasıl telif edivor unuz? 

Maliye Nazın Cavit Bey hemen 
ce\'ap verdi: 

- Ben Maliye N'azırı olduğum 
milddet~c Fransız dostuyum. Al. 
manya ile böyle hlr itiifnk ~·apıldığı 
için darılmıs olurum. l\laliye :Sazır. 
lığından çekilirim. Hem mnk!"ade 
uygun bir iş görmiİ$ olunı:r., hem 
Fransız dostlarımı darıltmam. 

Herkes sustu ve bu ittifak tasvip 
edildi. Sonra işlerin ne kadar kötiisü 
varsa hepsini zavallı merhum En. 
verle Taiatın boynuna yiiklediler. 
Geçelim. 

Atatürk hunu hilivordu, yanlış 
tatbik edildiğini de giirdii. 

Atatiirkün meşhur sözü bu değil. 
dlr. 

Bundan bir önceki sempatik İngi
liz Kralının Atavı ziyaret Pdeceği 
giinlerde idi ki Ata ~unu söyledi: 

il - Biz, bitaraf değiliz. Bir ta
raflıvız! 

v~. gert'k fert1crde, gerl'k miIIet
lerde, .;öziin crkl'kçe i de hu idi. Sa
na valan, huna dolan, ötekine palan! 
Bu 'ı"i. öz' Tiirkiin i i değildir. Biz, hl. 
taraf olama7dık. Bir tarnflı olurduk. 
Ve işte erkekçe ve milli menfaatçe 
bö,•le olduk. 

HI - Sh·aı;İ bitaraflık kıtalıınn 
\'CYR diinva~ın değil, iki devletin an
la ~mazlığ;nda olur; \'e bunda mak. 
huldiir. Buglinkii harpler ya kıtala. 
rın kar ılıklı, ya diinvnnın müsterck 
harbi haline J?eldi. Bii,·ll' bir va:r.I. 
yette hltaraflıktan hah etmek en 
nazik tabiri ile budalalıktır. 

iV - Bir de su bitaraflık ''ardır: 
Yiiz mil\'onlarca inı;an kadınları, 
kızları. ~o-<'nkları, hastaları. gende. 
ri. ihtiyarlari:vle hoğaz1a'isınlar. Biz 
onların dökiilen kanlarından, parça
lanan '·iieutlarından, idil kömiir olan 
haniimanlarından kazanmak. para 
kazanmak, patlıyasıcn miıfclcrimizi 
doyurmak ve doldurmak için bitaraf 
olalım!!!! 

Böyle bir bitaraflık ne fnsanlıh, 
ne hayvanlığa, ne sırtlanlığa yaraş
maz! 

İki buçuk milyonluk hir ha7irdn 
kütlesi kırk mil~·onluk altın, ciimHs. 
buğday mÜ!ltemlekt>sinf sömilr«f'k! 
Ötede seksf'n he$ milyonluk en ileri 
medeni~·ette Cermen mllleti a~ ka. 
lacak! Havır efendiler! Olmaz hn! 
Balkanlar~ sarkarak havati ' 'e mi11i 
menfaatlerimize taarruz· eılt'f'ek C('r. 
menlerle öldiircslve \'f' öll'!lb·e dô
vüşiirii:r.. Ama. in<an rlenilen sekstn 
beş mil~·onu hir tarih ho,·nnt'a eıı;ir 
edemeyiz. Harp mi? Peki! insanlığa 
diişmanlık mı? Hayır! TUrk hunu 
vanama7.. 

ciddi bir renkle par:ldıyan satırla. 
nnın çengellerine asılmış hesapsıı 
cımbızları sezmiyor musunuz? Bi
zim ezell lnşirahımız, ve şevk ir. 
fanıınıs ... 



• 

Yazan: KANDEMiR No. 20 

Korkunç Bir Adam 
Ak saçlarmı 6rten oyalı yeme

msmm üstüne'"'beyaz bir bq örtü. 
8Ü sanDlf İzmirli nine, beoi kıp.. 
kırmızı gözlerini silerek karpladı: 

Girdiğimiz oc:ümın duval'lannda 
Atatürküıı, 1smet İnöniinfiıı, Ma. 
ıepl Fevzi Çekmağın ve muhtelif 
pozlarda Türk erlerinin yağlı .bo. 
ya tablolarmı g6rünoe durakla
dun: 

- Bmılan sen mt yaptm? 
Ana söyledi: ..., 
- Bafka bir ,., yaptılı yok ki, 

evlAdmı.. Baan sabahlara :tadar 
oturur, sanki acele yeti§t1rllecek 
bir slparipnif gibi çah§ır, çalıfır .. 
Harçlığım boyaya, fırçaya ve çer. 
çeveye veriyor. 

- Kim ölrettf resim yapmayı? 
- Biç kimse.. Kendi kendime 

pllfbm.. 
- lılemmm 'lllUltQlUZ hayatnm. 

d8ıı- Blr flklyetiniz var mı? 
- Çıplak değiliz. Tokuz.. Ama 
~ mi bu evlicbm? Vatanı gör
meden, İzmire kavupıadaıı ır.ı a.. 
leceğiz? G0nalnm1* ne bizim Jd, 
bu hasretle yanyana yqıyonıı. 
En büyük ceza yurdundan kcmıl· 
maJanıt. biz ne ettik ld, bu ceben. 
nem azabı içinde kıvranıp, duru.. 
yoruz. Söyle evadım, ayaklarım 
öpeyim söyle, bizim tak:sirimb ne! 

Ne diyebilirdim!. 
DÜ§\lnilyordum, neden M1l 

darmadatuı gibiyiz. Neden hAll 
edamakılh top\an,ımadık ve DiÇbı 
}'Urduna dönu>ek lçbı can atan 1Ma 
fl'I hl1l buradadır. Ve bu, bu va. 
zlyette olan tek TO:rk JUVUI _. 
lildir, Surlyede, J'iliStiDde tmm. 
da, kötede vatan ufuk1armdaD km 
tuıut milJden bekllyen mc. kö7-
ıer, nlıce yurtta,ı.r 'ftfthı 
Doğruldum, kendi ev&ndm .,.. 

rılıfU1 acımm ffl.$,rBk, dllf.m var
IDJJ'& varmıya Adeta mU'Jldandımı 

- ADaba ısmarladıkl 
Ana, otuı karpmda clhncDk da. 

ru.yorl:ar, hiçbir f111 clemlJorJar, 
.c>ziimi anlamannı g:ibi fq1mı "' 
km yüzüme .,.,.lat.4ıt ... da. 
daklan '8P1l" l&pll' tttr:t)ordu: 

- Allaha ıamarladdL:. aoıça 
lralml 
~ dolra llı:l adım •tmıf. 

tlin. Bir IUg1ri1* -- bapım p
~ Birblr1fırlne amma lant. 
mlfl8r, IU'Blla. Anıla atlıyorlar. 
tlı. 

.... bit bW .. gGrenıecll& 
Bel), ç61de kabanı bir Tnm ya. 

Yas! bnlm•ma'lı, R )'UVadaıı btiy• 
le bpwn .. t17dımJ 

Korklmg lir A
F Domf Rnia Te9&ı. emr&m. 

de ilk WC ~or. 
dQDJı. Fakat ~ ~ BUda. 
bundan bir hafta Wve1, (K'ande. 
mir) le bqbap otunimf, bir d
rada ,... jemlftll 

- Etme doktor, dedha, da mı. 
"Jlm, peri miyim beD1 

KJskıa gillüyordu: 
- Orasını bilmem, hem de Gyle 

JllQ)eodM, avukat, ticlr KIP'de. 
mir değil, ı.ta.nbu1dan ıehnlt mu. 
laarrlr·~ıe, s,te pı masa• 
mıı ~ geçen hafta bugilıl, 
tath ~ konuprak kadeh tokut
turduk.. l)p bunanaadım benl 

Kendimden fÜl>lle1e dO.üyor. 
dum. ki, fllqeofun ldıfli, eti Ba. 
yan Nazlı bU kabkalıa ile hnda
duna yeti§tl: 

- Doktor clop llDJ't'll)'or ama. 
o Kandemir Biz cleiJ.ldiıdz,. Daha 
doğrusu, o adam Kaa4emlr delil, 
fakat isminizi isti8mar etmek CÜ. 

retinf gösteren bir •vallı lmlf. --= istismar edecek bqka bir 
teY bulamayışına göre, bakikalen 
zavallı, dedim. 

Pakat gülemedim. K1mCll bG .. 

dam? 
Bir hafta evvel Cuııyaya, mo. 

zofun eviDe giderek ~ Kan~ 
mfrtm, ı.tanbuldan bilhassa sizin-
le mülikat- yapmak lçiD. geldh9J,, 
diyen, orada kaldığı tiç saııt zar
tmda kendisini hep benim yerime 
~ve aoıdulU abuk 18buk sa.. 

allere gülen Rıza Tevflll: 11Cevap 
vermeaeniz, sizin için fÖYle yaza
nm, böyle ;yazanın!,, diye aklın. 
ca tehdide kalkışan ve .nihayet ce. 
~den bir de İstanbuldan alınmış 
gazeteci ftSlkası çıkarıp, haklld 
ismini belli etmemek için uzaktan 
göstereıvbu kOfkunç adam kimdi? 

Bu muammayı ancak ertesi gü. 
nü Beyrut& döndüğüm zaman hal
ledebildfııı. 

Bu, üç, dört, beş belki de daha 
fazla ismi olan. fakat İranlı mı, 
Kafkaslı mı, Hintli mi, Buharalı 
mı, nereli olduğu cümle Alemin. 
hatta mabalJi hükıimetin ve Fran. 
llZ makmatınm meçhulil olan bir 
garip, tehllteıi ve korkunç adam. 
dı! 

Nerede oturur, ne it g8rftr, na. 
mi yqar! Bu suale hiç kimse doj 
ra diirüt cevap veremiyordu. 
Yalım herke9e, hattl Fransaya 

ye Lübnan Cümhurlyetlne de ken
dJldnl (Türk gazetecisi) olarak ta. 
nnmanm yolunu bulmU§tu. 

Oııu gözlerimle görerek, kulak. 
1armıla dinllyerek meııtlwnı ıe.
kbı ve tatmin etmek .istiyordum. 

Kendlslnden çok uzakta balu. 
nan1aım blla dü~ 4uy
gıüaruıı, emel :ye arzularını his. 
sedebilme:ıt ~e •b!p olma.. 
h ki, beni fazla intiz&rda bırak
madı. 

Beyrut'\ ftl'lfllD1ll ikinci glhı& 
tdl Btlttlıı Arap dibıyil.sdıda biri. 
clk türkç! guete olan (YJ14ız) t
darehausine, sablbl ve bapnubarr. 
rhi M'.uhtttiıı lıle,,wd')'I ~ 
gltmi§tfm. Kahvelerlmtzl benb 
J8ft)amıftık Jd, kapı açJldı, esmer, 
brabıylldı, 1IZQll boyla, Hintliye 
blml)'9n kft;tik blJ'yaparDMÜ, 
blrt. teJAlh w'm'..ı..if8rl gtreıS 
nihayet --~ ....... ~ bif 
adam~:~ 

- Bot geldbı Kandeliltr bey, 
amaa birader, bç l8ndür lenl 
)>ekliye bekllye canım fl)ttı.. Hele 
fikOr kaw§tuk.. lı. ,nasdlın baka:,; 
Jn? .. Yollarda rabaUI& o1madm 
flw'J1ab .. 

Ne ja1an 987~ atattamıt 
blmqbm. Kmd1 kendime:. "Ya• 
rabbi acaba nerede tanıpllfbk? • .,,. 
~ dunıJordum. Fakat o, dur. 
IUda1I çene çabyordu: 

- Eh.. BeJNtta var' patlMJn, 
pi OJDUID, •llenh1z. BQ, Delfr 
.. ııelırı' ~ •• ııerat etme 118111 bir 
akllre ıatmz bnıtmam, zaten 
programı huırlamıpm. ı,nbnawı 

t6yleri, pllJ1-, barlar ... Yalnız 
o kadar delil. hele tanubk aile
ler • Bepst haberli, vallahi RDI 
bekll1orlar-
AUahım; kimdi bu adaıp.1 
Muhlttlıı Mey.WU, muumm 

'bafmd8 suçlu bir çocuk gibi otur. 
JDaf, g61lerlnl, parmakları arallD• 

da nlrlp çev11'Ull kalemden a. 
JUWJOl'du. 

Otekl, ayala b1lmnf, koluma 
drmek illtiyor ve: 

- Haydi, kalk gldeltm, c!ellJZ 
~ birkaç Jr.adeh atalım, 
-.ım arac1a kon11§Ur, tararlaftl• 
nm, ctt,oıdu. 

- ...... buJmursanız, diye 
~ ~ M'.Ulitttln beyle 

bazı 1911er ~-tn:& Bq1ca 
bir gOıı ~ olma mı! 

- Pek!~ peki, mlnl ol. 
mıyayım, 1ana k ...ue aeUr-. 
ni- Sabih Ot.el~ clll
&fl mi, oradan ...... 

ÇılQp gkBnee, odi .,... • ., 

pattnrı ve Muhittlne QitW 1Ui 
IO?dum: 

- Söylesene ldmdlt h? 
Çok kan§lk bir dava. IODUDCfa 

YA:danile gekife çekip hWdlm 
verm* ~et!P kamuı bir 

hWni .... Mil aöz1eriııl --
1emfMen ~ ... adeta -
- .... ;blQt, • Wr ..ı.: 

- AJJah ..... -- .... 
..... Dapndaa Wııldk .. -
daha '11- Rica ........... 

sar. r ... (De; 1 t •) 

,. .. 11. 12,. 131 ======· 'r'.J.C"--~ 

Vekilin Temasları Helsinki Bombalandı 

Çay ithalatçılarına Her Harekata 11 Tayyare 
Ay için 15,000 Sterlinlik lstirak Etti, 

Akreditif Açılacak 
(Bap t lnclde) bµlunmachlı halde çuya1 ihtlkArınm 

Muncl tarafından fiyatların yüksel. ve devlet mOeaeselmne pahalı a. 
mesl beklenerek satılmak üzen güm llflatm ifade edeeeli mananın ne dew 
rüğe gelmiftir. Bu maltM, bu adamın mek oldµğunu bilmeleri lblm gel.. 
komisvoncusu namın., e5nderilmis.. diğini söyledikten sonra: 
tir. "-· Sia akreditif ~ .. Bflkt· 
. ''Daha ucuza mal ptirilebllir,, met, lQndlstan~ plral Ye bmvf.. 

Ticaret vekill, senede ne kadat" lt- fe cethteeektlr. Bwı- için ......_ 
lıalit yapıldıtım '°rmU§ ve 800 - 1tllte W .... ak. Bir hafta içinde bu 
650 bin kilo arasında olcl\liu eeva. çuvalı 130 ._... kadar ,.abeldp 
bım alınca fUDlan söylemfftlr: satmd ba ~ mal clelduracak 

.,_ A VJ.Upa fiyatlarında ,.uzde mfistahsili ezmekten başb bir şey 

30 - 35 kadar ytlksellı olDl11f .• Biz- değildir .• Biz, bu iti bükimıet eliyle 
de ise tereffİ übetl hundan çok yaptıracalas. Maamaflh siJin ticare. 
fazladır. Ve•• tmffil eskWen ıeL tinlze mini olacak değiliz. Siz de ta. 
mit pylara aittir. EnterpaJa•I ta- kas limltet prketbaln v~yetf müsait 
kasla tay gıednhllinink. Baüala.. oldakça ~u alır, mal getirlninis. 
nn da yiizde ikiden fazla tabı prl. Ben bana kanpnam,, deiniıtlr •• 
mi almalaruwı imklnı yoktul'.. Bina 
enaleyla daha ucuza mal ıetırtobL JIA • Ceplaqe ...,lıeıl;ı... Fin akerlmrlclen bir vap 
J.ifsialz sanaederhn.,, • lYI. anifalUTQ (Bap 1 fncldeJ koyu, Sorta Valayı, Helsinld clvarmı 

Çay tüccan İsmail Hakkı p mü.. Ç •tl • Finlandamn 11Varlll., sayılan ve Hongolu ve eenup sahillerini bom. 
taliayı öne sürmüftür: 6Şl erl Butina körf-- giden mınlakada bardıman e~. Bir çok yerlerde 

., bütün ecnebi m'1ıabirler, Finlerin bombalar, yangınlar çıkarmıştır. lJd 
-Enµintz veçhlle yapanz.Ancak Çoaa[ır1e di büyük bir ıafer kazandıklarmı bil. yüzden fazla Sovyet tayyaresi gg. 

bJi:e abeclitd ~ fm..'\br. Oza.. 6 T dirivorlar. 9 .. n ... civannda ansızın mu..+ur. man birine! ellerde flat yübelmedtğl ., ~ ıı~ 
gibi diğer ellerde de yükseli§ olamaz. (Bap 1 incide) bir taarruza utrvan bir Rus karar. Kareli berzahı ilzerlnde hava mu. 
Kimse hileye sapamaz. Biz eiklden mallarını meydana çı~rmıtlarcfır. g&bı, feci blr malldbiyete uğl'amJf, harebeleri olmU§tur. Düpnanın 20 
kazandıjunız fiyatları bulduk mu bi- Bunlardan bir çoğu eUennde mal bu. Ruslarm cesetleri dQDm.U§ bir halde tayyaresini düfiirdük. Ftnlgndı tq. 
z1m için kifi bir ticarettir. Hindis. lunmadıjuiı ileri ~orlar. fbrada burada k•ln:ı-. bunlarm çok. yareleri diipnan toplantdanm milel
tan v. Cavadan çay getirebiliriz.,, FaAt, bü7Gk mikttl~ manffatu- lulu gömülmeleriQıt .- verme. air bir tarzda bomba ve- inltraqat 

Bunun berine Ticaret Veldll, çay. ra toplamlf olaıilıutn au aıallan tek. miPtJ'· ate§bıe tutmupar. 
cılarm anonim bir firk t yapmalarını rar paraya kalbetJiıek içtô toptancı.. Jla\r• Ajannnm Os1"4*.U haber Finlandaya ,...dmı için 
ve bu firkatin tefkilltı ~urulunca tir• lara müracaat ettildeıri dolru dejil- aldıjına göre, Sanisalmi bölgesinde Nevyork, 21 (A.A.) - Dün akşam 
kete akreditif açahilecelinl - le l dir. Bu muhtekirler belki küçük )tü. l'inlaııda Qrdusu iki Rus fırkasını Hoover ile Nevyork belediye reisi 
tilecarlar da bu teklifJ ~ 18 t çük parfiler olarak eaerlnde~ malla.. bü;ük hezimete ulratmıftn". Sovyet Luardien'in riyaseti altında Madisan 
le kabul ~ ~ ~ 'pı:uaak ktl~. O zaman ler .20 bin "1 kaybetmişlerdir. Fin Suaregerden'de Finlanda lehbıde bJı 
~ bir .art · cfellmtya ·~ «'! ._ ~ ~~ Ji1aDarmı ta~eri ~ üzerinde il- miUnı yapılmıftır. ıo bin kiftnln 
mOsaade ~ rtea etmlf1erdlr. ~ •timta mecbur . otacaklar- ttıtşaf uçuflattt yapmıf ve uçuşların... iftirald1e yapılan bu mlUDJte tlert 
Bu prt ta hilkAmetin ya.lmz flrkete dır. da zerre kadar mukavemetle karşı. gelen bir çok Amerikalı şahsiyetı... 
akreditif açması, ılı-kete gtrmlyen. Yeni ftflfJ'edilen kararname lapnamı~ardır. le, Finlanda elçisi de hazır bulun. 
lere böyle bir kolaylık gösterilmeme. Manifatura stokunu arttırmak ve Stefani Ajansı da Fhıl~rln Ladoga mupardır. 
ildir. VQJ.l b»ı ~ kaJOO -1Mh'· pyqap ı~tmek ıçlıı µcaret Ve.. Şlmalindekt Angajaiervi'yi ıstlrdat Diğer taraftan Flnlandanın Ame. 

-Paı-..••n ~ klletinln aldılı tedbirle.rdft biri de ettikleRrl.ni bllctiFiriyot. Mit~ hrika ~ukAmetm! ... ~ürı.tcaat ~~ 
~e gelqı.\f ~ ~hlCıı mal. UI Ye m ft.-- ıtıpe o Mlll TftutN1Y9Uf için uv nn•• 

llMfU'rRb·111.... Jaim aa ci8tü.1 ~. ~' -ıı (AA) - Lenlngrat JOn dolarlık -Wrkredl lattidill blL 
Numıl Topl;uollu paıataı,,. bJ'. Bu maksatla yem blr kararname asked mın~ eııklmharbiyeJinin dJriliyor. 

metl dii§iiıillecelbıe dair dolafaD ba- nefl'8dilmlltlr. 11.12.939 tarihli ve resın.t tebliği: ~O klminuevvelde her 
berlerfn tatlyen 1111m oıclul=a ve 2;12417 sayı1ı olan bu taranı.__ istibmette, kefil ko'narı arasında Fırtma Zararlar Yer• 
lt.ballt.çılarm da bunu bllni.e~ ~ nln Defl'l tarihinde gümriklude bu. musad~er ohn~ ve muhtelif nOk 
mn pldil'nl izah ettilden IODra ele.. ı~ :n ~uml itbalit tarifeskıiıı talarda biılbaaa Kareli berzahinda (Sa,. J incide) 
m1ftlr ki': ıso ınaw aıımciu:ı (ihtar mueL: teşif topçu •tefi yapılmqtır. Tana.. kt motörlbı parçalandığı lıaber ve-

.. _ BGktmet tıearet qlerlWe t.- bm.)'.,._ı ~ ıa~flll ıö~.ıt reler keşif UÇUflan yapmı§lardır. rillyot. tJd flç motör ve yelkenli de 
tikW tp ema.b'•«e buJpmahdJr. zetvoııe, w,.m :ve ~ aiblrliut. H&lnld. "21 (A.A.) """" ~o ~UDU- denlzln pcJdetinden sahile oturmıya 
m. t1ıcant aı.mımn it iahMIDI 1.. smt !simler alan Uf!erl~ Prıpk do. evvel Finlanda teblili: Düşman, Ka- mecbwl' kalmıılardır Limandaki va. 
qletmek ~ ~ahfayort& RanJ.n kunmU§ mezkıır (ihtar) dolarsile135 reli'de taarruzlanna devf!D etmlftlr. pur _,erleri lrızaSIZ devam etmif. 
,-.parken, tleant Aleml sallast9 hat- tarife No. su tizerinden reslmlendlriL Piyade hücumlarını ağır topçu ve tlf'. 
~ memlekette saikuı .. tlanut ınesi icap eden pamuJdu mensucattan yüzlerce tank himaye ediyordu. Ev. Halifte ilri lrip bofalda 
olur. Edebi,.at otank ıö11eanborum. en çok sunt elyaf nilbeti yüzde yirmi velki gün oldufu gibi dün de taar- J'ırtnıaııuı beırih: ıtddetlenmlye 
Paramızın dflttlrtllmesi kail)ren va. be19 kadar olanlan bir defaya mah- ruz1ar Mı.ıola ve ~ plleri arasın. bqladığı bir sırada Haliçte bir dcmlı 
rlt thllldlr. Para dtlfee•k. lait mal. sus olmak Gzere w bıa kararın nepi da teksif edilmft bulunuyordu. KuY .. kazası olmuştur. İtalyan sefaretine 
Jara bpata1* slbi siteldllill1on tarihinden itibaren en çok bir ay t. vetli müfrezeler cı&phe~ diler lo- ait deniz motörü, bır yolcu sandah .. 
vantilAtktl çevirmek akil ..U-ba çinde ithal edilecektir. Bu mallar t. sımlarında da taarruz yapmıtlardu'. na çarparak batn1ilıştır. İçindekiler. 
kabul .-m~ bir PJ"dtr. Pek çin 131 tarife numarasuıda yazılı re- Aqam bütibı bu taerruJar pilakür- den biri kurtarıhnlf, diğer lkist 1ci1. 
171 ~- ki, d..,.. pı,...,. aim.JaacDerl, nevi ve vudlaima. g6re, to,bn~ü. 20 aJtr _. ülık. Ve zayı yapan motariln bir saat kadar 
SIDda •eqe,br fiyatı a..ttı. Balta lif• pamllkmwue&ta mahsus r89lm had. ~iz önilnlk diler bir çok ıüren arqtırmalarma rağmen bulu
ka'bll taku prhnlerlnl de bJ• W lerin* tndlrilmtftb'. Bu IUNtle fiyat.; t.aü1an tahrip ettik. ~man bir rıamamıftır. Aramaya diğer vasıta. 
70rQ. Şu halde par8mnın lnrm,etl larctamühlm. teneaiWer oıac.tı tRh.. çdlt ü .ar: ~· larla pce yarısına kadat devam .. 
yijbeliyor, me•kii sailamlapyor. min. eclilmektedlr. $1.rk OeJtbdtide ll'inlanda kıtaatı dilmiş, fakat bir nettce çıkmamıffir. 
Size t.nbı •eblbbn kit .,.._ ,_. S.U.. ~e ilerlemektedir. Bu t1d ,.olcuya bo~ nazarlle ba• 
n. d...,..._ lutr .,..lllt ha J.öa ~ -~ 1111- tk1I ~ ~Rijiı\f iiç tank, bir dağ topu ve kılıyor. Hilvijetleri henüz te8blt e. 
PnDm ve lngUls parumdaa •• nebi ıaenp matların bir haftaya 1ti nıfttaa .... tt mitralyöz ve mühimmat dlhnif delildlr. 
sallamdır. EaalD olmlwZ klş ,...., Üır ~--~ ~ ~ ~ 30 ~on olmak ~e düt- :rırtına ~en Sirkeci nhtımm 
a altına dotru •atllriiyonm. Al .. , tir. 7 matlar arasmaa Jiit~.; lJQ,.,,..n hır h,arp lev~ aldık Pet- da bağlı duran balıkçı gemilerinden 
artık para için mfbu ~. A/t.ı tiyawna ntıJıdan taall~ f4~ ~ ~ Cephesinde Jr;.taatı.mız Kornet bazdan blribirleri uzerine dllprek 
nea ehnu, palaıaü pbl hİl' aetadıt'. boya; ecza. kimya maddeWri ele bu. ti.Jaervi civarına çekilmifdr. losmerı batara uğramışlardır. Bu .. 
'ftrk parumm 1ft1r11 ka1'Wt.U ut. J~cbr. B1ma taaltk edm-ıta. Rus donanman. ve bava kuvvetle. rada bir İtalyan balıkçı qemistnln 
IDlflU'· Samı alma ~ c4k ~ de bfıı ıaç _.kadar ner ri Xoivisto l8hJ.1 ba~arma pd- nptanı, a1almdan yaralaıımlf, ıe-
ytibelmlttll'.,. ~. detli taarruz etmlflerdir. Sahil ba- davi altına alırımıftır. 

Vekil, bu sazlerden soma kuraJaa Nldllll ~ .._,,,. taryalanmız hava dafU toplarına mü. Ofai'an uaprg lmrtanldı 
cak btr llmlted flHte\4.ıiei lhtr~ iits- ~ 'V~ Nait1lt Pamuk teaddit muıtakalarda m6-beret et. Entlrak aeentesine bağlı Ma~ 
betim!e h ay 021 bet bfn ~ u. MeD1Ucat l'abrlkalihm hnal ettlAJ. ınlftlr. baııdirah Dona vapuru, petrol yüklü 
ralık anltif •omalı vacteı~. ve imal edeceli bütün pamuklu men. DüfDWı hava k1ı'ffetler{ bllh~ o~ Karadeniz Boğazından geçer-:1-- w-•.n•- .. biat catı bir elden ve sabit bir fiyatla t»irök bir faaliyet göstermiştir. Düt keD Serviburnu önünde karaya 9-

Çay tilCCaı'w-. "ııı::&UJ.&1& ~ W IU JD8n tayyareleri KateU berzahı De tal'mUf, kurtarma ameliyesi dün ge-
vaatlerinden dolqı kendfsftMt -..ır.. =k = ~.,: !:ıır:1~ Ladoga göll pmılfnde1d bareklt u- ce saat ona doğı'u bitirilerek gemi 
kGr etm•ıter e Ud gü11 ~ ~ı. 0 •·....-- 1\*8ıiil taarruz eylemiştir. :rlnlm'a Jiizd""urillınüştür. 

bir prı.t talil ~ • _... ~ ~11 lliJflilıllllı ::•:.:u.:· ıiaıfman ta;!= Karodenisde fırtına fiddetli 
ml§lerdir. • Hubhı blda)'9t'lndenberi umııırı! teeab ~ Tf1r- Karadenizde çok Şiddetli ~r batı 

ÇUTal ihtiklii ~ tthallt yek6numuida bUJ.ük bir dfı,;. meibelere tYıeımt ve lcarayel fırtınası hilküın sürmekte.. 
Çatcılard&n IOIJi'a salonda buhL; f(lklijk göriilm~- ltbaıltmmın dlr. Akpm beri geq vakit hareket 

ila ;tıval öccartarl1e ~ere azaıı, miktail y'1ıuz İstanbul güm.. na ,aıcseıebiımt~ Teşrlmtanl ayı eden gemiler Boğazdan dıpn çıka. 
ı.a'1ıiumtt:Jr. ~lar guftl ,buJıta. rülünde l'1 raJrtımıwıa gösterllebl- varidatı da ybie i,& ndly:!adır. mamışlardır. 
nm-.,, ~b.71: pl)'MN•n1n!'!~ 'lir• Harpten evvel temmuz ayı tgtn.. lthalltımmn ~ t»fi1:ft usu- Hava, dibı alqam hayli solumu~ 
llndı8i. ~ ~ ~ dekt latanbtal """--..m.. varidatı 8 mil- mm ,_. sebebi b8rP 4'diilakla beraber tur. tcarayel fııtınaıı:ım arkasından 
dan .-r~ mtn 1llad1.t .-.-.. Almah1a t1e _._.tjitji]rı ticaret mu. kar bek1eni or 
~~ .· -~ ~ yon Uradır. ~ -wıcıa.tı IS,!S mil- aheiestntn de tı alUStmta nlhay•t 

1 
• * 

ı'.ır.ııı N..-~ - =:j,,, ı::rm:...~ ;f bıillDaOi ve bu tUlhten ıtıııaı. Al- A- De ıeı.t.e mu)ıabeı-eletl, 
ı. --o1~.~ ._. dt . ~ o.. ma maDarmin ithal edilmemesi de clGD ~ lttbareA kesil.miftlr. 
tDh ebntt ft Vilfllcıbira ...,... !:* ~'*1* a;.tlJftuı dola· 1'tm'\Ul bafha 1*' lebebtdir. İthalltm Bunun •bebl. fırtına yüzünden b&t
hata'latuldaltr ~ 'biJdl ....._ ,..ne bit mm tiıwııa clahi; ~ adlmaar Uman ~tmı da çok dil- Jana bozuhnut olmUıdtı-. Arızaya 
etmfttlr· ~~;1'1>\1;,,~·--. ı .. ~ pmn~. uman~ lf pıma. u~ Jmmm bu~o süratle WnL 

Vekil, Jllllllfebt;ln. ha?p MDDde ,. ~ ....... ~ Q~ - ~ lllmıb ~· il -- edllecelrtl,\". 
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Nafıa işlerimiz ERSATZ 
YON SPEE Sulama işi için Faaliyet 

Hayli ilerledi 
(Bap. 1 incide) 

son kalan tayfalar yüze yüze sahile 
gelmişler, sandallar kaçan bahriye
lileri toplamış! 

(Ba~ 1 incide} 
?11t'Sl% bir hale geUrflmesi, bu y(lzden hu
sule gelmiş olan ve halkımızın sıhhatini 
kemiren bataklıkların kurutulma51, bu sa
haların ekilebilir bir hale getirilmesi, ay
ni zamanda topraklanmızın verimini bir
kaç misline çıkaracak olan ltllamalann 
yapıbnası, başlıca hedefleri +eşkil etmiş
tir. Bilyük su işleri faaliyetine girerken, 
bu hedeflere en kısa zamanda varılmak 

için, en pratik sistemler, metodlar ve va
sıtalar ele alınmışbr. 

Coğrafi ve jeolojik vaziyeti itibariyle 
muhtelif fklimleı;ln hükilm ııQrmekte ol
duğu, yurdumuzun tAbi bulunduğu şart

lara gi5re, su işlerinin tahakkuku yoluna 
ıtribnlştir. Bilhassa sulamahrda toprağın 
:flzlkl ve kimyevi bQnyesine ve muhıtin 
1kllm ve meteorolojik şartlanna uygun 
tedbirlerin i5nceden alınması ve ona göre 
1şlerin tanzim edilmesi, :faaliyetin ba~lıca 
ınlhverlnl tefkil etmiştir. 31 milyon liralık 
ıahsisatla su işlerinin tahakkukuna do~ 
mı: bQyük adım atılırken, ıslah, kurutma 
ve sulama gayeleri ile Susı~ırlık, Bakır
çay, Gediz, Kumçay, ve Büyükmenderes, 
Seyhan, Berdan, Göksu, Malatyada Sur
gu, Derme, Yeşilırmok ile t!ibllerlnden 
Çekerek, Tersakan, Kelkit, Porsuk, Sa
Jı.:arya nehir!, Irmak ve çaylan ele alın
ırııştır. İlk merhale olarak teşkil edilen 
etQd, post.:ıları ne bu havuılarda faaliyete 
&eçilrn1ş ve etüdleri tamamlanarak, pro
jeleri hazırlanmış olan işler fhale edilmek 
ıruretne inşaat safhasına intikal edlbnlş
tlr. Halen devam etmekte olan bu ame
liyat neilcesinde 6 milyon dekar arazi ku
rutulacak. bu araz.lnln su taşkınlarına 
karşı muhafazası imkAnlan elde edilece
ği gibi, 4,5 milyon dekar arazinin de su
lanması temin edilmls olacaktır. 

llrinci safta gelen mühim itler 
Beş 1'Jllılı:: prograına girmiş olan 

m mevzulan uzun scnelerdenberi balnm
mz bir halde kalan yurdumuzun ihtiyaç
lannın ancak ufak bir parçasını teşkil et
mektedir. Bunların ikmal edllmesile bü
y(lk su işleri siyasetinin ilk merhalesi ta
hakkuk ettlribniş olacaktır. Bu havzalar 
haricinde kalan s:ıhnlorda, faaliyetin teş

mil ve lnklsaf etilrflmesi b3şlıca gaye ve 
hedef olmuştur. Orta Anadoluda bilhassa 
ziraat için büyük miktarda suya ihtiyaç 
ıösteren sahaların kAfi ve lüzumlu mik
tarda suya kavuşturulması, bu ikinci saf
ta gelen mühim işlerin bir parçasını teş

kil etmektedir. Bılhassa bu maksatla 
Konyada mcvcot sulama teStSfltının ıslahı 

lctilmcsl yolunda ehemmiyetli mesai sar
fedllml:ı ve 700 bin lirayı bulan ihale ve 
1evsl inşaatına başlanmıştır. Bu tesisatla 
yapılan sulama 1925 - 1938 seneleri zar
:fından 180.000 dekan geçmemişken, 1939 
senesi zarfındaki faaliyeti netlc:esinde bu 
ıniktar 230.000 dekara çıkarılmıştır. Islah 
ve tevsi ameliyesinin hitamında bu mik
tar, ihtlya~lan tamamen karşılıyacak 
Jnlktara çıkanlmış olacaktır. 

Bundan başka kuraklıktan çok miltees
mr olan ve bu y{lzden faklr ve ıellrsiz 
bir hale gelen Orta Anadolu, su mevzula
rına alt yapılan tetkiklerin bir kısmı ve 
bilhassa Konya ovasında mevcut obruklar 
dan tsUfade suretile ovanın sulamadan is
tifade edemlyen diğer kısımlanna alt su
:run temin! mevzulan ele alınmıştır. Bu
mm için su ı>lç!llerl yapılın~ ve tetkika-
1a geçDmlştir. 

Ba.p.nlacak• diğer itler 
Bundan başka şeker sanayllmlzin mQ

b!m bir merkezlni teşkil eden Eskişehir 
ovumm sulanması işi ele alınmış ve Por
suk ça1'J iızeinde bir baraj tesisi, baraj
da toplanacak su ne Eskişehir ovaS'lnın 

sulanması ve dolayısne pancar zlraatlnin 
tnk1ptı temlıı edUmlı olacaknr. Milhlm 
bir t.stDı..ı merkezlınlz olan Aksaraydaki 
bataklıklann Jruıııtubnası ve Ulu ırmak 
w kollan Ozerinde sulama suyu iddihar 
lcfn bmd yerlerinin araştırılması g1bl tet
kikata başlanmıştır. Ereğli bataklıltnın 

Jr:urutulmam ve mevcut su ile sulama ya
pılması etOdlerine bailanmıştır. Çankırı 
Terme C81'1 ile Ac:ısu vAdilerindeld arazi
lerln ve ba IJd ça;rm birleştiği noktadan 
itibaren Kwlırmağa kadar r>lan geniı ve 
!llflmbft arazln.l.n sulanması Hamzallı mev
~en Çorum hizasında bulu'l8D Han 
mevkilne kadar Kızılırmak bavuısile bu
na munsap olan Delice ırmak vadislnde 
ft Devres çayının ve Kastamonudan ge
len Gök umatın Kızılırmakla birleştlll 
noktalardaki takriben bir mi1yon dekar 
TOsaUnde bulunan ovalann sulanması ta
le!"inin etadlerine başlamnıştır. 

Kendir ve Pirinç zeriyatının çok inkişaf 
ettiği Devretı ve Gök ırmak vadilerinde 
Tosya, Davas, Kastamonu, Taşköpn1, Bo
yAbl1d ovalanndaki gayri fenni sulamala
nn ıslahı ve sulama sahabnnın te\"Sii 
için llzım gelen etQdlere başlanmıştır. 
Kayseri havalislnde mevcut olan ve bO
y{lk bir saha1l kaplıyan ve civar halkının 
hay:ıtını daima tehlike altında bulundu
r:ın Kanasaz. bataklığı ile Develi büyiık 
batakl!ğının kurutubnası, gerek bu ku
nıtulan arazinin ve eerckse clvannda su
lamaya ihtiyacı olan tarlaların sulanmsı
nı temin için Pınarbaşı civnnnda Za
rnantl ırmağı tebdili mecra ettirilerek, 
Bünyanba ile Kayseri arasında 200 -
250 metrelik bir sukut temin etmek ıru
retlle takriben 20,000 beygire 7akın e
nerji istihsali etüd edilmektedir. 

Memleketin diğer 
mıntakalarmda 

Niğdeden itibaren Erelll sazlıbna doğ-

ru olan v~si ve mQmblt arazinin sulan- İkinci Graf Von Spee'nin macera. 
ması için llzıın olan suyun &erek civar- sı da budur. İkincisi, birincinin an
daki derelerden ve ıerekse :Cor clvann-
daki yeralh sulanndan istifade edilmesi cak Ersatz'ıdır. Montevideo llmanın-
suretile temini tetkik edlbnektedlr. Amas- da denize kanpn yalnız bir Alman 
ya bahçelerinln Yeşilırmaktan sulanması zırhlısı değildir. O nazi Almanyası. 
için, yapılması llzım gelen tııestsatın tat- nın sembolüdür. Mukadderatının 
biklne başlanmak Ozeredlr. Karadeniz sa- sırlarından bazılarını dn insanlara 
hillnde Çarşamba, Terme ve Balra batak-
lıklannın kurutulması, Erhaa, Amasya, filşetmektedir. 
Merzifon ovalarının sulaama5t, Sakarya Montevideo önünde !ntihar eden 
mansabının ıslahı ve bu arada Akhisarda- geminin üade ettiği öyle manalar 
ki pamuk ovaları ile Adapazan, Hendek vardır ki, bunu ibretle görmemek 
arasındaki ovalann sulanmaııı, Ege ve mümkün değildir: 
Akdeniz. mıntakalannın portakal. limon, 
muz yetiştirmek az.ere MlU~. Ki5yceğlz, 1 - Bir gün evvel hareket edece-
Mnrmaris, Antakya, Alanya, Manavgat, ği haber verilen ve hareket için la
ovalarının sulanmaıı:ı ve bataklıkhırınm zım olan maddeleri satın alan gemi, 
kurutulması, ~lc<lkten istifade suretlle ertesi günü harekett~n neye vazgeç. 
Elfıziz ovasınm sulanması, l>lytıırb:ıkır o- ti? Mürettebatını. zabitlerini, erzakı
vasının sulanması lşlerf ele alınmış ve 
derhal bu mıntakalarda 1Ube teşklllltı ku- nı ve sairesini neden karaya çıkar-
nılarak, etUdlerlne başlanmı,tır. Hat.:ıy- dı? 
dakl Amık ovasının kurutulm8!ı ve su- Bunun delalet ettiği mana şudur: 
lanmasına alt projeler ikmal ecUlmek il- Alman gemicileri İngiliz gemile. 
zeredir. Yakında tatbikatına 1teçllecektlr. rile açık denizde harp etmek isteme-

BUyQk su işleri faaliyetinin programına d · 
giren su mevzularının en kısa zamanda diler. Açıkçası Alman enızcileri 8-

t.ıhakkuk ettirilerek. memlek,.t su işleri- rasında bir itaatsizlik hareketi oldu. 
nin halli yolunda atılan ilk adımın müs- Ve gemiye intihardan başka yapacak 
bet ve verimli bir netileye ic:all için e- iş kalmadı. 

.nerjl ile çalı~ılmaktadır. 2 _ Böyle bir hareket karşısında 

E~~ 
Askere Davet 

Emlni5n0 Yb. Askerlik Ş. den· Şubemiz
de ka1'Jilı askerliği (Muvazzaflık hizmeti) 
yapmamış 3111 - 334 (dahil) doğumlu 

topçu, muhabere ve nakliye ııınıflannın 

cezalı erleri derhal askere 1evkedilece
ğlnden, şubece namlarına ghnderilen da
vet pusulalan varsın varmasın toplanma 
gQnünde şubede bulunmalan. Toplanma 
rQnü 26/Birlnciklnun/939 sabahıdır. 

Bu cezalı erlerin 25 Blrlncik!lnun 139 
gQnü nüfus cilzdanlarlle birlikte şubeye 
müracaat ederek RVk hazırlıklarını ta-
mamlamaları ilAn olunur. 

Adliyeye Daktilo Alınacak 
İstanbul C. MOddeiumumtllğinden: 
İstanbul adliyesinde açık bulunan biner 

kuruş maaşlı zabıt kAtipllklerlne sf'!"I dak
tilo maklnesile 7a:ı:an llakal ortamektep 
mezunlan arasından bllmOaabaka mana
~ 

Milsabaka imtfham 1 11dncfkAnun 940 
Cumartesi l{lnQ saat onda yapılacağından 
taliplerin memurin kanununda yaz.ılı bel
g~leri hAmllen bir dllekçe ile imtihandan 
bir gün evveline kadar ~· encilmenl 
reisliğine müracaatlan. 

gemiyi limanda bırakmanın, yani 

TJruguay hükumetine teslim etmenin 
en doğru yol olduğuna şüphe yoktu. 
Fakat nazi drijanları bu harbi ka
zanacaklarından ürrıitli değildirler. 

Mağlup çıkılacak bir harpte yabancı 

limanda kalan gemi bilahare galip

lere intikal edecektir. Buna mani ol. 
mak için gemiyi tahrip etmek, düş-

manın müstakbel donanmasından bir 
parçayı imha etmek ~bi uzak bir is. 

tikbale taalluk eden bir teselli nok. 
tasını da ihtiva etmektedir. Geminin 

limanın hemen içinde batmlmlJ ol

ması döviz sıkıntısı ç-~ken naziAlman 

yasının son dakikada: az da olsa iff. 
ne yarar. Gemiyi açıirtıı düpnan top-

lan altında kahram:mca imha etmek
tense bir komisyoncu gibi hareket 

ederek hurda demir fıyatma satmak 

daha karlıdır. 
Birinci Von Spec ile Ersatz'ı ara. 

smda. böyle bir farlc vardır. 

Bu fark nazi Almanyası ile beşeri 
lqymetlere sahip olan Alınan milleti 
arasındaki farktır. 

TÜRKİYE CUMHURiYETİ 
ZiRAAT BA N KA S I 

Kmulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türli 
Şube 't'e Ajam adedi: 265 

Lirası 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankumda kumbanh ve lhbamz tasarruf besaplannda f1I 

... so liraa hnJunanlan senede C defa ~kileuk kur'a ile •UJhdald 
plba sare ikramiye datıtılacaktır. 

c Adet ı.ooı LlraJık c.ıoo UT• 

C • SOi • 1.080 • 
c • tso • ı.ooo • 

co • 100 • '·"' • 
100 • .... • ..... • 
120 • .. • 4.800 • 
160 • • • 1.200 ; 

DIKKA T: Hesaplanndatı paralar bir lelle ~de 50 liradan qala 
düşmiyenlere ikramiye çılrtılJ takdirde " 20 fazlaltyle ftl'IJecekttr. 
Kanlar MDede C defa, l Eyl61, 1Birilldklama.1 llart n l 8alıu 
tarihlerinde (elLUeeekttr. 

Rümatizmalllara 

Yemek 
(Bap 5 incide) 

ca nisbet 0,27 ye düşer .•• İnek ısfi
tü ve onunla yapılan yoğurt, yağ 
bire yakın nlsbetlerde olduklann. 
dan iyi gelirler, fakat koyun sü
tünde, manda sütünde l..1N(le fos
for nisbeti birden pek uzaklaşır. 
İnek ıütUnden peyuirlt>rln katıla. 
n yumuf8klanndan daha iyi... Es. 
mer ekmek 0.33 be~ a7 francala. 
dan 0,29 dan biraz daha iyi... Pi
llvda !!İsbet 0,10 birden pek uzak. 
hamur işlerinde de öyle 0,15 ..• 
Kuru sebzelerden yalnız fasulye 
0,35 nlsbetile zaten bol miktarda 
kireçle fosforunun il(te biri kada.. 
nnı verir. 

Mevsim sebzelerinin ha bakım. 
dan en iyisi kereviz, onda kireçle 
fosfor nlsheti tamam tamam bir. 
dir, ikisinin de miktarı hafif, yil:ı
de 60 miligram olsa da hepsi fay
dalı olunca .•. Ispanak bire yakm, 
0,81, yeşil salata 0,75. lahanada 
nisbet birden haylice uzak, fay. 
dası az. Soğan pek h•l nisbet tam 
bir, ağrılara iyi gelsin diye koka
suna tahammül edilir; taze samu. 
sak ylyebilenlere tam nlsbetle ki
reç ve fosfor ıretlrir-. Ralkabatı 
birden pek uzak değil, 1,32, pırua 
daha yakın 1,20. 

Enginar 1.10, patlıcan 0,67, ta
ze fasulye 0,80, kmo kulaiı kum 
yapar derlerse de bu bakımdan 
iyidir, 0,98. Patates ancak O,ZS, 
domates daha iyi 0.60. Turp çek 
iyi 1,07. 

Menim yemlşlerinclen en iyiıi 
armut, nlsbet tam bir. mu"mala 
1,07, portakalın suyunda 1,İı, il. 
monun suyun4a 1,20, fakat yemek. 
lerinde nisbet bozulur. Onun içln 
rümatinnanın limon suyu ile te. 
davfsi limonu bütün yiyerek teda
viden daha dotrudm. MalHlarlaa
da ba maden~r hem az, hem ele 
JJlsbet bozuk. Elmada 0,45... Ku
ru yemişlerden incirin aiacı ~L 
kilrtlenmiş olursa iyi 1,32, imdik. 
ta 0,68, kestanede 0,47, fakat ce.. 
vizde nafile 0,15, bademde de 11· 
le. 

Yaz yemfşlerine gelinH, o nkte 
kadar rilmatlzma ainlan kalnu
yacatuıdan zihnini7.I dolclarmak 
tabU Hizamsuzdur. Şay~t o mev. 
simde atnlar ıe1irse bol bol dut 
dut J,03, taze incir 1,08 dlr. Bir de 
tHe ftdmftn suyuna emerslnb, 
onda da nisbet tam birdir. 

Hanna tlm41l bizim Yerli malı. 
mız değilse de aşağıda İtlen hasır 
ilaçlar yerine ondan da yemek fe. 
na clefildir, hem (Ok beıtler, h•11l 
de 0.75 nisbetlnde kireelyle fosfo. 
.....-. tatlfwlc ettim. 

Yazan: Divanı Muhuebatta 
Murakıp Yusuf Kenan C'ıısal 

Reıımt " h\UUBI bflQmum ınuhulpleri. 
ikinci derecede Amiri !talan, masraf ta
hakkuk, ilse hesap ft levazım memurlan
m meııull)'etlerden lı:urtaracak olan yf'Jll 
Barem, mut kanunlannı. 17.abnamelerl
nl, tıedb'elert flıtlendiren bQton masraf 
kanunlannı n nrıtlertn sureti h .. bı 
hakkında tatbiki misalleri ve maa,, teka
Ot, dul ve 7etim maqlannı, Oc:ret, gQn
dellk. muhteW Uc:r.,u7• " tazminat, 
huzur hakkı, müteahhitlere ;yapılan tedt
;rat, aldab beTtn n salre7t ihtiva eden 

ve mukaddema 
Divanı Muhasebat Relslitfnce 
bastmbp murakfplere dafltıl&D ve 

1. Qnctl defa bastınl&D 
UMUM. TEVKİFAT CETVELI.Qi 

Nqred11miftir. 
I07 •yfa. Fiyatı S llradır. 

Ankara Poeta kutuau No. Hl ya ve lnkı· 
llp Kitabevine mDracaat 

• Alaturka 't'e alafranga~ 
Mükemmel 

Yemek, Tatll 
Pastalar kitabı 

Yazan: FAHRİYE NEDiM 
BOCAZ DERDİ 

Bugftn ne pişirelim? diye dÜ
$Ünmeyln, yeni çıkan bu kı
tapta her keseye uygun yemek
lerin tarifi vardır. 
natı: 100, cildlisi ızs kuru .. 

Satq yeri: 
İstanbul inkılio Kitabevi 

t.t.nbul 5. inci İcra Memurlu
lundan: Satılınasına karar verilen 
muhtelif cins ve fazla miktarda 15 
sandık erkek ve kadın ve çocuk a
yakkabılan 30-12-939 tarihinde 
Cumartesi ıünil saat 10 da Beyazıt 
civarmda Okçularbaşında Catal Han 
içerisinde açık arttırma suretiyle sa.. 
tılacabndan almak lstiyenlerin glSs
terilen RiiJı ve saatte mahallinde ha
zır bulunacak memurumuza müra
caatlan illn o\uJıur. 

GAYRiMENKUL SATIŞ ILANI 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

• 
Bayan Melek ve Hacer ile Bay Mehmet Bedreddin ve Mehmet Nurettin ı2580 

hesap No. ılle SandıltmJzdan aldıktan 6000 liraya karşı birinci dere<:ede ipotek 
edip vadesinde borçlanın ödemediklerinden haklarında yapılan takip üzerine 
3202 No. Ju kanunun 46 c:ı maddesinin ma tutu olan 40 cı maddesine göre satıl
ması icabeden Kadıköyünde Ku~ill clvannda Hasanpaşa mahallesinin knyden 
eski Taş'köpril yeni Arifbey ve TOrbe halen Mahmutbaba ve İrfanbey sok:ı~ında 
eski 8, 10 Mil. yenI 12. 12/1. 12/2.2 No, lu altında Uç dükkAnı olan kArgir bir a
parhmanın tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmıya konmustur 

Satış tapu sicil kaydına p:öre yapılmaktadır. Arttırmıya girmek isteyen 1200 
lira pey akçası verecektir. M1llt banka lan mız.dan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikmiş büttın verııflerle belediye resimleri ve vakıf lcart>'"I ve taviz 
bedeli ve tellAliye rOsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 25 - 12 - 939 t.ırl
hlnden itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri servi!:fnde açık bu
lundurul:ıcaktır. Tapu ıılcll kaydı ve sair lOzumlu l:r.ahat c'la sartn:ımede ve takip 
dosyasın<l,ıı vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıka
nlan gayrimenkul hakkında her sevi öj renml!I ad ve itibar olunur. Rirlnd art
tırma 10 • 2 - 940 tarihinde Cumar tesl gQnil Ca!:aloğlunda k('ıin San
dığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi tçln 
teklif edilecek bedelin tercihan alınma~ fcabeden gayrimenkul mükelleflyetlle 
Sandık alacı1ğmı tamamm vttmls ôlmıı"lı ısarthr Aksi t'lkdirde Sôn arttıranın tıı.ah· 
hildQ baki kabnak eartile 16 - 2 - 940 tarihinde Pazartesi günü aynl ma
halde \'e ayni saatte son arttırması yapıla caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
çok arttıranın QstOnde bırakılacaktır. Hakları tapu slcfllerile sabit olmıyan alfıka
darlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
iddialarını llAn tarihinden itibaren yirmi gQn içinde evrakı milsbltelerile beraber 
dairemize bildirmeleri lAzımdır. Bu suretle haklarını blldlrmemis olanlarla hak
lan tapu slclllerlle sabit obnıyanlar sabs bedelinin paylasmasından hıırlc kalırlar. 
Daha faz.la mal1lmat almak isteyenlerin 938 - 280 dosya numarasile Sandığımız 
hukuk illeri servisine mOracıı.t •tmelert lüzumu illn olunur. 

* * DİKKAT 
J!!mn17et Sandılt; Sandıktan alınan gayri menkulQ ipotek göstermek isteyenlere 

muhammtnlerimlzln k07M\11 oldutu kıymetin " 40 nı tecavüz etmemek üzere ihale • .. 
bedelinin ;yansına kadar borç vermek suretlle kolaylık ıöstermektedir. (10619) 

Müvezzi Ah nacaktır. 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
Bet sınıflı llkmektep mezunu bulunmak, yaşı 20 den asalı 35 den yukan ol-

mamak Oure İdaremiz servislerinde mU vezzilik isteyenlerin 
1 - Dilekçesi. 
2 - Mektep phadetnamesl, 
3 - İyi bal kAğıdı, 
4 - Y enI tarihli çiçek ansı kAğıc9• 
5 - 5 X 7 ebadında Uç fototraf. 
1 - Niltus cilzdanı. 

!le 29/12/939 tarihi aksamına kada'I" mDdOrlük fdaı1 kıı.lP.titlne mOracaatlan. 
((10568) 

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

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
KH;deler: 1 Şabat. 1 MaJU, 1 Ağustos, 1 hrlnrit,.c1'in 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve k:umbarasız besaplannda en az elli lirası bulunanl~r 
kuraya dahil edileceklerdir. 

• 1940 iKRAMiYELERi • 
1 Adet 2000 liralık= 2000. - Lira 

3 ,, 1000 ,, == 3000.- ,. 
8 ,, 500 ,, -3000.-

" 12 
" 

250 
" == 3000.- ,, 

40 ,, 100 ,, == 4000.- ,, 
75 ,, 50 ,, == 3750.-

" 210 " 25 ,, c: 5250.- ,, 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para blrildirmis 
olmaz. ayni zamanda taliinlzi de denemiş olursunuz. 1 ~~ ~!'h'!!bk~~~~J Be)'ollu Yıldıs sinemam 1ı:arsıll Lek· 1 

ler •ı>artımaıa. l'aktrleft DU'Ult. ~ ............................ 111111111111111111111111111111111~ 
' Tel ı 4112 ..... 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
JCabatqta lelin inhisarlar fll!'9P hnllbaneslnde Pındilllı: bera,-1 temıbe ıs gQn 

ICID .. t 1t tm U ,.. kadar eıaıı.aca:t btr Udnci posta ihdu edilmittir. Kadın ve 

•lı:elı: amele alınacaktır. İ8te7eıılerin derhal mezki\r müessese mUdürlüğilne mil

raeaatıan Dln olunur. 



1 TAN zz • 1Z • 139 ==== 
350 yi mütecaviz al'hn madalya ve zafer niıanlarile büyük mük&fat, birincilikle diplomalar kazanan 

LiMON CICEKLERI HASAN KOLONYASININ 
Bemerine A vnıpada bile tesadüf edilemez. Hastalara bayat w Pfa veren, sinirleri teskin eden, nıhi ıstıraplan azaltan bu meşliur kolonyaya ecnebDer bile tapıyor, liayran 

ft meftun memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki İngiltere, Fransa ve bütün yüksek milletlerin kolonyalanna faiktir. ' 

HASAN DEPOSU YENi ADRESi: BAHCEKAPI Beyoğlu. Tramvay Durağı Karı ısında 

Herkesin üzerinde ittifak ettiği bir hakikat 
Sabah, Öğle, Akpm her yemekten IODI'& sünde 3 defa 

Kn11anmak şartile 

RADYOLIN 

Ditlerinizi tertemiz, bembeyaz " aapaaflam yapar. Yir
minci uır kimyaamm harikalarmdan biridir denebilir. Ko
kma siizel, lezzeti bot, mikroplara kartı teairi yüzde yüzdür. 

RADYOLil 
KulJananlv diflerini en ucuz teraitle aisorta ettirmif ayılırlar. 

Sabah, öğle, akşam, her yemetken sonra 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalaymız. , ......................... .-..... -. 

Sırt Kauçuk ve Tamir Bezleri 
Dtlnyaea tandmı, Fayriston Marka Ye hucllne kadar beldedll'fnb 

Sut Kaaçcak Ye tamir beslerimls ı.u,tln ıelmiftlr. ~an lbtiklerL 
nbe aut n Patlak liatilderlnbl prantill 7aptırmak iateneaiz bemen 
ateb..- btaamı. 

Kaynak Bezi ve Kauçuk Satıhr. 

lttirak ettiği Entemuyonal sergilerde daima '1 
birinciliği kazanan Lokumlarının, tekerle- ~~ 
rinin nefueti dünyaya nam veren bir "t,_"f.\Y. 
buçuk asırlık Türk ticarethaneai C,\ 

1llıı1 ~~ Merkezi : 
J.~~f;)\~ Bahçekapı, 
~r''" Şubeleri: 

~\l Beyoğlu, 
Karaköy, 

Kadıköy. 

Halis Şekerden Tahan Helvası 

Sümer Bank lı1irle1ik Pamuk ipliği ve 

Dokuma Fabrikalan Müessesesi 

Kayseri Bez Fabrikasından: 
85 santimlik D. dpl kapput bezi topu 800 Kr. 
75 " it H H H n 750 n 
Drll Knteli ·1 l ve 14 ten metresi ZZ " 

" ,, lZ .. 13 ,, " ZZ,25 " 
Jakarh Dril ZS " l\.azalina Z5 

" 
Azami 5 bal~ayı ,:?eçmemek üzere fabrika teslimi satılmaktadır. 
Sipariş vermek istiyen müşterilerin fabrikaya müracaatlan rica 

olunur. Fiatlar fabrika teslimi olup ambalaj masrafı ayrıca tahsil 
olunur. 

Nazilli Basma Fabrikasından: 
Nazillinin 22 tip yazlık basmalan perakende satmak şartlle tüc

cara Nazillide teslim bir kua olarak metresi 29 kurustan satılmak 
tadır. Satın almak istiyeıı müşterilerin Nazillide Yerli ?ıiallar Sa. 
tış evine müra<:aat]E:ri rica olunur. 

BAKIRKÖY BEZ FABRIKASINDAN: 
90 ~antimlik O ttpt kaput bezi 800 kuruştan, 75 lik b~z 670 ku

ru,ftan setılnıaktadır. Fiatlarımız fabrika teslimidir. Ambalaj mss 
rafı aynca nbmr. Sipariş vermek lstivenlerin azamt ooş balyayı 
~~memek Ü7.ere siparişlerini kaydettirmek ve bedelini tediye eL 
mek üzere Birinci Vakıf hanında birinci kat Pamuklu Iı,abrikalor 
1\.fiiesıı:Pı1:eıdnP miir,.,.nl'lt]rın rirl'I nlımn .. 

Belediye Sular İdaresinden: 
Taksim ~ ıalertlerlnde '6rfilen ç6k üntillerln tAmlrt için 14-12-939 dan lti

banılt bu ııularuı d6rt g(1n kestlecett tlA.n edilmişti. Amell7at sırasında galerinin 
daha batka noktalannın da tAmlre muhtaç oldutu görOlma~ olduAundan bunların 
onanlmuı için 15 ıün kadar Taıtatm sula nrun nöbeUe verilmesi zarureti hasıl ol
dulu Uln olunur. 

BU suyun tttkos SUYU Oe ıılAkııın Yflldul'. • (1"1'141) 

• • 1 

KOK~ 
Memleketimizin en büyük sanayi müesse-

sesi olan KARABÜK Demir ve Çelk fabri

kalarının çıkardığı ve Alman koklan ı•ı 

kuvvetli teshin KOK KÖMÜRLERiNi mües

sesemiz tarafından satııa arzecliyoruz. 

FIATI Depoda teslim 26 lira 25 kurustur. 
VEHBi KOÇ ve ORTAKLARI 

Galatada Fermeneciler No. 90 Telefon: 40977 
Depo: Kunıc;eşme. Telefon: 36/208 

TAKSIM Sineması Kiralıktır. 
(ESKİ MAJİK S1NEM4SI) 

Beyo~lunda Taksim M.cydnnınd:ı kain Taksim sineması (Eski Maj ik) 
ile uyni mahalde kain }faksım Bar ve salonu kiralıktır. Talip olanlıınn 
rütün Gümrüğünde Yağcılar soka~ 23 sayılı yazıhanede Bay Refik Sab
ri'ye müracaat eylemeleri (Teie!on: 22319) ve tekliflerini -kira şartnll
mesinde muayyen olan müddet zarfında tahriri olarak yapmaları ilan 
olunur. 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk Hikimliğinden : 

Acın.. Galata Yllbek Kaldınm dibi bmirll oilu Ban No. 1 
Telefon : 49194 (Gebzeli Ali Rıza) 

~~~--............................... , ............................ _. ....... ~ 
TÜRKiYE iŞ BANKASI A. Ş. DEN: Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 

Amme hukuku namına İstanbul C. MQd,detumumWl:l tarafından mOddeta
leyhler Sinem köy Seymen 10kak 28 No. ıu evde oturan Sıvaslı Nlpn otıu Artln 

ve aynı yerde oturan kansı Şamek aleyhine ikame olunan BuUan davuında mQd

deialeyhlerin gösterilen adreslerinde bulu namam11 ve hali hazır lkametcthlan 
meçhul kaldığından dolayı iddianame suretleri tebliğ edilemeclitlnden talep veç-

Ada Pa,..I 

- 1 

Evvelce ilin edilen Memur alma müsabaka imtihanı 25 K. Evvel 
1939 Pazartesi giiniı yapıla<'aktır. 

hile H. U. M. K. kanununun J.11, 142, 143 ve 183 cü maddelerine tevfikan iddia 
suretile mahkeme günilnün ~österen davetiye varakasının mahkeme divanhanesi

ne asılmasına ve 938/ 1681 No. lu tıbu da vaya mllddeialeyhln on bet ,on içinde 
cevap vermesine karar verilerek iddianame suretile davetV• varakası_ dlvanha; 

neye asılmış olduğundan müddelaleyhlerin bu müddet zarfında davaya l'f'ftp.ve

rerek mahkeme ıtınO için tayin kılınan 12/1/940 cuma ıünQ ıaat 15 de mahke
mede hazır bulunması veya lı:.anunl bir vekil ıöndermesi lüzumu tebllt yerine 

Tabim'de Slraervllerde Sirkeci Mustafa aJa camli denınuuda vAld mftkOr 
eaml imamlarına meeruta hanenin 2782 AYıh Vakıflar kanununun 44 cil maddesi
• tevfikan bdaatroc:a fıelcili tcn kılındılmdan bu pyri menkulde tasarruf iddia 

İmtihanın nerede ve saat k:ıçta olaca~ını öitrenmek için talinler, her 
gün ve İmtihan günü saat 8.30 a ~adar Banka}"l mürac:ıat edebilirler. 

Müdit"ivet 
edenlerin 1llUlaı Kahkeme;,e ve Evkafa müracaatıan. (10555) ...................................... geçmek üzere ilAn olunur. (10581) 

GRiP, NEZLE, NEVRAWI, BAŞ: DIŞ, KIRIKLIK, SO~UK 
ALGINLIKLARI ve· A~RILARI TESKiN EDER. 

SINGER S 1 • i .. 1940 modelleri plmtıtlr. Bu 
aat eram zın .. atlerln miktan pek az ol- -

dujundan rekllnıına devam edem~ecellz, Bu aatlerden edinmek tçtn acele fırsattan istifade edln1z. 

~~ ~~ h~ h~ h~ 
19 eımu 100 Ura 115 eımu 150 Ura H .-.. ııo Ura '1 eıma. ıoe Ura il eıma. 111 Ura 

Emsalleri gibi 15 sene garantllldir. Tapwlan talep wkuunda tediye prt1le gönderilir. 
SİNGER Saatleri YENİ MAGAZASI: latanbul Eminönü Tramvay caclc:lesi No. 8 Tel: 21984 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza, aıtma sibi hutalıklara tutulmamak için aibtmızı BIOGENINE 

kan ve derman baplarile aiıortalaymn.. 
BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet, i9tiha yaratan ve tesirini d.bal ıWeren ltulunmaz 

bir devadır. 
BIOGENINE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir, hariçten gelecek her 

türlü mikroblan öldürür. Tatlı bir i9tiha ~min eder. Sinir ve adaleleri aajlamlqtınr, zek&yı 
yükseltir. Bel ıev,ekliği ve ademi iktidarm en birinci devuıdır. 

BIOGENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıttan, eojuktan ye havalann deiifmesln
den müteeMir olmazlar. Çünkü vücudü ber zaman pnç ve dinç bulundurur ve bu ayede 
müthit ikibetlerle neticelenen GRlP, nezle, enfloenza, sıtma pbi hutabklarclan korur. Bu 
hutalıklardan konınmak için büyükler sabah, öile, aktam birer, aekiz Jatmdan üatiln ço
cuklar yalnız sabah, alqam birer BIOGENINE almalıdır. Huta olanların kurtulmuı için de 

) bu miktar bjr miali a,rttırdmalıdır. Her eczanede bulunur. ( 

'----~~~~~~!!!!!~!!!!!~~!!!!!~~~~!!!!~~.., ...... 
Sahibi ve Nep'iyat Mlldtlri Balll L6tfl DOaoCNCO, Gueteclllk" 

Netript T. L. Ş. Buıl&iı ,..: T A N . Mat.._ 


