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Fin Askerleri Sovyet iHTiKAR YAPILAN MADDELER 
Toprakları içinde Yemişte Bir Tüccar 

Şimale Giden 
Kesmek için 

Demiryolunu 
Uğraşıyorlar 

Fasulye Gızlernış 

İHTİKARA! 

Karilerimizin 't
Şikayetl erini 
Yazıyoruz 

--0--

Karşı Alınan 

TEDBİRLER 

Hakkında 

,. ... /. ~, .. 
t 

Asmayaprağı Fiatında "' 

! Bile Yükseliş Var ~ 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

T icaret Vekili ihtikara ksr
fl harp açtığı gün hüku

. metin vaziyetini fU cümle ile hu
lasa etmitti : 

.~ . 

r 
lhtikarla mücadele maksadile 

. hükfunetin almakta olduğu iktı-
• 
j sadi ve kanuni tedbirler peyder-
İ pey tatbik edilirken, TAN da alı' 
1 verişlerde ihtikara rasthyan ve 
bazı eşyanın piyasadan kaldırıl
dığına vakıf olan okuyucuhı.rmm 

l şikayetlerini bugünden itibaren Harpten önceye nazaran farklı fiyatlarla satılan 

Avrupa malı elbiaelik kumaşlar 
"Türki:re Cümhurlyt-ti hükumeti 

Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki 
jandarma hükfünet değildir, iktısadi 
esaslara eöre hareket eden bir hü
k(nnettir ." 

1 neşre b~hyor. 

, Gazetemize şimdiye kadar gelen ---------------------------
!mektuplarda, bilhassa tebarüz etti- \ 

Bu cümleden k:asdettiği mfuıa şu 
lr1 i: 

"Biz ikbsadi hareketlere sadece si. 
lfilıla ve cebir ile karşı durmağa ça. 
lışan bir jandarma gıbi hareket et. 
miyeceğiz. İktısadi hayatın normal 
seyrini temin için alınması lazım ge.. 
len bütün iktısadi tedbirleri alacağız. 
Ancak bu tedbirlere riayet etmek is.. 
temiyen ve bu hususta bizimle be. 
raber yürümek istemiyenlere karşı 
kanunun sert elini göstermeğe mec
bur olaca~rrz." 

Filhakika bu beyanattan sonra pi. 
yasaya geniş nefes aldıran birçok ik
tısadi tedbirlere tevessül edildi, bir. 
çok fabrikatör ve tüccara akreditif
ler açıldı. Gümrükte birikmiş olan 
malların Çlkanlmasına müsaade e. 
dildi. İngiltere ve Fransa ile yeni ti.. 
cari münasebetler tesisi için teşeb. 
büsler yapıldı. Amerika ile ticaret 
işlerinin açılması için tc..'<ibirler alın.. 
dı. 

Bütün bunlar hükumetin iktisadi 
hiçbir ko1aylıktan kaçınmadığını ve 
kaçmmıyacağını gösteren delillerdir. 

Hükumetin bu büyük hüsnü niyeti 
V"e bu makul tedbirleri karşısında ih.. 
tikara sapmak isteyen tüccar ve fab. 
rikatörler kanunun şiddP.tli cezaları.. 
na çarpılmağa bihakkın liyakat ka. 
zamruş olacaıklardır. 

yalnız Yunan filo:wfu gibi, Tfük 
tüccar ve fabrikatörü de di.. 

yor ki: 

TAN 

• (Sonu; Sa: 6; Sü: 3) 

- ı 

Kitapları 1 

15 kupon mukabnirıde 25C kuruşa 
vereceğimizi bildirdi~lmb: kitapla
rın müddeti dolmak hzeredir. Oku
yuculnnmız, geçen defa olduğıı gibi 
g~ kalarak kitapsız kalmamak isti
yorlarsa, bir an e\-vel müracaat et
melidlrlcr. Elimizde mevcut tak1m 
miktarı mahduttur. Gf'ç kalanlar ki-
tap bulama7.larsa bunrfan dolayı me-
suliyet kabul "f'tmeylz. 1 

Bu defa okuyurııh:-ımıza iki seri · 
kitap veriyoruz. Her seriye dııhil kl
tnpl;;m alabilmek iı;'ln 15 kupon ib
razı Hlzımdır. İki serıye dahil büti\n 

ı rilen noktalardan biri, bazı kimsele-
1 rin tüccar olmadıkları halde, çeşitli 
1 ithalat eşyasını gizledikleri ve diğer 
1 bir kısım eşya fiyatlarının da lüzum 
'suz, sebepsiz ycr6 yiikselmlş olına-

Finler taralınJan düıüriilen bir Sovyet tayyaresi sıdır. 

Fransız Gazetelerine Göre 
Spekülasyon yapmak için mal top

lıyanlar, ayrı bir grup teşkil etmek
tedir. Bazı tüccarlar, ithalat malla
rını sakladıktan sonra, bunları azar 
azar piyasaya çıkararak, yüksek fi
yatlarla satm1ya başlamışlardır. Stalin, Artık Hitlere 

Daha Müsamehakir 
Davranacakmış ! 

Bunlardan mal alanlara tüccar, 
fatura vermekten çekinmektedir. 
Verilen mallımata göre, makara, 
muhtelif düğme, kordon ve şerit, 
pamukaki, kordela, muhtelif iğneler, 
firkete, terzi levazımı satanların he
men hepsi ellerinde bulunan malla. 
nnı evlerine götürüp saklamışlardır. 
Bunlar, her gün üçer, ~eşer kutu 
mal alarak di.i.kkanlarına getirmek-

l..ondra, 26 (Husuısi) - Finlanda hükfuneti tarafından neşro
lunan reami tebliğe göre, Fin kuvvetleri ilk defa olarak Sovyet 
topraklan içinde harbetmektedirler. Finlerin vardıkları nokta 
Lejiska'dır. Burası Ladoga'nm tiınalinden 150 mesafededir. 
Ve Leningrat • Mormansk demiryolundan uzaklığı 60 mildir. 

tedirler. 

* Bir berberin anlattıkları 
Fatihte Kıztaşında berber Reşat 

isminde bir okuyucumuz, gönderdiği 
mektupta diyor ki: 

• 

Korgeneral 
Halis Bıvıktay 

Vefat Etti 
-----<>--

Cenazesi Bugün Askeri 

Merasimle Kaldırılacak 

Korgeneral Hali• Bıyıktay 

1 

Finler, burada ilerlemeğe devam 
edebilirlerse bu demiryolunu kes. 
meğe muktedir olurlar, bu da Sov-
yetlerin şimale erzak, mühimmat ve 
takviye kıtalan göndermel~rine ma. 
ni olur. Finlandanın şimaline giden 
en belli başlı muvasala yolu bu de. 
miryoludur. 

Son Sovyet tebliği, Finlerin Sov. 
yet topraklarına girdiklerinden bah. 

. (Sonu Sa. 6. Sü. 4) 

Bir Yunan 

Battı, 15 

Vapuru 

Kişilik 

Mürettebatı Boğuldu 
setmiyorsa da yeni ilerlemeler de Karadenizde fırtmadnn bir Yu-
kavdetmiyor. nan \'apuru hatrmst!r. Bu husus-
Şimalde soğuk son tlerece Ir'üthiş. taki tafsilat ve Sinopta par~alanan 

tir. Ve tahtessıfır 54 derecededir. Kızılırmak vapuru nakkmda alı. 
Bu yüzden harekat ağırlasmıstır. nan haberler altıncı sa)famızda

dır. 
Bu~n de Helsin'1'fors•a.1 tehlike i. r~~!!!i!!~~!!!!!ii!!~!!!!!!~~~~!!!!!~ 

~areti verilmiş ve 45 dakika de,1am - -

MiYİZ? Ptmistir Finler altl Sovyet tayyaresi SORABİLİR 
<iil~irıfüklerini bildir;yorlar. 

Diinkii hRvı:ı bombardımanları ne. 
ticE'sindf> HPlsinki civı:ırmcfa bir ka
sabada 9 kişi ölmüş, 30 kisi yara. 
lannıı.::bT'. 

Mo6k-,vanın re~mi tebli~ 

Moskova. ?fl <A.A.) - F.rk~nıhar-

-------------
Bu Türk Memurlar 

Niçin Çıkarlldllar ? 
Gayet mevsuk olarak öğren. 

dJğimize göre son zamnnlarda 
hiVPTilTI 2fl ilkkanun ta-lhJi tebliği: Vaki Olan neşriyattan miiteessİr 

Kesif kıtalan arasında baı:ılrvaıı olan Doyçe Orycnt Bank nıiidi. 
"ltf"s teatisi bircok mmt:ıkalard:ı cid. riyeti, ötedenberi bankada ça-
df carnısmalar seklini almıştır. Suo- j hşan on iki Türk memuruna 

kitapları almak lst~yenler 30 kupon 1 Istanbul Kumandanı Korgeneral 
verıncğe mecburdurlar. . -Halis Bıyı'ktay tedavi edilme-kte ol 

MC'mleket içinden mektupla l:_~k du w Gi.ilhan ' · : 

mosalni civRnnda Sovyet kıtaları birden yol vermistir. Bu me-
düsmanı ciddi bit" hezimete uğrat. murlardan birine iiç aylık, di-
mıslar ve miistahkem mevkilerini iş. ğerlerine ikiser aylık ikramive 

olacak mllr3eaatlerde oku~uı;<i'- ı ~ e hastanesmd~ e_vvelkı 
1 mızın hangi seri kitabı lı;tedt1iilwr,ıt .g~ce~~at 2.~0 da vefat etmıştır. Ce-

tasrih etmelerini rica e:ielii' bugun saat 11 de Gülhane 
1 Kitap kuponu bug~ inden askeri merasimle kal-

111 sayfanuzdadı· ' ak, öğle na.mazı Beyazıt cami. 

~- _ (Sonu Sa: 6, Sil: Z> 

ı:tal f>tmislerdir. folomımtsl mmtaka. verilmiş, ve banka ile olan alil. 
<ırnda Sovyet kıtalan birkac Fin ta- kalarını kesmiştir. 

burunu muhasara ve mağlt!p etmiş. L;' Sorabilir miyiz. banka bu 
lerdir. Finlerden birçok ölü vardır. / Türk memurlarına niçin yol 
Bu m.ıntakada 35 esir ııhnmıştır. Sov. vermiştir? 

(Sonu Sa: 6. Sü: C) -- ~ 

lnönü Kayseride 
Halk Mümessilleri Milli 
Şefe Dileklerini Ve 

Temennilerini Bildirdi 
Reisicümhur, Şehirde Muhtelif Tetki!derde 

Bulunduktan Sonra Malatyaya Hareket Etti 
Kayseri, 26 (A.A.) - Milli Şefimiz bu sabah saat 9.05 de 

Kayseri ye geldiler. Etraf karlı ve hava soğuktu. İstasyonda Vi
layet erkanı tarafından karşılandılar. İlk ziyaret ettikleri Vila
yet konağına kadar olan uzun güzergahta dükkanlarını kapaya
rak dizilmiş olan halk:, Cümhurreisimize candan hürmet ve mu
habbet tezahürlerinde bulundu. Buradan tayyare fabrikasını 
ve sonra Parti binasını şereflendiren Cümhurreisimiz halle mü
messillerini kabul ederek dileklerini uzun uzadıya dinlediler. 
Halıcılar, pastırmacılar, tuhafiyeciler, çiftçiler, tabaklar, ayak
kabıcılar, is'afını istedikleri ricalarını arzettiler. Milli Şefimiz, 
Kayseri kadınlarının iş hayatına ve umumi hayata girmekte ge-

<Sonu; Sa: 6, Sü: 3) 

Turhan 
Gözyaşları I çinde 
Toprağa Vercf ik 

M. Tan'z 

'(Cenaze merasimine ait tafsilat ikinci aayfamızdadır)' 
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Bir de Pullu 
istida Lazımmış! 
Yazan: NACI SADULLAH 

B ir meslekdaşım anlattı: Evinde 
bir telefonu varmış. Telefon 

fdaresinin tahsildarları, meslekdaşı. 
mın borçlanmış bulunduğu ücreti al
mak üzere bir kaç defa evine git. 
misler. Fakat aksi tesadüf bu yn? 
Hiç bir seferinde, onu evinde lmlmt• 
ya muvaffak olamamı!"lar. En son zi. 
ynretlerinde bıraktıkları kağıtta şu 
cümle yazılı imis: 

"- Eğer, borcunuzu filan tarihe 
kadar getirip teslim etmediğiniz 
takdirde, telefonunuz kesilecektir!,, 

Dostum, bu tehdide maruz kahn· 
ea, telefonu açmış ve telefon idaresi
ni bularak demiş ki: 

"- Efendim... Tahsildarlarınızın 
~mat kaçta teşrif edeceklerini bilme. 
diğim için, evde oturup, kendilerini 
bekliyernedim. Yalnız bir adam ol
duğum için, maalesef, evimde, onla. 
Ti benim namıma karşılayacak birini 
de bulunduramadım: Ve bu yüzden, 
bendchaneyi kaç defa şcreflendirdi
lerse, biribirimizi göremedik. Anla
~ılıyor ki, onların tahsilata çıktıktan 
saatler, daima, benim, işimin başın
da bulunduğum saatlere rast geliyor. 
:Halbuki evime gideceklerine, beni 
matbaada arasalar, kolaylıkla bula. 
~aklardır. Binaenaleyh, lôtfen bana 
bir kolaylık gösterip, bundan sonra, 
tahsildarının matbaaya gönderir
seniz, tahsilatnız sekteye uğramamış 
olur!,, 

Bu makul sözlere muhatap olan 
2at, dostuma: 

• ,_ Olur!.. Dem.iş, yalnız, bu iş 
böyle telefonla halledilmer. Eğer 
ıtahsildarımızı matbaaya gönderme. 
mizi istiyorsanız, bn· arzunuzu pullu 
bir istida ile bize bildirin: Ancak o 
takdirde isteğinizi yerine getirebili. 
.riz!,. 

Bu cevabm, dostumu, --- pek haklı 
olarak- ne kadar hayrete dü~iirdü
ğünü tasavvur edersiniz değil mi? 
Fakat, bu cevabından anlıyoruz ki, 
telefon idaremiz, oldukça engin bir 
hüsnüniyet sahibidir, ve dünyayı 
pespembe bir gözlükle görmektedir. 
llnlbuld, bana kalırsa, bu zamanda, 
borcunu ödemek için, üstelik bir de 
pullu istida '\'erecek vatandaş bul. 
mak. tahakk~ık etmesi kolay bir hol
yn değildir. Öyle bir vatandaş bulsa, 
sayın Bay Celal M.uhta.r bile borç 
para verirdi! 

Biçare alat'aklılar; Telefon İdare
mizin geniş hayalinde yaşıyan ve: 

"- Gel de sana borcumu vere
yim!,, diye pullu istida yazan bu 
"ideal borçlu,, örneğini, kimbilir ne 
tatlı; fakat beyhude bir ümitle dii
,ünmiişlerdir? • 

Telefon İdaremizin bn masumane 
ve safiyane hiisnüniyeti, bütün bor~
luları, en ince nüktelerden fazla 
güldüm1üştür. Eğer bir borçlunun 
yiizii~ii güldürmenin ne kadar güç 
oldugunı~ nazan itibare alırsanız, 
Telefon idaremizin mizah kudretine 
hayran kalmamak, elinizden gelmez 
aanuun. 

Fakat, lnı hadisenin, lıepimizi 
memnun. eden bir tarafı var: Çiinkii, 
telefon ıdaremizde islerin yolunda 
gitti.ği, dostuma verile~ bu c~vaptan 
bellı. Pullu istida ile davet olunma· 
dan para almıya gitmiven nazlı ve 
miis~ağni tahsildar, b'aşka hangi 
bnhtıyar ve müreffeh müessesede 
'\'ardır? 

Sonra. şimdiye kadar, tahsildar. 
lar, borpluların peşlerinden koşar· 
lardı. Eger 1'.elefon idaresinde çalı. 
şnnlnra benzıyen nazlı tahsildarlar 
çoğahr.;a, borçluların onları kova. 
lamaları lazım . . l<'nkat ben borclula. 
n.n. tahsildar peşinde ko;acakİarını 
h.ıç sanm.lyorum: Çünkü o biçarele. 
rın kaçmaktan kovalanuya \'akitleri 
Yoktur! 

' 
* Yoksa Bitiyor mu? 

- - _.J 
Bu son yıllar, matbuat alemine 

nedense, uğurlu gelmedi. Arka arka
ya, ne eşsiz ve yerleri doldurulmaz 
edipler, şairler. müverrihler, ,.e ga. 
zetcciler kaybettiğiınİ7.i diisiinenler, 
beni hakiız bulmıyacaklardı.r. 

Kağıt buhranı yüziinden gazete. 
lcrimiz de on altı sayfadan on iki~·e, 
ıekize indiler. Rivayetlere inanmak 
llzım gelirse, çok yakında allı say
laya, hatta dört sayfaya dfü~ecekler. 

Görülüyor ki, gazetderimizin say. 
faları da, muharrirleri de, acı bir 
&iiratle azalıp durmaktadır. Vakıp 
%lhniıne takılan sual hazin ama, ne 
yapayım ki, sormamak elimden 
geJmiyccek: Bize ne oluyor? Yavas 
yavaş bitiyor muyuz, dersiniz? " 

Tuz lstihsalCitı 

Gittikçe Artıyor 
Koçhisar gölünde bu seneki istlh. 

ıalat bu ayın dördünde hitam bul. 
muştur. İstihsal miktan üç seneden. 
beri hayil artmıştır. Filhakika bu 
gölden tuz çıkaran iki tuzladan Yav. 
şan tuzlasının bu seneki istihsali 31 
bin tonu, Kaldırım tuzlasında ise el
de edilen tuz miktan 11 bin tonu 
bulmuştur. 

TAN 27 -12- 939 

Dün toprağa verdiğimiz arkada1ımız Tur han Tan'ın cenazesi, Sirkecide motörden çıkarddıktan sonra ve "TAN,, /dar ehanesi önünden geçirilirken: 

TURHAN TAN 
Dün Defnedildi 

!ll7:ra Daireleri 6 Gün 
ııı ·;apalı Kalacaklar 

1 

latan bul C. M Dddelumumlırğlnden: 

939 senesinin bitmesi dolayı • 
sile icra ve iflas dairelerindeki 

~ ~ 

Matbuatın Bu Kıymetli Şahsiyetine Son Hürmeti 
dosyaların tasnifi ve yeni sene. 
ye devri itin 28 - 29 - 31) birin. 
cikanun 939 perşembe, cuma ve 
cumartesi günleri, 2 - 3 - 4 ikin
cikanun 940 salı, ~ar~amba ve 
perşembe günleri memurlar bu 
tasnif işi ile meşgul olacakla. 
rından ihtiyati tedbir ve haciz 
ile müddete tabi işler gibi ace. 
le muamelat müstesna olmak , 

Gösterenler Ankara Caddesini Doldurmuşlardı 
Vakitsiz ölümü herkesi müteessir eden büyük tarihçi mu

harrir üstat Turhan Tan dün öğleden sonra ebedi medfenine 
tevdi edildi. 

Turhan Tan'ın bu ebedi ayrılığı, 
bilhassa bütün Babıaliyi sonsuz ma
teme boğdu. Cenaze, merhumun Ka
dıköyünde, Cevizlikteki evinden 
kaldırılmıştı. Hazırlıklar saat on iki 
ye doğru ikmal edilirken, bir taraf
tan müteaddit çelenkler geliyor ve 
üstadın son teşyiinde bulunmak is. 
tiyenler gittikçe kalabalıklaşıyordu. 

Cenaze saat 12 de acı göz yaşları 
S;r8Sında Cevizlikteki evden çıkarıl
dı. Cenaze alayının önünde Tan, 
Cumhuriyet, Yedigün, Basın Birliği, 
Kadıköy sekizinci ilkokulu, Nuri 
Demirağ, Şirketi Hayrıye, Şehitlik
ler Imar Cemiyeti, Moda terzihane
si ile diğer birçok teşekküller tara. 
fından gönderilen çelenkler bulunu
yor ve tabutu, üstadı uzaktan, ya
kından tanıyan birçok dostları el ü
zerinde taşıyorlardı. 

Cenaze, bu şekilde Kadıköy iske
lesine getirildi ve oradan da, Şirketi 
Hayriyenin tahsis ettiği vanurla Is
tanbula nakledildi. 

Sirkecide 
Sirkeci vapur iskelesi nhtunı sa

at birden itibaren kalabalık bir küt
le ile dolmuştu. Cenazesini bekliyen
ler arasında Vali ve Belediye reisi 
Lutfi Kırdar, Liman Işletmesi ve 
Dcnizyolları idaresinden birçok ze
vat, Şirketi Hayriye müessis ve mü
diram, bütün muharrir ve gazeteci
lerle üstadın dostlarından ve talebe. 
!erinden yüzlerce kimse göze çarpı
yordu. 

Büyük muharririn cenazesi, son· 
suz bir teessür içerisinde Sirkeci rıh
tımına çıkarıldı ve yine dostlarının 
elleri üzerinde bir polis müfrezesi
nin iştirakile Ankara caddesine doğ
ru yola çıkarıldı. Bu esnada cenaze 
alayı, çok hazin bir manzara arze
diyordu. Miğferli polisler, iki sıra o
larak tabutun iki tarafında yer al
mışlardı. Sirkeci rıhtımından Babı
aliye doğru uzanan cadde. bir insan 
seli halindeydi. Yaya kaldırımların
da da kalabalık halk birikmiş, mat
buatın büyük matemine iştirak edi
yordu. 
Ustadın cenazesi geçiriJJrken, bü

tün dükkan kepenkleri indiriliyor, 
herkes son rasimei hi.irmeti ifa edi
yordu. 

Matbaa önünde 
Cenaze, matbaamızın önüne gel

diği zaman, üstadın yazı masasının 
bulunduğu odanın önünde durdurul
du. Bu hazin bir veda merasimi idi. 
Bütün gözler, yaşla dolmuştu. Kısa 
bir müddet sonra tabut, gene omuz
lar üzerinde Babıaliden çıkarılırken, 
üstadı seven, gözleri yaşlı vefakar 
dostlanmn, tabutun altrna sık sık 
girerek onu taşımak arzusunu izhar 
ettikleri görülüyordu. 

Cenaze alayı, gayet ağır bir tarz
da bu şekilde Beyazıta kadar götü
rüldü. Zabıta, yollarda tertibat al
mış bulunuyordu. Yüzlerce insanın 
ve elliye yakın otomobilin takip et.. 
mesine rağmen cenaze, münakalata 
sekte vermeksizin Beyazıta götürül
dü. Cenaze namazı Beyazıt camiinde 
kılındı. ' 

Şehitlikte 
Bundan sonra cenaze ve çelenkler 

otomobillere konulmuş, önde cena
ze otomobili olduğu halde adedi bir 
miktar daha artan elliyi geçen bir 
otomobil kafilesi tarafından takip e
dilerek, Edirnekapı şehitliğine götü
rülmüştür. 
Hazırlanan kabrin başında son di. 

ni mera.sim de yapJldıktan sonra üs
tat, artık bir dab.a avdet etmemek ü
zere aramızdan ebediyen ayrılmış, 
ebedi istirahatgahına tevdi edilmiş
tir. Kendisini mezar başına kadar 
teşyi ederek, mezarını göz yaşlarile 
ı;ulayanlar da bu büyük zıyaın ma
temi ile gözleri yaşlı, kabristandoın 
ayrılmışlardır. 

Turhan Tan'ın aileainin 
teşekkürü 

Aziz babamız Turhan TAN'ın Ö
lümü dolayısile gerek bizzat cenaze 
merasiminde bulunmak, gerek çe
lenk göndermek, telgrafla ve mek
tupla taziyet ederek büıük elemimi. 
zi tesliye etmek lutufkarlığın~a bu
lunan dostlarımıza ayrı ayn teşek
küre teessür ve istırabunız imkan 
bırakmıyor. 

Başta cenazeyi yürüyerek takip 
etmek lutfunda bulunan sayın Istan
bul ValN5i olduğu ha1d6, ailemizin bu 
sayılı elemine iştirak eden zevata te
şekürlerimizin ibliı.ğına lutufkar ta. 
vassutunuzu rica ediyoruz. 

Merhumun Refikası Dğlu 
Zahide TAN Turhan 'TAN 

Bir Otomobil Aşçı 
Dükk6nına Girdi 

\ 

1 

iizere yukarda yazılı günlerde ı 
iş sahiplerinin müracJ1atlan ka- ' 

ı · bul edilmiyecektir. \ ı 

SPOR: 

Bugün Atatürk 
Koşusu Yapıhyor 

İstanbul Mektepleri Spor Bölgesl. 
Başkanlığından: 
Çarşamba günü İstAnbul mektep. 

leri arasırıda (ATATÜRK) koşusu 
ismile bir sokak koşusu tertip e
dilmiştir. Bu koşuya mektepler arası 
kır koşularına iştirak eden her mck. 
tep 15 koşucu ile iştirak edecektir. 
Toplanma yeri Taksim ortamektebi
dir. Koşu saat 15 de basllyacak ve 
parkur Cümhuriyet abidesinden Har. 
biyeye gidiş _ geliş suretile tamam
lanacaktır. 

Mektepliler koşanı 
Atatürk koşusundan başka bugün 

saat 15 de mektepliler arasında da 
bir sokak koşusu yapılacak ve bütün 
mektepler bu müsabakaya asgari 
15 er atletle istirak edeceklerdir. 
Koşu Taksim • Harbiye arasında ya. 
pılacaktır. 

Tamşvar İstanbula Gelecek 
İstanbulun çok iyi tanıdığı Tamş.. 

var takımı üç maç için Fenerbahçe 
'klübüne müracaat etmt!itir. Maç ta. 
rihleri 6 ve 7 kanunusani olarak gös. 
terilmiştir. Ayni tarihe Fenerbah-

Dün bir otomobil Fındıklıda bir çe klübünün Beşiktaş maçı isabet et.. 
aşçı dükkaruna girmiş, dükkanın ca. mektedir. Fenerliler Tamşvara cevap 
mıru ve çerçevesini lc1rdrktan başka yazabilmek için bölge ile temas e. 
içerdcki masaların da altını üstüne deceklerdir. Futbol ajanlığı lig ma
getirmiştir. Vak'a şöyle olmuştur: .çının tehirini kabul ettiği takdirde 

Şoför Arslanın 2433 numaralı oto. tcıklife muvafakat ceyabı verilecek. 
mobili Fındıklıdan geçerken karşısı. tir. 
na çfkan bir kadına çarpmamak9için - 1. S • l b 1 G li 
direksiyonu fazlaca sola kırmışt1r. Izmir ı aıt stan u a e yor 
Bu sırada yaya kaldırımına c;ıkan o- İzmirin _b~ci sınıf fıttbolcüler.in: 
tomobil oradaki aşçı Haticeye ait den ve mılli oyunculardan İzmırlı 
dükkanın vitrinine çarpmıştır. Ha- muhacim Saidin İstanbula gelerek 
disede nüfusça zayiat olmamış, şoför j Fenerbahçe klübüne gireceği söy. 
yakalanmıştır. lenmektedir. 

S - Turhan Tanın en son çıkan e
serleri hangileridir? 

C - Turhan Tanın en son çıkan eser
leri ~ardır: Atatürk, Hind denizlerin· 
de Türkler, Devrilen kazan. 

• 8 - Mallye 'mektebi nerededir, ka-

yıt prt.lan nelordlr, leylt ve meccant 
midir? 

C - Maliye mektebi Ankaradadır. 

Talebeleri maliye memurlandır. Fazla 
ihtiyaç olduğu zaman hariçten lise me
zunu gençler de alınır, bu yıl hariçten 
talebe alınıp alırunıyacağı Maliye Ve

ktıleti zat işleri müdürlüğünden mek
tupla sorulmalıdır. Mekt.ep maliye me-

murlan için leyli ve meccanidır. Ha
riçten alınacak ta1ebeler neh:ırl ve üc
retsiz olarak alınır. 

S - Parls radyosu nanal dalga ilze
rlnde ve saat kaçta tUrkçe ne~riyat ya· 

pıyor? 
C - Faris radyosu saat ?rı 30 <'la kısa 

dalga 31,39 üzer.inden tür ..• ~ • _5riyat 
yapmaktadır. 

• 8 - Hallha:ıırda Zati Sungur nere
dedir? 

C - Zati Sungur :ıtmdilik Amasyııda
dır. Turnesi devam ettiğine göre bu ya-
zı çıktığı zaman bir başka Anadolu ııeh
rlne .!!itmiş olmaın muhtemelcfü·. 

Italyaya Bir 
Heyet Gidiyor 
ltalyanın Kliring Hesabile iş Görme~ 

istemediği Hakkındaki Haberler Asılsızdır 
İtalya ile aramızda mevcut kliring anlaşması mucibince İlcin

cikanunda iki hükumet arasında ithalat ve ihracat maddelerine 
ait kontenjan listeleri hazırlanacaktır. 

1 Bu maksatla bir ticaret heyetimiz 

4800 L• Ç 1 l g~lecek ayın iptidalarında Romaya 
ıra G an gıdecektir. Yeni listelere bu sene 

1 • fazla miktarda manifatura ilave edi· 
kı Hırsız Tutuldu lecektir. Italyanın Ydering hesapla-

Evvelki gece Halıcıoğlunda Ab
düsselam caddesinde 43 numaralı 
evdP oturRn miT':"l]Ry "';,t ... lr .. irH Siik. 
rü, zabıtaya müracaat ederek evinde 
bir sandık içinde saklad1ğı 4300 lira
sının çalındığını bildirmiştir. 

Halıcıoğlu merkezi tarafından va. 
kadan haberdar edilen emniyet mü. 
dürlüğünün ikinci şubesi derhal tah. 
kikata girişmiş ve neticede parala. 
nn o gece Şükrüye misafir olarak 
gelen Cevat ve Kenan isimli şahıs. 
lar tarafından çalındığı kanaatine 
varmıştır. Bunun üzerine Cevadın 
Halıcıoğlunda Maltız sokağındaki 22 
numaralı evinde bir arama yapılmış 
ve neticede paraların evde bir sandı. 
ğın altına istif edilmi'i olduğu görü. 
lerek sahibine iade edilmiştir. 

Bütün askerlik hayatınca biriktir. 
diği paralara zabıtanın bu muvaffa. 
kiyeti sayesinde tekrar lcavuşan Şük. 

rından bloke kalmış parasının öden
medikçe memleketimize başka mal 
göndermiyeceği hakkında verilen 
haber alakadarlarca tekzin PdiJ,ıııi"~ 
tir. Italyaya ıhracat devam ettığin-
den, klering hesaplarmda Ita1yanla
rm memleketimizden fazla bir ala
cağı kalmamıştır. 

Mıntaka Ticaret Müdürlüğü, pi
yasamızda Almanya ve Italyaya ma
nifatura fabrikalarının komisyoncu
larını davet ederek, hükilmetin gü:ın 
rüklerde bulunan manifaturalan pi
yasaya çıkarlmıya başladığım kendı
lerine tebliğ etmiştir. Ticaret müdii· 
riyeti, komisyonculardan ithalat tüc
carlarile birleşerek, lüzumu kadar 
manifatura ithalinde kentlilerine ko
laylık göstermelerini ve fabrikala1'1• 
na da ayni tavsiyede bulunmalarını 
bildirmiştir. 

Türk • Yunan ticareti 
rü sevincinden ağlamış ve paraları- Türkiye - Yunanistan ticaret an· 
nı bir santim bile eksik olmaksızın laşması, yeni sene başında bitmiş O· 

a~~rak ~vine gi~iştir. _Suçlular !>u-, lacaktır. Müzakereleri Anka~~da y~
gun adlıyeye teslun edı•.eceklerdır. prlacak olan yeni anlaşma ıçın Atı. 

Galip Efganinin 
Tabif yeti Araştırllıyor 

Perapalas oteli sahibi Misbahı do.. 
}andırdığı iddiasile, hakkında dava 
açılan Galip Eiganinin muhakemesi
ne dün de sekizinci asliye ceza malı 
kemesinde devam edilmştir. 

Geçen celsede müddeiumumilik
ten sorulmasına karar verilen bazı 
cihetler hakkında cevap gelmediği 
anlaşılmış, mahkeme on, on beş da
kika içerisinde müddeiumumilik va
sıtasile polisten evrak numarasının 
tahkikine karar vermiş ve celse ta
til edilerek, duruşmaya 25 dakika 
sonra tekrar başlanmıştır. 

Maznun Galip Efganinin Yemen 
tabiiyetinde olmadığına dair Yemen 
imamından gelen mektup hakkında 
bir diyeceği olup olmadığı sorulmuş, 
maznunun dava vekili Hamdi, Ye
men Hariciye Nazın Ragıbın, Galip 
Efganinin şahsına gönderilen iki tel
graf suretini vererek, müekkilinin 
Yemen tabiiyetinde olduğunu ve Ye
men imamından geldiği iddia edilen 
mektuba inanmadığını söylemiştir: 

Misbah'n avukatı yeniden tetkikat 
ve tahkikat yapılması talebinde bu
lunmuş ise de mahkeme, meselenin 
kafi derecede tavazzuh ettiğini biL 

, direrek, bu talebi isaf etmemiştir. 
Netice olarak ta muhakeme, tahkL 

kat evrakının mütaleası için müd
deiumumiliğe verilmesine ve bu 
müddet zarfında da polis tahkikatı. 
nın ne merkezde olduğunun sorulma 
sına karar vermiştir. Müddeiumumi, 
gelecek celsede bu enteresan dava 
hakkında mütaleasını beyan edecek
til-. 

nadan bir ticaret heyeti gelecektir. 
Yeni müzakereler bitinceye kadar, 
eski anlaşma hükümleri iki ay müd· 
detle uzatılmıştır. 

lhraact birlikleri 
Yumurta tüccarları, standardizaS"' 

yon müdürü, Faruk Tek resiliğin
de toplanarak, yumurta ihraç birliği 
eı;ıaslarını tesbit etmişlerdir. Deri, 
çuval, demir tüccarları da teşkilat· 
!andırma uınuın müdürü Servetin 
reisliğinde toplanarak, kurulacak li· 
mitct sirketlerin nizamnameleri tes· 
bit edilmiştir. Ticaret Vekaleti, bil· 
tün bu sirketlere birer umumi katip 
tayini suretile murakabeyi temin e
decektir. 

l htiktir komisynou 
lhtikar komisyonu, dün l\bntaka 

Ticaret müdürlüğünde toplaPJP.lStır. 
Komisyona yapılan ~ikayetler tetki.K 
edilmiş, fakat noksan kalm1ş tahkı· 
katın bitirilmesi için bugün yenideil 
toplanılmasına karar verilmiştir. 

Fınncılar Cezadan Kurtuldular 
Sattıkları ekmeklere kôğıt sarma· 

mak sucundan mahkemeye verileli 
fırıncıla~ beraet etmişlerdir. 
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IBUGüNI 
Yakın Şarkta 
Büyük azırhklar 

Yazan: ômeT RıZJa DOGRUL 

K L'\a bir zaman önce l'tfısıTdaki 

İngiliz ve 1\1ısır kuvvetleri 
büyük manevralar yaptılar, bu ma
nevralara kara, deniz ve hrn·a kuv. 
vetleri iştirak ettiler, ve bütiin aşa
ğı Mısrr bu büyük manennlara saha 
teşkil etti. Maksadın müdafaada gö. 
rülecek herhangi aksaklığı bertaraf 
etmek olduğu bildirilmiş ve ~ok geç. 
ıneden de lliııdistandan gönderilen 
askerlerin, Mısırlılnn tak' ive idn 
Mısıra muvasalat ettikleri haher ve. 
rilmişti. Hindistandan Mısıra gönde. 
rilen bu kuvvetler, birinci değil, i. 
kinci uarti idi. 

• 
D ünkü posta ile ~elen Londrn 

gazeteleri ise Fransızların Su. 
riye ve Lübnanda al<lıklurı askeri 
tedbirlerden bahsediyordu. Daily 
Telegrapb gazetesinin hususi bir 
müsaade ile bu bavaliyi gc7.İp dola. 
şan muharriri tarafından kısaca hiJ. 
dirildiğine göre bugün bütün Suri~·e 
ve Liibnan "muazzam bir a<ıkeri kn
rargah,. halindedir. U:zak Garptan 
başlıyarak Uzak ŞaTka kadar Fran. 
sız idaresinde yaşıyan l>ütün meınle. 
ketlerden toplanan askeri kuvvetler 
burada yerleşmiştir. 

Demek Suriye ve Lübnan da, Mı. 
SU' gibi, her ihtimale karşı lıazırlan. 
mış bulunuyor. 

• 
B ütün ba hazırlıkların yanıldı~ı 

sırada İngiltere·nin Filistini 
ihmal ettiğini, yahut burasını Smi. 
yeye benzetmediğini sannıak şiiphc 

:vok ki, hata teşkil eder. Her halde 
İngı1tere Süveyş kanalının hinter. 
landı sayılan bu böhwye de kafi de. 
reced,. kuvvetler .c:öndermiş olacak. 
tır. 

• 
O halde Akdenizin kıvılnrında :vn. 

~ıyan üç Arap memleketi her ihti. 
nıale karşı hazırlanmış ve- bu mem. 
leketlerin. müttefikler tn-rafmdan 
L....,_.. ... ,_._ __ ;Jttlm_a111'!P,_ Jr?..,ı;'T -:;...J-

faaSJ temin olunmuştur. 
Her ihtimali hesaphynralc vaktin. 

de tedbir almak, şiinlıe yok ki. akıl 
'\'"e basİl'et karıdır. Sonra gerek hil
fiı1. !!'erek bilkuvve me\·cut olan her 
tehlike ihtimaline karsı gelmek, akıl 
ve basiret derecesinde kuvvet ve 
kudret alameti ve delilidir. 

Fakat Yakın Sarkın Aran m('mle. 
ketlerini kucnlclıvan l·u tedbirlerin 
hedefi ne olabilir? 

Akdenizde sulhiin idamesi mi? 
Bunun ~ok miihim ve hayati kıy. 

Jneti haiz bir hedef tcsl<il cttii:'i şiip
he götürmez. Akdeni7df' snlh1i kor11. 
mayı ve sağlamlamavı istihdaf eden 
her tedbiri iyi karc:ılamak lazımdır. 
Nitekim bu tedhirlerin simdiye l<a. 
dar te~irini göstermiş o]dui!u göze 
çarpmaktadır. Belki bu f('(]hirler a. 
hnmamış olsaydı, Akdeniz sulhli 
şimdiye kadar altiist olurdu Bu tcd. 
birlerin ileri götiiriilmesi. azami 
sağlamlığı bulması, h~r hald"" A kdl". 
niz sulhfinii takv:iyeve :vnrrlım eder 
belki de Akdeniz sulhiinii tel1dit e. 
decek her tehlike gölgesini de her. 
taraf etmejh~ yarar. 

Bu da sulh namma, mulınkkak ki 
biiyük bir kazançtır. 

Almanya, Bitarafları 
Tehdit Ediyor. 

Amsterdam, 26 (A.A.) -- Bitaraf. 
lık meselesi Almanyada küçük dev. 
letler için gittikçe daha tehditamiz 
bir ~kilde mütalea edilmektedir. 

Westedentscher Beobahtcr gazete. 
si "hattı hareketi şüpheli olan ve fa. 
kat bir taraf seçmek ınecburiyetin. 
den kaçamıyacak olanlara son bir 
ihtarda,, bulunmakta.:iır. Gazete mu. 
ahazelerinde Belçikayı istihdaf et. 
nıekte ve bu memleketten tam bir 
bitara!lık takibi için elinden geleni 
yapmasını istemcktedır. 

---0•---
Ruznameye Alınan Layihalar 

Ankara, 26 (TAN) - Türkiyede 
harp silah ve mühimmatı yapan bu
susi sanayi müesseselerinin kontro
lü hakkında hazırlanan layiha ruz
nameye alındı. Askeri malullerin 
terfihine dair kanunda tadilat yapan 
kanunun üciincü maddesini değişti. 
ren layiha da ruznameye alınmıştır. 

Bir İngiliz. İki 
İsveç Ye 

Bir Norveç 
ıVapuru Battı 

Londra. 26 (Hususi} - İngiliz ban. 
dıralr, 2473 tonluk Stanholm vapu. 
ru, İngilterenin garp sahilleri açık.. 
larında bir Alman tahteJbahiri tara. 
fından batırılmıştır. Vapur Londra.. 
dan hareketinden iki saat sonra, mü. 
rettebatı aşağı anbarda Noel kutlu. 
larkcn, bir infilfilti müteakip derhal 
batmıştır. 

Amsterdamdan bildirildiğine gö. 
re, Mass ve Karl anında iki İsveç va. 
puru, İsveçe kömür götürürken ma. 
yinlere çarparak batmışlardır. Bu 
iki geminin 36 kişili'k mürettebatın.. 
dan ancak sekizi bir Non·eç vapuru 
tarafından kurtanlmı~lardır. 

Norveç bandıralı, ve 500 ton hac
mindeki Lappen gemisi de Oslo'daı'l 
İngiltereye giderken Şimal denfai.n. 
de Bergen açıklarında bir infilak ne
tfoesinde batmış ve 13 kişiden ibaret 
m Ü rette batı kamil en kurtarılmıştır. 

H itlerin cepheyi ziyareti 
Londra, 26 (Hususi) - Alman 

radyosu Hitlerin Garp Cephesini zi
yarete devam ettiğini ve avcı tayya. 
re filoları ile 914 te bizzat efradın. 
dan bulunduğu alayı ziyaret ettiğini 
bildirmiştir. 

Alman tebliğine göre, İngiliz tay. 
yareleri Alman sahillerinde karakol 
gemilerine taarruza teşebbüs etmiş.. 

ler, fakat bu hareket neticesiz kal
mıştır. 

M ütteliklerin zayiatı 
Faris, 26 (Hususi) - Harp dolayı.

siyle İngilizlerin zayiatı şudur: Kara 
ordusunda 3 kişi ölmüş, donanmada 
2070, tayyarede 438 kişi ölmüştür. 

oo T .. ~ruııı.a.nıyc: xaaar l' ransızıar 

TAN 

DAIL Y TELEGRAPH MUHABiRi YAZIYOR : 

Suriye Muazzam Bir 
Karargah Halini Aldı 

Fransız İmparatorluqunun Toplanan Kuvvetler, 
Bütün Unsurlarını 

Beyrut, 21 (Deyli Telgrafın muharriri Arthur 
l\lerton yazıyor) - Fransız Yüksek Kumandasının 
lınırp başhyalı, ilk defa bir gazeteciye verdiği mü. 
l!.aadeden istifade ederek Suriye ve I.ühnandaki as
keri merkezleri ziyaret imkanını buldum. Sayıdan 
veya kıtalardan bahsetmek yasaktır. Fakat burada 
büyük ve mühim bir kuvvetin toplanmış olduğunu 

1;öyliyebilirim. Ve bu kuvvet Fransız İmparatorlu. 
f!unun her tarafını '\'e Şimali Afrikanrn ve KoJoniya.l 
ordunun her kısmını temsil etmektedir. Onun için 
burada Cczairliler, Faslılar, Tunuslular, Siyahilet, 
Se.negalliler, Tookinler, Hindi Çinliler, Annaınlılar, 
Lngaslar ve yabancı lejyonlara mensup kuvvetler 
hulunmaktadır. Nakura'dan Halebe, Tarablusşam
dan Şama bütün memleket muazzam bir karargah 

halindedir. 800 millik bir seyahat yaparak bütün bu 

kuvvetleri gördilm. Askeri münakalatın bolluğuna 

tağmen seyrüsefer şartları gayet miikemmeldi. Ve 
biitün bu Fransız kuvvetlerinin her çeşit faaliyetini 
görmiye imkan buldum. Takriben bir ay önce ansı
zın buraya gönderilen bir alay, çölden farksız bir 
yere yerleştirilmişti. Rugün buraya su getirilmİıf, 
in~aat yapılmış ve yoJlar açılmıştır. Diğer kıtalar da 

Temsil Ediyor 
n~ni şekildeki faaliyetleriyle göze ~arpıyorlar. · 
Yaptığım seyahatin bende bıraktıi'rı intıba bUtün 

Pskerlerin, muhit değişikliğine rağmen memnun oJ. 
~uklandır. Umumi sıhhat mükemmeldir ve mane. 
viyat çok yüksektir. Disiplin, son derece serttir. 

Gizli olmıyan bir nokta bu Fransız kuvvetlerinin 
buraya mu\•asalatı sırasında Suriyelilerin bunlara 
yan gözle bakmalandır. Fakat askerin kuvvetli di
f,:İplini görüldükten, ve müsadere olunan her şeyin 
resmen müsadere edilerek bedelinin derhal verildi
ği anlaşıldıktan sonra vaziyet değişti. Bugün halk 
ile ordu arasındaki münasbetler, ancak bu kadar iyi 
olabilir. 

General Veygand'ın ordu başında bulunması he? 
şeyin gayet iyi idare olunmasına sebep olmuştur. 
Hu 72 yaşındaki askerin bedeni ve askeri canlılığı, 
et1:kerlerin altmışına vardıkları zaman ihtiyarladık. 
larına dair ileri sürülen iddiayı kökünden çüriit
tnektedir. 

General Veygand'ın tecrübesi, şimdiki Fevkalade 
Komiser Puaux'ya son derece müfit ohpuştur. Bu 
sayede Suriye senelerdenberi eşi görülmiyen bir 
siyasi hava içinde yaşamaktadır.,, 

Japon imparatoru 
Bir Nutuk Söyledi 

Romanya Kralı ltalya ile Ticaretimiz 
Noel Yortusunu Geniıliyor 

Tokyo, 26 (A.A.) - Diet'in 75 inci Hudutta Geçirdi İzmir, 26 (A.A.) - Gazetelerin 
içtima devresinin açılışı münasebeti. verdikleri malumata göre, Türkiye 
le Japonya İmparatoru, söylediği nu. Bil.kreş, 26 (Hususi) - Kral Ka. ile İtalya arasında mevcut ve mer'i 
tukf,$1 Sarki Aıoy$>ı:ıa v<ıriyetin istik- rol Garp hududundaki askerler ara.. ticaret ve tediye anlaşmalarının it
rar bul.masr lazım geldiği noktasın- sında Oradio şehrinde geçirmiştir. halatın tevsii suretile tadili takarrür 

3 

İş Bitmedi! 
Yazan: B. FELEK 

T icaret Vekilimiz Topçuoğlunun 
ithalat tacirleri ve iptidai 

maddesi dışandan gelc-n bazı Cabri .. 
katörlere verdiği dersi memnuniyet. 
le öğrendik. Umalım ki hu ders ye. 
rine sarledibniş bir emek ofsun. 

Bu dersin bilhassa bir taraftan 
tüccara kolaylık. diğel' taraftRn ihti
kôrda ısrar edeceklerf' kar-sı kanuni 
tedip vasıtaları gösteTrnek 'eklinde 
oluşa, onun tesirini ıaranti edecek 
bir amildir. Lakin <ıamimi;vetlc söy. 
lemek uıruretindeyiz ki; i~ bitmiş de
ğildir. 

Ticaret Vekilimizin hallile meşgul 
olduğu maddelerin dısında kalmı~ 

bir hnyli şey vardır ki: bugUn hiçbir 
tehdide maruz kalmadan yükselmek. 
tedir. 

VekiJimiz hayat pahalılıV,mı ya. 
pan ihtikar hareketini yenmiye get. 
diği zaman biz onun hilhasııo fakir 
tabakayı aliikadar eden gıda madde
lerile de meşgul olmasını bekliyor. 
duk. Ota ki; işi çıktı: ola ki; bu i§le 
AnkBl'ada meşgul olmayı dil~ündil. 
Her halde gıda madd~lel'inin ihtiktı. 
nna da hüktlmetin göz yummıyaca.. 
ğından emin olduğumuz için biz bu. 
rada sadece !fUnu işaret etmek isti
yonız: Bu miibarek rnaddeJerin fL 
yatlan çıkmaktadır. 

Hükumet bu maddeleTi kontrol 
mfi edecek, piyaııaya ucuz mal mı ~ 
karacak, kooperatifler mi kuracak, 
ne yapacaksa bir an P.vvel yapması 

cidden nnıri bir bal almıştır. Bllhu. 
sa ikinci ellerde dolaşan ve dolaştık. 
ça pahalılaşan yiyecek ve hele kuru 
hububat fiyatlan, ateş ı:;ahası olmuş. 
tur. 

Bunlan yoluna koymadan, ihti. 
kin önlemi' olmıyaca~mızı bilmem 
izaha Jilzum var mıdır? Bu madde. 
lerin ihraç edilisinden dolayı yük.. 
seldiğini iddia etmek de ihracatımı • 
T.ln geçen seneye nn7.aran çok eksik 
olduğu hugünlerde bilmem inanıbr 
bir söz olur mu? 

Bu,;in. fasulve, ,,Mnç, nohut ve 
merclmej?in hiç değilse. r:.ivf, ham 
deri, cay ve çubuk demir kadar müb. 1434, İngilizler 2511 kÜji kaybetmiş

lerdir. 

Avustralya kıta/an lngilterede 
İlk Avusturalya kıtalan, İngilte

renin Cenubunda bir limana çıkmış.. 
tır. Bunlar, hava kuvvetlerine men.. 
sup alaylardır. 

da ısrar etmiş ve Japonya ile bu Kral bu münasebetle söylediği nu-
mcmleketin muahedelerle bağlı bıı- tukta demi§tir ki: 
lunduğu devletle!:' arasındaki müna- - Hudutta bekliyen ordunun he
sebetlerin gittikçe samimileştiğini defi bize ait olmıyan seve ızöz dik.-

ettiği Ticaret Vekaletinden bildirll- rem bir hayat maddesi olduğuna na

m.ş ve İzmirdeki ithaltıt tacirleri bu c:ıl inkar edelim? 
Ciddi miidahalPSile ithalat madde. 

ilave etmiştir. mek değildir. 
Avrupa ihtilafından bahseden İm. 

parator, beynelmilel vaziyetin karışık 8Qf1Jekil hudutta 

münasebetle dün Ticaret Odasında 

bir toplantı yapmışlardır. 

Toplantıda şimdiki anlaşmada 

mevcut bazı pürüzlerin ortadan kal-

Belçika Maden Amelesi 
Grev Yaptı 

lığına işaret ederek Şarki Asyada va Bükreş, 26 (A.A.) - Başvekil Ta-
dırılması arzusu izhar olunmuş ve 

ziyetin isti.krannr temin için müm- taresko, beraberinde Kralın askeri 
kün olan herşeyin yapılması lüzu- maiyeti kumandanı General İliasie- tadili temenni edilen noktalar tetkik 

lerinde ihtikarı önliyen hükumetin 
bu gıda maddelerine de hemen mü. 
rlahalesini clıemmir~tıc ve sabırs1z.. 

lıkla beklemekteyiz. Yalnız biz de. 
~I, halk beklemektedir. 

lktısadi Korunma 
Kanunu Parti 

Grupunda Konuşuldu 

Brüksel, 26 (A.A.) - Belçika ma. 
denlerindeki mesai saatlerini tanzim 
eden karanamenin tatbiki üzerine 
Hainant'daki bir çok kömür maden
lerinde grevler çıkmıştır. 

munu tebarüz ettirmiştir. vici ile Erkanıharbiye Reisi General edilmiştir. 
Japon. Ameri~an müncuebetleri Tencsco olduğu halde Romanya - Yine gazetelerin neşriyatına na-

Tokyo, 26 (A.A.} - Gazeteler, Ja_ Sovyet hududunda kain Akgerman zaran İ.zmirdeki nıanifatun tüccar-

ponya - Amerikan münasebetle- şehrine vasıl olmuştur. ları 300 bin lira sermayeli bir limi-
rinden bahsetmekte ve bu ınünase. Bu münasebetle Başvekil ile refa. ted şirket kurmuşlardır. 

Vekiller Heyeti Toplandı 
betlerin ıslahı için Japonlar tarafın- katindeki zevat, Alınan, Ukranyalı, 
dan son zamanlarda yapılan teşeb. Ermeni ve Yahudi ekalliyetlerinin 
büslere karşı Amerikanın soğuk mu- mümessillerini kabul etmişlerdir. Bu 
amelesi ve verdiği müphem cevap- mümessiller, Krala, hü.kıimete ve or. 
lar dolayısiyle istikbali bedbinlik.le duya olan sadakatlerini bevan et. 

Bu şirket, dış memleketlerden faz-
la miktarda manifatura eşyası getir

terek İzmiri, İstanbul piyasasına 
bağlı kalmaktan kurtaracaktır ve i-

Ankara, 26 (A.A.) - C. H. 'Partisi B. 

M. !t"Cl!c:i Grupu bugl1n (26-12-939) reis 
vekili Hasan Sakanın riyasetinde mllta.d 
içtimaını akdetti: 

Ankara, 26 (A.A.) - İcra Vekilleri He
yeti bugün saat 11 de Baş .. ·ekfılet daire
sinde Başvekil Dr. Refik Sayd:ırnın riya
setinde toplanarak mÜ7akerede bulun
mustur. derpiş eylemektedirler. mişlcrdir. cabında sermayesini arttıracaktır. 

Rumamede hiikömetee abnmaın l!zırıf 
l\'Plı>n ba7.ı tedbirler hakkında Manisa me-

• 

HADİSELERİN İÇYUZü 
busu Refik İncenln takrirt~ıı U.tklk eden 
grup komisyonu raporlle Antalya mebu

!tl Ra~lh Kaplanın Türk tt:ltiln ve sigara
larının Amer!kadalcl beynf"lmilel sergide 

teşhir edlllp edllmedlli hakkındald suali
ne Gümrük ve İnhisarlar Vekilinin ve Er
zincan ve Tercanın ba'Zl nahiye ve 'köyle
rinde vu.kua gelen yer sarsıntısı hakkında 

Erzincan mebusu Abdülhalik Fıratın hık
ririne Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

nin cevabı vardı. 

/ngiliz Entellicenı servıaı, Almanyanın lngilu 
ablokcuına karşı tatbikine hazırlandığı bir planı 
meydana çıkarmıştır. Bu pltina göre Almanya 
kompz.su bitaraf memleketlerde birtakım Fabri
kalar satın alacaktır. Alman mamulatı evvel.ti bu 
fabrikalara gönderÜecek, ve iizerlerine bitmal 
memleketlerdeki fabrikanın maTka.8ı. konacak
tır. Bu suretle Alman mallan, bitaTal malı imiş 
gibi harice sevkedüecektir. Şimdiden Romanya, 
Yugoslavya ve MacaTİstan hükrirnetlerüe temaaa 
geçümiştir. ..--

* İtalya Almanyaya gönderdiği mallara mukabil, ftaJ. 
yan patası istemekte ısrar etmektedir. Almanya mal 
vermeyi teklif etmiş, İtalya reddetmiştir. 

* /ngilterede bu haltadanbeTi et tevzii vesikaya 
bağlanacak, ve adam başına ha/tada 250 gTam 
et verilecektir. 

• 
• 

• 

ristan da dahil olduğu halde, fngilizlerle ticari 
münaaebette bulunan Balkan memleketlerini Al
man düpnanlığı ile ve bitaTallığı bozmakla itham 
etmekteJ.iTleT. 

' * 
Almnnyadan Türkiye namına kiilliyetli miktarda tıb-
bJ ecza getirtileceği haber verilmektedir. 

* /talya ile Romanya mannda yeni bir ticmet mu-
ahedesi imzalanmıfhT. ltalya, Romanyadan al
makta olduğu petrol mktannı iki misline çıkara
caktır. Buna mukabü Romanya da /tal.yadan ma· 
kine alacaktır. 

Ruznameye geçilmezden eV'\·el söz ala
rak kürsüye gelen Basvek!l Dr. Refik Say

dam hi!k!lmeU;e e!'aslan hazırlanmış olan 
lktısadt korunma kanun l!ıyih:ısı üzerinde 

~p umumi heyetince mfüo:akere cereyan 
etmesini faydalı mülAhaza Ptti~n! ve bu lA

yiha üzerinde icap eden •etkikatı yapmak 
ve alAkadar devairle temas etmek nzere 

bir kom!ryoon teşkil edilmesini umumi he
yete teklif etti. Teklil müttefikan tasvip 

olunarak ruznameye ı;ıeçılcU. * Ruznamenin birinci rnr.tide-;ine taaTiük 

) eden mevzua dair evv<?l"e teşkil edilmiş A man radyosuııda verilen bir konferans sırastnda 
f İn grup encümenin hazırladığı rııpor üzeri-

kon cransçı giltere ile Almanya arasındaki farkın ne müzakere acıldı. Bl:-<:"k hııtlpler bu 
ne olduğunu sormuş ve şa cevapları vermiştir: mevzu üzerinde fikir ve mntale::ı heyan et-

"İngilte.rt'I hükômeti yalancılar hükfunetidir. Alman tikten ve sorulan suallere al~kadar Vel<ll * hükfüneti ise doğruyu sever insanların hiikllınetidir. ve raportör tarnfından "'Pv2pl;;r verildik-

İn "İngı"ltere hükUm.eti Avrupa milletlerinı· tazyik etmek ten sonra ikinci maddeye geçildi İnı:ilizler, gilteredeki Alman ea!uslannm musiki t 
istiyor. Alman htikfuneti bütün Avrupa milletlerinin Bu madde hakkında Rıhho.t ve çfünat 

notası şeklinde ldzli haberler ıırönderdllderi.ni keşfet. Muavenet Vekili Dr. m.ılııı;l Ala taşın ma-
miştir. " refahını, ihtiyaç1anna göre, tem.in etmek lr;ter. hallinde yaptığı tetkik ve milş!lhedelerine * "İnırlltere hükiimeti harbi sever, Almanya hüktllneti müstenit izahatı gerek hllkt\met ve eerek 

ise sullıe A~ıktır.,, Kızılay Cemiyeti tarafınd:ın Mrfüeyi mü-
Berlin ve Viyana gazeteleri, ln-!1izlerle ;ır ya"'- t··'·i ılın ı A ı ( 1 8 " ,. "'· Ve konteransı §11 sözlerle nihayet buluyordu: <::tO.l\. P yap ış 0 an .. n Vt: rn ıstace yar-
mağa başlıyan bitaTal Balkan devletlerini tehdit dımlarla bundan sonra alır.acak tedbirleri 

"Na:ıist idarenin başında bulunan kimseler halk tara. bildiren vazıh cevapları ve bu mevzu üze-
eder yazılar neşTetmektedirleT. Gazeteler, Maca· fından seçilen ve yalnız balkı gözeten kimselerdir.,. rinde takrir sahlblnJn >:>azı temennLvat ,.c 

ı---------·-·------------------------------·------------------------=I beyanatı dinlendikten sonrn sııat Hİ.30 da 
celseye nihayet verllml<:tir. 



lstanbul Yll: .. 
urpr1Zı Hayata küsenlere • . • Aşkı bulamayanlara • • • Saadete hasret çe

kenlere ••. lst'kbalden zevk ıalmak • . • Yeni seneye huzur ve isti
rahatle, neşe ve ~ürurla girmek isteyenlere : ALEMDAR ve Milli Sinemaları 

ÇEMBERLIT A$ Sayın •lstanbul halkına Yılbaşı hediyesi olarak en büyük Sürprizli haftayı hazırladı: 
Halkımız yeni seneye girerken 1939 senesinin yaratabildiği biri mılli bm 

Sinemasında Tel. 22513 Dünyanın En Büyük 2 Şaheser Filmini Görmüı Olacaklardır. 

BUGÜN l\fATİNELERDEN İTİBAREN 
Bu sene bütün gençliği n1eftun eden L A L E Film altın seriden 

FERİHA TEVFİK - HAZIM ve V ASFİ'nin harikuladeleşdikleri 
1939 senesinin Milli Şaheseri 

Yaşa·mak Zevktir TOSUN PASA 
Yalnız büyük filmlerde gördüğümüz, altın sesi ile mest 

olduğumuz İ R E N E D U N N E ve kalbleri büyüleyen 
DOUGLAS FAİRBANKS Jr. Günün, Haftanın, Yeni 
senenin zevk fırtınası olacaktır. AYnca : 

Vaki ısrar ve talepler üzerine lKlNCl HAFTA olar ak göıterildiğinden bafka Dünyanın Danı Mabudesi 
ELEANOR POWELL'in ROBERT YOUNG'I a birlikte insan dehası fevkinde yarattıkları 

1939 senesinin bütün dünya Şaheseri 

"40 .. LIK KADIN RUTH CHATrERTON 
1VALTER HUSTON HONOLULU 

Gençliğine doymamış, Hayattan tamamilc hevesini almamrş birlikte gösterilecektir. 

bir kadının Romanı.••••••••' '----- DiKKAT: - Bu Fevkalade Program için biletlerin seanslara göre vaktinde almmaaı liznndır. 

,----------------llmltıl-----------------------. BU AKŞAM M E L E K 'te 

Amerika ve İngilterede İDİOTS DELİGHT ismi 

ile 4 Milyon, Fransada LA RONDE DES PAN

TİNS ismi ile 2 Milyon nüsha satılan meşhur 

"DELİLER EGLENİYORu Romanından alınan 

TATLI HAYAL 
(FRANSIZCA SÖZLÜ) 

1 

NORMA SHEARER 1 . ı 
ve 1 

CLARK GABLE 
taraünClan şaliane bir surette yaratılmıştır. 

DİKKAT : Bu gece için loca kalmamıştır. Nu
tnaralı koltuklar bugün sabahdan itibaren al
dırılabilir. Tel: 40868 

KADIKÖYÜNÜN BÜYÜK HAFTASI BAŞLIYOR! ' 

Kadıköy H A. L E Sinemasında 
Milli Film San'atnmzm bütün latanbulu heyecana dütünnüs olan ilk büyük pheıeri. 

T O S U N P A $ A Bugün Başladı 
DlKKA T: Bu Film i~in iz.dihama sebebiyet vermemek üzere b iletlerin seanslara 2öre vaktinde 1 

· alınması lazımdır. 

'--------------------------------------mEll-------~ , ........................................ ~1 YENI NEŞRiYAT: 

YARIN AKŞAM Fransanın en büyük ŞARKICISI 

MAURICE CHEVALIER 
MARİE DEA ve ERİC V. STROHEİM 

iJP. niii'er 14 büyiık Fransız Yıldızlarının çevirdikleri senenin en bü. 
yük ve yegane filmi olan 

T u z A K 
Şaheserinde; Paris'in bütün Mü.zikhollerini ve gece sefahat yerlerini 
dolaştıracaklardır. Şarkı Kralı MA URİCE CHEV ALIER : Büsbütün 
yeni bir tarzda olan bu Şaheserde: büyük bir Dramatik Sinema aktö
rü olduğunu da isbat etmiştır. Yet'lerinizi evvelden aldınnız. 

Bugün L A. L E Sinemasmda 
Bütün gön:.illere sevinç ve saadet aşılayan Paramuntun ve mevsi

min en güzel filmi 

CLAUDE'ITE COLBERT - DON AMECHE 
ve beş büyük yıldız 

haveten: RENKLİ MİKİ VALT DİSNEY ..• 
Metro Jurnal'ın en son haberleri 

•••••••sinema~ılıkKurulduğundanberi 
tstanbulda böyle muhte~ern bir program, böyle fedakarlık gördünüz r.ıü? Zengin 
.,rogrrun, emsalsiz Program buna derle~ .. Müşteriyi memnun etmek buna derler. 

:~~: FERAH • AZAK :~: 
birden 2 sinemada aynı zamanda birden 

1 • KADINLAR HAPiSHANESi 
(VİVİANE ROMANCE) - (RENCE St. CYR) 

"'ernlyetin Zallm tcllıkkllerlnln öldilrücU kurbanları ... Soğuk mermerlerin sakla
"lıği gllli ıztırnp yuvası ... Kirli ve mhlevves kalplerin esrarlı faclııları... Sukut 
dc:ı kadınlıınn feci nkibctlerl." Gençliğin ibret alacağı Film ... BOtiln İstanbul 

halkının seve seve görll'eğe koşacağı en guzel f1Umlerin en güzeli. 
'lir Haftada sincmnlarımızdn 60,000 kişi tarafından seyredilen ve hergün kapılara 
yer bulmak için bekl,,ycn halkımızın arzulannı yerine getinl'ek emeliyle· 

2 • Vatan Kurtaran Arslan 
Senelerin, '\Snların eşini y aratamıyacağı san'at harlkn!ı. 

TEŞEKKt.İR 
Oğlumuz Orhan Taşann aramır 

dan ebedi ayrılığı dolayısile Üniver
site Rektörü Cemil Bilseliıı, Tlb Fa
kültesi dekanı Kemal Atayın, Aske
ri Tıbbiye okulu müdürü Tuğgeneral 
Hüseyin Hüsnü Külünğüıı, diğer bo
ca ve amirlerinin ve arkadaşiarmın 
göstermiş olduğu yüksek ve ast1 
duyguya bütün ailemiz namına te· 
şek.kür ve minnettarlığımızı bildir 
meği bir borç bilirim. 

Babası: Vehbi Tafar 

İRTİHAL 
Esbak Hicaz Defterdarlanndan -ve 

Divanı muhasebat azalığından müte
kait merhum hacı İbrahim Necmet
tin Efendi Refikası Bayan Rukiye 
Zahide Seyda 25 Birincikinun 1939 
Pazartesi giinü vefat etmiştir. Cena
zesi Erenköyünde Sahrayı Ceditte 
Ethemefendi sokağındakı köşkündeJl 
kaldırılarak Sahrayı Ceditteki ailesi 
kabrine gömülmüştür. Merhume sa· 
lihatı nisvandan ve hayırsever bit 
insandı. Allahtan mağfiret ve ailesi
ne de sabırlar dileriz. 

Taksim Gazinosu 

iPEK Sineması 

Müdiri~etinden: 

lçlMlzo..:KI ŞEYTAN - Şimdiye ka· (Ba!!tan ba .. tablf renkll) 
dar neşrettiği roman ve kilc:Uk hikayeleri- Hergün devamı seanslarda ve suare (8) de. Taksim Belediye gaı.lnosunıın yın,.,tn• 

le okuyucuların sevgi ve allıkasını kaza- ZAK • f tP!RAHda 2b' Fdilm FERAH • AZAKd< da açılabilmesi için azami _ırayrutle çalışıl• 
nan genç ü tad Sabahattin .Alinin "içimiz· _ maktadır. Noksan kalan yerla- tamam• 
deki Şeytan., adlı yenl bir ıomnnı, Remzi ır en larunış ve Belediyeye teslim <;:dilebUeceJC 

YARINKİ GAZETELERDE BÜYÜK 
ı Kitabevi tarafındnn itinalı bir şekilde ba- 1 '1111 ________________________ ·-- bir hale gelml:ıUr. Yılbaşı gecesi bet y\1J 

sılarak satı:ıa çıkanlmışıır. u eser de mil- _ kişinin yemek yiyebılmesl ıı,:in l:izım le"! 

SÜRPRİZİMİZİ BEKLEYİNİZ i
l elllfin diğer bütün eserleri gibi meraklı len lhzarat tamamlanmıştır. O gecenin ta• 

bir mevzu çerçevesinde cazip bir Uslupt'l Sahibi ve Neşriyat Müdürü HalU Lutfü DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve mamen neşeli geçmesini temin için baıl 

Çocuk etrafa göz gezCiirere.k ve bir komik ma
kam tutturarak: 

- Dayak ta var, dayak ta var. 
- Şu caddeye çıkıp lzm.iri yazıyor, Gazi Pa53. 

nıızı yazyyor! Diye haykırırsan sana elli kuruş veri. 
rim. 

- Hanımefendi, ben parasız da haykırırm ama 
dedim ya mariz! Geçen gün dovdüler de üç gece u
yuyamadım. 

Beyoğlu !dilin dediği gibi gerçekten ürpermiştL 
- idil abla! Behzattan hala haber yok. Ba

bamdan sonra annemi kaybettim. Annemıien sonra 
Behzadı mı kaybedeceğim? Sonra ben ne olurum ı. 
dil abla• Doktor beyin himayesi kırk yıl surmez ki, 
Ne iyi adam. insana babadan yakın. Benfm babam 
da doktormuş. Eğer sağ olsaydı, mutlaka bu kadaı 
iyi olurdu. 

- Umit kesilmez bebeğim, ister misin bir gun 
baban cıkagelsin? 

- O zaman ben burasını nasıl bırakır giderim? 
- lster misin bir gl.in doktor gelsin de senin 

bıı ban benim desin? 
- O zaman dünyalar benim olur. Annem ba

bamı çok severdi. Babam bana minık sultan dermiş. 
- Sahı mı? Bana da çocukluğumda minik idil 

derlerdi ne tesadüf! Bellci cici babam sana da mi
nık sultan, dedi. 

Bebek bırdenbire manalı ve d.iltkatli bakarak 
sordu: 

- Cici baban benim babam mı ki? 
- Şey .. Hani.. Yok mu ya. Eğer baban olursa, 

sevınmez misin? 
- Ben mi? Eğer olsaydı? Benim babam da 

yazılmıştır. Neşriyat T L. Ş l::asıldıtı yer: T A N Matbaa..•n eğlenceler tertibi diışünillmektedır. 
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mutlaka bu kadar iyi adamdı. Annem onu öyle se .. 
verdi ki.. Hanımız, hanedanımız yuuldıktan sonra, 
uzak diyarların yoksul, ıssız damları altında yaşa

dık. Geceleri, beni kucağına alır. şu şarkıyı soyler
di. Söyliyeyim mi? ister misin? 

- Kendini yormamak şartile .. 
- Peki, hafif hafif söyliyeyim: 
Huhurevan'ın Bebek 
Ferhadım, sensiz kaldı! 
!l.finik • Sultanın Bebebek 
Sensiz, esensiz kaldı! 

* O· özü sen, yüzü ben 
Bakışı sen, gözü ben 
Neşesi sen, sözü ben 
Ferhadın, sensiz kaldı! 

Bebeğin beJiğinde 

Hayatın eşiğinde 

Nine bitişiğinde 
Ferhadın, sensiz kaldı! 
Annem iyi tar, rubap çalardı. Bizim bir Kasrı -

No. 38 
Şirlnimfr varmış, içinde bülbüller ötermiş, şelaleler 
~ağlarmış Ben hıç bilmiyorum, hatırlamıyorum bi
le. Müstebitler her şeyimizi yağma etmişler. Mal
larımızı. mülklerimizi ellerimizden almışlar. Bize 
bır emektar Sevdimali ile bir öksüz terbeyaz kal
mış; bir de papağanımız. Annem, papağana neler ög
retmedi ki... Fakat ne yazık, lstanbula gelince oldu. 

- Oldüğüne emin misin? 
- Ben çok hasta olmuştum. Birinci hastalığım. 

Bir gün gözümü açtığım zaman, liebzadım haber 
verdi, fena bir şey mı yemiş ne. ölmuş. Her zaman 
babamı arar, (Şirin seni bekliyor) diye haykırır, 
sonra annemin hıçkll'dığı gibi hıçkırırdı. Hepsini 
annem belletmiş. Zümrüt misal! diye adını çağ.rın
ca hep <Beli! Beli!) diye cevap vermesini de öğren
mişti. Nasıl oldu da Behzadun muhafaza edemedi? 

Sofada bunları dinliyen doktor, boğulurcasına 

söze karıştı: 
- Kızım, sana bir papağan bulayım mı? 
- Oğretmesi çok zor doktor bey. ~nnem ona 

~öylediklerini on beş yılda .öğretti, hepimiz de yar
dım ettik. 

- Ben bir öğrenmişini bulursam, ne dersin? 
- Neye yarar? Annemin adını bilemez, baba. 

mı çağıramaz ki. 
- O çapkın Behzat yok mu? Seni çok seven 

o kör herif! Işte o, sana bir oyun oynamış. 
- Papağanı mı boğmuş? O yapmaz. oyleler. 
- Boğmamış canım. Sen hasta iken, >apağan-

la çok üzüliıyormuşsun, almış başka yere göturmuı. 
lyı olunca. getirecekmif. 

- Artık iyi oldum. 
- Oyleyse getireyim. Oyle ya? Behzadı sen fe-

na koca mı sandın? Sevgili papağanını benden baş
ka kimseye emniyet edemediği için bana getirmi~i. 

- Benim Behzadım ne iyidir! 
- Ben kötü müyüm, ahu gözlü yumurcak!? 
- Siz annemin anlattığı babama ben.!iyorsu-

nuz. Kalbiniz iyi, diliniz iyi, ne~niz iyi. Adınız Fer. 
hat, işiniz doktorluk. Ben daha çok iyi •'>lunca, be· 
raber anyacağız değil mi? Annemin vasiyeti var. 
Ben kör çobana kuzu olursam. babamı bulacakmı

şım. O çoban Türk diyarından gelecekmiş Sonra 
.Bcbzadı gördüm. 

- Ne biçim efsunlu vasiyetname imiş öyle. 
- Sız anız vezni bilir mısiniz? Bılırseıuz, oku-

yayım sıze. 

- Yavaş yavaş oku. 
- Oleceğine yakın yazmıştı. Bana ezberletme. 

den rahat edemedi: 
Bitti artık! Ne güneş var, ne su var. 
Şimcıi bir kupkuru bambaşka çöliım. 
Nice binlerce görünmez pusu var 
Acaba bunlan kim kurdu? - Olüm. 

(Devamı varl 
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Milletlcrarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle 30, 16, 9, 
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GÜNÜN :.MESELELERi · 
• I ' , 

Belediyeyi 
Teşvik Etmeliyiz 

H emen her kış arifesinin ezeli 
illeti olan odun, kömür mese. 

lesi bu yıl, bermutat yine nüksetti: 
Bau yerlerde kömür bulunamıyor. 
muş. Bazı yerlerde kömür çok paha. 
h, diğer bazı semtlerde ise ucuzmuş. 

Fakat bu sene, belediyenin, bu 
deroi ortadan kaldırmak için büyük 
bir faaliyet gösterdiği muhakkak: 
Belediye, sadece halka ucuz kömür 
tevzi edebilmek m.aksadlyle, muhte. 
lif semtlerde, depolar tesis eyledi. 
Bu meyanda, meseli, Kadıköyünde 

açılan depo için, kömürler, ilk gün
lerde, Kuruçeşm.eden vapurla Üskü. 
dara, Üsküdardan da kamyonlarla 
Kadıköyüne götürüldü. İki nakil va
sıtası kullanılması yüzfmden, nakli. 
ye masrafı yükseldi, ve dolayısiyle 
kömür fiyatı arttı: 

Dün, memnuniyetle öğrendiğimi
ze göre, bunmı da çaresi bulunmuş: 
Bundan sonra, kömürler Kadıköyü. 
ne, Kuruçeşmeden, mavnalarla, ve 
doğrudan doğruya götürülecekmiş. 

Bu suretle, Kadıköyünde, yarın. 

dan itibaren, sömikok fiyatının nor. 
mal hadde düşeceği muhakkaktır. 

Fakat bazı gazetelerimiz, bu fiyat 
farklarını, ve bazı yerlerde başgöste
ren kömür buhranını, belediyeye ta. 
arruz etmek için münasip bir fırsat 
sanıyorlar. Ve kömür işinde, muhte
kirlerin faaliyet im.kanı bulabildik. 
lerine df zahip oluyorlar. 

Halbuki, belediye, kömür fiyatla. 
nna narh koymuştur. Fiyatların ba
zı semtlerde ucuz, bazı semtlerde pa. 
halı oluşu, nakliye masraflan ara. 
sındaki farklardan doğmaktadır. Be
lediye, bunu da aazarı itibara aldığı 
içindir ki, bahsettiğimiz depolan aç
mıştır. Bu depolar, halk tarafından 
çok fazla rağbet gördükleri içindir 
ki, biitün talepleri karşdamak güç
leşmektedir. Fakat buna rağmen, bu 
depolara bir gün evvel yapılan sipa. 
rişlcrin, mutlaka yerine getirildiği 

muhakkaktır. 

Bu itiharladn ki, belediyenin sırf 

halka kolaylık olsun diye yaptığı bir 
teşebbüsü, - ufak tefek, ,ve sebepleri 
malum teahhürleri vesile edinerek
baltala:n;..ık, haksız bir hareket sayı. 
Iır. Bilakis, belediyeyi, bu isabetli 
müdahaleyi başka sahalara da teş
mile teşvik etmeliyiz. Çünkü ancak 
bu sayede, bir çok metaların fiyatla
n düşebilir. 

Artık anlaşılmaktadrr ki, ihtikarla 
mücadele etmenin en mühim çare
lerinden birisi, ihtikarı yapılan me. 
taın satıcılan arasındaki rekabeti 
körükleyici teşebbüslerde bulun. 
maktır. 

Mesela, Ziraat Kooperatifleri, yaş 
meyva sntış mahalleri tesis ettiler, 
bu sabş yerleri açılmadan evvel, me. 
ıııela armudun kilosunu 50 kuruştan 
aşağıya alamıyorduk. Halbuki, bu 
satış yerleri açıldıktan sonra bu fi. , 
yat, birdenbire 20 kuruşa düştii. 

Bunun sebebi de bittabi satı1 yer. 
lerl arasına rekabetin girınesi olmuş. 
tur. 

Zira, bu satış yerleriyle rekabet 
etmek zaruretini duyan manavlar • 
vesair satıcılar, yaş meyva fiyatları. 

• nı indirmek zaruretinde kalmıslar
dır. 

Belediye, diğer sahalarda da bu 
t'ekabetin doğmasına müessir oldu. 
ğu takdirde, ihtikar, en şiddetli dar
':lelerden birisini daha yemiş sayılır. 
Ve ancak o sayededir ki, biz, kesele. 
1'İmize uygun fiyatlara kavuşmanın 
maddi ferahlığını tadabi1lriz. 

Mekteplerin Yılbaşı Tatili 
Ankara, 26 (TAN) - Orta ve 

mesleki tedrisat okulannm yılbaşı 
1Je birlikte bir hafta müddetle tatili ı 
kararlaştırılnu§tır. 

TAN 

KOPARILAN VE DiKiLEN PANTALON DÜGMESI ~ 

HELIGOLAND 
J ngilizler geçen hafta, Al-

manlann en kuvvetli deniz 
üslerinden sayılan Heligoland ada 
sı üzerine bir kaç defa muvaffakı. 
yetli hava taarruzlan yaptıkların.. 
dan ve her taraftan tehlikeli ma. 
yinlerle çevrili bir müdafaa hattı 
arkasında emniyet içinde topla. 
nan harp gemilerini torpiUedik. 
!erinden bahsettiler. Heligoland a
dası Almanyanın çok ehemmiyetli 
bir müdafaa ve taarruz noktasıdır. 
Almanya kıyılarından 20:30 mil 
mesafede ve Danimarkadan Ho
landaya giden deniz yolunur. he. 
men yan yerind~ bulunan bu kü. 
çük ada Elbe ve W eser ağızlarının 
ve Baltık Denizini Şimal Denizine 
bağlıyan Kiel kanalının açık denL 
ze doğru gözü daima açık kuvvet. 
li bir bekçisidir. Hamburg ve 
Bremen ticaret limanJannda. Cux.. 
haven ve Wilhelmshaven deniı 

üslerinde emniyeti temin eden de. 
odur. 

H eligoland vaktile bir tugfüz 
adası idi. İngilizler bu ada. 

Yl 1893 te, Afrikada elde ettikleri 
bazı menfaatlere k~şılık olmak 
~re, kendi ellerile Almanlara 
teslim ettiler. Fakat bunun çok 
yanlış bir hareket olduğunu Birinci 
Cihan Harbinde anladılar. İngiliz
lerin elinde iken 2500 nüfuslu sa. 
kin bir balıkçı adası olan ve yal. 
çın kıyılan Şimal Denizinin coş. 
gun dalgaları ile parçalanıp bo.. 
yuna ufalan adayı Alın:mlnr nz 
zaman içinde yanına yakla~lması 
müşkül çetin bir kale haline koy
muşlardı. Bununla beraber İngiliz
ler 1914 te harbe girdiklerinin ilk 
ayı içinde, sisli ve puslu bir hava. 
dan istifade ederek ilk mühim de
niz hareketini Heligoland suların
da yapmışlardı. Ani bir baskın 
şeklinde sabah erken başlıyan 
harp öğleye kadar devam ederek 

İngilizlerin galebesile bitmiş. AL 

manlar üç kruvazör ve bir muhrip 

kaybettikleri halde, İngiliz gemi

leri büyük bir hasara uğramadan 

üslerine dönmüşlerdi. Bu ilk deniz 
harbi Almanları o kadar yıldır. 
mıştı ki bütün harp senelerinde 
filolan üslerinden dışarıda çokluk 
görünmedi. Almanların denizaltı 
harplerini idare eden meşhur a. 
miralleri Von Tirpitz bile bir ya. 
zısında: "Cihan Harbinde denizler 
üzerindeki mukadderatımızı: 28 A. 
ğustos 1914 harbi çiı:miştir. Al
man bahriyesinin bu tarihten .son
raki bütün ha.rketlerinde bu ilk. 
harbin tesirlerinı aramalıdır.,. de.. 
mişti. 

Heligoland adası en ~el Kay. 
zer İkinci Wilhelm'in gozünt> 1889 
da çarpmıştı. Genç İmparatör İn. 
giltereye yaptığı bir seyahatten 
dönerken, Almanya kıyılarına 
varmadan önüne çıkan bu garip 
manzaralı adayı dikkat ve hayret. 
le seyretmiş, hususiyle adada saL 
lanan İngiliz bayrağı karşısında 
derin düşüncelere dalmıştı. Kay. 
zer istikbal hakkındaki emellerini 
kuvveden fiile çıkarabilmek tçin 
bu adanın Almanyaya çok lüzum. 

----Yazan : 
1 

Faik Sabri DURAN , 

lu olduğuna hemen hiikmetmişti. 
Ne yapıp yapmalı bu kayalar üze
rine Alınan bayrağını çekmeli idi. 

Bu ada daha evvel, Danimarka
nın imiş. Napolyon muharebele
ri esnasında İngilizler adayı işgal 
etmişler ve 1815 te föınim:ırkalı
larla uyuşarak bu işgali sağlam. 

laştırmışlar, fakat adanın yerli a
halisinin eski imtiyazlarına do. 
kunmamışlar. Fnson t'insinden o
lan adalılar adetlerini ve dillerini 
muhafaza etmişler. Bugün bile He 
ligolandlıların dillerini civar ::ıda. 

lar ahalisi bile zor anlar. 

1 kinci Wilhelm 1888 de Al
manya tahtına çıktığı vakit, 

senelerden.beri bütün Avrupayı 

avuçlan içine alınış bulunan ihti
yar Başvekil Bismart'k ikbalinin 
en yüksek kademesine varmış bu. 

lunuyordu, fakat genç tmparato. 
run kendine göre fikirleri, emelle. 
ri ve hırsları vardı. Büyük diple> 
matın yaptığı işlerin çoğunu be· 
ğenmiyordu. Bu cihetle araclan iki 
sene geçmeden ona yol vermiş ve 
devlet işlerini tamamile kendi <!l
leri arasına almıştı. Almanya ile 
İngiltere arasındaki rekabet ve 
hasedin tohumlan işte o günden 
itibaren atılmış oluyordu. Fakat 

Kayzer, Alman bahriyesi İngiliz.. 
lerle boy ölçüşebilecek hale ge. 
linciye kadar "muslihane hulul,, 
taraftan idi. Bundan başka bu sı
rada 1ngilterede herşeyi "graceful 
conccssion,, larla halledivert"n çok 
yumuşak bir Başvekil, Lord Sa. 
lisbury ,iktidar mevkiinde bulunu. 
yordu. Kraliçe Viktoria ise Kay
zerin büyük annesi idi. Bu küçük 
balıkçı adasının koca İngiltere 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERi 

FIRTINADAN BAŞ AGRISI 
Gün dönümünü haber veren 

b u seferki fırtınada da bir 
çok k imseler hissettiler. Fırtına, 
insana baş ağrısı verir . Bazıları baş 
ağrısını fırtına daha çıkmazdan 
önce hile duyarlar ve dikkatli o
lanlar havanın bozacağını başka
larına da hatırlatırlar. 

Fırtına esnasında, hatta fırtına· 
dan önce, havanın şartlarında tür 
iti türlü değişiklikler olursa da, 
şimdiki halde, bunların arasında 
en iyi bilinen barometrenin düş. 
mesidir. Bu kadan da fırtınamn 
neden baş ağrısı getirdiğini anlat
mıya yetişir •.• Zaten baş ağrısı, fır. 
tmanın sebep olduğu birçok rahat
sızlıklar arasında bir tanesidir. 
Baş ağrısı, ·o rahatsızlıkların en 
sıkıntıhsı olduğundan, fırtınadan 
müteessir olanlar, yalnız ondan şi. 
kayet ederler. Gene fırtınalı gün. 
lerde meydana çıkan viicut ağrı
lan, yiirek sıkıntısı, vücut yor
gunluğu, bacaklarda ağrrbk. baş 
ağrısına nisbetle hafif oldukların. 
dan, onları unuturlar. 
Fırtmaın sebep olduğu şeyler a

rasında bir de - geride kalanlar 
için - baş ağrısından daha fenası 
vardır: Kar yağdığı günlerde sey. 
yahlı arabalann daha çokça geçti
ğine herkes dikkat etmiştir. Baro. 
metrenin . marifetlerini bilmiven
ler, ~denlcrin seyahat güniinÜ iyi 
intihap etmediklerinden şikayet 
ederler... Halbuki nezaketsizlik, 
zavallı yolculukta değil, onu yolu
na çıkaran harometr~dedir: Baro. 
metre düşünce, henüz yolculuğa 
niyet etmiş olmı:vanların birçoğu 
rahatsız olur, yolun kenarında bu. 
lunanlar dn seyahate cıkmnkta a. 
cele etmeğe mecbur olurlar ... 

Sebebi: Barometrenin düsmesi, 
m uhitimizdeki hava tazyiki ile vü
cudiimüzün içindeki tazyik ara~m
d aki muvazenenin bozulması de. 
mektlr. Hayat - bir bakımdan 
da - m uvazeneden ibaret oldu. 
ğundan o bozulunca, hayat '!arttan 
nın da bozulması unıridil'. Hele, 
kanımız bir d akikada yirmi beş, 
otuz defa muhitteki hava ile te.. 
mu ettiğinden, barometrenin düs 
mesinden en önce kan müteessir 

olur. İnsanın kanı biT $eyden mü
teessir olunca, vücudi1n her tara. 
fında bin bir tiirlü arıza olacağını 
da tahmin edebilirsiniz. 

Bir de o bin bir tiirlii arızayı sa. 
yarak, ba!Şınızı ağrıtmamak üzere 
pek kısaca söyliyeceğim: Kan. ba
rometrenin düşmesinden mütees. 
sir olunca, viicudün icindeki da
marlar, havadaki ta7.yikin azaldı. 
ğmı hissedince, onlar· aksine ge. 
nişlemek isterler ve genişledikçe, 
vücudün içindeki uzuvları birer 
birer sıkıştırırlar. Onlar da hirbi. 
rini sıkıstırdıkça, içerideki damar
lar yeniden darlasmıva mecbur o
lurlar. İçerideki da~adar. bu ka. 
dar darlaşınca, kanın tansi)·onu ar 
tar. Beynin etrafındaki İnce 
zar pek nazik bir şey olduğundan 
kanın fırtına esnasında tansivonun 
artmasından ıstırap duyar. baş ağ
rısı gelir. 
Fakat fırtınanın tesiri bu kadarla 

kalmaz: Biitiin sinirlt>rin de mu
vazenesi bozulur. Kalh. zaten vor. 
gun ise, onun hali daha ağır ~hır. 
Az yorgun olan l·alb, fırtınada sa
dece çarpıntı. havgınhk getirir, 
çok yorgun olan da yolcuyu yolu. 
na gönderir. 

Kalanlar arasında da, kimisinin 
midesi bozulur, kimisinin göğsün
den kan ~elir. Hep fırtınanın te
sirleri .... Bir rivavete ,ıöre. fırtına. 
dan hormonlar da mütec.c;;ı:.ir olur~ 
lar. O zaman, fırtınanın bir tesiri 
de gebe bayana çocuğunu düşiirt
mek olur. 
Bereket versin ki, fırtınanın böv. 

le bin türlü zararları karsısında 
hekimlik aciz değildir. Onlara kar. 
şı Haçlar vardır, fakat, tabiidir ki, 
o ilaçlan ancak hekiminiz verebi
lir. 

Hekiminizden ilaç alıncaya ka
dar, kendi kendinize yapablleceği
niz, fırtınadan rahatsız olunca, he
men yatağa girip, tam istirahat et. 
mek ve kendinizi hekiminize mua
yene ettirmeyi de ihmal etmemek.. 
tir. 

Çünkü fırtınadan rahatsızlık 
kalpte az çok bir yorgunluk yahut 
başka bir tarafta bozukluk oldu. 
ğunu haber verir. 

için ne ehemmiyeti vardı· Bundan 
başka işte Almanya bu <1daya kar
şılık İngiltereye iki büyük adayı: 
Zengibar ile Pembayı ba·akıyordu. 
Bunlara ilave olarak Almanya 
Şarki Afrikada Ugancia üzerinde 
İngilternin bir himaye tesisine de 
ses çıkarmıyabilirdi Böylece ln. 
gilizler Sudana ve Mısıra kadar 
bütün Şarki Afrikaya yayılmış ve 
yerleşmiş olacaklardı. D:ıha ne is.. 
terlerdi. Hasılı yeni Başvekil Ge. 
neral Von Caprivi bir iki muhabe. 
reden sonra İngiltere ile uyuşu. 
vermişti. Fakat bu mübadele hC;ı 

iki memlekette de bir çoklarına 
çok muvazenesiz görünüyordu. 

İmparator bu işi "Bir d'lmla kan 
dökmeden elde edilmiş bir zafer.,, 
diye tavsif ederken Alman matbu. 
atı hayretini saklannvor, kapalı 

sözlerle Kayzerin bu siyasetini 
tasvip etmediğini sezdiriyordu. 
Hele eski kurt Bismark inzivaga
hmda küplere biniyor v~· "Bu ne 
iş ... İnsan koca bir pantolon verir 
de onun yerine bir düğme mi a
lır .. ->, diye homurdamp duruyordu. 
Kayzer bu sözleri duydJ3u vakit 
gülümsemiş ve "Ben bu düğmeyi 
Alman pantaJonuna sım~ıkı dike.. 
yiın de ondan sonra görlişürüz.,, 

demişti. Bu davada Almanya he. 
sabına Kayzer haklı idi. tn.~ilizler 

aldarunışlardı. Zengibar ve Ugan. 
da onlara çok pahalıya oturacaktı. 
Wilhelın II Heligo!anda Alman 
bayrağını çektikten sonr:ı s~neler. 
ce uğraştı, bir kaç defa yanında 

mühendisler adayı ziyaret etti ve 
buraSinı dünyanın en kuvv"!tli ka
lesi haline koymak için ~]anlar 
hazırlattı. Seneler geçtikçe adann 
şekli değişiyor, şıd.detli fırtınalann 

döve döve harap ettikleri yalçın 
kayalar önünde beton duvarlar 
yükseliyor, her delik ve kovuktan 
bir top ağzı uzanıyor, falezler ö
nündeki kumluklar arasında en 
büyük harp gemilerıni emniyetle 
muhafaza edecek limanlar doğu
yordu. Masraf 35 milyon İngiliz 
lirasını bulmuştu, fakat Heligolan. 
dın artık ne dalgalardan ne de 
dretnotlann yaylım top ateşlerin.. 
den bir korkusu kalmıştı. Bilakis 
Heligoland İngiliz dı1m . .cımasının 
böğrüne dokunarak cnu rahatsız 
eden bir dik.en olmuştu. 

Bu cihetle 1918 de mıittefikler 
harbi kazanınca ilk işleri 

Heligolanddaki tesisat v~ tahki. 
matı yıktırmak olmuştu. Bu iş itL 
laf devletlerinin harp sonu AL 
manyada yaptıkları t~miı.liğin en 

ehemmiyetlisi idi. Askeri bir ko
misyonun gözü önünde 2500 kadar 
top imha edilmiş, kfllelt'r, isti.ı

kamlar, nhtımlar ve dalgakıran.. 
lar çatır çatır sökülmu.ş, parçalan-

(Devamı 7 incide) 
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Deni% harbi : 

Bugünkü 
Sovyet 
Donanması 

S ovyet Rusyanm, coğrafi va. 
. ziyeti hasebile, donanması 

dağınık bir haldedir. Yani bir kıs
mı Baltıkta, bir kısmı Karadeniz
de, bir kısnu da Uzak Şarktadır. 
Eski Rus - Japon harbinde, esasi.. 
tibarile harp gemileri Japonların
kinden fazla olduğu halde, - da
ha başka sebeplerle .:ıeraber -
bu dağınıklık yüzünden Ruslar 
harbi çok feci bir ~kilde kaybet. 
mişlerdir. 

Bugün Sovyet donanması şu 

mahiyettedir; 

Zırhlılar: 
Sovyet Rusyanın üç ztrhllsı var 

dır. Her biri 23000 tonilato cesa. 
metinde olan bu gemiler, ta 911 
de inşa edilmişlerdir. Fakat son 
zamanlarda iyice tamir görmüş
lerdir. Tecrübelerinde 22 - 23 
mil sürat temin edilmişse de, bu
gün 18 milden fazla yürümedikle.. 
ri sanılıyor. Her birinde 12 tane 
305 lik, 16 tane 12 lik topla 4 tor
pil kovanı ve tayyarelere karşı 
kullanılacak 6 tane 7,5 luk topla 
8 makineli tüfek ve 1 - 2 tayya
re vardır. 

Bunlardan yalnız bir tanesi, 
Parischskaja Kommuna "eski adı 
Sevastopol,, Karadenizdedir. 

Sovyetlerin biri tezgahta olmak 
üzere yapmak tasavvurunda bu
lundu.klan üç zırhlıları vardır. 

Bunların 35000 - 40000 tonilato 
cesametinde olmaları melhuzdur. 
Bu gemiler 30 - 32 mil süratin
de olacak ve her biri 9 tane 40 
santimlik top ta.§ıyacaktır. 

Tayyare Gemileri : 
Bugün ikmal edilmiş bir tayya

re gemisi yoktur. Üç gemi yapıl. 
mak üzeredir ki, bunlardan Sta· 
lin adım taşıyacak olanı, 1937 de 
denize indirilmiştir. 9000 ton ce.. 
sametinde olacak, 30 mil sürat ve
rilecek, ve 22 tayyare taşıyacak

tır. Karadenizde Nik.olayef tersa. 
nesinde yapılmaktadır. 

Büyük Kruvazörler : 
6 sı inşa edilmekte veya edile

cek olan 8 büyük kruvamrlerden 
yalnız ilcisi faaldir. Bunlardan 
Karadeniz filosuna mensup olan 
Krasny Kawkas "eski adı Admi· 
ral Lasarew., ta 1916 da inşa edil· 

• 
miştir. Altı yıl önro tamir görmüş 
tür. Cesameti 8000 tondur. 30 mil 
sürati vardır. 4 tane 18 santi.met.. 
relik topla, 12 torpil kovanı, 100 
mayin, 1 tayyare taşır. 10,2 san
timlik 4,3,7 santimlik 4 tayy~ 
re defi topile 4 makineli tüfek ta· 
şır. 

Küçük Kruvazörler : 
Sovyetlerin 4 de küçük kruva· 

zörleri vardır. Bunlardan üçü Ka
radeniz filosuna mensuptur. İkisi 
1915, biri ta 1902 de inşa edil· 
miştir. Süratleri 30 ile 23 mil ara. 
sındadır. Her üçü de bundan 13 -
14 yıl önce tamir görmüştür. He:r 
biri 13 santimetrelik toplarla mü
cehhezdir. Müteaddit tayyare defl 
toplan vardır. İlk. ikisi yüzer ma
yin taşır. 

Torpido Kruvazörü : 
Dördü ikmal edilmiş, yedisi fk. 

mal edilecek on bir torpido kru
vazörü varclır. Beheri 2800 ton ce
sametinde, 35 - 42 mil süratinde 
hep yeni gemilerdir. Her birinde 
5 - 6 tane 13 santimetrelik topla. 
6 - 9 torpido kovanı ve mütead. 
dit tayyare defi topu u.arrl1,. 

Torpido Muhribi : 
Sovyetlerin 17 torpido muhribJ 

vardır. Bunlar umumiyetle 1912 • 
1917 arasında yapılmış, eski ge
milerdir. Torpido muhriplerinden 
yalnız 5 tanesi Karadenizdt..>dir • 
Süratleri 25 - 26 mili tecavüz et· 
mez. Sovyetlertn 15 tane de torpi
yörleri vardır ki, bunların da yal
nız 2 tanesi Karadenizdedir. 

Denizaltılar : 
Sovyet donanmasının en ehem

miyetli gemileri, denizaltılarıdır. 
Bunlar tam 160 tanedir. Yeni dün 
ya üstünde hiçbir devletin bu ka
dar çok denizaltısı yoktur. Bunla
rın 30 tanesi Karadenizdedir. 

Sovyet donanmasında bunlar
dan başka mayin döşeyen, mayin 
toplıyan, tali işlerde kulanılır bir 
çok gemiler vardır. 

Yekta Bahir 
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ihtikar Yapılan 
Maddeler 
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Tanıdığım Tipler. 
, 1 Karşı Ahnan 

~:;'.J TEDBİRLER 

(Başı 1 incide) 
''Ben, berberim. Sanatime taalluk 

eden kısımda, ne kadar ihtikar ya
pıldığını size bildirmek suretile va
tani vazüemi üa etmiş oluyorum. 
Permanant yaptığımız ve en çok kul 
landığimız sülfit dö sud'ün kilosunu, 
harp başlamadan evvel otuz kuruşa 
alıyordum. Müşterisi olduğum mües
seseye (adresi bizde mahfuzdur) 
gittim. Bu maddeyi bir liraya ver
diklerini, fakat müşteri olduğum i
çin bana ancak 75 kuruşa bırakabi
leceklerini söylediler. Almıya mec
bur kaldım. Saç tokalarının iki gro-

KaradenizdeF ırtınadaıı 
Bir Yunan Gemisi 

Battı 15 Kişi Boğuldu 
Yazan: KANDEMiR No. 22 

Korkunç Bir Adam 
Hakkında 

(Başı 1 incide) 
"- Vur. fakat dinle." 

Geçen haf ta Perşembe akşamı 

Karadenizde patlıyan fırtına esna
sında Astrea isimli bir de Yunan 
vapurunun battığı dün haber alın_ 
mıştır. 800 tonluk olan vapurun 
içinde bulunan 16 kişiden 15 i de 
boğulmuatur. 

bulunmuştur. Suvarinin fırtınayı 

atlatmak üzere Sinoba sığınmak is
terken tipi dolayısiyle önünü göre
mediği için bu kayalıklara çarptığı 

anlaşılmak tadır. =- Bu bir sahtekar, bir dolan
dırıcıdır muhakkak. Ne istiyor siz. 
den? 

Barudi, dışarı duyurmamak iste
diği bir sesle: 

- İyi bildiniz, dedi, müthiş bir 
!hokkabaz! Esasen Suriye hükume
ti bunu hudut harici etmek üze
redir. Anlaşılıyor ki gider ayak 
beni de kafese koymak niyetin
dedir. Zengin arkadaşlar arasında 
bu adamın ağına düşmiyen yok gi
bidir. Bizim gibi fakir fıkarayı da 
insaflıca kafese koyan bir usulü 
vardır bu mübareğin; bir ay ka
dar evvel bana geldi, "Aman ya 
üstaz, dedi, bir yerde sizin kartvi
zitinizi gördüm, doğrusu şaştım 

kaldım. Bütün Suriye gençliğinin 
başında bulunan sizin gibi bir zatı 
muhteremin kartviziti bu kadar 
bayağı, zevksiz ve kötü mü basıl
mış olmalıdır. Rica ederim müsa
ade buyurunuz da ben size İstan
bulda bizim Devlet Matbaatında 
kartvizit bastınp getirteyim. Yal
nız üzerine ne yazılacağını bir ka
ğıda kaydedip llıtfedin, kafi.,, Bu 
meşhur minimini tuzağı, içine gaf
letle düşmüş bazı arkadaşlardan 
dinlemiş olduğum için, adamı at
latmak istedim: "Şimdilik kartım 
var. İleride düşünürüz bunu!,, Gö. 
rüyorsunuı; ya sülük gibi yapışı
yor insana. Ne yapıyor bilir misL 
niz efendim; adınızı sanmızı alın_ 
ca gidip Beyruttaki bir matbaada 
tedarik ettiği zarif kartları bastın
yor ve iki hafta sonra "buyunınuz, 
bugün İstanbuldan geldi!,, diye, 
yaman bir hünerle tanzim ettiği 

fatura ile birlikte önünüze koyu. 
yor. Bu faturanın üade ettiği borç 
laakal on beş liradır. Böylece bir 
liraya mal ettiği kartlan on beş 
liraya sürüyor. Aradaki on dört IL 
ra kan küçük görmeyiniz, İstanbul 
sözünün cazibesine kapılarak bu 
adama kart ısmarlıyanlarm sayı.. 
sı yalnız Suriyede beş yüzden aşa. 
ğı değildir. Ben öyle aileler tanı
yorum ki; (Türkiye Devlet 1-Iatba
asının yaptığı kartvizitlerden) mL 
nirnini çocuklarım bile mahrum 
etmemek için bir çırpıda on. on 
beş kişiye birden kart ısmarlamış
lardır. Sonra da bu tuzağa yalnız 
biz yerliler değil zen11!İn ecnebiler 
de düşmüştür. 

geçtiğini nasıl oluyor da hala bil
miyorsunuz? 

Biribirlerine bakışarak bir müd 
det sustular, sonra içlerinden biri, 
hepsi namına söz söylediğini his
settiren bir tavırla.: 

- Gecenlerde, dedi yine sizin 
gibi İstanbullu ve gazeteci olduğu_ 
nu söyliyen bir zat, bize bu mese
leyi kolaylıkla halledebleceğini va. 
adetmişti de .. 

- Yalan söylemiş... Aldatmış 
sizi. kimdir bu gazeteci? 

Yine hayretle biribirlerini süz
düler, başbaşa verip fıskos ettiler 
ve şişmanca bir gencin ceninden 
çıkardığr bir fotoğrafı bana uzata
rak, kendilerinin teşkil e•tiği bir 
grup ortası!'lda sopa y'.lt.muş gibi 
dimdik oturan adamın kafasına 
parmaklarını yapı$tlrdıJ~,.. 

- Aboo .. , işte bu! 

Dikkatle baktım, evet dostlarım 

tahmin ettiğiniz gibi, yine o, o ma

hut korkunç adamdı bu! 

- Ne münasebetle tamdınız bu 
adamı. ne dedi, ne yaptı size, 

- Yaa Bey, diye anlattılar; 1:.iz 
burada limon ve portakal parala
rını nasıl alacağız diye buhran 
içinde çırpınırken bir gün bu zat 
geldi bizi topladı ve cebinden bir 
takım vesikalar, kağıtlar "Türkiye 
Büyük Millet Meclisi., başlık!ı 
mektuplar vesaire çıkararak "be!l 
!st-anbul gazetelerinin mümessili
yim .. Bilhassa sizm için buraya 
gönderildim. Derdizini anlatm .. 
Derhal telgraf çekeceğim .. Bir ~1af
taya kalmaz paranızı alırsınız .. ,, 
gibi sözlerle bizi sevince boğdu. 
Dahilek .. diye ellerine sarıldık, o
telde kendisine oda hazırlattı:c. 

Evlerimizde ziyafetler verdik. Bu 
zatın tanımadı~ kimse yoktu. Tür_ 
kiyede bütün nazırlar, mebuslar 
ahbabı, dosm, canciğer cı.rkadaşı 

idi. Onlardan aldığı mektuphrı 

çıkarıp bize okuyor, birlikte ge
çen hayatlarına ait hikayeler an
latıyordu. "Seni bize Allah gön
derdi.. Ku1un kölen olalım ya 
bey!,, diyorduk. Burada yedi se
kiz gün kaldı, nihayet "görüyo
rum ki bu iş çok müşkül bir saf_ 
hada. Öyle yazıp çizmekle olmaz. 
Ben derhal gidip bu meseleyi An_ 
karada bizzat halletmeliyim. Gö
receksiniz ki oraya muv;ısalatimin 
nihayet üçüncü günü muradmıza 
ermiş olacaksınız!,, 

(Devamı var) 

Yunanistanda Eleft.erios Krakis 
isimli bir armatöre ait olan gemi, 

Dinliyelim. Şüphesiz onun da bu 
bahiste sözü vardır, ve alınacak iktı
sadi tedbirlerin müessir olması için 
pratik ve hayata UY.~un olması la. 
zımdır. 

Tüccar diyor ki: . · k 1 d k B Tunada bir şirkete sattlmış ve Tu. 
sasını yırmı uruşa a ıyor u . u- .. .. .. .. 
gün ayni tokaları bir liraya alıyoruz. nay~ .go:~r-~lm~k uzere bu .. ayı_n "Hükumet dolar'a veya sterling'e 

% 20 - 30 nisbetinde bir prim veri. 
yor. Verebilir. İngiltere ve Amerika 
ile iş görebilmek için beynelmilel 
piyasaya uymağa mecburuz. Fakat 
bu karan, iki üç sene evvelki alış 
verişlere teşmil etmemek icap eder. 
İki üç sene evveİ satın alrnan ve o 
vakittenberi satılıp istihluk edilmiş 
bulunan bir mal i~in buj!iin % 25-30 
nisbetinde bir fark ödemek hem ına
kiıl değil, hem de pratik değil. Çün. 
kü tüccar ve fabrikafür bu parayı 
mevcut malı üzerine ekliyccek ve bu 
para yine halktım çıkacaktır. Yani 
bu tedbir fiyatların yiikselmcsine 

U t k . k "b" Al tl · 21 ıncı gunu lımanımıza getırılmış s ura, ma ıne, ma as gı ı a e erı- . .. . 
· · h · d ·· d · f k ol-1 ve aynı gun Karademze çıkanlmış-

mızın epsın e yuz e yuz ar , 
muştur. Bir kutu tel firkete 20 ku- tır. Bundan sonra gemıden bl: haber 
ruştu, bugün kutusu yüz k~ruştur. ahnamaz:nıştır. EV:elki gün .geminin 
İki kişi olarak bir mağazaya girerse- buradakı acentesıne Yunanıstandan 
niz, size katiyen mal satmazlar. Yal. t~lefonla verilen bir haberde gemi-

nın battığ b"ld" ·1 · ,_. nız dükkana girerseniz fatura iste- ı ı ırı mış~ır. 
memek şartile, satış y~parlar. Yüz Kazadan canını kurtaran geminin 
paralık bir paket ince tel firkete ye- lostromosudur. Fırtına sırasında 
di buçuk kuruştur. Bu fiyatlar Mar- lostromo geminin dümen kamara
puççulardaki her dükkanda aynidir. sında vazife görürken şiddetli bir 
Umumi şekilde fiyat anlaşması ya. dalga dümen kamarasmı olduğu gibi 

ı1 t denize almış ve gemi de bu sırada p mış ır.,, 
batmıya başlamıştır. Lostromo ka-

* Lamba fitili de pahalılaştı 
sebep olacaktır." Hasköy nüfus memuru Raif Ak-

Tüccann bu müta1eası pek rı .. :va- doğan, mektubuna bir de fatura ek-
bana atılacağa benumiyor, liyerek, bize göndermiştir. Akdoğan 

Yine tüccar diyor ki: diyor ki: 
"- Serbest döviz: ve akTcditif Ht- "Beyoğlu Balıkpazarında bir bil-

tiyacmı tcsbit etmek ve ithalatı kon- lôriye mağazasından (adresi bizde 
trol edebilmek için birlikler \:iicnde mahfuzdur) gaz sobalarında kulla
getirıneınizi istiyorlar. Gfü:el. Birle- nılan 60 numaralı bir lamba fitili 
şelim, \'C işlerimizi lıiikfintetin 'kon. istedim. Evvelce kırk kuruşa aldığım 
trolii altına koyalım. Fnknt Vekalet. ayni fitile, bu defa <a.ltmış kuruş is
çe hazırlanan birlik, ynhut limited tediler. Israrım üzerine on kuruş 
şirket nizamnamesi ne kanuna uyu. fazlasile elli kuruşa vermeğe razı ol
yor, ne de usul ve teamiile. Hiikfımet dular. Pahalılığın sebebini sordum. 
bu şirketlerin başına bir devlet nıe. "Bundan başka kalmamıştır. Yerine 
muru koymak istiyor. Bu memur ti- koyamayız, fiyatlar yükseldi,, ceva
caretten anlıyamaz. Esldclen ecnebi bını aldım. Mağaza sahibine beş ku
şirketlerde ihdas edil~n komiscrlikler ruş vererek, pullu bir fatura aldım. 
tecriibesi de göstenniştir ki, hu me- Bunu da si.ze göndeİ'iyorum.,, 
murluklar, bu işten anlamıy.an bir- * 
kaç kişiyi beslemekten baska bir f~e Traş bıçaklan pahalıdır 
yaramıyacak. Bilakis belki de za~ İsim ve adresi gazetemizde mah-
rarlan dokunacak. Yiiz binlerce li- fuz tanınmış bir zat yazıyor: 
ralık sermaye bu işten anlaınıyan "Traş bıçakları üzerinde en müt-
blr memurun eline ve .. ilir mi?" hiş bir ihtikar vardır. Muhtelif mar-

Bu itirazı da yabana atmamak 15- kalann paketi 5 - 10 kuruş fazlasi-
zım. le satılmaktadır. Bu cins malların 

Muhtelif ticaret ve iabrİka sahip. ı memlekette büyük stoku olduğunu, 
!erinin limited şirketler halinde bir- Marpuççulardaki büyük toptancılar
likler tesisine teşebbüs etmesi bizim dan öğrendim. Halbuki paket başma 
için yeni bir tecrübedır. BLı birlikle- 5 - 10 kuruş ihtikar yapıldığına na
ri hükumetin kontrol ~tmek isteme- zaran dört düzüneden ibaret bir ku
si tabii zaruridir. Aksi takdi;de bu tu tr~ş bıçağında 240 kuruşluk ihti
tesekıküller kolaylıkla birer trust o- kar karşısındayız, demek oluyor. 
labilir ve başımıza bela kesilebilirler. Bütün işportacılarda satılan traş bı
Fakat bunun için daha pratik ve dnha çaklan ayni fiyatla verilmektedir. 
müessir bir yol bulmak gerektir. Asma yaprağına da ne oluyor? 
Ecnebi şirketler nezdindeki komiser- Kuşdilinde 33 numarada oturan 

palı bir kutu halinde dalgalarm ara
sında yuvarlanan kamarasında 24 
saat dalgalarla boğuşmuş ve nihayet 
ertesi akşam kendini Bulgaristan sa
hillerinde bt:ılmuştur. 
Boğulan 15 kişi arasında, gemiyi 

yeni sahibine teslim etmek üzere ge
mi ile beraber Tunaya gitmekte olan 
gemi sahibinin de bulunduğu bildi
rilmektedir. 

"Kızılırmak,, vapuruna dair 
alınan yeni talsüô.t 

Sinop civarında battığını dün ha.. 
her verdiğimiz Kızılırmak vapuruna 
ait tafsilat ta şudur: 

Gemide bulunan 20 kişiden maa
lesef tek kişi kurtulamamıştır. Bun_ 
lann isimleri şunlardır: 

1 - Suva.ri Hasan Şakir, 2 - İ
kinci kaptan Yusuf Mehmet, 3 - Bi. 
rinci çarkçı İbrahim Yeşilkaya, 4 -
tkinci çark9ı Şevket Hasan, 5 - Gü
verte lostromosu Mehmet Mcmiş 
6 - Gemici Hakkı, 7 - Resül Mit
hat, 8 - Hurşit Ömer, 9 - Hasan 
İsmail, 10 - Ali Mustafa, 11 - Ma
kine lostromosu Refik Kaya, 12 -
Yağcı Ali Rifat, 13 - Ateşçi İsmail 
Salih, 14 - Hasan Muharrem, 15 -
Ali İsmail, 16 - Numan Malik. 17-
Mustaia Mehmet, 18 - Kömürcü 
Mehmet, 19 - Hasan Ali, 20 - AŞ
ÇI Necmettin Abdullah. 

Suvari Hasan Şakir, bekardır. f_ 
kinci kaptan Yusuf Mehmet evlidir 
ve ailesi İstanbulda oturmaktadır, 
gelinlik bir de kızı vardır. Gemici. 
lerden Hasan Rizelidir ve orada ka-

Vapur kayaların önünde, demir
leri atılmamış vaziyette, ve burnu 
dışarıda kıç tarafı su altında kalmış 
olarak bulunmuştur. 

K'ırzadelere son gelen bir telgraf
ta, mürettebattan dört kişinin ceset
lerinin sahilde bulunduğu haber ve
rilmiştir. Bunların sağ salim karaya 
çıktıkları halde soğuktan öldükleri 
tahmin edilmektedir. 
Kazayı ilk haber veren Sinoplu 

bir balıkçıdır. Fırtına dindiktl!n son
ra balığa çıkan bu balıkçı, parçalan
mış bir halde gemiyi görmüş ve he
men Sinop Liman Reisliğine malu
mat verilmiş, bunun üzerine motör
lerle hadise maha.Uine gidilerek tah
kikata başlanmıştır. 

* Kızılırmak vapuru, beş sene evvel 
Denizyollan tarafından Kırzadelere 

satılmış ve Kırzadeler gemiye iki 
defa da 100 bin liralık tamir koy
muşlardır. Gemi 41 sene evvel Da
nimarkada inşa edilmiştir. Bugünkü 
kıymeti 200 bin lira idi ve sigortalı 
değildi. 

Sinop, 26 (A.A.) - Kızılırmak 

vapuru mürettebatından dört gemi
cinin cenazeleri başta Vali olduğu hal 
de, Sinop halkının omuzlannda ebe· 
di istirahatgahlarına götürülmüştür. 
Parti, Belediye, Halkevi ve denizci
ler tarafından kabirlerine çelenkler 
konmuş ve dini merasimden sonra 
heyecanlı nutuklar söylenerek aziz 
denizcilerin hatıraları taziz olun
muştur. 

Finler Sovyet 
f oprağında Harp 

Ediyorlar 
(Başı 1 lnclde) 

yet hava kuvvetleri keşif uçuşları 

yapmışlardrr. Cereyan eden hava 
muharebeleri esnasında 6 düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. Bir Sovyet 
tayyaresi üssüne dönmemiştir. 

Stokholm, 26 (A.A.) - Orta !sveç 
bölgelerinin bazı ihtiyatları silah aı.. 
tına çağrılmıştır. Askerl mahfiller, 
bu davetin askeri kış şartlarına göre 
talim ve terbiyesini temine matuf 
olduğunu tasrih etmektedirler. 

Fransız gazetelerinin 
mütalfuılan 

rısiyle 2 yaşında Fuat, 4 yaşında Ze-
liha ve 2 aylık Kazım isminde üç Paris, 26 (A.A.) - Havas: Sabab 
çocuğu bulunmaktadır. gazetelerinden bazıları Hitler ile Sta-

ler nasıl zaman ile devletin de,'jil, Kamil yazıyor: 

Halis 
BıY'ktay Vefat Etti 

Neden sonra fahri y!lverinin ya_ 
nından ayrılıp çıkarken intizar sı:ı
lonunda bekliyen yalnız bir kişi, 
bu kart sahibi vardı: Ve bu, o idi, 
Rıza Tevfiği (Kandemirirn) diye, 

1

_ 
. b~ni ki.mbili~~ ne maksatla (gezdirip 
e~ı:n~rccegun) diye, koııej direk- Korgeneral 

şirketin menfaatlerini müdafaa eden "İşte size ild ihtikar nümunesi: 
birer faydasız unsur olmuşlarsa, bu Kadıköyde bir çift adi muslin çora
sirketlerin başına getirilecek devlet bı 50 _ 55 kuruşa alırken, mem1e. 
memurlan da ynrın b11 kontrolü ü::ı kette yapılan bu çorapları şimdi 75 
edemiyecek bil"P.r kııkl:ı h$1 lin .. .aAle- kuruştan aşağı vermiyorlar. Bugüne 
bilirler. kadar bir kilo asma yaprağını civar-

GemicJ Hurşidin de Rizede bir ka- lin arasındaki miinasebetleri tetkik 
rısı ve iki erkek çocuğu vardır. Gü_ ederek bu münasebetlerin Finlanda
verte lostromosu Mehmet te Rizeli- ya yapılan tecavü7.den sonra değiş-
dir ve bekardır. tiğini kaydeylemektecUrler. 

torunu (oğlunu Kuleli Lisesine 
yazdıracağım) diye tavlamak isti
yen ve tavlıyan korkunç adamı 
Tarablusşamda otelime gelen 

bazı tacirler, yana yakıla dert dö
küyorlardı: 

- Türkiyeye gönderdiğimi:z; IL 

mon, portakal ve mandarinclerin 

parasını bir türlü alamıyoruz. Bu 

işte vakıa kasten çıkarılmış bir 

miişkülAt karşısında bulunmadığı

mızı bilmiyor değiliz amma ortada 
ticaret anlaşmaları, döviz vesaire 
işleri yüzünden uğradrğımız bu za
rara da uzun müddet katlanacak ta
katimiz yok. Ne yapsak. kimlere 
müracaat etsek, J:ıangi yoldan git. 
sek... Bir akıl ö2'retem~z mi,;:iniı 
b:ze? 

- Beyrutta Türkiye konsolo
suna müracaat edinız. Ban h~.:1'.<:ı 

yol tavsiye edemem. 

Bu cevabımdan memnun olma
mış göründüler. Ve açıkça anlattı
lar ki; zaten resmi yollarda yürü
mekte olan bu işi, benden bir baŞ
ka şekilde dostça halletmenin ça
relerini arıyorlar. Bu hususta "hiç 
bir fedakarlıktan çekınmiyecekle
rini de,, tekrar ediyorlardı. 

- Ben, dedim, bir gazeteci, bir 
muharririm. Bu işlere aklım er
mez. Sonra da Türkiyede iltimas, 
tavsiye, hatta ima ettiğiniz şekilde 
rüşvet ve hediye ile dava halledi
Jemiyeceğini, bu devrin çoktan 

Fikir doğru, fakat tatbik şekli yan. daki turşucudan on beş ve azami 
lıştır. yirmi kuruşa alıyordum. Bugün ayni 

(BaŞl, 1 incide) 
Mühim bir dava üzer1ndeylz. Mem- turşucu asma yaprağının kilosunu 

kırk kuruştan bir santim aşağı ver-
inde kılındıktan sonra Edirnckapı leketin iktısadiyatına yeni bir isti-
şehitliğine defnedilecektir. kamet veriyoruz. Karar verirken et-

Merhum ll ma)'ls 321 df" ha!'biye mek- raflı düşünme'k ve mütemadiyen ye
tebinden mezun olmuştur. 5 temmuz 324 ni tecrübelerle vakit kaybetmemek 
tarihinde üstteğmenl!ğe, 22 e;vlul 330 da 
yüzbaşılığa terfi etmiş ve sonra ı;ırasile gerektir. 
umum! karargah ücHndl çııheve, kurmay =============== 
subııylığn, 16 ağu~tos 331 de Irak havali İnönü Kayseride si kumıındanlığı kurmay b-aşP:aiılığınn, 16 
ağustos 333 de altıncı fırka kurmayı bıış- ' 
kanlığına tavin olunmu5 ve bu vazifede 
güml\ş madalya ile taltif ..Ollmiştir. 

(Başı l incide ı 
cikmemeleri ve kız çocuklarını Hk
mektepten sonra tahsile revam ettir 
meleri lüzumu üzerinde ehemmivPtle 
durdu. 

miyor. Güleceksiniz ama, hakikat 
budur! Asma yaprağı da Avrupadan 
ithal edilmiyor ya?!.. .. 

* 
Depo edilen laaulyeler 

"Yusuf,. imzasile mektup gönde

ren bir okuyucumuz da, Yemişte bir 

hanın ikinci katında (adresi bizde 

mahfuzdur), büyük bir deposu olan 

bir tüccarın on beş gün evveline ka

dar buraya kilosu dokuz kuruştan a

lınmış bin çuvaldan fazla fasulye de-

l Mart 334 de binhıışı olıır:ık yedin<'' or
du birinci <:ube müdür ve!tılletine, milte
akiben 20 nci kolordu kıırmay başkanlı
ğın:ı. a:rn d:ı üc;iincü aby kumandanlığı
na, 337 ı::enesinde yarbay1ığa tı>rfi etmiş

tir. Miitenkiben Kütahya, Sakarya mu
harebelerine iştirak etmiq, n·m va Knrbl-

1 
tepedeki fedakılrlığından dolwı İstikl51 
madaly:ısile t<ıltit edilmiştir. H:ilic Rıyık
tny Afyonk:ırahisar ve Dumlupınarda 

Yonca tohumu temizleme istasyo- po ettiğini ve fasulya çuvallarının 
nunu gezen Milli Şefimiz bu hususta tenha zamanlarda depoya taşındığı 
izahat aldılar. Buradan Kız Enstitii-

bildirilmektedir. 

ı::österdi~i muv;ı ffaklvetler üzerine 30 a
ğustos 338 de fevkallıdeden albaylığa ter-
fi etmistir. 

Merhum ~'\O s e n e s i n d e ordu 
dairesi rıolsllğlne, 30 ağu~•.os 340 da Tuğ
ııeneralliğe. millt müdafaa vekaleti k:ıra 
müsteşarlığına, 14-12-1126 ıh ü~üncü fırka 
kumandanlığına, 932 de Genelkurmay ta
lim terbiye başkan muavinliğine tayin e
dilmiş ve 30 ağustos 1934 de Korgeneral
ll~e t.erll etmiştir. 

Korgeneral HAlis Btyrktayın ölü
mü, bütün ordu mensupları ve ken. 
disini tanıyanlar arasında büyiik te
essiir uyandırmıştır. Bu acı kayıptan 
dolayı ordumuza ve kederli ailesi 
efradına ta,ziyetlerimizi bildiririz. 

süne gidildi. Genç kızların elişleri 

görüldü. Hazırladıklan çay içildi. 

Son ziyaret Kayseri dokuma kom
binasına oldu. Kombina müdürün
den gerek buranın ve gerek diğer 
mensucat fabrikalarımızın umumi 
vaziyetleri hakkında izahat aldılar. 
Fabrikada yetişmiş olan genç ustalar 
İnönünün huzuruna gelip ellerini Ö

perek arkadaşlarının tazimlerini ar
zettiler. Saat 12.30 d~ k.nmhinAdan 
ayrıldılar. 

Hususi tren saat 13 de Malatvaya 
doğru hareket etti. 

* Sıvas, 26 (A.A.) -= 
İsmet İnönünü hamil 

Reisicümhur 
olan hususi 

a == ±!1J 

tren saat 18.09 da şehrimize muva
salat ve yarun saat tevakkuftan son
ra Malatyaya doğru yoluna devam 
etmiştir. 

lnönü Burıaya gidecek 
Ankara, 26 TAN Muhabirinden)

Reisicümhur, Milli Şef İsmet İnönü
nün, Diyarbakır seyahatinden avdet 
buyurduktan sonra önümüzdeki ay 
içerisinde Bursayı şereflendirecek

leri haber verilmektedir. 

* Reisicümhur İsmet İnönünün Va-
lideleri bu sabahki ekspresle Anka· 
radan şehrimize ~eleceklerdir. 

Kaza nasıl oldu? Ordre Q'azetesinde Pertinax divor 

Kaza şöyle olmuştur: ki: 
4500 tonluk bir gemi olan Kızıl- "Hltı:er uc stann ar:ı~ındnıtı monıısebet-

k K d lerde bir değişiklik olmak uzeredir. Sim• 
ırma , ırza e vapur acentesinin diye kadar Hitlerin Staline ihtiyacı vardı. 
malıdır. Gemi, İnhisarlar İdaresi Fakat Stalln Hitlcre pek muhtaç değildi· 
namına, Çamaltı Tuzlasından tuz 30 SonteSTine kadar Stalinin elleri serbest 
yüklemiş ve Karadenize çıkmış, ve olduğu için orduları kanıda ve denizde 
son defa olarak ta ayın 21 inde İne- mücadele halinde bulunan Führere yük

boludan az ilerideki Mcset iskelesl·- sekten hitap edebilirdi. Fakat Finlanda 
seferi ve Kızılorduya indirilen darbelet 

ne tuz çıkardıktan sonra, bu iske- kendisini şimdi Almanyııya karsı daha 
leden İnhisarlar İdaresine gönderi- müsamııhakAr davranmağa mecbur etmlş
len bir telgrafta ayın 22 sinde hava- tir. Bu hal Von Ribbentrop'a yenldım ü
nın birdenbire bozduğu ve kapta- mide düşmek fırsatını vermiştir. Rus-Al-

man işbirliğinin Skandimıvyada ve başka 
nın da derhal denize açıldığı bildi- yerlerde yeni bir tıırzda müessir olmadığı 
rilmiştir. Sefer programına göre va- yııkındıı nnlaşılncnktır." 
purun Mesetten sonra Çatal Zeytine Prrtinax, şunları ilave etmektedir: 
ve Ayancığa da uğramasr icap eder- "Bununla beraber Stalln. ihtiyatlı hııre-
ken fırtına buna imkan vermemiş. ket e«erse, daha i~ııbet etmiş olur. Çünkil 
tir. Cenevre toplantısından sonra İngiltere ile 

Fr::ıns::ı, Berlin ile Mo.,kova arasında git-
Kazadaq k\tnse kurtulamad1ğ1 için tlk('e az bir fark gönnPk•eıfülPr." 

kati malCımat ahnamamakla beraber Oeuvre gazetesinde Mme. Tabouis 
yürütülen tahminler şu merkezde- şöyle yazıyor: 
dir: "Bu hıırpten evvel Stalin Jlltlere hiçbir 

Geminin battığı yer Sinop civa_ zaman ona muhtaç olmıy~cakmış gibi mu
rında Çukur bağ mevkiindeki Fer- amele etmekte idi. Fakat Sovyet - Fin har
yat burnudur, Gemi, burada kaya- blndenberi bazı kimseler :.lllerin de~lşe

ceğ'ini ve yakında St.·üinLrı Hitlere muhtaç 
lara çarpıp parçalanmış bir halde ola('ağını iddia eylemekterl'rler." 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
"TAN" m yeni kitap serilerini almak i<;in bu kupnnu 

saklayınız. On beş kuponla ancak bir seri kitap 
ıtlabilirsiniz. 15 kupon ~ctiTene bir seri kitap: 

250 Kuruşa Verilir. 

ı: 
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Rahat uyku, neş' e ve iştiha 
çocuğunuzun tam sıhhatta ol
duğunu gösteren en iyi mi
yarlardır. Bu husus ancak 

vavnınuz 

HASA 
ÖZLU UNLARI 

Yediği takdirde temin edil~ 
olur. Çünkü HASAN öZLO 
UNLARI yüksek besleyici kabi
liyetine ilaveten yavrularınıza 

İftiha veren vitamini bol, kalori
si fazla bir özlü çocuk gıdasıdır. 

HASAN Deposu Yeni Adresi : 
Bahçekapı Beyoğlu Tramvay Durağı Karşısında 

H E D 1 Y E 
H ' O Ş A G İ D E R ! 

OSMAN ŞAKAR Müessesesinden 
SON MODEL 15 SENE GARANTiLi AL TIN VEYA 
MET AL BlR BAY AN. VEYA BAY SAA Tl BEGEN1N1Z. 

Ve 6 AYDA ÖDEYİNİZ. 
Galata : Bankalar Cad. No. 47 Voyvoda han zemin kat, Tel : 42769 
Beyazıt : Üniversite Cad. No. 28 Elektrik idaresi karşısı. 
Kadıköy : İskele caddesi No. 33 - 2. 

BAŞ, DİŞ, 

NEZLE. GRİP 

ROMATiZMA 

SOGUK ALGINLIGI 

PETROL NİZAM 
Saç Bakımı 

güzelliğin en birinci tartıdır. 

BEYOGLUNDA 

Üstad Muhlis Sabahattinin 
bestelediği 

1\1 U A L L A -nın 
(BÜYÜK BAHAR REVÜSÜ) 

Bu ,ıı.kşam başlıyor. Bu muhteşem sahneyi 
mutlaka görünüz. Bir ayd<ınberi rahalc;ız 

bulunan kıym.atU bestekar 

• . • SELAılATTİN PINAR 
NADiDE PIRLANTA '\ iadei afiyet ederek yann a''şam sahnemizi 

TEK TA C şenlendirecektir. M'emleket;n en kıymetli 
~ sanatkarlarından mute.şekkiı 

17 1/2 KffiATLIK msursuz 
çok temiz bir tek taş pırlanta 

FASIL SAZ HEYETİ 
yüzük ve 5 1/2 KIRATLIK çok Salonumuzun Alafranga kısmı: KABACIDI 

temiz bir ÇİFT KÜPE İstanbul orkestrası - ve a.krobatik, komik, fantaz.l 
Sandal bedesteninde ~eşhir edil- 16 K 1ş1 LI K muhtelif ha!e ve varyete 

numaraları: Tel: 43776. 
mektedir. 28 birincikanun 1939 M 1 sabaha k d d 

YILBAŞI AKŞA a ar evam 
perşembe günü saat ikide müza. edecek bu büyük gece tçin masalarınıı.ı 

L yede ile satılac lr!.;r. _,, :>imdiden angaje edebilirsiniz. 
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Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki 
hastalıkların mikroplarını kökünden temizlemek 

için H E L M O B L ö kullanmızt 

Böbreklerin çalı~mak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını 
eski ve yeni belsoğukluğunu. mesane iltihabını, bel ağrısını. sık sık idrar 

bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumların, mesanede taşların teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavilcştirir. 

Sıhhat VekaletıniTI ruhsatım haizdir HER F.C'ZANF.DF. 'Rllf .TTT\TTTR 

"ı~~~~~~~~~~~~~~~~
, ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR ',,_-MOBiLYA MERAKLILARINA_....._ 

t ::J SANDALYALAR, KARYOLALAR, PORTMANTOLAR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. vesair her nevi ve şık mobilyalar 

1 
Fabrika fiatına satılıyor 

- .. MEYYALi NUGA t ASRI MOBİLYA MA<'xAZASI: AHMED FEYZİ 
- İstanbul. Rlzanasa yokusu No. 66. Tel : 23407 

"'~ , ,. J' - a. • ... ,_ • ~ T 

VE BÜTÜN 
AGRILARINIZI 

· llERHAL KESER 
LÜZUMUNDA 
GÜNDE3 KAŞE 
ALINABİLİR. 

,_. ........................ ... 
l .... 

İç ve dış B A S U R MEMELERİNDE, Basur memeleri

nin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, 

kanayan basur memelerinin tedavisinde R E K T A Patı 
şüayı temin eder. .. ........................................ -~ 

~--------------------------------~~---
, ......... ______________________ _ 

BENZiN TENEKESi 
İmalat Makineleri Satıhktır. 
El ile çalışır ve 8 saat normal çalışmada 8 kişilik ekiple vasati 

400 teneke imal eden yeni komple teneke makine ve alatı satılıktır. 
İzahat almak üzere taliplerin GaJatada Perşembepazar lş Hanında 

Maden Kömürü İşleri T. A. Ş. Bürosuna müracaatları. .............. a-. ____________________ _ 

MAZON MEYVA Tuzu . INKIBAZ, HAZIMSIZ~IK. MiDE BULANTI ve BO~UKLUGUNDA. BARSAK TEMBELLIGINDE. 

M 1 D E E K Ş 1 L 1 K ve YANMALAR 1 N DA Emniyetle Kullanılabilir. 
MÜFERRiH ve MIDEVIDIR MİDE :ve BARSAKLARI temizler ve alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 


