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Tayyare 
Hücumları 
Karşısında 
Yazan: NACI SADU LL"A.H 

F ransada, hava hücomlanna 
karşı yapılan "sığmak,, ların 

sayısı, hergün biraz daha artmakta. 
dır. Hatta, geçen gün, merhum Ah. 
met Rasim.in torunu Osman Nihattan. 
Paristeki sığınaklann çoğalmasına 

dair, hoş, ve yerli bir fıkra dinlemiş. 
tim: Geçenlerde de yazdığım gibi, 
İstanbulda yeni açılan meyhaneler. 
den birine "Sığınak., ismi konulmuş. 
Ehli keyif akşamcılardan birisi, bu 
meyhanede iyice ne~elenip ~ıktıktan 
sonra, yanındaki arkadaşına: 

"-Yahu ... demiş, Fransa gibi, İn. 
giltere gibi, Almanya gibi, haliharpte 
bulunan memleketler, "bitaraf., lar. 
dan çok daha rahat ve mesut ... Zira, 
oralarda (pnrmağile biraz cvvl'l için. 
den çıktıklan meyhanc~·i gösteı·erek) 
bunun gibi yüzlerce "sığınak,, var. 
mı~!" 

Vakıa, • bu niiktenin inceli~inc 
rağmen • ben Paristeki "sığınak,, la. 
ra imrenernedim: Zira, evvelce de 
yazdığım gibi. oradaki "sığınak,, lar. 
Ja, bizdeki ''Sığınak,, arasında ycgi. 
ne münasebet, sadece isim milşahehe. 
tinden ibaret... Ve bunun içindir ki, 
onlar sığ-ınağa, ölüm tehlikesine ga. 
lehe çalmıya gidiyorlar, biz ise ... Fe. 
lekten bir gece çalmıya ... 

Fakat ne dersiniz? Henüz göziime 
ilişen bir Fransız karikatiiriinden 
öğrendiğime göre. oradaki sığınakla. 
nn da gönüllü müdavimleri varmış. 

Bahsettiğim karikatürde, iki fakir, 
ve yarı çıplak ilı tiyar göriiliiyorclu. 
Kanunuevvel soğuğundan kon10mak 
için, biça:rc sokak köpekleri gibi bir. 
birlerine sokulmuş olan hu c;ıplak 

ihtiyarlardan birisi, arkadaşına: 

"- Ah ... di~·ordu, bir "tehlike lşa. 
reti,, verilse de, "sığınak., lara koş. 
sak!" 

Görüvorsunuz ya? Tayyareler ol. 
masa dahi, bir kısım insanlar için 
"hava tehlikesi,, mevcuttur! 

Eski Polis 
Müdürünün 

Muhakemesi 
~ 

Dinlenen Şahitlerden 

Bir Müdürle Bir Polis 
• 

Yüzleştirildif er 
Dolmabahçe sarayı önünde 11 va. 

tandaşın ölümiyle neticelenen mt..ies
sü izdiham hadisesinden dolay! eski 
polis müdürü Salih Kılıcla muavini. 
nin İzmitte devam eden. muhakeme
sine gönderilmek üzere, İstanbulda
ki şahitlerin istinabe yolile dinlen. 
mesine dün de ikinci ağırceza mah
kemesinde devam edilmiştir. 

Salih Kılıç ile muavini Kamran da 
dün mahkemede hazır bulunmuşlar. 
dır. 

Emniyet dördüncü şube müdür 
muavini Nazım Çetin, hadise günü 
müdüriyette nöbetçi olduğunu, saat 
20 de Beşiktaş merkezinden telefon. 
la kalabalığın arttığının haber ve
rildiğini, bu hadisede Salih Kılıcın 
bir suçu olacağını zannetmediği~i 
söy !emiştir. 

Bundan sonr
0

a cıınıenen santral 
memuru Şakir, saat sekizde hadise. 
nin haber verildiğini, her hangi bir 
vaka olursı:ı kendisine haber veril
mek üzere, o zamanki vali Muhittin 
Üstündağın telefon numarası bıra. 
kıldığını, telefonla hadis~yi valiye 
bildirdiğini, valinin saray kapısının 
kapanmasını emrettiğini,bıı emri de 
nöbetçi müdürü Nazıma ve Beşiktaş 
merkezine bildirdiğini, biraz sonra 
da kapının kapandığı haberini vali
ye arzettiğini söylemiştir. 

Şahitlerden polis ff:ısan, hadisede 
kimsenin kabahatli olmadtğını, yal
nız Beşiktaş emniyet amiri Lutfin;n 

--------

İRAN BÜYÜK ELÇİSİ ÇANKAYADA : 

İran Büyük Elçisi evvelki giin Çan kayada Reisidimhur İsmet İnönü 
tarafından kabul edilmiş ve itiınatnn mesini vermiştir. Bu resimde eJçiyi 

Çankayaya gir erken görüyoruz. 

TAHSiN UZER 
Dün Defnedildi 
Üçüncli Mıntaka Umumi Müfettişi Tahsin Uzer'in cenazesi dUn 

merasimle kaldırılarak Zincirlikuyudaki Asıri Mezarlığa defnedil
miştir. 

* i\'cab"a Hangi Adalet? 

· saray kapısını vakitsiz kapatıp açtır. 
masının izdihama sebep olabileceği 
şeklinde ifade vermiş, polis Sami Yü-

Cenazeye, Cflmhurrcisi İsmet İnönü, Başvekil Refik Saydam, Mec. 
lis Reisi, Vekiller, Üçüncü 'Umumi Müfettişliğe tabi vilayetfor ve 
belediyeler, İstanbul Vilayeti ve Belediyesi tarafından olmak iizcre 
60 a yakm çelenk gönderilmiştir. Saat 11,5 ta cenaze merhumun Nişan. 
taşında Derya apartımanındaki ikametgahından kaldırılarak Teş\iki

ye camiine götürülmüş, orada namazı kılındıktan sonra Kolordu Ban. 
dosunun iştirakiyle bir müfreze asker, bir polis kıtası, Vali ve Belediye 
Reisi. Erkanıharbiye Mektebi 1\füdürü General Ali Fuat, Kolordu Ku
mandanı, Ordu Müfettişi General Fahrettin, Trakya Müfettişi IUızım 

Dirik, eski Dahiliye Vekili Şükrii Kaya, eski İstanbul Valisi ve şehri. 
mizdcki biitiin mebuslar tarafından kaldmlarak eller üstünde Şişliye 

kadar nakledilmiştir. 
Alay Şişlide merhumun vaktiyle ikamet etmiş olduğu İnkılap Mü

zesinin önünde bir müddet tevakkuf ettiktee sonra tekrar yoluna de
vam etmi~tir. Cenaze. Şis1ide, cenaze otomobiline konularak Asri l\fc

zarhğa götiiriiliip defnedilmi~tir. 

A~ağıdaki havadisi, dünkü gazete. 
lerde okudum: 
"- Üsküdarda oturan Hasan adın. 

da birisi, durup dururken kansı Ada. 
Jeti, muhtelif yerlerinden yaralanuş. 
tır!" 

Bu da ne demek? İnsan durup du. 
rurken bu işi yapar mı? 

Acaba, Üskiidarlı Hasan, karısı 
Adalete ni~in birdenbire düşman ol. 
du? 

Bana sorarsanız, hlçare Ilasan. Ba. 
yan Adaleti, o anda ... İtaJyamn Ha. 
beşistana götiirdiiğii, ve Arnavutluğ~ 
getirdiği "adlllet,, e benzctmis ola-
cak! ~ 

POLiSTE: 

Bir Gene; Daha 
Tramvay Altında 

Can Verdi 
Vatman Ahmedin idare ettiği 417 

numaralı tramvay arabası Yedikule

den Sirkeciye doğru gelirken Ycdi

kulede Ramazanın kahvesinde çı. 

raklık eden Malatyalı 18 yaşında ö. 
mere çarpmıştzr. Derhal arabanın al. 
tına giden Ömerin vücudü tekerlek-

ler altında parçalanmış ve derhal 
ölmüştür. 

Diğer Kazalar 
Şoför Ahmedin otomobili Be. 

yazıttan geçerken İbrahimin beygi. 

rine çarparak öldürmüştür. * Nevzadın 1928 numaralı oto. 

mobili Tarlaba_şı sakinlerinden Ma
rinin kızı 7 yaşında Vertuhlye çar. 

parak muhtelif yerlerinden yarala. 
mıştrr. 

Sokakta Bulunan Hasta 
Dün sabah sırtında baygın bir a.. 

dam bulunan İsmail Tekin isminde 
bir mahalle bekçisi zabıtaya müra
caatla, hastanın elbise boyacısı Sa
hak olduğunu ve sokakta baygın ya. 
tarken görüp getirdiğini söylcrr,ıiştir. 

Sahakı muayene eden hükumet 
bi hastaneye kaldırılmasına lü
göstcrmiştir. 

cel ayni sözleri tekrarlamış, polis 
Vahdettin hadiseye halkın sel gibi 
akmasının sebep olduğunu söybmiş. 
polis Hasan, Cemil, Mehmet Ali de 

o gece yaralandıkları için fazla bir 
şey görmediklerini bildirmişlerdir. 

Şahitlerin dinlenmesinden sonra 
dördüncü şube müdür muavini Na. 

zımla telefoncu Şakir yüzleştirilmiş, 
Nazım, Şakirin kendisine vali Üstün

dağın kapıların kapanması için emir 
verdiğini söylemediğini bildirmiş; 

Şakir ise, evvelki ifadesinde ısrar 
etmiştir. 

Mahkeme istinabeye devam için 

gelmiyen şahitlerin celbine karar 
vermiştir. 

Dostunun l!.;şyalannı Çalınış 
Fatma adında bir kadın Zongul

dakta hcası Memişten kaçmış ve 

İstanbula gelerek Mehmet adında 
bir adama metres olmuştur. Bir 

müddet sonra, Memiş Zonguldaktan 
gelmiş, Fatmayı bulmuş ve tekrar 

karılığa kabul etmi~tir. Fakat Fat. 
ma, eski kocasına kaçarken dostu 

Mehmedin eşyalarını da beraber gö
türmüştür. 

Yakalanarak adliyeye verilen ka. 
dın tevkif edilmiş ve dün Sultanah
met birinci sulh ceza mahkemesinde 
muhakemesine başlanmıştır. Maznun 

Devlet Resim Sergisi 

Talimatnamesi 
Maarif Vekaleti, bu sene Ankarada 

açılan devlet resim ve h~kel sergi. 
si dolayısi1e bir talimatname hazır
lamıştır. Bu talimatnameye göre her 
sene 31 teşrinievvelde bir dı!vlet re. 
sim ve heykel sergisi açılacaktır. 

Serginin açık bulunacağı müddet iki 
ayı tecavüz etmiyecektir. Sergiye a. 
hnan eserler, yalnız hükı1met mer. 
kezinde değil, İstanbul, İzmir gibi 
büyük merkezlerde de teşhir edile
cektir. Sergiye ecnebi ressam ve 
heykeltraşlar da iştirak edebilecek. 
tir. Fakat sergide birinciliği, ikinci. 
liği ve üçüncülüğü kazananlardan 
yalnız Türk tabiiyetinde olanlara 
mükafatlar verilecektir. Ecnebilere 
sergiye iştirak hakkı verilmekle be. 
raber kendilerine mükafat vcrilmi. 
yccektir. 

---n-
Ernniyet Müdürü 

Ankaraya Gitti 
Emniyet Müdürü Muzaffer Akalın 

dün akşamki ekspresle Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Belediyenin Açacaqı 

iş Büroları 
Belediye iktısat müdürlüği.inün, 

mali sene başından itibaren şehrin 
en kalabalık üç noktasında işçi bü. 
rolan açmıya karar verdiğini yaz. 
mıştık. Belediye bu işi esaslı bir su. 
rette hazırlamakla meşguldür. Bele_ 
diye bürolanna müracaat eden her. 
kes her istediği işçiyi ve sanatkarı 

kolayca bulabilecek ve yevmiyeleri. 
ni de hiç aldanmadan öğrenecektir. 

Şimdi şehirde müstahdemin idarele. 
ri diye iş görenlerden bazılarının ti. 
caret yaptıkları halka ve işçilere fay. 
dalı olmadıklan anlaşılmı,tır. 

Hizmetçi ve sütnineler ailelerin 

harimlerine kadar girdikleri için ye. 
ni iş bürolan bunların sıhhi, ahlaki 

ve siyasi durumlarını da tesbit ede. 
cektir. Hizmetçi sıfatile casusluk 

yapmak ihtimalleri de bu suretle ön
lenmiş olacaktır. Belediye biiroları 

faaliyete geçirip bir müddet işlettik. 
ten sonra yeni esaslaııa göre çalışabi. 
leceklerin iş büroları açmalarına da 
müsaade edecektir. 

hırsızlık yapmadığını söylemiş, mu
hakeme şahit celbi için başka güne 
bırakılmıştır. 

SUAL CEVAP 
Bir Miihaşir Tevkif Edildi · 
!kinci icra memurlanndan Hüse~ 

yin bir borçludan aldığı on iki bu
çuk lirayı alacaklıya vermediği id. 
diasiyle yakalanınw, tahkikat netice. 
sinde hesaplarını da temiz tutmadı- 1 
ğı anlaşılarak mahkemeye verilmiş. ! 
tir. Maznun dün Sultanahmet bi- 1 

rinci sulh ceza. mahkemesi karariyle \ 
tevkif edilmiştir. 

S - Tahılllml, ecnebi mekteblnd& 
yaptım, lisan kurıuna girmek lıtlyo• 

rum, naeı I girilir, ortamektep mezunla• 
rı da bu kurea glreblllrler mi? 

C - Bu kurs Üniversitededir. Orta
mektep mezunları bu kursa giremezler. 
Bitirilen ecnebi mektep lise muadili ise 
kursa girmek mümkUndür. Fakat bu 
sene için kursa alınacak talebelerin im
tihatılan yapılmıştır. Bu sebeple bun
dan sonra kursa girmek imkAru. kalına
mı~tır. 

C - Posta müvezzii olmak için beş 
sınıflı ilkmektep mezunu olma:c şarttır. 
Bu kayıt konulmadan evvel posta mü
vezzii olanlar pek tabii olarak posta i
daresinin müvezzilef için temin ettiğı 

hukukun kAffeslnden istl!ade etmekte
dirler ve edeceklerdir. 

• 
8 - Belediye haetanelerl Ueretll mi· 

dlr7 

C - Ücretlidir. Fakat takir oldukla
rına dair Belediyeden tasdikli ilmüha-

..., e ber götürenler bedava muayene ve te
davi edilirler. Bu hastanelerin fakülte-

Valinin Tetkikleri S - llkmektep ıahadetnameıl olmı- lere ait kısımlan alelitltık meccanldir. 
yan bir 1ah11 poıta müvezzii olablllr Ancak buralara tercihan enteresan has-

Vali ve Belediye Reisi dün sabah mi? Vaktlle olmuı ise mektep mezunu talar, yani mal(ıliyetleri talebeler için 
elektrik idarçsine gitmiş, ;htiyaçları müvezzilerin malik olduilu h•klardan ders mevzuu olabilecek mahiyette bu-
ve . yapılacak işleri gözden geçir. • •• ısı.ı.fa_d_e-ed·e·b·ll-ir_m_ı ? _________ ı_u_n.an_h_a.st.a .. ıa.r .... aı_ın_ı_rı_a_r. _____ _. 
ıniştir. 
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Manifatura 
Buhranı Yok 

Makaralar Spekülatörler T arafmdan Toplanıyor. 
Alman Bankaları Konşmento Vermiyorlar 

Birçok ithalat maddeleri üzerinde anormal olarak arttırıl
mış olan fiyatlardan dolayı alakadar makamların nazarı dikka
ti celbedilmiştir. Piyasamızda stoku azalmış olan makaralar 
tüccar olmıyan bazı spekülatörler tarafından toplandığı için fi
yatlar yükselmiştir. 

On kuruşa alınan makaralar, y•r- ,-
mi beş kuruşa fırlamıştı!'. Maamafıh JM ~~ 11• I 
iki aya kadar Am"?rikadan geleceği· UG im er için 

Konferanslara 
Bugün Başlanıyor 

tahmin edilen yeni sip.ırişler arasın. 
da makara dahi bulunmaktadır. l'i
yasamızda mevcut maııifaturanın bir 
senelik ihtiyaca kafi geleceği tesbit 
edilmiştir. Bununla beraber fiyatla. 
rın itidal haddine indirilm~si için, 
yeni tedbirler alına.cakhr. Dün 'li. 

caret Odasında, manifaturacılar tek
rar toplanmışlardır. Toplantıda, son 

haftaların mani.fatura piyasasında 
görülen gayri tabü fiyat yükselmele. 

ri, bu yükselmenin sebepleri ve bu
nun önüne geçilmesi için alınması 

lazım gelen tedbirler lıakkınd3 uzun 
uzun müzakerelerde bulunulmuştur. 

Neticede, şimdiki fiyatlar üzer;n. 
de yüzde yirmiye kadar tenzilat ya

pılması ve yükselmeyi amil olan se. 
bepler arasında şimdiye kadar mani

fatura ticaretile meşgul olmıyan ba
zı kimselerin fevkalade ahvalden is

tifade ede»ek, fazlaca kar temin et
mek ümidi ile paralarını bazı çeşit 

çeşit manüatura emtiasına yatırdık. 
ları da tesbit edilmiiitir. Badema 
tüccarın bu gibi spekülatörlere ka. 
tiyen mal satmamaları karar altına 
alınmıştır. Bu kararl.:ırm tatbikine 
bugünden itibaren başlanacak ve bu 
sayede halkın en mühim ihtiyaçla
rından biri olan manifatura malla. 
rında ucuzluk temin edilmiş olacak
tır. 

J\lman bankalan 
konşmento vermiyorlar 

Gümrüklerimize gelmi~ bulunan 
Alman malla.rının arasında manifa. 
tura bulunmaktadır. Bu malların 
gümrüklerden çıkarılmasına hükO.
metimizce müsaade edilmiştir. An
cak Alman hükumeti, malların ev. 
rakını elinde tutan şehrimiz Alman 
bankalarına bir emir vererek, evra
kın tüccarlarımıza tevdi edilmeme. 
sini bildirmiş olduğu için mallar 
gümrükten çıkarılamamaktadır. 

Bundan başka İtalyada!l manifa. 
tura getirilmesi için yeni siparişler 
verilmiştir. Japonyadan gelen ve 
gümrüklerimizde buiunmakta olan 
pamukluların da çıkarılması için Ti
caret Vekaleti nezdbde teşebbüsat. 
ta bulunulmuştur. 

Dün de 300 bin liralık 
mal aatıldı 

Zahire ve hububat fiyatlarında da 
artış devam etmiştir. Muhtelif satış
lara nazaran tiftikledn de ldlosı.mda 
on kuruş yükseklik olmuştur. Yapı. 
lan ihracat muameleleri oilhassa tü. 
tün, fındık, yapak, fıstık, yer fıstığı, 
kitre, balmumu, balık. deri gibi mad 
deler üzerinde toplanmaktadır. Dün
kü ihracatın da miktarı üç yüz bin 
liraya yakındır. Bitaraf memleketle
rin hemen hepsine ihracat devam et
mektedir. 

İngiltere ve Fransaya da fındık ve 
kuru meyva sevkiyatı ?aşlamıştır. 

1 
Almanyaya yalnız tü~1n gönderil
miştir. Bu tütünler harpten ev~E>l 
satılmış olan mallardır. 

Fındık rekoltesi 
Bu seneki fındık rekoltesi 450 -

500 bin çuval kadardır. Bu fındıkla
rın yüz elli bin çuvalı bugüne kadar 
ihraç edilmiştir. Yeni mahsul zama. 
nına kadar daha iki yüz elli bın çu
valın ihraç edileceği tahmin ecm. 
mektedir. Bu suretle stok olarak 
50 - 100 bin çuval kadar fındığın 
geri kalması muhtemeldir. Fiyatla
rın 42 kuruşa kadar yükselmesi ta
kasla ihracat yapılmasından ileri 
gelmektedir. Normal fiyat 32 - 37 
kuruş arasında hesap edilmektedir. 

Marif müdürlüğü geçen sene ol. 
duğu gibi, bu sene de, muallimlerin 
mesleki bilgilerini arttırmak maksa. 
dile bir konferans serisi hazırlamış
tır. Bugünden itibar.?n başlıya.cak 
olan konferansların ilk serisi pasif 
korunma konferanslaL·ıdır. 

İlk tedrisat müfettişlerinden Rıza 
Akısan tarafından verilecek olan bu 
serinin ilk konferansı bugün öğle .. 
den sonra İstanbul erkek lisesinde 
verilecektir. Bu serinin ikinci konfe
ransı bu ayın 13 ünde, üçüncüsü de, 
20 sinde Fındıklı 13 üncü ilkmek. 
tepte verilecektir. Bundan başka ay. 
ni mevzu etrafında bugün Kadıköy 
12 inci ve İstanbul kız lisesinde de 
bir konferans verilecektir. 

Bu seriden sonra, başkaca alfabe 
tekniği, dekoratif yazı, tarih şeridi, 
rasat işleri, mektep mi.izesi. mektep 
kütüphanesi, deneme ve müşahede 

yanında şema halinde resimler hak
kında da kçınferanslar verilecektir. 

:BuıılcuJau 'ba9h.a "'" uca.::ı 7"1 .... ..ıa.u 

itibaren beş sınıfa çıkarılan köy 
mekteplerini ve muallimlerini alaka. 
dar edecek bir seri de köy konf e
ransları tertip edilmiştir. 

Temizlik Ameleleri Geç Vakte 
Kadar Çalışacaklar 

Belediye müfettişleri ve alakadar. 
lar muhtelif zamanlarda seyrüsefe
rin tekasüf ettiği yollarda tetkikat 
yapmışlar temizlik amelesinin ve on.. 
başılarının sokak lambalan yandık. 
tan sonra vazifelerinden ayrıldıkları 
görülmüştür. Halbuki bundan sonra 
şehirde hummalı bir hareket ve a
rabaların seyrüseferi başladığı için 
yollar kirlenmektedir. Belediye şe
hirde hareket azalıncıya kadar te
mi.zlik amelelerinin beklemelerini 
dün alakadarlara tebliğ etmiştir. 

Memba Sulan İçin 
Kapsül Aranıyor 

Şehirdeki eşhasa ve evkafa ait 
memba sularının şişeleri hususi kap. 
stillerle kapatılmaktadır. Son za
manlarda kapsül fiyatları yüksel
miye başladığı ve bir müddet sonra 
piyasada kapsül bulunmıyacağı da 
belediyenin nazarı dikkatini celbet. 
miştir. Belediye şehre kapsül gelme. 
diği takdirde memba suları şişeleri
n.in nasıl kapatılabileceğini tetkik 
etmiye başlamıştır. Belediye :ı;eis 
muavini Rifat dün kendisine getiri
len yerli kapsül nümunelerini gör. 
müştür. 

TA K V 1 M ve H A V A 

6 İlkkanuıı 1939 
ÇARŞAMBA 

12 nci ay Gün: 31 Kasım: 29 
Arabi: 1358 Rumt: 1355 
Şevval: 24 İkinciteljrln: 23 

Güneş: 7.10 - Öğle: 12.04 
İkindi: 14.28 - Akşam: ıa.40 
Yatsı : 18.18 - İmsak: 5.23 

Hava Vaziyeti 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı
nan malQmata göre hava yurdun bUtün 
bölgelerinde ekseriyetle kııpalı ve yer yer 
ydışlı geçmiş, rUzdrlar cenub! istikamet
ten orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava çok bulutlu geçmiş, 
rüzgar cenuptan saniyede 2 - 4 metre hız
la esmiştir. Saat 14 de hava tazyikı 1014.3 
milibar idi. Sühunet en yüksek 16.8 ve en 
dUşük 8,2 santigrat olarak kaydedilmiştir: 
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!suGüNI 
FinlCindiya Harbi Kokulu Film 

Yazan: Ômer Rızıa DOGRU L 

B ütün dünya matbuatına göre 
FinJandiya ile Rusya arasında 

bir harp var. İki tarafın askeri kuv
vetleri çarpışıyor, ve iki taraftan he:r 
biri hedefine varmak için canla başla 
uğraşıyor. 

Bütün diinya efkarı umumiyesinin 
alaka ve heyecanla takip ettiği bu 

Vekillerin 
Tetkik 

Seyahatleri 
-0-

hadiselere Sovyet Birliğinde veı·ilen Baş· vekiHe Ref akatindeici 
mana bambaşka bir mahiyettedir. 

lngiliz Kralı Cepheyi 
Teftişe Devam Ediyor 

Ya.zan: B. FELEK 
• Bereket ki; mucitler ara~a bir, 

insan öldürme vasıtaları ica. 
dından vakit bulup böyle bir takını 
tuhaf şeyler keşfediyorlar da azıcık 

ıçımız ferahlıyor. Öğreniyoruz ki; 
sözlü ve renkli tilmden sonra şimdi 
de (kokulu film) icat edilmiş. 

Demek bir pastırmacı dükknnının 
filmi çekildiği zaman burcu burcu 
sa:ıım.ısak kokusunu salonda koklıya. 
cağız. 

Molotofun beyanatından ve Sovyet Z t A k D.. d •• 
resmi tebliğlerinden anlaşıldığrna gö. eva n araya on u 
re, Finlandiya ile Rusya arasında Ankara, 5 (TAN) - Ba~kil ya. 
bir harp yoktur. Bilakis en iyi dost- mnda İktxsat Vekili Hüsnü Çakır ve 
luk münasebetleri caridir. Sovyet Müstakil Grup Reis Vekili Rana Tar 
Birliği, Finlandiya hükfuneti ile an. han olduğu halde, bugün Zonguldak. 
]aşmıştır ve akdolunacak misakları, tan şehrimize dönmüştür. 

Fransa Hal en 3,5 M ilgon Askeri 
Silô.h A [tında Bulunduruyor 

Her keşfin faydası olduğu kadar 
mahzuru da vardır ya! Kokulu fil
min de mahzuru şudur ki; gerçi yıl. 
dızların sürdükleri !;eşit çeşit lavan. 
taları adama koklatır amma, ne bi
leyim falan aktörün ağız kokusunu,• 
filan aktrisin -affedersiniz- cilt 
kokusunu, falanca sanatkarın da 
-insan hali bu- ayak kokusunu 
salona yayarsa o zaman ne yaparız? 

muahedeleri akdetmiştir. Sovyet Başvekil istasyonda merasimle 
Birliğinin yaptığı iş, bu mukavele karşılanmıştır. 
ve muahedelerin hükiimlerini yeri. Dahiliye V eki/inin tetkikleri 
ne getirmekten ibarettir. Binaena. Çankırı, 5 (A.A.) - Dahiliye Ve
leyh harp yoktur. Sovyet hükfnneti- kili bu sabah vilayet erkanı ile gö
nin bu noktai nazarı ileri sürebilme- rüştükten sonra Kastamonuya hare. 
sinin sebebi, Finlandiyanın hudut ket etmiştir. 
köylerinden olan fakat Fin müdafaa Ilgaz, 5 (A.A.) - Dahiliye Vekili 
hattının ilerisine düştüğü için Fin- refakatinde Mebus Rauf, Sahir Kas. 
18.ııdiya hükftmeti tarafından tahliye tamonu, Çankırı Valileri olduğu hal. 
olunan bir köyde bir Fin JıükUıneti. de bugün 10,30 da Ilgaza gelmiş ka
nin kurulması ve bu hükumetin Sov- zanın umumi vaziyeti hakkında kay. 
yet Rusya ile muahedeler yapması- makamdan izahat almış ve saat 11,30 
dır. Sovyet Rusya, merkezi Hclsinki da Kastamonuya hareket etmiştir. 
olan Finlandiya hük(lmetini tanıma- Kastamonu, 5 (A.A.) _ Faik Öz
dığı için kendisini bütün Fin milleti· trak Kastamonu Mebusu Rauf Or
nln arzu ve iradesiyle teşekkül etmiş bay, Bingöl Mebusu Necmettin Sa
sayan bu halle hükumeti ile anlaş- bir ile birlikte bugün saat 16,45 tc 
mıştır. Bir Fin köyünde kurulan Fin Kastamonuya gelmiştir. 
Cümhuriyeti meşru bir hük(ımet mi- inhisarlar Vekilinin seyahati 
diı', değil midir? Bu hukuki bahsi Adana, 5 (A.A.) - Gümrük ve !n_ 
kurcalamanm yeri burası değildir. 

hisarlar Vekili Hataydan şehrimize 
Burada söylenebilecek nokta, yer 

gelmiş ve Adana Klübünde şerefle. 
yüzünde Rusyadan başka hiç bir lıü-

rine verilen akşam ziyafetinde muh-
kiimetin bu hükfuneti tanımamış 01- telif mevzular üzerinde hasbihaller
duğudur. Hatta son dakikaya kadar 

de bulunmuş ve vilayetimiz hakkın
alman malfunata göre, Almanya hü. 

da alakadarlardan malô.mat almı~tır. 
kfüneti dahi bu yeni hükumeti tanı. Mersin, 5 (A.A.) _ Gümrük ve İn. 
nıamış bulunmaktadır. Belki de bu 

hisarlar Vekili Raü Karadeniz ya. 
hilkiimeti harbin sonuna kadar tanı. d .. .. k uh f k 

akt B lki d d.. htikft nın a gumru m a aza omutanı 
nuytlac . hır. h e t eb. lun:ka h k - General Lutfi Karapınar olduğu hal-
nıe en u usus a ır eşı are et d M . lın' ti 
edecekler ve bu ansızın türeyen yeni e ersıne ge ış r. 
Fin hükumetini tanımamıya devam . • 
d ki di Erzıncan, 5 (A.A.) - Sıhhiye Ve. 

e ece er r. . H ı · 
Sovyet Birliği Helsinki hilkUıneti. kıli doktor u usi Alataş zelzele mın 

takasında tetkikatta bulunmak üzere ni tanımadığı için Milletler Cemiyeti 
Erzincan valisi ile birlikte bugün 

konseyinin bu meseleyi konuşmak 
Tercana hareket etmiştir. 

üzere yapılacak toplantısına i!jtirak 
etmemiye karar vermiş ve yine bu 
yüzden Helsinki hükumetinin İsveç 
vasıtasiyle yaptığı sulh teklüini red •. 
detmiştir. Bu yüzden muharebe de. 
vanı edecek ve hlç şüphe yok ki .itin 
mukavemeti eninde sonunda kırıla. 
caktır. Belki de o zaman bugün bir 
köyde hüküm süren yeni Fin hiiku
ıneti bütün Finlandiyaya hakim ola
caktır. 

Fin - Rus harbinin verdiği ilk ne
tice İsveçin de askeri hazırlıklara 
başlaması ve her ihtimale karşı ha. 
zırlanınasıdır. 

Alman • Amerika Cemiyeti 
Reisinin Mahkfuniyeti 

Nevyork, 5 (A.A.) - Alman - A-
merikan cemiyetinin reisi Fritz 
Kuhn yedi buçuk sene hapse mah. 
kum olmuştur. - -..-, --...., 

Leh Ordusu Kuruluyor 
Lille, 5 (A.A.) - Leh resmi gaze. 

tesi, Polonya ordusunun teşekkülü 

hakkında bazı malumat vererek bu· 
nun bir Lejyon değil, tam bir ordu 
olduğunu bildirmektedir. Ordu dün
yanın her tarafından gelen Lehliler. 
den teşekkül etmektedir. Zira ya
bancı memleketlerde sekiz milyon 
Polonyalı mevcuttur. 

Londra, 5 (Hususi) - Fransada 
cepheyi teftiş etmekte olan İngiltere 
kralı bugün tayyare karargahını, da. 
ha sonra siper hattım, tank tuzakla_ 
rmı ve sair askeri mevkileri ziyaret 
etmiştir. 

Kral maskelenmiş bir otomobil ile 
cephedeki teftişlerini yapmış ve ken. 
disine General Gort refakat etmiştir. 

İngiliz gazeteleri bu münasebetle 
yazdıkları yazılarda bu ziyareti, 
Fransız - İngiliz ittihadının ve her 
iki memleket hareket birliğinin bir 
sembolü olarak telfilcld etmektedir. 
ler. 

Gazeteler, kralın, bu müşkül seya_ 
hat esnasındaki gayretini ve azmini 
tebarüz ettirmektedir. 

John Simon'un nutku 
Fransada bulunan ve Paul Raynaude ile 

görüşen Sir Jhon Slmon, diln bütUn Fran
sız radyoları tarafından neşredilen bir nu
tuk söylemiştir. Jhon Simon, seyahatinin 
maksadı Fransa ile İngiltere arasındaki 
iktısadJ ve mali elbirliğini tamamlamak 
olduğunu, iktısadi ve malt meselelerin her 
Fransız. erkeği ve her Fransız. kadmı ta
rafından sartedilen gayretin ancak bir cü
zünü teşkil ettiğini ve Fransanın beş mil
yon askeri nasıl seferber ettiğini sitayişle 
anlattıktan sonra seferber edilen bu efra
dın 3,5 milyonunun bilfiil silAh altında bu
lunduğunu izah ile kendi vatan<laşlarmın 
şilkranlarını ifade eylemiştir. İngiliz nazı
n bunu müteakip İngiliz milletinin Fran
saya müzahereti teminatını tekrarlamış
tır. Sir Jhon Sfmon, bOtUn Avrupa ordu
ları içinde birinci derecede olan Fransız 
ordusuna takdirlerini göndererek en mü
kemmel İngiliz. kıtalannın bugün harp sa
fında bulunmalnrını memnuniyetle kay
detmiş, müttefik tayyareleri ve bahriyeli
leri tarafından kaz.anılan muvaffakiyetlerl 
izah eylemlstir. 

Yeniden batan gemiler 
1670 tonluk İngiliz Horsted vapu. 

ru şimal denizinde torpillenmiştir. 3 
ölü ve 25 kayıp vardır. Mürettebat. 
tan kurtarılan 13 kişi sahile çıkarıl. 
mıstır. 

İvar adındaki Danimarka hayra. 
ğını hamil vapur, bir mayine ç:arpa
rak batmış olan Arcturus ismindeki 
Norveç vapu-.ınun müretteba1ımdan 
26 kişiyi kurtarmıştır. Felaketten 
kurtulmuş olanlar, arkadaşlarından 
dokuzunun telef olmuş olduğunu si.>y. 
lemektedirler. 

* Dün cenubi Atlantikte batırıldığı. 
nı haber verdiğimiz Doric Star'da 

yolcu yoktu. Gemi, buz depolarında ı Alınanyamn muhasamatın başlan. 
mahfuz tutulan bir miktar et ile sair gıcında 55 denizaltı gemisi vardı ve 
zahireleri hamil bulunuyordu. bunun takriben 30 tanesini yani yüz. 

Alman radyosunun Doric Star'ın de ellisini kaybetti. 
deniz üstü gemilerinden biri tara. Müttefikler tarafından tatbik edi. 
fından batırılmış olduğunu haber len ablokaya gelince, harbin ilk on 
vermesinin bu gemının Admiral haftası zarfında yalnız Fransa bah. 
Scheer cep kruvazörü tarafından ta. riyesi Almanyaya gitmekte o:..m 225 
arruza uğramış olduğu kanaatini bin ton yani beheri 50 vagondan mü. 
vermektedir. teşekkil 446 tren yükü eşya yakala-

lktısadi harp mıştır. İngiltere bahriyesi ise 100 bin 
Bütün İngiliz ve Fransız harp ge. tonu petrol müştekatı olmak üzere 

mileri, gece yarısı, Almanyaya kar.şı 463 bin ton eşya musadere etmiştir. 

İngiltere ve Fransanın aldıkları mu. Harp tebliğleri 
kabele bilmisil tedbirlerini tatbik 
emrini telekki etmişlerdir. Gece ya
nsından itibaren, bütün gemiler a.. 

raştınlarak, Alman menşeli veyahut 
Alınan malı bütün eşyalar musadere 
olunacaktır. 

* Alınanyamn mayin harbin~ müra. 
caate mecbur kalması artık elinde 
lüzumu kadar denizaltı gemisi kal
mamış olmasındandır. 

Kanserin Tedavisi 

için Yeni Usul 
Nevyork, 5 (A.A.) - Kanserin eye. 

lotron ile tedavisinin müessir olaca. 
ğı hakkında büyük ümitler beslen. 
mektedir. 

Cyclotron, 100 ton sıkletinde bir 
alet olup Kaliforniya Üniversitesin-

• de imal edilmiştir ve atomları "b0m. 
bardıman etmeğe,, ve herhangi bi; 
elemanın şeklini değiştirmeğe salih. 
tir. Bu suretle kanserin itemirmiş 

olduğu ensacı tahrip etmek mümkün 
olacağı ümit ediliyor. 

General W cygand Pariste 
Daladier İle Konuştu 

Paris, 5 (A.A.) - Daladier öğle
den sonra Weygand ve müteakıben 
Gamelini kabul etmi~tir. 

Avam Kamarasında Hafi 
Celse Yapılıyor 

Londra, 5 (A.A.) - Chamberlain, 
silah imalatı meselesini görüşmek ü. 
zere Avam Kamarasının bir günlük 
hafi celse aktedeceğini Avam Kama.. 
rasına bildirmiştir. 

Paris, 5 (A.A.) - 5 KAnunuevvel sabah 
tebliği: Gece, kesif kolları ve topçu, cep
henin birkaç noktasında faaliyette bulun
muştur. 

5 Kfınunuevvel akşamı tebligi: düşman 
bazı baskın teşebbüslerinde bulunmuşsa· · 

da biltiln teşebbüsleri akim kalmıştır. 

Berlin, 5 (A.A.) - Başkumandar:1ığı1'. 
tebliği: Garp cephesinde, ehemmiyetsiz. 
mahalli çarpışmalar olmuştur. Düşman, 

Mosene·in şarkında hudut mıntakasında 

topçu ateşini biraz. faı.lalastırmıştır. 

Yeni Bir Tayyare 

Motörü icat Edildi 
Fladelfiya, 5 (A.A.) - Birleşik A

merika tayyare fabrikaları bi.iyük bir 
ketumiyet içinde yeni bir motör imal 
etmektedirler. Bu motör mayi ile so. 
ğutulmakta olup müteaddit silindirli.. 
dir. Ve tayyarelerin saatte 643 kilo
metre süratle gitmesini temin etmek. 
tedir. Tayyareler bu motör sayesin. 
de hareket eder etmez hemen tama. 
men şakuli olarak yükselmektedirler. 
Bu haber Amerika mühendisleri ce
miyetinin bir toplantısında verilmiş. 
tir. 

' 
Yugoslavyadaki İntihabatın 

Verdiği Netice 
Belgrad, 5 (A.A.) - Belgrad Üni. 

versitesi komünistler tarafından ya. 
~pılan tahrikat neticesi vukua gelen 
kargaşalıklar yüzünden muvakkaten 
kapanmış olduğu halde dün Zagrep 
Üniversitesinde yapılan intihabat L 
leri sağ grupunun kati ekseriyeti ha. 
iz olduğunu isbat etmiştir. Maçek ta. 
rafdarları komünistlerden sonra ü. 
çüncü mevkii işgal etmişlerdir. 

Bu filmin kadına dair olan habe .. 
ri veren gazete, filmde 40 bin tiirlü 
koku verecek tertibat olduğunu da 
ilave ediyor. 

Bu ne çok koku yahu! 
Bu münasebetle Nasrettin Hoca

nın bir fıkrasını hatırladım. 
Merhum bir giin evde kendi ken. 

dine düşünüyormuş: 

"- Şuradan biraz et alsam, kay. 
natıp suyuna bir çorba yapsam da 
akşama sıcak sıcak içsem!,, 

O sıra kapı çalınmış. Komşunun 

kızı elinde bir çorba tasiyle gelmiş. 

- Efendi amca! Annem selam 
söyledi. Bize biraz çorba vermenizi 
rica ediyor. Diyince, hoca sakalını 

eline alıp: 

- Yahu! Bizim komşular hulya. 
dan bile koku alıyorlu? 

Diye şaşa kalmış. 

Şimdi kokudan sonra, hulyalan 
çekecek film bekJiyelim. 

Bu kokulu filmde işin acıklı ta. 
rafı şudur ki; bazı sevilmiş artistle
rin, yeni film tarafından keşfedı1en 
bir takım hoşa gitmez kokuları mey. 
dana çıkarak bu adamları belki ıle 

ilelebet sinema aleminden uzaklaş. 
tıracaktır. 

Yalnız şu teselH var: Filmleri ev. 
vela sessiz alıp, sonradan onn başka 
sesler ilave etmek artık adi bir iş 
oldu. Napolyon rolünü yapan bir ak
törün çatır çatır Darülbedayi Tiirk
çesi söylediğini perdede görüp işi. 
tiyoruz? 

Onun gibi kokusu hoşa gltmiyen 
bir aktöre sonradan hoş bir koku 
ila\•e edilen filmler olabilecektir. 
Lakin neyliyelim ki; sarnusağa gül 
kokusu, badi sabaya da menekşe ko. 
kusu takmakla mahiyetleri değiş. 
mez. Tıpkı Napolyonun Türkçe söy. 
lemesi gibi sırıtır, 

Bu fırsattan istifade ederek 
Belki de ayni hazırlık bütün is. 

kandinavyaya sirayet edecektir. Fa
kat Pin - Rus harbinin bütün İ<>
kandinavyaya sirayet edip etmiyece. 
ği henüz belli değildir. Önümüzdeki 
gtinlel'de vuku bulacak hadiseler bu 
noktayı tayin edecektir. 

Amerikalılar 
Tekrar Tütün 

Almıya Başladılar 

HADİSELERİN İÇYUZU 

se
vimli vefalı \'e saygılı okuyucula. 
rıma şurayı hatırlatayım ki. menek
şe kokulu bir pastırma ne kadar gü. 
lünç ve belki de iğrenç olursa kibar. 
taşmak, zenginleşmek, aliınleşmek, 
güzeUcşmek, uzamak, büyiimek in
celmek, gençleşmek gibi gayretlerle 
benliğini kaybedenler de öyle olur. 
lar . 

İzmir, 5 (TAN) - İki gün içinde 
Ege mıntakasında 6,5 milyon kilo 
tütün satıldr. 

Evvel! piyasadan çekilen Ame
rikalılrlr, Ankarada vrutı temaslar. 
dan sonra elde edilen anlaşma neti. 
cesi akşam üstü tekrar mübayaata 
başlamışlardır. Satışlar 75 - 110 a
rası ve hararetlidir. 

İzmir, 5 (A.A.) - Tütün piyasası 
dün Ege mıntakasının her tarafında 
açılmıştır. Fiyat asgari yetmiş beş 
kuruştur. Akhisann bazı köylerinde 
en iyi cinsin fiyatr yüz ile yüz on a
rasındadır. Satışlar hararetle devam 
etmekte ve dünkü satışların 3 mil. 
yon kiloya vardığı tahmin edilmek. 
tedir. Hafta sonuna kadar satış mik
tan rekoltesinin yüzde kırka yak
laşacağı zannolunuyor. 

---o---....~ 

J aponyanın İlk Sof ya Elçisi 
Sofya, 5 <A.A.) - Dün akşam, Ja

ponyanın Sofya nezdinde ilk elçisi 
Tarve Hashya buraya gelmiştir. 

• 

' • 

Berlinden bildirildiğine göre, Alman gizli zabıta 
te~kilatı Gestapo ile, Sovyet gizli zabıta teskilatı 
Gepeo ara•ında, temas başlamıştır. Bu te'fnann 
daha sıklaşması için icap eden çarelere de btıf
vurulmuştur. iki tarafın en gizli haberleri bile 
birbirlerinden gizlemiyeceklerini anlatan bu ha· 
vadis, bu iki memleket arasındaki rabıtayı kır
maya çalışanlarda teessüf uyandırmıştır. 

* Amcdka, kendisine Finlandiyanm borçlu bulunduğu 
miihint mehliiğın bu seneki taksitini, hu ayın on beşin. 
de ve tamam olarak alacaktır. Fakat Finlandiy:ınm 
Amerikaya heniiz ödenmemiş olan borcu, çok mühim 
bir yekun tutmaktadır. Bunun içindir ki, Finlandiya. 
nın başına, bu harp borçlarını tanımıyacak bir dev
letin gelmesi ihtimali, Amerikada büyük bir endişe 
uyandırmaktadır. Sovyet Rusyaya Amerikadan gide. 
cek silahlara ambargo konulması da bu yüzdendir. 

* 

üzerine, Türk zabıtası faaliyetini büsbütün şid
detlendirmiş, ve bizim neşriyatımızı teyit eden 
müsbet neticeler almıştır. 
Bu yüzden, birçok ecnebi bar kadınlarının hudut 
harici edildikleri de ilave olunmaktadır. 

* Alman ral1yoları, Garp Cephesinde esir aldıklarını hil-
dirdikleri bazı Fransız zabitlerini ve askerlerini ko. 
nuştumıaktaclırlar. Fransızlar, Fransadaki muhayyel 
ailelerine hitap eden bu kimselerin Fransız olmachk
larını iddia etmektedirler. Fakat muhtelif tekziplere 
rağmen, Ahnan radyoJan bu neşriyata devam etmek
tedirler. Bu da, tecrübesiz \'C saf bazı F:ransızbrrla 
menfi tesir yapmaktadır. Bunun içindir ki, Fransız 
sansörii. Frrınsada Alman radyolarını dinlemenin va
l"ak olunmasını istemiştir. Bu talebin yerine getirilm~si 
muhtemel giiriilmcktedir. 

* Finlandiyada, müteassıp bir zümre, Fin kadınla-
nndan müteşekkil olan kıtanın cepheye gönderil-

Paris - Soir gazetesine Ankara muhabiri taralın- mesine muarız davranmaktadır. Bunlar hayli ta-
dan bildirildiğine göre, "Tan,, gazeteainin, harp- raltar buldukları için, bu yüzden dahili bir hadi-
ten •onra lstanbul barlarına akın eden füpheli senin patlak vermesi muhtemel görülmektedir. 
Macm, Çek ve Alman kadınları hakkında yaptığı Bunu önlemek için, kadınlardan mütesekkil kı-
ikazlar, burada alakadarlar tarafından ehem- al d ' 

t arın ağıtılması düşünülmektedir. Bu düsün-
miyetle nazarı itibara alınmış, ve bu kadınların · d k ' 

; cenın e uvveden fiile çıkarılacağı söylenilmek-
şidcletle takip olunmaları emredilmiştir. Bu emir teciir. 

--------~----~~-----------------~ 

Sarmısağa kendi kokusu yakışır, 
menekşeye kendi rayihası. Eiribirine 
benzemek isteyince bir şeye benze. 
mezler. 

Bir "şey,, e benzememiş dedikle. 
rimiz de hep bu özentinin kurban. 
larıdır. Allah korusun! 

* 
Okuyucularımızdan B. Yaşar: 
Acıklı mektubunuzu aldım. İcabına bak

mıya çalışacağım.· Saygılnr. 

Holandamn Günlük 
ScferherJik Masrafı 

Amsterdam, 5 (A.A.) - Holand:ı 
milli mi.idafa:ı nazırı, mebusan mec. 
!isinde beyanatta bulunarak Holan
danın seferberlik için ihtiyar etmek. 
te olduğu masarifin günde bir mil. 
yon 700.000 florine baliğ olmakta ol.. 
duğunu söylemiştir . --. oı---

Isveç Bütçesinde Açık Var 
Stokholm, 5 (A.A.) - Fevkalade 

rüsuma rağmen İsveç bütçesinin bu 
sene ;ıihayetinde 250 milyon kronu 
tecavüz eden bir açık vereceğı tah_ 
min edilmektedir. 

Milli müdafaa için ayda 17 milyon 
kron sarfedilmektedir. 



TA N 

Bina Vergileri 

Nizamnamede Mühim 
Değişiklik Yapıldı 

DAiMA 
İstanbulun en yüksek tabakasının yeg~ne 2 salonu olmak mümtazlığmı en hassas i tinalarla muhafaza etmiı olan 

M j L L i ve ALEMDAR Sinemaları 
bu hafta da sayın İstanbul halkına emsalsiz bir program takdim ediyor. 
H er memlekette yüz binlerce insanı görülmemit bir heyecanla sürükleyen 

1 1 

MIKNATISLI FiLM 

GÜNAHKAR MELEK 

'lll 

Ankara, 5 (TAN) - Bina vergisi 
nizamnamesinin 22 inci maddesi de
ğiştirilmiştir. Maddenin yeni şeklini 
bildiriyorum: 

"Gayrisafi iratların tahmini sıra
sında binalardan her birinin evvela 
3 üncü maddenin 1, 2, 3, 6 numaralı 
fıkralarında yazılı istisnalardan isti. 
fade edip etmediği komisyonlarca tet 
kik ve te.sbit edilir. Bu fıkralar mu
cibince vergiden müstesna tutulan 

SPOR: 

Yugoslav 
Takımı Geliyor 
Yugoslav takmu Perşembe günü 

İstanbula gelecek ve ayni günün ak
şamı Ankaraya hareket edecektir. 
Cumartesi, Pazar günleri Ankarada 
iki maç yaptıktan sonra İstanbula 
avdet edecek Çarşamba, Cumartesi, 
Pazar olmak üzere üç maç ta İstan. 
bulda yapacaktır. 

.. Mı.ntaka ikinci Reisinin 
beyanatı 

İstanbul bölgesi yeni İkinci Reisi 
Feridun, spor işlerimiz üzerinde tet
kiltler yapmakta ve ilk iş olarak böl
geye yeni bir bina aramnktadır. Fe. 
ridun, dün kendisiyle görüşen bir 
muharririınize şu beyanatta bulun
muştur: 

"- Hava sporunu memlekette 
tensik için yapılan çalışmalara işti

rak ettim. Türkkuşunun vücudc gel. 
mesi için uğraşanlardanım. İlk iş o
larak bölgeye bir bina bulmak la
zımdır. Bu bir kaç gün içinde klüp. 
!eri dolaşarak arkadaşlarla tanışaca
ğım.,, 

Cezalandırılan oyuncular 

binalarla derdesti inşa bulunan bL 

naların gayrisafi iratları tahmin e

dilmez. Yine üçüncü maddenin 4, 5, 

8, 9, 10, 11 numaralı fıkralarında ya.

1 
zılı olup ta tahrirden evvel müstes

nalık ihraz etmemiş olan ve istisna.

1 iyetleri beşinci madde mucibince be- ı 
yanname vermiye mütevakkıf bulu. 

20 inci asrın en büyük aşk davası 
Mümessilleri: MARGARET SÜLLİVAN - JAMES STEVVART 

1 ARİ ZONA 
K A_P_L_A_N_I ,_.,, 

Titretici macera filmi 
J EAN W İ T HER S LEO K A R İL L O 

nan binalarla 7 numaralı fıkrada ya- '•••••••••••••••••••••••••-ı••••••••••••••••-~• 
zılı binaların iratları tahmin edilir.,. 

Hariciye 
Tayinleri 

11/111 .................................... ,_ 

Ankara, 5 (TAN) - Varşova El
çiliği müsteşarı Basri Rıza Bükreş 
Elçiliği müsteşarlığına ve Varşova 
üçüncü katibi Semih Baran Tahran 
Elçiliği üçüncü katipliğine, merkez
den Beşir Balcıoğlu Paris Elçiliği Ü

çüncü katipliği~e tayin edilmişler 
ve La Hey üçüncü katibi Şinasi Ey
man ile Stokholm ikinci katibi Rıza 
Rüat Aktimur becayiş olunmuş. 

!ardır. 

~~n i~~rr~~ f~:~: t~~::~:ı~= ı·ç· .. E.N ii Eii.i.Ir Aş·. ·
1
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en büyük 2 SİNEMASINDA ;---·---· • • • •• •• t Sinemasında 
ı F E R A H i -· .. ·~·i;oü·~ ........ 
i ........ ~i!1;~~~~ ----İ MATİNELERDEN İTİBAREN 
l.LK UYANIŞ DEANNADURBİN-MELVYN 

DOUGLAS . JAAKİE COOPER 
Bu hafta İstanbul sinem;ılarının za!er ve muvaffakiyet progTamını teşkil edecektir ............................................................................... 

~B U F İL M E E K OLAR A K f . . ·············-· ...... ...._................. ____ ... ___ ......... 
Ayrıca F E R A H ' DA 
KURŞUN 

BUCK 
YAGMURU 
JONES 1

1 Aynca ÇENBERLIT AŞ 'DA 
Kızıl Dansöz (Mata Hari) 

Vera Korene - J ean GaUand "Teşkili Mahakim,, Kanunu 
Değiştirilecek ~........................... , 

Ankara, 5 (TAN) - Adliye Veka. 1 
leti "Teşkili Mahakim" kanununda· 
tadilat yapmıya karar verimiştir. Bu 
maksatla temyiz birinci reisi İhsanın 
reisliğinde baş müddeiumumi ve 
müsteşar ile bazı daire reislerinden 
ve umum müdürled.en mürekkep o
larak teşkil edilen ltomisyon tetkik. 
lere başlamıştır. -..ı 1 

Posta Müdürleri Arasında 
Ankara, 5 (TAN) - Kayseri pos

ta ve telgraf ve telefon müdürü Şe
fik Yorgancı ile İçel müdürü Yaşar 
Kiper becayiş edilmişlerdir. 

YARIN AKŞAM l 
SARAY sinemasında 
CAZ ... DANS ... MUSİKİ .. . 

ve AŞK filmi olan 

AŞKIN ZAFERi 

TEŞEKKÜR 
Çok müşfik ve bazik doktor Ek. 
rem Şerife: 
Zevcimin ve babamızın hastalığı. 

nın devamı esnasında ona bir baba 
gibi baktınız. Onun başı ucunda il. 
min ve fennin bütün silahlarile mü
cadele ettiniz. Bugünkü medeniyetin 
bir çare bulamadığı o zalim hastalı
ğın, müptela olanı affetmediğir.i bil
diğiniz halde, geceli gündüzlü mesa. 
inizle hastaya cesaret ve kuvvet ve-r • 
diniz. Biz, kederdide ailesi sizi ebe
diyen minnetle yadedecektir. O, size 
oğlum, diye hitap ederdi. Biz aziz 
babamızı kaybettik, fakat sizin gibi 
mert bir evlat, bir kardeş, bir ağa
bey kazandık. 

Size tekrar açık şükran ve minnet 
duygularımızı arzediyoruz. 

Mediha Uzer, çocukları, damatları, 
kardeıteri ve bütün all~sl 

1 

ÖLÜM 
Sevgili aile reisimiz EMİL KRA

LOV!TZ uzun ve ıstıraplı bir hasta
ı lıktan sonra vefat etmiştir. Cenazr::si 
bugün saat 13 te Yüksekkaldırımrla
ki Aşkenazit Sinagoğundan kaldırı. 

lacağından son teşyi vazifesinde bu. 
l 1unmak istiyen akraba ve dostlarının 
mezkur saatte Sinagogt:ı bulunma
ları ve işbu ilanın davetiye maka
mında telakki olunması rica olunur. 

Ailesi efradı 

6.12 - 939 

ANKARA RADYOSU 
Tilrkiye 
Tiirkiye 

T. A. P. 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu AnkaH Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

Çarşamba, 6. 12. 1939 
1'. 

\ 12,30 Program ve memleket ~aat :ıyarı. 
12,35 Ajan~ ve meteoroloji haberleri, 12,50 

, Tilrk müziği (Pl.), 13,30 - 14,00 Müzik 
(Küı;Qk orkestra - Şef: Necip Aşkın): 

1 - Erich Trapp: Füjlsanın etrafında 

müzik sesleri (Fantezi). 
2 - Joh. Strauss: Viyana bonbonlan 

(Vals). 
18,00 Program, 18,05 Memleket saat a

yan, ajnns ve meteoroloji haberler!, ~8.25 
Türk müziği: Çalanlar: Vecihe, Cevdet 
Çağla, Fahire Fersan, Refik Fersan. 

1 - Okuyan: Radife Erten: 

1 - Andon'un Hüseyni pesrevl, 2 - Sa· 
dettin Kaynak: Hüseyni tlirkü (Ayrılık 

yıldönHmü), 3 - Sadettin Kaynak: Hü
seyni türkü (Bağrıma tas basaydım), 4 -
Ari! Bey: Muhayyer şarkı (İltimas etmeye 
yare varınız yalvarınız}. 5 - Ref11' Fer
san: Türkü (Kız büriln de şalına). 

2 - Okuyan: M uatafa Çaölar: 

1 - Dede: Acemaşiran şarkı (Dlnle sll
züm ey dilrüba), 2 - İsmail Ağa: Acema
şiran şarkı (Yanar sinem), 3 - Nikofos: 
Acemkürdi :;arkı (Sevdi gönlüm ey me
lekslma seni), 4 - Acemaslran şarkı 

(Pençe! gamdan AzM kıl), 5 - Refik Fer
san: Tanbur taksimJ. 

3 - Okuyan: Müzeyyen Senar: 

1 - Şemsettin Ziya: KürdilihlcazkA.r 
şarkı (Guvenme hüsnüne), 2 - Arif Bey: 
K\lrdilihicazk€ır ııarkı (Sırma saçlı yare 
kim haber versin), 3 - Lemi: Kürdilihi
cazktır şarkı (Nazlandı bülbül}, i - Sa
Hlhattin Pınar: Kürdilihicazkar şarkı (Ne 
gelen var ne haber}, 5 - Muhayyer tür
kü (Menekşeler tutam tutam} .. 

19,25 Konuşma (Dış Politika hAdisele
rl), 19,40 Turk müziği (Fasıl heyeti), 20,20 
Tem.sil, 20,50 Konuşma (Ha!talık posta 
kutusu), 21,10 Müzik (Riyaseticümhur 
bandosu - Şef: İhsan Künçer): 

1 - G. Pares: :Marıı. 
2 - "Waldteufel: Estudlnntina (Vals). 
3 - Berlioz: Romeo ve Juliet'den b:ılo 

sahnesi. 
4 - A. Bruneau: Çocuk Kral (Prelüd). 
5 - Maurice Ravel: Bolero. 
22,00 Memleket saat ayarı, ajans haber

leri, ziraat, esham - tahvilat, kambiyo -
, nukut bo,.~n!'<ı <Fivat), 22.20 Serbest ııııat. 

Futbol Federasyonu hakem rapor- YENi NEŞRf YAT: 
lanna istinaden maçlardaki suihare. ~ .. 

Fransızca sözlü ~ahescri başlı. 

yor. Baş rollerde: JACK WHİTE 
ve KENNY BAKER Cazları v~ 

Nev York'un en güzel varyete
lerinin iştirakile LEO CARİL
LO • ZAZU PİTTS - PAT PA
TERSON. Aşkı 11yand1ran musi
ki ... Büyük Caz d:ın sonra bek. 

lenen emsalsiz musiki !ilmi. ~------------- ' 
ketlerinden dolayı Hilalden Haltika Gençlik Gazetesi 

Üniversiteli gençlerin çıkardıkları Genç
iki. Altınordudan Ragıba üç, Ömere lik Gazetesi, profesör, doç('Dt ve kıymetli 

.................... ' ı 
6'm ............................... ._ .. , ı dört, Galata Gençlerden Muammere gençlerin yazı, şiir, hikayeleri ve Zahir 

üç, Şerefettine birer ay boykot ceza- GUvemli tarafından hazırlanan nafis bir 1 •HMEOVSİMİNNB'QYU

0 
.. K MLUV AFUF AKILYETİU 

sı vererek İstanbul bölgesine bildir- mizah saytasile intişar etmiştir. 
işt. KÜLTÜR - Bu edebi ve terbiyev! der-m ır. 

ginin 87 nci sayısı çıkmıstır. 
Pazar günkü maçlar KÖY EGITMENLERI YETiŞTiRME 

Önümüzdeki Pazar günü Stat Ku. KURSLAR! ZiRAAT DERSLERi - Ziraat 
pası maçları finali yapılacak ve iki Vekaletinin yayınlan meyanında, bu isim-
ezeli rakip Fenerbahçe - Gala tasa. lhe ıüı çd kitak~ çı~ntrılmılştı: ... Bunlar ~ir kül ı 

a n e, oy egı men erının çok işıne ya-
r~~ karşılaşacaktır. Ve bu maçın ga- rıyncak eserlerdir. 
lıbı de Stat Kupasını alacaktır. Di- =----------------. 
ğ:r :~r!rt~~ Beşiktaş - Pera da Ü-~I y AT R O LA R 1 
çunculu1: ıç~n karşılaşacaklardır. 1 * Önumuzdeki Pazar günü Şeref -----
Stadında askeri mektepler Hentbol Şehir T iyatrosu 
şampiyonasına başlanacaktır. 

Toplantılar, davetler: 

Kongre 

TEPEBAŞ I • D R A M ., K I SMINDA 
Bu akşam 20,30 da 
e ŞEYT AN. 

Komedi Kısmı İstiklll caddesinde 
Bu akşam saat 20.30 da 

• KAN KARDEŞLER e 

Baş rollerde Meşhur dans yıldızı 

ELEANOR POWELL 

MELEK 
Sinemasında kazandığı 

e,siz rağbet üzerin e 

BİR HAFTA TEMDİT EDİLMİŞTİR. 
Filme ilave olarak Yeni FOKS dünya haberleri --··················--·-·························· Evvelce ilan edilen CHARLES BOYER'nin CEZAIR SEVDALARI 

filmi GelecP.k programda gösterilecektir. 

S A R A· Y Sinemasında --.1 r Bu akşam saat 21 de ı ı 
1 MÜNİR NUREDDİN KONSERİ 

Önümüzdeki Cuma giinü 
matinelerden itibaren 

3 AHBAB 
ÇAVUŞLAR 

Artistleri MAKS BROTHERS 
lerin R. K O. filim şirketi hesa. 
hına 939 senesinde çevirdikleri 

yegane büyük filmi. 

Partırmaciyan 
ve Şürekası 

Bugüne kadar yaptıkları filim. 
lerin en güzeli en eğlencelisi en 
neş'elisidir. Baştan başa hareket, 
nükte ve kahkaha ile dolu Türk. 

çc Sözlü bu emsalsiz filmi 

TAKSİM 
Sinemasında Görünüz 

1 

Ortaköy Fukaraperver Cemlyetinin yıl
lık kongresi 17 Bı.rınclkllnun Pazar günti 
sabah saat 10,30 da Parti blnıısınd:ı yapı
lacağından kayıtlı tıznnın tcşrifierı rica o
lunur. 

Halk Opereti 
akşam 9 da 

ZOZO DALMASLA 
(HALiME) ' . '"" ..................................... .,, 

MiHi.stan mı? Hacıkadın deresine M:l<ls mermerin
den koca havuz yakışır ya! Kanaryalarun var. Bur. 
sa ziraat ruektebi tavus satıyormuş, bir çift tavus 
almalı. Keskinin güvercinleri meşhurmuş. Bir dü. 
züne çeşitli gü,·ercin. Keklik eve, ev tavuğundan 
daha çabuk alışır, yarım düzüne kınalı keklik mev
simi:ıe yüz tane olur. 

- Ferhat! Benim Ferhadım! Şirin seni bekliyor. 
Bebek! Nerede Bebek? 

Ve arkasından bir hıçkırık dizisi: 
- Ne becerikli kuş! Ben bir da!lllacı~, bir nefes: 

çilt bıle hıçkıramıyorum. 
Kimsesizligini, ıssızlığı ve bahtı karalığını gittikçe 

derinden hissetmeğe başladı. Ve gittikçe artan me
lankoliden kurtulmak için, avunacak çareler düşü
nüyordu. Nihayet mesleği aklına geldi. Fakat para 
ile çalışmak istemiyordu. Topkapı fukaraperver ce. 
miyetındeki arkadaşı doktor Galip Ha!tkıya telefon 
edip ra!ldevu aldı. 
• - Işsiz deli olacağım Galip. 
; - Kasrı • Ferhada başlamadın mı? 
~ 

• - Alay ltr11e! Karar tam karar: Izmiri geri al-
dıktan sonra Hacıkadın deresinde. Ne gülüyorsun. 

- Peki, bunca zaman sonra beni ne diye aradın? 
- Başka mi.ıhim işlerim vardı. Sen darılmazsın. 

Niçin celdim biliyor musun? Haftanın birkaç günü 
senin miiessesende doktorluk edecegim. 

-·Ne .ıylık istersin? 
- Yılda on para. 
- Çok! 
- Oyleyse yılda hiç para! 
- Kabul. Fakat senin yerin çok uzak, Topko.pı. 

ya gelip gitmek kolay değil Baksana kar bir haf-
ı 

IC5) 
l!;i?) 

(C5) 
l!;i?) 

\.. ____ _.. _____ •ww--~---- --~------------------~------------------' 
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~ !ki buçuk oda. ile bir sofa. Birisi y:ıtak odası, bi
risi oturma ve bekleme. Buçuğu da muayene için. 
Y:ıtak oclası ile, m uayene odası için lazım olan eş. 
yayı ötek. e-vden getirdi. Oturma odasını olduğu gi. 
bi bıraktı. Pek hoşuna gitmişti. Patiska perdelerin 
:lantelalarını Safinaz hanım gelinliği için örmüş, 

bunca yıldır kocası eskiyip ölmüş te, dantelalar şa
pasağlam dı..mıyormuş. 

tadır kalkmadı. Bir şeyler düşünüyorsun'! 
- Dü~andüm ve karar verdim bile: Bu civarda 

möbleli bir ev kiralarım, benimkini hır müddet ıçin 
kaparım. 

-- Möbleli ev mi? Sen Istanbuldan ayrılalı bir. 
çok, şeyleri öğrenmemişsin. Hiç sandal bedestaoına 
gitmedin mı? 

- BiHyorunı, gördüm. Boş olsun üstün körü dö. 
şet'im. Otek: evden biraz bir şey, bir küçük soha. 
Hem bu daha iyi olur, burada işim olmadığı günler 
hasfaları evde kabul ederim. 

- Dar bakayım! Çenesi düşük Şahver teyze, üst 
katını k!raya veriyordu, boşsa orası fena değil. On
da sedir medir, perde, kilim gibi şeyler de bulunur. 

- Artık Çenenpırti Fatma bacının mı olur, dili 
ktse Ayşe ablanın mı, sen hepsini bilirsin, arayJVer. 

- Safinaz hanım üst katını vcrc;e, senin yemeği. 
ni. de pişirir. Hele bakalım, saka Nuriye soralım, o 
hepsini kapı kapı dolaşır. 

Uç, dört gür, sonra Safinaz hanım evini verıneğe 

razı oldu. Derlice topluca, kutu gibi bir ev eskisi. 
Eşyayı da bırakıyor. Yemek te pişir<?Cek. ,Ala. 

- Bu benim gelinlik odamdı doktor bey. Ne gün. 
ler, ne günler! Koca otuz yıl ne çabuk ta geçti, gitti. 

Patiska etekli sedir, bütün bir duvarı tutuyor. 
tJstunde eski bir sedir halısı serili. Karşısında Mı
;ırçarşısı işi, yeşil kumaş kaplama iki koltllit, iki 
nezaren sand<ılya. Vaktiyle ceviz kaplama, çekme. 
terinin manda1ları kopmuş konsol. üstünde iki kar. 
puz lamba lki renkli çiçeklik. Köşesi çatlak b1r ay· 
r.a. Aynanın tepesinde yeşil kese içine konmuş ku. 
ranıkerim aı:ılı. Yerde kırmızılı, eski kilim ve bir 
yalın kat minder . En ortada, üstüne bakır kabı ge. 
;irilmi~ tahta kenarlı mangal. D uvarda büyücek bir 
çerçeve, ortasına, ipek kozalarından yapılmış çiçek. 
ier. çiçekletin arasında gaytan bıyıklı, sivri !esli bir 

delikanlı fotoğrafı. Hepsi soluk. 
--· Resme m: bakıyorsunuz doktor bey? N;şan.. 

latıdığı:nız zurnan çektirip, göndermişti. Ah, terlikçi 
H~an efend: derlerdi de, bir daha demezlerdi. 

Zanatxna zanaat. Çalışmasına ~alışma. Kazanç, 
kazc:nç. Evimize her şey zenbillerle gelırdi. Bir kuş 
südümiiz eksikti. 

- Bir de yatak odasını görelim. 
- Gönderdiklerinizi yerleştirdim, karyolanızı ku; 

rup hazırladım. Bakınız gül gibi. Gu~ülhaneyi sıcak, 
sodalı sularla gıcır gıcır yıkadım. Yüklüğe de çanta
larınızı yerleştirdim. Birazdan sobacı gelip sofaya 
kuracak. Merdiven camlı kapı ile ayrıldıgı için, o 
soba, bu katı; hamama döndürür. 

- Sı:ıfinaz hanım sen ev işi, yemekle uğraşacak· 
sm Benım hastalırımı kim ağırlıyacak. 

- Onrlar kolay ne var? Rahmetli gi.ımrükçülerin 
kızı Pakizt var. Dul kaldı zavallı tazecik. Birkaç ay 
Haseki hastanesinde bakıcılık etmişti, doktoriuk 
i~bıden anlar. Çıtır pıtır, tatlı dilli, ~Uler yüzlü bır 
tazedir . .Mı.iştP.rilerinizi memnun eder. Hele hele :ık. 
lıma geldi. katiplerin Nuriyeciğim de var, nem o 
Çapa kız mektebinde de okudu. Babası Çnnakkalcde 
~ehit olunca mektebi bitiremedi. Annec:ıgi yatala.Ktı, 
n~ yapsın. !sterseniz yarın Çarşamb:lya Jtadar bir 
uzamvereyim, Çarşambada çimacılann ortanca ge
lini Zarife var. bilmem çimacıbaşı Murat efendiyi 
tanır mısınız? Sizden iyi olmasın ... 

Safinaz hanımın, çenesi düşük .;>ahver teyzeden 
:lı:ıha baskın olduğunu gören doktor kısa kesmek ıs. 
tedi: 
~ ::- Ben yaşlıca bir kadın istiyorum. 

ı Devamı vnr) 
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GÜNÜN MESELELERİ 

Memlekette 
Dolaşacak 
Halk Hatipleri 
O .. ğrendiğimize göre, yakmda 

Halk Partisinin hatipleri, 

memleketin muhtelif köşelerini do. 
laşacaklar ve halka, onların anlıya. 

caklan sade lisanla, birçok konfe. 
ranslar vereceklermiş. 

Bu hareketi, yerinde bulmamak 
mümkün değildir. Zira, memlekette 

okur yazarların mikdannı maalesef 
henüz istediğimiz dereceye kavuştu. 

ramamış bulunduğumuz malilmdur. 
Kitap yokluğu, ve kitap pahalılığı da 

nazan itibara alınırsa, okur yazarla. 
nn da bilgilerini arttırmak hususun. 

da çektikleri zorluğu kestirmek zor 
olmaz. 

Bunun içindir ki, vatandaşlan hiç 
olmazsa konferanslarla mümkün 

tnertebe tenvire çalışmak pratik ve 
faydalı bir gayrettir. 

Bugün, itiraf edelim ki, • bilhassa 
köylerde • Cüınhuriyetçiliğin, Laikli. 

gın, Devletçiliğin, İnkılapçılığın. 
Milliyetçiliğin ve Halkçılığın ilmi 

manası, Iayıkile anlaşılabilmiş değil. 

dir. Ve bu umdelerin dımağlarda is. 

tediğimiz kadar kök1eşebilmesi de, 
bütün fazilet ve nimetlerile kavra. 

nılmış bulunmalarına bağlıdır. Bu 
lleyyar konferansçılar, memlekete hn 

bakımdan da çok büyük hizmetler 
görmekle mükelleftirler. 

Fakat bu yerinde teşebbüsün tat. 
bikatma girişilirken, çok dikkatli 

davranmak lüzumu da aşikard,-

1 - Hatiplerin seçilmesi, 

2 - Mevzulann seçilmesi, 

Çok derin dikkat isteyen birer va. 
:dfedirler. Biz, İstanbul şehrinde bi. 

le, zaman zaman söz söyliyen bazı 
hatipleri, tekamüle nıuhtaç görmek. 

ten kendimizi alamamıştık. Bunun 

içindir ki, bu konferanslan tertip e. 
el.enlerin, konferansçıyı, ve mevzuu 
intihapta çok titiz - ~nalarını 
temenni eyleriz. 

* Milli Piyangonun Afişleri. 
___ _________ _ , r. 

Milli Piyangonun çıkardığı afişle. 
ri elbette gijrmüşsünüzdür. Doğrusu. 
nu söylemek lazım gelirse, hiz, bu 
afişleri, lsteni1en tesiri uyandırabil
mek hassalanndan hayli uzak bul. 
duk. Memlekette, onlardan ~ok daha 
iyilerini hazırlıyabilecek kuclrette 
sanatkarlanm1z bulunduğundan e. 
miniz. Bize, bu emniyet.i, şurada, 
burada, Türk sanatkarları tarafından 
yapılmış birçok Avrupai ve mii
kemmel afişlere rastlamak vermek. 
tedir. Bunun içindir ki, Mil1i Piyan. 
gonun onlardan istifade etmemiş ol
masını, tebarüz ettirilmeye miistahak 
bir ihmal saydık: Bilmeyiz, o göze 
batıcı afişlerden kurtarılabileceği. 

mizi ümit edemez miyiz? 

Mesken Bedelleri Veriliyor 
Belediye Dalın~ Encümeni, İstan. 

bul vilayetine bağlı ilk tedrisat mu. 
allimlerinin 1932 senesinden kalmış 
olan mesken bedellerınden dört ay. 
lıklarının verilmesini kararlaştırmış. 
tır. Karar, Vali ve Belediye reisi ta
rafından da tasdik edildiği iı;in bu
gün ist ihkak sahiplerinin hordrola. 
rının tanzimine başlanacaktır. 

Amerika - Türkiye 
Ticari Münasebatı 

Ankara, 5 (TAN) - Amerika se
fareti müsteşarı Kelley bu sabah e
vinde Ticaret Vekilini ziyaret ede. 
rek Amerika ile ticari münasebetle~ 
Timiz hakkında görüşmüştür. 

'.I A .N 

Devlet adamlarının Iiarşılıkh liücuın1anna ve teli ttitlerine rağm~n 6üyüli şeliirlere liava taarruzu 

yapmamak için harbin bidayetinde başlıyan mütareke hala devam ediyor. Bunun sebebi nedir? ,, 

o O O . 

Berlin, Paris, Londra Niçin 
Bombardıman Edilmiyor? 

A imanlar hava taarruz
larını daha dehfetli bir 

hale sokacaklarını sık sık ilan 
edegelmektedirler. Harbin ba
şmdanberi İngiliz tayyareleri 
Alman fehirleri üstünde cirit 
oynuyorlar. Fakat bomba ye
rine beyanname atıyorlar, ya

hut ketif uçuşlarile iktifa edi. 
yorlar. 

Bu karfılrkh cekintlenliğin 
sebebi nedir? 

Yeni harbin en müessir silahı 
addolunan tayyarelerin haftalar. 
danberi asıl mühim hedefler ad
dolunan merkezlere hücum etme. 
mek üzere sanki aralarında an taş. 
mış gibi hareket etmeleri herke
sin merakını tahrik ediyor. 

Bir klsım okuyucularımızdan al. 
dığrmız mektuplarla bazı kimsele
rin bu işi imkansız addettiklerini 
anlıyoruz. Bu sebeple şu yazımız
la da Berlin, Pads, Londranın 
şimdiye kadar bir tek hava taar
ruzuna maruz kalmamış olmala
nnı izaha çalışacağız. 

B u hava taarruzları, bazı oku. 
yuculanmızm zannettikle

ri gibi, muhariplerin malik olduk. 
lan tayyarelerle yapılması milin. 
kün olamıyan bir şey olduğundan 
değil, mukabelesinden korkulan 
ve neticelerini, tesirlerini evvelden 
kestirmek kabil olmadığından ce
saret edilemiyen bir hücum şek. 
lidir. 

Haydi diyelim ki, Londra hava 
taarruzlarına karşı müdafaasını 
fevkalade ilerletmiş, Baraj balon
ları, renkli projektörleri ve tayya
re dafii toplariyle havad an gele
cek dü.şman için fevkalade muha
taralı bir vaziyete gelmiştir. 

Fakat Paris böyle değildir. Pa. 
riste hücum eden uçakları Baraj 
balonları seviyesinden yukarı uç
mıya mecbur edecek müdafaa va. 
sıtalan mebzul değildir. Bu su
retle gece görülmesi, aranması 

müşkül olan bir düşmanın hiç oL 
mazsa muayyen bir irtifadan yu. 
karı olduğunu bilmek gibi avan
tajlar Paris hava müdafaasında 
yoktur. 

A lmanyanın Kolonya Lud
wigshafen, Kochem, KyL 

burg ve daha bunlara benzer. e
saslı ve muvakkat, bir \Ok hava 
üslerinden bir gece yarısı hareket 
edecek bombardıman filoları 6000 
metreden yüksek bir irtifadan u. 
çarak kolayca Paris üstüne vara
bilirler. Ve Almanyanın bazı üs
lerinden kalkacak bu tayyareler 
Parise yaklaşırken motörlerini 
kesip kara kontrolünü müskülles_ . ~ ~ 

tırerek renkli projektörlerin me-
safelerine kadar alçalmadan bom. 
balarını bıraktıktan sonra üslerine 
avdet edebilirler. Yeni bombardı
man tayyarelerinin saatte 400 kL 
lo~~treden . fazla gittikleri hesap 
edılırse, Parıse yakın üslerden kal. 
kacak filoların bombardıman işini 
pek çabuk başarıp döneceklerini 
tahmin etmek te mümkündür. Ge. 
ce bombardımanının müşkülatı, 
yani görmeden hücum etmek me
selesi çoktan halledilmiştir. Bil
hassa Paris gibi mamur yerleri 
200 kilometre murabbını geçen 
şehirlere gece ve kapalı havalar 
da taarruz, tayyarelerdeki Gouyo. 
metreler ve diğer ayar aletleriyle 
epey i kolay bir hale getirilmiştir. 

Bombardıman tayyarelerinin 
Azrailleri addolunan avcı filoları. 
nın karşılamalarından ve takiple. 
rinden kurtulmak ise, gece, gün. 
düze nazaran çok daha kolaydır. 
Hatta bazı ahvalde avcıların gece 
hücum eden bombardıman filola
rına karşı çıkmaları caiz dahi gö. 
rülmemektedir. Çünkü bir şey te
min etmek ihtimali tesadüfe bağlı 
ve avcıların bombardıman tayya. 

J Yazan: E. Ş. Atabey J 

relerine faik olan manevra kabili. 
yetlerinden istifade imkanları pek 
hafif addolunmaktadır. 

Bunlara benzer bir çok teknik 
mahzurlar yüzünden bu harp pat
lamadan biraz evvel Londra üs
tünde 600 küsur tayyarenin işti

rakiyle yapılan taarruz ve muka. 
bil taarruzlarda avcılar tayyare 
dafii bataryaların tesirleri hari. 
cindeki yelerde muharebeye mü
dahale etmişlerdir. 

1938 ve 939 seneleri içinde ya. 
pılanlar arasında büyük gece ha_ 
va manevrası olan Londra manev
rasında da bütün gayretlere rağ. 
men avcıların bombardımanlara 

karşı gündüz haiz oldukları .wan
tajların yarısının elde edilemediği 
anlaşılmıştı. Avcıların temin eL 
tikleri fayda, Baraj balonların_ 
dan sonra havai bir ikinci mania 
haddini pe~ aşamamıştı. 

Yukarıda da söylediğmiz gibi, 
Londra müdafaası fevkala

de kesif, adeta Londranın seması. 
nı dakikalarca çelik yağmuruna 

tutacak halde olduğundan, ihti
mal Almanlar müessirce bir iş gö. 
remeden fazla zayiat vermek dü. 
şi.incesiyle bunu göze alamazlar. 
Esasen geçenki bir yazımızda da 
izah ettiğimiz gibi, Londra ile AL 
man hava üslerinin arası bombar
dıman tayyarelerinin azami me
safelerine yakın bir uzaklıktadır. 
Haddi zatinde tehlikeli olan Lon. 
dra hücumunun bir de gidiş geliş 
esnasındaki muhataraları Alınan-

larr derin derin düşündürür. 
Fakat Paris için bu vaziyet mev. 

cut değildir. Yakın Alman üslerin. 
den hareket edecek bombardıman 
tayyarelerinin düşman arazisi üs
tünden uçacaklan zaman kısadır. 
İşlerini bitirdikten sonra muhtelif 
istikametler takip ederek Alman 
hudutlarına doğrulacak bombardı

man filolannın yolda sıkıs.tmlma.. 
ları ihtimalleri de hayli hafiftir. 

Nitekim Almanlar kapalı ve 
bulutlu havalarda yapıla

bilecek hava taarruzlarının deh
şetini hesaplıyarak bulutları de
lecek renkli projektörler yaptılar. 
Fakat projektörlerin mesafesini 
tayyarelerin irtifa imkanlarile bir 
türlü ayni hizaya getiremediler. 

Bu harpten evvel bir Fransız 
mütehassısı, gece Paris üstüne ya. 
pılacak hava hücumlarını tetkik 
ettiği makalede şu cümleleri e
hemmiyetle tebarüz ettiriyordu: 
Bugiinkii bombardıman tay:rarele .. 
ri ve onların haiz oldukları alet. 
lerle yakın Alman hava üslerin
den kalkacak filoların Parisi bom. 
baladıktan sonra zayiatsız yerleri. 
ne dönmeler\ pek tabii göriile. 

bilecek. 

Böyle bir felaketi önlemek için 
Almanları mukabeleden korkuta
cak bir filoyu göklere saldırmıya 
mecburuz. 

Paris için. varit olan bu ihtimal 
Berlin için de vakidir. Bunu bir 
kaç kere Berlin üstünde uçan İngL 
liz tayyareleri de ispat etmişler
dir. 

Vakıa Berlin de Alman vatanı. 

nın hayli içerlerindedir. Taarruz 
edecek tayyarelerin gidiş gelişte 

uzun İnüddet düşman arazisi üs. 
tünden uçmalarını icap ettirir. Fa
kat buna mukabil hücum edecek. 
!eri heveslendirecek başka bir za
afı vardır. O da Alman halkının, 

bilhassa Berlinin bombalandığını 
işitip görmesiyle hasıl olacak te_ 
sirdir. İngilizlerle Fransızlar bu 
harbi Alman cephe arkasının çök. 
mesiyle kazanacaklarını hesaplı

yorlar. Bu yüzden de şehirler üs. 
tünde uçak tayyareler beyanname
atıyorlar. 

İngilizler, açık şehirlere taarruza 
başlar başlamaz, Berline kadar gi. 
diş gelişin tehlikelerini de göze a. 
lıp Alman merkezine çullanabilir. 
ler. Bu işle temin edilecek manevi 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

GENÇ LERİN KAL Bİ 
Gençlerin kalbi yumuşak olur: 

Çabuk merhamet ederler ve çabuk 
inanırlar. Ondan dolayı hormonla
rın sebep olduğu duyguyu gerçek
ten aşk zannederek yalancı vait
lere inanan gençler -bereket ver. 
sin ki gittikçe daha nadir olarak
bulunnr ... Bu tiirlü kalb yumuşak. 
lığının da sağlığa zararı olursa da 
bugün söylemek istediğim gençle. 
rin maddi kalbidir. 

Gençlikte kalbin, daima göze 
çarpmış olan, bir hassası hızh vur. 
makta. Kalbin hızlı vurduğ·u işiti
lince adı çarpıntı olur. Onun için 
genelerin bir çoğu, bilhassa genç 
kızlar, yiirek çarpıntısından şika. 
yet ederler. 

Kimisinde pek hafiftir. Yalnız 
uzunca bir müddet avakta d11runca 
yahut çokça yol yÜrüyünce mey
dana çıkar, fakat oturunca, yatın
ca çarpıntı geçer. Bazısında hiraz 
daha ziyade: Ayakta iken dakika. 
da 100, 120 defa vurur, yattığı 
vakit bile 80 den 90 dan aşağı diiş. 
mez. Bazısmda pek şiddetli olur: 
Ayakta iken dakikada 120, 150, 
yattığı vakit 100, hem de çarpıntı 
devam eder. 

Bu yürek çarpıntısını meydana 
çıkarmıya -görünüşt~ sebep 
yorgunluktan başka, heyecanlı bir 
haber, derslerde ve imtihanlarda 
korku. annenin yahut babanın bi. 
raz tekdiri de olur. O vakit çarpın
tı çokca deYam ederse nefes dara
lır. yürek arada sırada durur gibi 
olur, ter basar, yiireğin capıntısı 
boyunda, şakakta ve kulaklardaki 
damarlarda da hissediJir. Kimisine 
baş dönmesi, titreme gelir. Bayılan 
da olur. 

Yürek çarpıntısı ceken genele. 
rin yüzü cabuk kızardıktan ba~ka, 
onlara mide bozukluğu da gelir: 
Yemekten sonra esneme ~elmesi, 
uyku bastırması midenin bozuldu
i?unu gösterir. Ziyade sinirli olan. 

lar, herşeyden çabuk teessür du. 
yanlar çoktur. kimisinin de uyku. 
su pek hafif olur. Bazısında akşam 
üzeri sıcaklık artar ... 

Bu kadar kalabahk alametlerle 
birlikte gelen yiirek carpıntısı can 
sıkacak bir şey olduğundan bir. 
çokları bunu merak ederler: Yü
rek biiyümüş te ondan bu aHimet. 
leri meydana cıkarıyorlar, derler. 
Vakıa, gençlikt.e yii~eğin lJiiyiidi.i
ğii de olursa da daha ziyade sporu 
hesapsız derecede. fazla yapanlar. 
da ... Yalnız çarmntı çekenlerde, 
carpıntı ile birlikte öteki aHlmet. 
~~r ~ulnnsa da yüreğin bi.iyiimcdi
gı ııımdi Röntgen ışıkları muaye. 
nesiyle anlasılmı~tır. 

Onun için gençlikte bu, :val01z 
başına carpıntıyı merak etmiye Iü. 
zum yoktur. Bu da, hclki genc;-lik 
hormonlanmn tesirinden. Fakat 
daha büyük tesirin sempatik sinir. 
lerinden geldiği anlaııılmıştır: 
Gençlerin vi.icutca biivümek ve 
yasamak için olgun kimselerden 
daha ziyade kalori :vaktıklannı bi. 
lirsiniz. Kalori yakmakla semna
tik sinirleri biribirine pek bağlı. 
dır, fazla kalori yakıldıkça o si. 
nirlerin faaliyeti artar. Gençlerin 
yüreğine de ondan carpıntı f?elir. 
fakat bunun devamlı ve sağlığa 
dokunacak bir neticesi kalmaz. 

Bununla beraber, yiireğine çar. 
pıntı gelen gencin vorulmaktan ye 
~az.la suor yanmaktan çekinmesi 
ıhtı:vath o)UY·. Ciinkü gene yiireğin 
bir hassası da, dört pan:asının ara. 
1arındaki iki delikle kırmızı kan 
damarlannın, vi1cudiin ciissesine 
nisbetle olgun adamlarda olduk
lanndan ziyade geni!? olmalarıdır. 
Bundan dolayı f?ençlerd" kan daha 
kolav dönerse de viirck te daha 
çabuk hiiyiir. Onu büyüten en bli. 
yük seben te fazla yorjtunluk , ,e 
tahammülden ileri derecede suor. 
dur. 

avantaj yolda kaybolacak bir kaç 
tayyareyi göze aldırabilir. 

Şu yukarıdan beri anlattı ğ1mız 

şeylerle Paris, Bedin ve 
Londranın gece taarruzlariyle 
bombalanabileceklerini, lehte ve a. 
leyhte ihtimalleriyle aşağı yukarı 
göstermiş olduk. 

Bundan sonra akla şu sual ge
lir: 

Öyle ise neden herşeye başvu. 
ran Almanlar Parise hücum etmi. 
yorlar? 

Bu sualin cevabını ve harbin 
başmdanberi gayriaskeri yerler ve 
açık şehirler için devam eden hava 
mütarekesinin sebeplerini şu şe. 

kilde vermek zannederim yanlış 
olmaz: 

Almanlar biliyorlar ki, Parise 
ilk bombayı attrkları günden son
ra harbin sesini uzaktan işitmekte 
bulunan her şeyleri vesikalı Al
man halkı düşman bombalarının 

saçtığı felaketi tatmış olacaklar. 
dır. 

Almanyanın mühim sanayi mer 
kezlerinin ekserisi Fransanın bur. 
nu dibindedir. Garp cephesinden 
ve muhtelif Fransız üslerinden ha
valanacak tayyareler Alman sana. 
yi merkezlerine ve kesif nüfuslu 
şehirlerine göz açıp kapayıncıya 
kadar gidip ge1irler. O ya1nn mer
kezler ve kalabalık Alman şehir. 
leri o kadar çoktur ki, bir kaçının 
üstüne ayni zamanda saldıracak 

Fransız•filolarının geceye, gündü
ze dahi ehemmiyet vermemeleri 
kabildir. Çünkü, bombardıman u.. 

çaklannın yaklaştıklan ve seyir 
istikametleri avcı filolarına veri. 
lip onlar bombardıman tayyarele
rinin irtifaına tırmalanıncıya ka.. 
dar Fransız tayyarelerinin kendi 
hudutlarına yetişmeleri ve kendi
lerini takip edecek avcılan da 
zinde bir halde düşmanı bekliyen 
Fransız avcılarına av gibi teslim 
etmeleri pek mümkündür. 

Harbi esasen harpten gayrL 
memnun olan Alman vata. 

nmın içine intikal ettirmemek 
içindir ki Almanlar Polonyada hiç 

bir kayde riayet etmeden yaptık
ları işi Fransızlara karşı tatbika 
henüz cesaret edemiyorlar. 

Yoksa şimdiye kadar asken he. 
deflere karşı girişilen hava taar
ruzlarında göze aldıkları zayiata 
razı olmak şartiyle Parisin bom. 
bardımanı gibi bidayette efkarı 
heyecana verecek, büyük bir pro
paganda işini başarabilirler. 

Buna propaganda işi diyoruz, 
çünkü Paris gibi bir şehrin çok 
yüksekten bombardımanı ile ha
kiki bir tesir yapmak veya doğru. 
dan doğruya askeri bir fa~·da te. 
min etmek mevzuu bahsolamaz. 

p ayitahtlan bi?nisbe emniyeL 
te bulunan Tngilizlcrse, da

ha ziyade mukabele olarak Fransız 

şehirlerine akın yapılmaması ic;in 

bu hava mütarekesini kahul etmiş, 

vaziyeti muhafaza ediyorlal'. 

Fakat bir gün gelir, Almanlar 

harbi kazanmak için acık ~P.hirleri 
bombardımana ve İngilterPyi ha. 

vadan da pek sıkı tazyika başl:ı
mak fikriyle Belçika ve Holanda 

üslerini ele geçirirlerse, ihtimal 
bu silahı kendi şehirlerinin dı> yı

kılması yakılması pahasına kuL 
lanacaklardır. 

O zaman görecekleri mukabele
nin ve yapacakları hücumlarm 

dehşeti bu harbi hakikaten vahsi. 
yane bir şekle sokacaktır. 

* (Hava mütarekesinin k<ılkmasile mu-
hariplerin hava siHlhlarile birbirlerine 
karşı yapncaklnrı amansız hücumlarda, 
cephe gerilerindeki sarsıntıyı m evzuu
bahs etmeden. yalnız tayyare v e tayya

recinin ne k adar zayiat vermelerinin 
muhtemel olduğunu başka bir yazımız
da hesaplamağa çalışacağız.) 
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Amerika mektubu : 

Cenup Kutbuna 
Yeni Bir Sefer 

Nevyork: 19 

Kutup kaşiilerinJn en mühim 
şahsiyetlerinden olan Amiral 

Byrd yeni ve büyük bir keşif seya· 
hatine çıkmıştır. Ve bu seyahat, 
şimdiye kadar yapılan Kutup seya. 
hatlerinin en genişi, en mühimmi ve 
en büyüğüdür. 

Daha önce yaptığı Kutup seyahat. 
leriyle şöhret bulan Amiral Byrd 
Cenup Kutbundan geri döndüğü za. 
man bu ülkenin altın, kömür ve pet. 
rol hazinesi olduğunu haber vermiş, 
Amerika da bu hazineyi kaçırma· 

mak için hazırlanmıya başlamıştı. 
Avrupa milletlerinin harbe giriş~ 

melcri ve biribirlerlyle tutuşmaları 

esnasında Amerika da bu işi başar .. 
mıya karar verdi. Ve bu Kutup sefc. 
ri için 350,000 dolar tahsis etti. Se. 
feri heyetin hedefi, topografik, me
teorolojik tetkikler yapmak ve böy. 
lece Amerikanın bütün bu havaliye 
hakimiyetini temin etmektir. Zaten 
Amerika, Cenubi Kutup sahasına 
"Küçük Amerika,. adını vererek bu. 
ralara sahip olmak istediğini göste. 
riyor. 

Heyetin eşya ve levazımını iki ge. 
mi taşımaktadır. Heyete lazım olan 
fenni aletler, şimdiye kadar henüz 
kullanılmamış ve denenmemiş icat
lardandır. Bunların nakli için beş 
tayyareden üç ordu tankından, kı
zaklardan, buz üzeı:inde hareket e
den otomobillerden istifade edile. 
cektir. Bu otomobiller 55 kadem u. 
zunluğunda, 19 kadem enliliğinde ve 
16 kadem yüksekliğindedir ve buz
lar üzerinde hareket edebilmekte. 
dir. Karada yapılacak keşiflerde 

bilhassa bu otomobillerden istifade 
edilecektir. 

Heyete, 67,000 pavnd et, iki ton 
hububat, 6000 pavndluk kuru yemiş. 
ler vesaire temin olunmuştur. Heye. 
tin biitün gıda ihtiyaçları ayn ayn 
düşüniilmüş ve hazırlanmıştır. He. 
yete iki doktor refakat ediyor ve 
bunlar bilhassa heyetin sıhh11tiyle 
ve gıdaslyle alakadar olacaklardır. 

Heyete 800 kitaplık bir kütiipha
ne hazırlanmıştır. Kendilerine ayrı. 
ca 500 mecmua da gönderilecektir. 

Amiral Byrd ile 60 arkadaşı Ce. 
nup Kutbunda 1940 senesinin Son. 
kanunundan 1941 senesinin Mayısı. 
na kadar kalacak, burada lazım ge· 
len tesisatı kuracak, ondan sonra 
daha sıcak bir yerde yaşıyacaktır. 

Bu keşif seyahatinin fe,·kaladc 
mühim neticeler vereceği şimdiden 
tahmin olunuyor. 

Bilhassa bu sahadaki altın, kömür 
ve petrol depolarından istüade im. 
kinlan bulunursa, Amerikanın ka
zancına payan olmıyacaktır. 

İstanbul Belediyesinin Yağlan 
Ankarada Sattınlmadı 

İstanbul Belediye kooperatifinin 
Sıhhiye Vekaletinden müsaade ala
rak çıkardığı rafine yemeklik yağla. 
rın Ankarada satılması 4D.enedilmiş
tir. 

Bunun sebebi oır yanlışlıktır. Istan 
bul belediyesi tenekelerin üstüne 
"rafine yemeklik yağ,, cümlesini 
yazdırmıştır. Fakat ilk sipariş edilen 
tenekelerde bıi cümle "rafine sade. 
yağ,, şeklindedir. Ankara belediyesi 
bu etiket meselesinden dolayı satJşı 
menetmiştir. Ankaraya gönderilen 
100 teneke geri getirtilecek, bunun 
yerine "rafine yemeklik yağ., etiketli 
tenekeler gönderilecektir. Belediye
nin yağları Urfa ve Trabzon yağları. 
nın mahlUtudur. 

Yemekten Sonra Ölen 
Mütekait Meselesi 

Şişlide Eminin aşçı dükkanında 
yemek yedikten bir müddet sonra 
ölen mütekait Osman Nuri hakkın
daki tahkikata dün de devam edil
miştir. Ölümün hakiki sebebinin tes. 
biti için ceset morga kaldırılmıştır. 
Morgun vereceği rapor vaziyeti ay. 
dınlatacaktır. 

Adliye Sarayı İnşaatı 
İstanbul adliye sarayını'l inş.<ıatı. 

na ait hazırlıklara ehemmiyetle de. 
vam edilmektedir. Sarayın yapılaca· 
ğı mıntakada istimlaki zaruri olan 
binaların sahiplerine ilanen tebliga. 
ta başlanmıştır. İstimlake sarfedile
cek para 20.000 lirayı geçmektedir. 
İnşaata bahara kadar başlanacaktır. 
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rArCibiStGfidG 
f Tanıdığım Tiple r 
t..... ........................... ... .... ... . 

Yazan: KANDEMiR No. 11 

Katil Hamdi 
/ Ne münasebet, der gı'bi yüzüne 
bakıyordum. 

- Ben de, dedi, Türkiyeliyim. 
Adanalı, bilmem oraları gördünüz 
mü? 

- Hiç yolum düşmedi._ 
::..._ Güzel yerlerdir ama, insan. 

ları biraz vahşicedir!. 
Galiba birdenbire yüzüne fazla 

sert bakmışım. 
- Kendi memleketimin aley. 

hinde bulunmak istemem elbet .. 
te._ Fakat doğrusu bu ... Ben yaşı.. 
yamadım orada .. 

Kendi kendime: ~ Ailahun. ya.. 
banm. dürzi dağlarında bu belayı 
nereden musallat ettin başıma!." 
diyor ve cebimden çıkardığım 

fransızca gazeteyi aramıza bir çar. 
şaf gibi geriyordtim. 

Gazetenin yanından uzanan par. 
maklar arasında yaldızlı kağrtları 
yıarı soyulmuş bir çikolata parçasI 
belirmişti: 

:..... Lutfen buyurur musunuz? 
::;._ Tatlıyı hiç sevmem ... 
Tuhaf tuhaf yüzüme bakıyor; 

:fakat susmak istemiyordu: 
- Dönüşte Türkiyeden geçecek 

misiniz Mösyö? .. Yaz.ık, görülecek 
yerlerdir .. Hele yaptığımız büyük 
inkılaptan sonra.. Elbette işitmiş. 
sinizdir. Tabii bilirsiniz, Atatürkü. 
Ben işte onun en yakın arkadaşı 

idim. Mebustum, türkçede bir söz 
vardır; içtiğimiz su ayn gitmezdi. 
Anadoluya beraber geçmiş, Sakar. 
yada beraber kumanda etmiş, İz.. 
mire yanyana girmiştik. Bütün in. 
ktlaplarx başbaşa vererek yapmış.. 
tık. Ben ısrar etmeseydim, ben ak.. 
ima getirmeseydim, Türkiyede 
gördüğünüz yeniliklerden hiçbiri 
meydana gelmiyecekti. 

Artık dayanamadnn. Fakat yine 
türkçe söylememeği tercih ettim: 

- O halde başınızdaki fes ne o
luyor ve sizin burada ne işiniz.var? 

Nihayet merak ve alakamı çek .. 
miş olmanın keyfile yerine iyice 
yayılarak konuştu: 

- Evet, hakikaten sorularak 
şey bu. Burada ne işim var? .. Bir 
garip dünyadır bu Mösyö. Memle. 
keti kurtardık, inkılapları yaptrk. 
Türkiyeye yeryüzünde layık oldu.. 
ğu şanlı, şerefli mevkii verdik ve 
bunlan gece gündüz uyksuuz kala.. 
rak, canla başla çalışarak, rahatı. 
mı ve sıhhatimi feda ederek yap
tıın, "işte büyük kahraman gel~ 
yor!.." diye parmakla gösterilen 
bir mühim şahsiyet oldum da en 
sonunda neden yerimi yurdumu 
terkederek, kafama bu kırmızı fesi 
geçirerek Dürzi cebellerine düş.. 
tfun değil mi? .. Evet merakla soru. 
lacak bir sualdir bu .. Efendim, A
tatürk bir gün kızdırdı beni. Ara.. 
mızda hiç yoktan bir münakaşa 
çıktı. Bir yılbaşı arifesiydi, Büyük 
Millet Meclisindeki odasında iki
miz yalnızdık. Bir mesele üzerin. 
de konuşuyorduk. Şöyle olurdu, 
böyle olmazdı derken münakaşa 

kızıştı, o kadar sinirlenmiştim ki, 
hemen dışarı fırladım ve tabanca
mı çekerek drank:! .. Drank!.. 
Drank! .. Üç mebusu birden yere 
serdim... Ve kaçtım. Ve işte kaçış 
o kaçış! .. 

Kah.kaham1 tutamadım ve bu se
fer türkçe, hem de kelimelerin 
hakkını vererek ağır ağır sordum: 

- Neden yalan söylüyorsunuz, 
kimsiniz siz? 

Ağzı bir karış acık kalmrştı: 
- Ay. türkce biliyor mu idiniz, 

yoksa Türk müsünüz, neden sak.. 
!adınız? .. 

- Size bu kadar bayağı ve çir
kin yalanlar uydurtan sebep ne. 
dir, yoksa deli misiniz, kimsiniz 
söylesenize? 

- Affedersiniz, ne bileyim ben; 
Yugoslavrın demiştiniz de .. 

- Farzediniz ki bir Çinli veya 
Hintliyim. bu adi palavralara ne 
lüzum vardı? . 

- İzah edeyim Beyim, anlata .. 
yım efcnd im, bendenizin nasrlsa e
limden bir kaza çıkmış, hiç yok. 
tan bir sebeple, memlekette bir 

kasap çırağını vurmuş, öldürmüş
tüm. Haftalarla köy köy, dağ tepe 
gizlene gizlene dolaşarak, nihayet 
hududu geçmiş, kaçmış bu taraf. 
lara gelmiştim. O sıralarda Ti.irki
yenin Fransa ile arası şeker renk. 
ti. Üzerime düsmediler, ince eleyip 
sık dokumadılar. Fakat neye bu
raya geldin? diye soranlara sebep 
göstermek, işe bir kulp takmak ge. 
rekti. Zaten gelen gidenin geveze
likleri yüzünden katilden suçlu ol. 
duğum da ötede beride söylenme. 
ğe başlanmıştı. Oldu olacak bari 
hatın sayılan birini vurmuş ola .. 
yım, dedim ve işte mebus lafı bu.. 
radan çıktı. Derken yalan ata ata 
bir tek mebus lafı az gelmeğe baş
ladı, yetmedi; iki, üç oldu. Hatta 
bedeviler arasında konuşurken bu, 
altıya, yediye, ona da çıkar hazan. 
Gün geliyor ki, insan habrc tek. 
rarladığı yalanlara kendi de inan
mağa başlıyor. Soranlar oluyordu· 
"E, neye vurdun bu mebusları?'' 
diye. Onlan da tatmin etmek ıa.. 

zımdı. Bu işi de yine buraların ha. 
leti ruhiyesine göre bir sunturlu 
yalanla becermek icap ediyordu. 
Böylece Atatürkle dostluğu, milli 
mücadele kahramanlığını, inkılap 
adamlığını ortaya attık. Ama, 
bunlar hep yerine göre söylenir. 
mesela rnüteassıp yobazlarla konu. 
şurken tekkelerden, türbelerden, 
şapkadan filan bahsedersem bir 
çuval inciri berbat ederim diye 
bunların lafını bile etmem. Sizi 
ecnebi sandım da onlan da kattım 
lafa. Ne yaparsın efendim, yalan 
yalanı doğuruyor ve adanı sonun. 
da doğru laf edemez oluyor. Bütün 
milli mücadeleyi evimde geçirdL 
ğim. halde gece olur, Afyonda düş.. 
man cephesini yaran kuvvetin ba
şında "Allah .. Allah!" diye gidişi. 
mi sabaha kadar, anlata anlata bL 
tiremem. Şu cebimdeki saat bana 

Atatürkün bergüzarı, şu parma
ğmıdaki yüzük İsmet İnönünün 
hediyesi olur. Hulasa Beyim bir 
küçücük yalan bir çiğ gibi yuvar. 
lana yuvarlana bu hale geldi işte. 
Zaten kahpe dünya yalan. Biraz 
da ben katınca hiç de kıyamet 

kopmadı doğrusu... Bilakis yutan 
yutana.. Size gelinceye kadar bir 
kişi çıkıp da "Atma Recep .. " de
medi vallahi. Yine de foyam mey. 
dana çıkmazdı, eğer iptidada Türk 
olduğun uzu gizlemeseydiniz .. 

- O vakit ne derdi.n bana? 
- - Başka bir kıtır atardım el. 

bette ... Harbi Umumide kaçama
mış, buralarda kalmış Türklerde
nim .... Ticaret için Suriyede dola
şıyor, limon, portakal topluyorum, 
derdim, seyahate, gezmeğe gdciim, 
derdim ... 

- Peki vicdan azabı duymuyor 
musun? 

Birden, bir başka türlü insan 

oluvermişti, gözleri dönmüş, sesi 
kısılmış, elleri titremeğe başla

mıştı: 

- Vicdan da ne kelime a be. 
yim. ben serapa azaptan dokun_ 
muş, azap ve ıstıraptan yuğrul

muş bir bedbahtım. Günde kaı; 

defa kendi kendime "Geber, ye
rin dibine bat alçak!,, diye bağrr
dığımı bilseniz... Fakat oldu bir 
kere, bu azgın, kudurmuş anafo
ra kapıldım, sürüklenıyor, başımı 
taştan taşa vura vura, yüreğim 

parçalana parçalana, her an bin 
defa ölerek yuvarlaıııp gidiyorum 
işte ... Alnımın kara yazısı, mukad 
derat, başka ne diyeyim ... 

- Bari; elimden bir kazadır 
çıktı, deseydin de üst tarafını ka

rıştırmasaydın ..• 
- Olmazdı ki beyim, olmazdı!. 

Buralarda, bu dağlarda, inlerde a
damdan macera soruyorlar. "Bir 
kasal> çırağı öldürdüm de kaç. 
tım!,, diyemezdim. Beni insan ye
rine koymazlardı. Ancak bu ya. 
!anlar sayesindedir ki... 

- E, ne kazandın? 
- (Devamı var) 

TAN 6 . 12 - 939 

Fiıi -Rus Harbi 
Şiddetleniyor 

Italyada Nümayişler 
Dün Tekrar Edildi 

Milli müdafaa emrinde vazife 

(Başı 1 incide) 
vetleri hala Mannerheim müdaiaa 
hattına yaklaşamamıştır. 

Son Rus tebliğinde şu malumat ve. 
riliyor: 

"Mourmansk istikameti: s,wyet 
kıtaları Petsamo'da mağlUp edilmiş 
ol~n Finlandiya kıtalannı takip ecle
rek Petsamo'nun cenubunda 25 kilo. 
metre ilerlemişlerdir. Petsanıo'cla 

Sovyct gemileri, limandaki mayin. 
leri toplamaktadırlar. Urkha, Repo
la, Porosozero istikameti: Sovyet kı
taları huduttan 45, 50 kilomtre iler
lemişlerdir. 

Petrozavodsh istikameti: Sovyet 
kıtalan, Lag()da gölü kenarındaki 

Salmi şehrini ve onun şimalindckl 

Loimola istasyonunu işgal ederek 
ileri hareketlerine devam etmişler
dir. 

gören FinlamN.yalı kadınlar 

!anılan mayinlerin kendi malları ol
duğunu tekzip ediyorlar. 

Salmi mıntakasmda harp 
Londraya gelen bir habere göre, 

Rusların dün Saimi bölgesinde cere
yan eden muharebelerde ağır hezime 
te uğradıklarını bildirmektedir. Ge
rek bu bölgede, gerekse Kareli kör
f ezinle Finlandiya kıtaatı sahile doğ 
ru ilerlemişlerdir. 

Stokholrnden şu haber veriliyor: 
Bir bombardıman tayyaresi dün, 

ismi saklı tutulan bir Finlandiya li. 

manı üzerinde uçmuştur. Tayyare, 

Ilınan üzerinde müteaddit dairele:
çevirmiş ve sonra denize doğru bi
raz uzaklaşarak yüklü bulunduğu 

bombalan bırakmış ve çekilip git

miştir. 

• 

(Başı 1 incide) 
mayı kabul etmemiş ve bu yüzden 
Rusya ile anlaşamamıştık. Biz bu 
hattı hareketi takip ile İngiliz mille. 
tinin şerefini koruduğumuza inanı
yoruz. Garbi Avrupa medeniyetini 
korumak için derhal bir sulh yapıl. 
ması lazım geldiğini söyliyenler var. 
Biz bunu kısa görüşlülük telakki e
diyoruz. Ve Lehistanın akıbeti bunu 
apaçık göstermektedir." 

Lord Halifaks İngiltere hükumeti 
namına Cenevreye gidemiyeceğini, 

fakat İngilterenin Milletler Cemiye. 
tinde sözünü söyliyeceğini ilave et
miştir. 

Mister Chamberlain de bugün A
vam Kamarasında Hariciye müste. 
şan Mister Butler'in Milletler CemL 
yeti konseyine İngiltere namına işti
rak ederek İngiltere namına söz söy
liyeceğini bildirmiştir. 

İsveçte kısmi seferb~rlik 
İsveç hükfuneti bugün 15 sınıfı si

lah altına çağırmıştır. Bunlar 40,000 
asker tutmakta ve İsveç hükılrneti 
bu kuvvetleri Fin hududuna gönder
mektedir. İsveçin silah altındaki kuv 
vetleri (150,000) e varıyor bu da nor
mal zamanlardaki kuvvetinin yedi 
mislidir. Bu suretle İsveç kısrm se
ferberliğini tamamlamış vaziyette. 
dir. 

İsveç halkının bütün sempatisi Fin 
halkı ile beraberdir. Halle bir gönül
lü kıta teşkil ederek Finlandiyayn 
göndermek için bir milyon kron top
lamıştır. Bir çok mülteci çocuklar 
İsveçte bulunuyor. Bunlarla kadın
ların ve ihtiyarlarrn iaşesi için her
şey yapılmaktadır. 

Carelie berzahında muharebe e- Bern, 5 (A.A.) - Helsinkiden alı-

ltalyada nümayi~ler yapıldı 
Bugün Roma ve Milano yeniden 

Sovyetler aleyhinde ve Finler lehin
de nümayişler yapmıştır. İtalyan ga
zeteleri Finlandiya lehinde yazılar 
yazmıya devam ediyorlar. 

den kıtalar huduttan 45 - 50 kilo- nan haberlere göre, kor diplomatikin 
metre ilerlemişlerdir. Havalarm fe- büyük bir kısmı ve ekser yabancr ga_ 
nalığı tayyare faaliyetine mani ol. zeteciler, Helsinkiye 30 kilometre me 
maktadır.,, safede Kerava şehrine nakletmişler-

Gayda, Rus - Finlandiya mese
lesi hakkında şöyle yazmaktadır: 

İngilizler, Finler tarafından kul- dir. "Sovyetler Birliği şimdiye kadar 
Milletler Cemiyetinde küçük milleL 
lerin müdafiliğini yapmış ve bunla
rın sempatisini kazanmıştı. Fakat bu 
gün, bizzat Sovyetler Birliği, bu kü
çük milletler arasında bütün dünya. 
da en ziyade sevilenine hücum et
mektedir.,, 

Sovyetlei-in Balkanlar 
için Niyetleri 

(Başı 1 incide) 
na ve Balkanların, İtalyanın Doğu 
Cenup Avrupasındaki hattı hareke
tine atfettikleri ehemmiyeti bilhassa 
kayıt ve Bolşevizmin Balkan yarım 
adasxnda y;ayılmasını İtalyanın miL 
samaha ile karşılıyamıyacai?ını ihsas 
etmektedir.,, 

Gazete diyor ki: 

"İtalyan politikasını Balkanlarda 
başka devletlerin menfaatlerine ha.. 

lel veremez, yeter ki bu devletler 

- burada Sovytler mevzuu bahis
tir- bizzat Avrupa medeniyetin!? 
muhalif olan siyasi formülleri sok

mak için Avrupanın bilhassa nazik 

bir mmtakasına sokulmak istemesin. 
ler.,, 

Alman ricalinin maksadı 
Amsterdam, 5 (A.A.) - "Havas,, 

Alman ricali, Sovyetlerin yayılma. 
sı istikametini, doğrudan doğruya 

Alman menfaatlerini tehdit eden 
Baltık.tan İngiliz menfaatlerini teh. 
dit edecek olan Yakın Şarka çevir
meğe gittikçe daha ziyade çalışıyor
lar. 

Diğer taraftan, Sovyetler Birliği

nin Finlandiya ile müzakereyi red
detmesi, ve Alman matbuatının İs

veç ve bilhassa İsveç Hariciye Nazı

rı Sandler aleyhindeki mücadelesi 
Skandinavya memleketleri için vazi

yetin yeni bir vahameti şeklinde te
lakki edilmektedir. 

Harp Hedefi 
(Başı 1 incide) 

inkar ettiği müddetçe beynelmilel 
bir konferansın fayda.sız olduğunu 

ilave etmiştir. 
Evvelemirde şu iki şart muhakkak 

tahakkuk etmelidir. 

1 - Alman hükumeti uğr{ında si
laha sarıldığımız g3.yelere uygıın 
şartları kabule amade olmalıdır. 

2 - Aktedilen bütün anlaşmalara 
riayet edileceği zaman altına alın

malıdır. 

Lord Halifaks, Almanyanm şika
yet ettiği çemberleme-ye bizzat ken
disinin sebep olduğunu bildirmiştir. 

Diğer taraftan Sovyetlerin HeL 
sinkide meşru Fin ~üklımetini ta".lı
mamalarına rağmen Almanya, bu 
hükumeti tanımıya devam etmekte
dir. Bu da Alman noktai na
zarı ile Sovyet noktai nazarının bu 
noktada birbirini tutmadığını göste
riyor. 

Amerikada kuvvetli cereyan 
Amerikada Rusya ile siyasi müna

sebetlerin kesilmesi için, kuvvetlı bir 
cereyan vardır. Eski Cümhurreisi 
Mister Hoover de bu fikre taraf tar. 
dır. Fakat Amerika hükumeti Mos
kovadaki elçiliğini bir "haber alma,, 
merkezi olarak kulla".lınak niyetin. 
dedir. Bundan başka siyasi münase
betlerin idamesi sayesinde bir suih 
rolü oynanmasına ela imkan giJriil
mektedir. 

Amerika Birleşik devletlerinin her 
tarafında Finlandiya lehinde hara
retli tezahürler devam etmektedir. 

Norveç Hariciye Nazırına göre 

Bütün Norveç hallcı Finlandiyaya 
karşı sempati göstermektedir. Nor
veç Hariciye Nazırı. şu sözleri söyle
miştir: 

"Deutsche Volkswirschaft., gaze- ::11 111111 - TAN Gazetesi 
1111~ "Bütün şimal memleketleri, F in-

: landiya milletinin sokulduğu harbin 
: inkişafını büyük bir dikkatle takip 

-tesi Rusyarun serbest bir denize dai- : 

; ilan ma bir mahreç arayacağını kayd~di

yor. Şimdi, ne Baltık, ne de Karade-
niz, Sund ve Çanakkale boğazları se-

bebiyle serbest deniz değildir. Buna 

binaen, nazi gazetesine göre, Norveç 

limanlariyle Basra körfezine liman
ları kalıyor. Gazete Sovyetler Birli. 

ğini Basra körfezi istikametine sev. 

ketmeğe çabalıyor. 

Diğer taraftan nazi partisinin res. 

mi organı olan "Völkischer Beobah-
ter,, bu manidar delili daha sarih 
bir surette ele almakta ve Y::ıkın 
Şark meselesini tekrar ortaya koya
cak olan bir Sovyet • Türk ihtilafı 
faraziyesini ileri sürmektedir. BerJin 
bu suretle nazi ricalini feci surette 
üzmekte devam eden Sovyet • Fin
landiya ihtilafını unutturmak ümi
dindedir. 

!"'!' ... Fivatları -= ediyorlar. Bizzat kendi selametimiz -3 
: 1 inci sayfa sanfimJ -= 2 ' ' , 

·--o--

: 3 .... ' , 
' -:4 , . ' ' : lg sayfafarda , 

~Son sayfa ' 
§Dikkat : -----

.... 
: için olduğu gibi Finlandiyanın sela-

400 ~ meti için de sulhün bir an evvel te-
- sisini ar.zu ediyoruz. 

250 = 
200 

== Binaenaleyh, harbin yerine mus-
lihane müzakereleri ikame etmek 

100 S için herşeyi yapmak şirnal memleket 
60 =-- lerinin vazifesidir. Esasen FinlandL 
40 : yanın da Milletuer Cemıyetin~ müra. 

;:::: caatten maksadı işte budur.,, 
$: Üniversite talebesi Filandiya le--: hinde nümayişler yapmışlardır. 

: 1 - l santim : ~azetenin ince : Fransız ga zet e lerine göre = -- yazısile 2 satırdır. : Bütün gazeteler Sovyetlerin Fin-
8 2 - İlanlann fiyatı gazetenin : landiyaya karşı tecavüzünden bahse-
~ tek sütunu üzerine hesap- S 
: lanmıştır. : diyor. Petit Parisien diyor ki: 

"Cihan vicdanı, muazzam Rusya. 
3 3 - Kalın yazılar da gazetede : nın ufacık Finlandiyaya yaptı~ı bu 
: kapladığı yere göre santim- ;: ;: suikastten o kadar tiksinmiştir ki, 
... IE> ölcülür : 
~IUlllUllllllllllllllUIHILllllUllll~ bitaraflar vaziyet almış, hem de kuv. 

vetle almış bulunuyorlar. Finlandi-

yaya vaki olan taarruzlarla Polon. • 
yanın katli arasında büyük bir ben.. 
zerlik vardır. Alman • Sovyet paktı.. 
nı imzalıyanlaruı cebir ve tahakkü. 
münden artık hiç kimsenin şüphesi 
kalmamıştır." 

Macar gaze telerinin neşriyatı 
Budapeşte, 5 (A.A.) - Stefani a. 

jansından: 

Bütün Macar gazeteleri, kahraman 
Finlandiya milletine karşı büyük bir 
sempati göstermekte ve Sovyetlerin 
tecavüzünü açıkça takbih etmekte 
berdevamdırlar. 

Esti Kurir gazetesi. Ruslar tara. 
fından Finlandiya arazısinde tesis e. 
dilmiş olan guya halkçı hükumeti 
ciddi telakki etmek mümkün olma
dığını, rira bu hüktimetin hiç kim
seyi temsil etmemekte olan birtakım . 

hainlerden mürekkep ve Rusların e
linde kukla vaziyetinde bir hüklımet 
&lduğunu yazmaktadır. 

• Santiago de Şili, 5 (A.A.) = Şili 

Hariciye Nazırı, Bolivya ve Peru Bü
yük Elçileri ve Paraguay ve Urugu
ay Elçileri He görÜ§müştür. Bu dört 
diplomat, ,Şili Hariciye Nazırına, hü
ktı.metlerinin Sovyet tecavüzünü 
protesto etmek niyetinde bulundu. 
ğunu bildirmişlerdir. 

Bu görüşmelerden sonra, Hariciye 
Nazın, vaziyeti Rerisicümhura ar. 
zetmiştir, Hükumet pek yakında ŞilL 
nin hattı hareketi bahsinde kararını 
verecektir. 
Belçika Meclisinde gürültüler 

Brüksel, 5 (A.A.) - Meclisin bu. 
günkü toplantısında sosyalist mebus. 
lar bir komünist mebusun sözünü ke.. 
serek "Yaşasın Finlandiya,, diye ba
ğırmışlardır. Bunun üzerine komü
nist mebuslar şiddetli protestoda bu. 
lunarak o derece gürültlkçıkarmışlar
dır ki, bunlardan ikisini intizama 
davet mecburiyeti hasıl olmuştur. 

• 
Kaunas, 5 (A.A.) - Gazeteler Vil-

nodaki lise talebelerinin gönüllü ola
rak Finlandiyaya gittiğini yazıyorlar. 
Bunlarrn hudutta tevkif edilmesi için 
tedbirler alınmıştır. 

İsviçrenin duyduğu teessür 
Cenevre, 5 (A.A.) - İsviçre fede.. 

rasyonu konseyi reisi Loepfo, dün, 
yeni intihap edilen konseyin öğleden 
sonraki ilk celsesinde, Finlandiya 
milletinin uğradığı felaketten dola
yı İsviçre milletinin rlerin surette 
müteessir olduğunu söylemi~ ve de
miştir ki: 

"Kahraman, çok çaltşkan ve ente. 
lektüel eserlerile beşeriyete büyük 
hizmetler ifa eden milleı:;e reva gö. 
rülen bu haksızlıktan dolayı, bütün 
İsviçre, bir infial dalgasile şarsıl
mıştır. Cihan vicdanı hiçbir zaman 
Finlandiya hadisesinde olduğu ka
dar isyan etmemiştir. Bu kuvvet o 
kadar büyüktür ki, tesirsiz kalmasr. 
na imkan yoktur. 

Bir J andarma Kumandanı 
Bir Kaza Neticesi Öldü 

Kozan, 5 (TAN Muhabirinden) _; 
J andarma kumandanı Önyüzbaşı 
Hamdi Polat odasında tabancasını 

temizlerken tetiğini açık bırakmış ve 
birdenbire ateş alarak çıkan kurşun
dan ağır surette yaralanmıştır. Ham
di Polat etraftan yetişilerek derhal 
hastaneye kaldırılmış ise de ôlmüs. 
tür. 

Telefon Muhaveresi Yapanlara 
Mahsus Gaz Maskesi 

Londra, 5 (A.A.) - Budapeşte rad
yosunun verdiği bir habere göre te. 
lefon muhaberesi yapanlar için hu. 
susi bir gaz maskesi icat olunmuştur. 

Bu maske öyle bir tarzda yapılmıŞ
tır ki icabında telefon makinesine ta. 
kılmakta ve bir gaz hücumu esnasın. 
da bile tehlikesizce konuşulabi1mek.. 
tedir. 
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Ava, Avcllığa Dair Yarenlikler 

Keklik Deyip 
Geçmeyiniz! 

- İkinci Fasıl -

Yazan: Aka Gündüz 

,r::- = ~ 

;-2-

- Av mevsimi münaaebetile 

ğeninden baskın çıktı ama ~aka ol. 

B irinci Hikaye : 
Çöl adamı iki ~ey olur: 

Kurnaz olur. Saf olur. Fakat bir ü. 
çüncü şey olur ki şimdiye kadar 
rökorunu Marsilya mübalağac1sı 

bile kıramamıştır: Ölçüsüz atar! 
Birkaç sene önce Ankarada bir 

çöllü ile tanışmıştım. Hiç mesafe, 
ölçü, nişangah kullanmadan atı. 
yordu. Avcılar da atıcı olurlar a. 
ma, bu hepsini bastırıyordu. Bir 
gün yine başladı. Çölde bir amca. 
sı şeyh varmış. Mavzeri alırmış. 
Arap kısrağına binermiş. Dolu 
dizgin kapıp koyuverirmiş. Hay. 
vanın giirültüsünden ürken kek. 
likler uçarlarnuş. Şeyh efendi de 
dolu dizgin giden atın üstünde 
şimşek gibi uçup kaçan kekliği 

mavzerin tek kurşunu ile vurur
muş! 

Hatır için inandım. Fakat dos
tum balestik tecrübelerine kanma
dı. Atışa devam: Dişi keklikle
ri vurmazmış da hep erkekierini 
seçermiş! Nerde? Dolu dizgin atın 
üzerinde ve havada! 

- Facia! İçtimai facia! diye 
haykrrmışım. Çölleri bu faciadan 
kurtarmalı. Aman rica ederim, 
Şeyh efendiye benden selam söyle 
hep erkek keklikleri vurmasın. 

Şeyhin yeğeni bön bön yüzüme 
baktı, baktı da niçin? dedi. 

- Öyle ya, dedim. İçtimai ve 
ahlaki bir faciaya sebep olacak. 
Bütün erkek keklikleri vurunca 

1 

çöldeki dişi keklikler erkeksiz ka-
lacaklar. Tabiatin kanunları böy. 
le, maazallah beynelkek:ilik (kek. 
likler arasında demektir) fuhuş ar. 
tacak! 

- Merak etmeyiniz, amcam da. 
mızlık da ayırır! 

Demesin mi? Kalktım yürüdüm. 

• kinci Hikaye : 
1 Bizim Ankarada eski avcılık 

şampiyonu bir Katiboğlu Molla e
fendim.iz vardır. 

Bir gün oturduk. Ne konuşalım? 
Her avcı kendi köpeğini methet. 
meğe başladı. Molla efendi söz aL 
dı: 

- Benim bir köpeğim vardı, 

dünyada eşi bulunmaz. 
Ve şunu delil olarak anlattı: 
- Mamak şosesi yeni yapılmış. 

tı. Hem düzden giderim. hem ha. 
va alırım, dedim, yürüdüm. Şose. 
nin ortasında köpeğim Eerına etti. 
Zahir, dedim, bir koku aldı, tav. 
san veya keklik dolaşmış olacak. 
Öyle ya. Yeni şosenin ortası düm. 
düz, ne olabilir? Köpeği çağırdım, 
gelmedi, köpek donmuş kalmış. 

Kuyruk düz, bir bacak havada, 
burun yerde, gözler bir adım iler. 
de. Habire ferma eder. Bire köpek 
gel! Gelmez. Bire köpek boşuna 

ferma ediyorsun! Aldırmaz. Beni 
de bir merak aldı. Kumlan biraz 
eşeledim, köpek daha çok ferma 
ediyor. Allah Allah! Köpek ora. 
cığa çivilendi kaldı. Biraz daha e~ 
şeledim. Köpek bayılacak. Daya. 
namadım, n~ olursa olsun, yarın 
gider nafia müciüri.ine doğrusunu 
söyler, tazmin ederim. değirmen. 
ciden bir kazma kürek aldım. 

Kazmağa başladım. Ben kazdık. 
ça köpek fermasmı arttırıyor! Olur 
şey değil. Değirmenciler de şaşıp 

bakıyorlar. Tam bir bucuk metre 
kazdım. Köpek birdenbire atılıp 

aportlamasın mı? Acaba ne diye 
köpeğin ağzındakini aldık. baktık, 

ne görelim, yol yapılırken işçilerin 
birinden düşmüş olacak. bir eski, 
fakfon sigara tabakası. Tuhaf şey!. 
Sigara tabakasına benim köpek 
ferma etmez. Ne olsa gerek? Bir 
de ne göreyim? Tabakanın ustün. 
de bir keklik resmi yok mu? Me. 
ğer köpeğim bu resim kekliğin 

kokusuna ferma ediyorınuş! 
Bizim Molla efendi Şeyhin ye. 

duğu besbelli idi. 'ft( 

•• 
U çüncü Hikaye : 

İki arkadaşın iddialaştıkla
rı bir avdayız. İkisi de birbirine 
muziplik yapmaktan ged kalmaz. 
Az vuran çok vuranla bize bir zi
yafet çekecek. Akşam üstü yorgun 
argın geldiler. Birinde beş keklik, 
ötekinde on dört. Fakat bahsi kay. 
beden hiç aldırmıyor. 

- Bahsi ben kazandım, arkadaş 
bir tek bile vuramadı, yolda yal. 
vardı, aman, dedi, bu sefer bana 
kazandır. Ben de ona on dört kek. 
lik verdim. Eğer benimle alay edip 
durmasaydı işi gizli tutup kimse. 
ye söylemiyecektim. 

Demesin mi? Öyle kuvvetle irl
dia ediyordu ki öteki bile şaşmağa 
başladı. 

- Nasıl is bat edersin? dedik? 
- Kolay, dedi. Benim huyum. 

dur, ben vurduğum keklikl&re ni
şan koyarım. Mesela bugi.in vur. 
duğum kekliklerin dill&ini kesip 
sakladım. Bakın benimkilere! 

Baktık. Beşinin de dilleri yoktu. 
- Bir de bakın onunkilere! 
Baktık. On dördünün de dilleri 

yok! 
Büsbütün şaşıran arkadaş saf saf 

mırıldandı: 

- Bunların dilleri ne olmuş? 
- Nah işte hurda! 
Çantasının yan cebinden on do. 

kuz tane dil çıkarıp uzattı. Ve cid. 
eli bir tavırla söyledi: 

- Ver kekliklerimi, çek ziya. 
feti! 

Afallıyan arkadaş birdenbire 
kendine geldi ve elini dizine vura. 
ra.k haykırdı: 

- Tüüü! Allah cızırtını vermi. 
ye! Şimdi anladım. Öğleden sonra 
bir ağacın altında şöyle biraz şe. 
kerleme kestireyim dedim. Ben u. 
yurken gelmiş. kekliklerin dilleri. 
ni kesip aşırmış! 

D ördüncü Hikaye : 
Nenek Cehriliği'nde avla. 

nıyoruz. Kekliği bol bir meşeliğe 
düştük. Bir hizada duruyor·ız, kö. 
pekler meşeliği anyorlal". Sağım. 
dan bir keklik uçtu, soluma geçin. 
ce attım, düştü. Keklik düştükten 
sonra bir silah daha patladı. Adı 

lazım değil, Sağımdaki arkadaş 

haykırmağa başladı: 

- Ben vurdum, o keklik benim
dir, sen benden sonra attın, ver 
kekliği.mi! 

- Aman birader bağrrma öyle, 
bir keklikten ne çıkar; al! 

Kekliği telaşla aldı, sağ cebine 
koydu. Vakit dardı, boyuna kek. 
lik kalkıyordu. Meşeliği aştık, bi" 
raz ileri gittik. Bu sefer yine sa. 
ğımdan soluma doğru bir keklik 
uçtu, attım, düştü. O arkadaş yine 
haykırmağa ~aşladı: 

- Amanin, amanin! Cebimdeki 
keklik uçtu! 

- Uçtu mu? Tuhaf şey! Nereye 
gitti gördün mü? 

- Şimdi sen vurdun! 

Meğer benim ilk attığım isabet 
etmemiş, ihtimal tapa çarpmış, 
kekliği sersemletmiş, cepte kendi. 
ne gelince tekrar uçmuş. 

- Azizim, dedim. Deminki ney. 
se ne, fakat bu sefer gel"çekten se. 
nin kekliğini vurdum, al malını. 

- Yoo! dedi. Demin ben senin 
hakkını almıştım, vurmadığımı 

biliyordum. Hak yerini buldu. 

B eşinci Hikaye : 
Çil avındayız. Köpeğim ma. 

rüetini arttırdı. Boyuna kaldın. 
yor, vuruyorum. Fakat yanımdaki 
arkadaşım • ki o günlerde tanış. 
mıştım • benimle beraber atıyor 
ve ben vurdum diye alıyor. Utan. 
cımdan ses çrkaramıyorum. Bu 
tertiple belki sekiz on çilimi aldı. 

TAN ··-· _ ........... -.... , . . i Küçük Memleket Haberleri i 
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TRABZON DA: 

Fındık tarım satış kooperatifi Sürmene 
pazarlarından ~00 bin kilo :fındık satın al
mıştır. Kooperatifin serbest müdahale yo. 
lu ile pazarlardan ve piyasadan mtibayaa
da bulunması piyasanın inkişafına yol aç
mış, fiyatların 13 - 14 kuruştan 17 kuruşa 
yükselmesinde Amil olmuştur. 

Son hafta içinde kooperatif ve ihracat 
tüccarları Londraya bir hayli satışlar 
yapmışlardır. Köylü müstahsil fiyatların 

yükselmesinden son derece memnun bu
lunmaktadır. 

AYANCIKTA: 
Yeni ve asri bir liman dairesi insa ve 

küşat resmi icra edilmi~tir. 
MALATYA DA: 
Halkevi, 30 nisana kadar devam edecek 

olan kış programını tatbika başlamıştır. 

Bilhassa her hafta kıymetli konferanslar 
verilmektedir. Halk ve devam eden hemen 
hemen bütün memurlar bundan çok istifa
de etmektedlr. 

Devair rüesası da, kendi dairele1·ine ait 
mevzuata dair Halkevinde hasbihallerde 
bulunmaktadır. 

HENDEKTE. 
İlk defa sekiz ay evvel tesis olunıın biç

ki ve diklşevl bir sergi açmıştır. Muallim 
Bayan Ulviyenin talebesini kısa bil· za
manda çok iyi yetiştirdiği görül.mü~, bütün 
eserler çok beğenilmiştir. 

ADANAOA: 
Nafia idaresi. Cakıt köprüsünün inş3sını 

ihale etmistir. Köprü 90 bin liray:• YTlal 
olacak ve 300 günde bitirilecektir. 

BALI KESiRDE: 
Kömür buhranı vardır. Bazı kömürcü

lerin ellerinde stok mevcutsa da bunlar, 
Belediyenin narh koyması üzerine, malla
rını saklamışlardır. Köylerden kömür 
gelmemektedir. Zira köylüler, orman mü
dürlüğünün miisaadc5indcn istifade ederek 
kömür yakmamışlardır. 

SILiFKEDE: 
Bakkal Ali Demlrtaşın dilkkAnın:ı gece

leyin girip 40 lirasını çalım Azmi Kaylan, 
Tur Hasan Taşkıran, Tur All Taşkıran, Ali 
Tüntill ismindeki çocuklar cürmü meşhut 
mahkemesine verilmişlerdir. Azmi üç, Tur 
Hasan ve Aliler birer buçuk ay hapse mah
küm olmuşlar, Ali Tüntül yaşı küçük ol
duğu için şimdilik serbest bırakılmıştır. 

MENEMENDE: 
Uzunhasanlar köyünde Şeytan Mehme

din 13 yaşındaki oğlu Hüseyin, dolu tü
fekle oynarken, Süleyman oğlu 6 yaşında 
GUlseni kaıacn öldürmüştür. 

e 103 bin liraya mal olan iyi tçme su
yu tesisatı bitmiştir. Yakında muvakkat 
kabul muamelesi yapılacaktır. 

KUtatıyada: 

Veteriner işleri üzerinde oldukça geni~ 
çalışmalarda bulunulmuştur. 

Armutlu, Köprüören, Altınbaş ve Ö -
rencik nahiyelerindeki aşım duraklarının 
inşaatı bibnlııtlr. Buia mübayaaın için 
köy bütçelerinden ayrılan 6000 liradan 
çekilen 1720 lira ile 47 buğa satın alına
rak bu duraklara yerleştirilmiştir. 

Aşım istasyonlarında hayvan yetiş

tirilmesi, bakılması ve gıda usullerini 
öğretici kurslar da açılmak üzeredir. 

15 bin liraya mal olacak olan hayvan 
pazarının mühim bir kısmı ikmfil oluna
rak hayvan alım ve satımına başlanmış
tır. 

Beyoğlu Merkez Nahiyesi 
Müdürlüğünden : 

İtalyan tebaasından Madam Mari 
Anjelin ba tapu mutasarrıf bulundu
ğu Beyoğlu Meşrutiyet caddesinde 
eski 21, yeni 207 No. lu evi; hiçbir 
hakka istinat eylemeden muhtelif 
kimselerin işgal ey !ediği beyanı ile 
mezkur gayri menkulün 2311 No. lu 
kanun hükümlerine tevfikan tahli
yesi hakkında Avukat Salahattin A
küren tarafından vaki müracaat ü. 
zerine icra kılınan tahkikatta: 

r 
'BORSA 

-~ 

1 
1 

Londra /' 
Nnyork 
Parla 
Millno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 

Brf\ksel 
Atına 

Sotys 
Prag 
Madrfd 
Varso..-a 

Budapefte 
BOkret 
Be.lçad 
Yokohama 
Stoltholm 

M01kova 

CJMLll!'R 
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5.2375 
130.36 

!!.9675 
G.825 

29.30 
69.25 

21:;-75 1 
0.97 
1. 125 1 

13.1105 

23.8075 
0.91875 
3.175 

31.62:; 
3\.175 

ESHAM VE TAııvft.A'f 

1 
Ergani Hl.70 
Sıvas-Erzurum 2 lıl.-

1 
Sıvas-Erzurum 3 1 ll.-
Sıvas-Erzurum 4 19.-
Sıvas-Erzurum 5 19.-

\..,_ _ __ , __ _) 

Sarıyer Sulh İcra memı;rluğun. 

dan: Bir borçtan dolayı haczedL 
lip paraya çevrilmesine kar:ır veri
len Cemilin Sarıyerde Mesarburnun
da eski 12 yeni 5 No. lu 49 40 met. 
re murabaı sathındaki hali bir ar-1 
sanın 8 hissede 3 hissesi açık arttır
ma suretiyle satılığa çıkarılmıştır. 

Kıymeti ehli vukuf tarafından ta
mamına 177 lira 60 kuruş ve üç his-
sesine 66 lira 60 kuruş kıymet tak. 
dir edilmiştir. 

Şaııtnamesi 10/12/939 tarihinde 
divanhaneye talik olunmuştur. 

Birine! arttırması 8/1/940 tarihi. 
ne müsadif pazartesi saat 14 den 16 

ya kadar icra dairesinde yapılacak
tır. 

Arttırmaya girmek istiyenlerin mu
hammen kıymetinin % yetmiş be. 

şi nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın mektubunu hamil bu
lunmaları lazımdır. 

Vergi. tenviriye, tanzifiye ve va. 
kıf icaresi borçluya, yirmi senelik 
taviz bedeli müşteriye aittir. 

Birinci arttırma:.la muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bı.:1-

madığı takdirde ihale on beş gün 
daha uzatılarak 24/1/940 tarihine 
müsadif çarşamba günii saat 14 den 
16 ya kadar 2. ci arttırması icra o. 
lunacaktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla sair a
lakadarların ve hususile faiz ve ma. 

sarife ait iddialarının tevsiki icin 
yirmi gün zarfında müracaat ederek 

kaydettirmeleri ve aksi takdirde 
haklarında tapu sicillerile tevsik e. 

dilmedikçe paylaşmadan geri bıra
kılacakları ve daha fazla malfunat 
almak istiyenlerin dairemizin 938/ 
315 No. lu dosyasına müracaat etme. 
leri ilan olunur. 

ı- Tektaş Pırlanta -1\ 
Altı kıratlık temiz bir tektaş 71 
birincikanun perşembe günü 
Sandal Bedesteninde müzaye. 
de ile satılacaktır. Bedestende 
teşhir edilmektedir. 

Beyoğlu İkinci Noterliğinin 11394/ 
10452 No. ve 12/10/939 tarihli mu. 
kavelenamesile ve mülk üzerinde 
hakkı tasarruf ve temellükü mübey-

KA YP - Okullar Güneşi yedinci yin her hangi bir vesika :braz edil-
meden yalnız Belediye harcı vern- sınıfından aldığım tasdiknameyi kay 
mek suretiyle adresi meçhul Andon bettim, yenisini aldığımdan hükmü 
ismindeki kimse namına müstecirle kalmadığını bildiririm. 
mukavele akit olunduğu anlaşılma. Ayhan Altınterim 
sına binaen mucir Andonun adı ge. 
çen ev üzerinde her hangi bir hak- İstanbul Asliye üçüncü hukuk 
kı varsa beyan ve ispat eylemek Ü- mahkemesinden: Kocası Salimin ta. 
zere tarihten itibarım on beş gün rihten 25 sene evvel Mithat paşa va. 
zarfında Beyoğlu Merkez Nahiye purunda vinççi iken Ruslar tarafın
müdürlüğüne müracaatı lüzumu teb- dan esir edilerek bir daha dönmedi. 
liğ makamına kaim olmak üzere i- ğinden ve şimdiye kadar hayat ve 
lan olunur. mematından bir haber alınamadığın

Derken bir otluğa girdim. O ke
narda öteki arkadaşlarla seyredi. 
yor. Dört çil daha vurdum. Bu se. 
fer ne attı, ne ben vurıium, dedi. 
Ben iki keklik uzattım. 

- Buyurunuz payınızı. Yarı va
nya. 

- Fakat ben atmadım ki. 
- Zarar yok. Sabahtanberi or. 

taklaşa avlanmıyor muyuz? 
Kıpkırmızı oldu. Ben şakaya 

vurdum. Gülüştük. 
Altıncı hikaye: 
Fakat günümüzü hikaye ile ge. 

çirecek değiliz ya. Ben size vaadet. 
miştim: Elbasanlı Ali baba kekliği 
nasıl pişer, onu anlatacağım. 

(Alt tarafı yarın) 

dan bahsile gaipliğine karar veril. 
mesi hakkında Şerife Atak tarafın. 
dan mahkemenin 38/1606 No. lu 

dosyasile kızı Kadriye ve Beyoğlun
da Emin camii mahallesi Cedidiye 

sokak 8 No. da Mustafanın evinde 
mukim iken halen ikametgahınm 

meçhuliyeti tahakkuk eden mumai
leyh Salim aleyhine açılan davanın 

muhakemesi sırasında: Müddaaleyh 
Salimin hayat ve mematı hakkında 

malumatları olanların mahkemeye 
müracaatla malUmatlarını bildirme

lerine karar verilmiş qlduğundan 

bermucibi karar Salim hakkında ma 

lı.imatı olan eşhasın altı ay zarfında 
mahkemeye müracaatları lüzumu i 
lan olunur. 

... 
" J 
? 
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POKER Traş Bıçaklan 
Dünyanın en iyi tr&§ 

bıçaklarıdır. 

Traş bıçaklan geldi. Her yerde bu. 
lunur, markasına dikkat ediniz. ,_ ................... : ................ ~ 

Gayrimenkul Satışı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verilen ölü 
Yakop Nişastaciyan uhdesinde bulunan Galatada Voyvoda caddesin. 
de Haraççı sokağı köşesinde 13/15 numaralı hanın yüzde altmış his
sesi açık arttırma suretile 16/1/940 tarihine müsadif Salı günü saat 
10 da satılacaktır. Yüzde yetmiş beşi bulmadığı takdirde birinci art. 
tırmada en yüksek bedel verenin taahhüdü baki kalmak şartile ikin
ci arttırması on beş gün sonraya gelen 31/1/940 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 10 da icra edilecek ve icra iflas kanununun 123 
ve müteakıp maddeleri mudbince en çok arttırana ihale edilecektir. 

Tamamının kıymeti 42-000 lira olup satılan hissenin miktarı kıy. 
meti de (25200) liradır. Dellaliye resmi, ihale pulu yirmi senelik ta
viz bedeli müşterisine ve satış gününe kadar bilumum vergiler tere
keye aittir. Arttırmaya girebilmek için yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçesi yatır!llak lazımdır. 

Tafsilat : Bir mahzen bir bodrum bir zemin katı ve üzerinde beş 
kat ve bir de daraça katını havidir. Mahzen katında kalorifer daire~ 
si ve kömürlük bodrum katında medhali Haraççı sokagmda olmak 
üzere bir mağaza ile mahzen katı methali ve zemin katında medhali 
Voyvoda caddesinde olan ve banka tarafından işgal edilmiş bir dai. 
re ile han medhali vardır. Birinci katta dört oda bir kahve ocağı, bir 
hela vardır. İkinci katta altı oda bir musluk mahalli ve koridorda 
camekanlı bir oda vardır. Üçüncü katta beş oda bir musluk mahal. 
li vardır. Dördüncü katta ve beş inci kat ta ikinci katın tamamen 
ayni ve daraça vardır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklılann 
gayrimenkul üezrindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi giin içinde mahkemeye bil. 
dirmcleri aksi halde paylaşmadan hariç kalacaklardır. 

Bina tamamen kargir olup kalorifer, asansör, terkos, elektrik ve 
havagazi tesisatı mevcuttur. Bundan başka satış bedeli ile dellfiliye 
resmi ve 20 senelik taviz bedeli ve ihale pulu tutarının ihale tari
hinden itibaren beş gün zarfında mahkeme veznesine yatırllması ıa.. 
zımdır. Yatırılmadığı takdirde icra ve iflas kanununun 131, 132 ve 
133 cü madeleri ahkamı tatbik olunacaktır. 

İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu dördüncü 
sulh hukuk mahkemesine gelmeleri ve gezmek istiy·~nlerin han ka-
pıcısına müracaat etmeleri ilan olunur. (22450) 

Devlet Şurası Reisliğinden: 
1 - Devlet Şılrasında münhal bulunan ikinci sınıf mülazımlıklar fçin 20 bfrfn

cikanun 939 çarşamba günil saat 14 de Ankarada Devlet Şılrası binasında müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

2 - İmtihana girebilmek için Hukuk veYa İktısat Fakilltelerl veyahut Siyasal 
Bilgiler okulu veya bunlara muadil olduğu Maarif Vekaletince tasdik edilmi5 o
lan yabancı memleket fakülte ve yüksek mekteplerinden mezun olmak ~arttır. 

3 - İmtihana gireceklerin yaşları 30 u geçmiş olmıyacaktır. 
4 - İmtıhanda mu\•affak olacakl3rın memuriyete alınmaları memurin kanunu

nun 4 cü maddesinde yazılı sart ve vasıflan haiz bulunmalarına bağlıdır, .ı-
5 - İmtihanda muvaffak olanlara 30 lira asll maas verilecektir. 452., 

6 - imtihanda muvaffak olanların başka bir müesseseye devam etmiycceklerl 
ve ettikleri takdirde müstafi addolunacakları hakkında bir taahhütname vermele
ri şarttır. 

7 - Müsabaka imtihanı asağıda ya.7.ılı mevzulardan yapılacaktır: 
A - Esas Teşkilat hukuku 
B - Umum! surette idare hukuku ve bilhassa a~ağıdaki kanunlar 3546 sa-

yılı Devlet Şürnsı kanunu .( 
İdari kaza nazariyatı 
Ttirkiye Cilmhuriyeti teı;kil!ıtı 
Memurin kanunu 
Memurin muhakemat kanunu ve bu t~le alAkalı diğer kanunlar 
Vilayet idaresi ve idarei umumiycyi vilayet kanunları 
Belediye kanunu 
Madenler hakkında mevzuat 

C - Maliye 
8 - İmtihana girmek isteyenler nilfus novıyet cüzdanları ve tahsil vesikaları ve 

iki kıta vesika fotograflarile birlikte :.>rzu halle 18 Birinlikllnun 939 günü akşamına 
kadar Devlet Şürası umumi kii.tipliğ•ne müracaat eylemeleri. (9727) 

Gümrüklerde Eşya Satıhyor _, 
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

9198 kilo sargılık kağıt, 246 kilo vernikli boya, 1257 kilo demirden toka, bavul 
kilidi ve boya kutusu, 241 conta, 215 kilo pirinç boru 143 kilo eksi süt, 780 kilo oto 
tekerleği, 89 lastik mensucat, 241 kilo hasır örgülü damacana, ~ise 495 kilo pa
muk ipliği 956 kilo sırlı abdeshane takı mı, 2353 kilo 500 gram pirinç kurşun bo
ru ile miicehhez bakır tel. 262 kilo bıçak bileme makinesi, 29 kilo sinema filimi ve 
radyo aksamı, 1124 kilo demir m9kine aksamı ve yazıhane dolabı, 1182 Jdlo ağaç
tan taban ve metre, 1051 kilo p3mu't üstüpü, pamuk e~ya, 208 kllo dinamo, 137 :ti
lo 500 gram völüsplt dıs lastiği, :i37 kilo ka sarlı, basma halinde pamuk mensucat, 
2179 kilo mukavva ma~ura, 1324 kilo cilftsız ildi düz mukavva, 162 kilo ::ıleminyum 
şişe kapağı, 41,400 kilo gram pirinç hurufat ağaç çizgisi, 27 kilo bnğalit eşya, 1016 
kilo ildi demir tel, 988 kilo karbunat dö mağnezyüm, 925 kilo 500 gram demir çiV:, 
2586 kilo ağaç kundura çivisi, 9R kilo yün ipliği, 88 kilo demirle mürettep selliloit
ten demir sac masası, 98 kilo yün ipliği, 2 4 kilo 500 gram büyük kapta çay, 70 kilo 
boyasız vernik, 113 kilo 400 ~ram kaynamış bezir yağı, 18 kilo tutya mamülfatın
dan çiçeklik, 17 kilo 800 gram pirinç ile mürettep porselen sigorta, 16 kilo 400 
gram örme pamuk fanila, 974 kilo binek otomobili, iç ve dış lastiğlle beraber. Yu
karıda kilo Ye isimleri yazılı eşyanın satışları 12 - 14 - 18 - 20 - 22 - 25/1:."!/939 
tarihlerinde Eminönü hali antreposu dahilindeki gümrük satış müıii.irlilğiındc yapı
lacaktır, tafsilfıt adı geçen müdürlük ilan tahta!;ında yazılıdır. TL. 23219 (!lDSfl 
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Bütün mütehassıs diı tabibleri· 
> 

RADYOLiN 
di' macununu tavsiye ediyorlar? Çünkü: 

RADYOLIN 
Dişleri beyazlahr. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. Diılerin 

çürümesine mCini olur. 

Ağız kokularını 

defeder 

Sabah, Öğle ve Akşam her 
yemekten sonra günde 

üç defa f1rçalayınız. 

Muhtelif sergilerden 
18 diploma, 24 altm 

madalya 
kazanmıttII 

dalına kullaıunu.. 

Müsabaka İle Memur Ahnacak 
Türkiye İş Bankasından ~ 
1 - Banakamızın muhtelif şubelerinde çalıştırılmak üzere müı:ıabaka 

ile 15 memur alınacaktır. Müsabaka imtihanları 25 birinci kanun 1939 
pazartesi günü Ankara, İstanbul ve İzmirde yapılacaktır. 

2 :._ İmtihana girebilmek ı\in: 
a) Laakal lise mezunu olmak. 

b) On sekiz ya§ından aşağı ve otuz yaşından yukarı bulunmamak. 
c) Askerliğini yapmış olmak (Askerliğini henüz yapmamış olanlar 

muvakkat memur olarak alınac~k.lardır.) 
3 - Yukarıda yazılı evsafı haiz olan taliplerden tahriri imtihanda 

muvaffak olanlar berayı tecrübe on beş gün maaşsız olarak çalıştırılır
lar. Bu müddetin hitamında mesaileri itibarile de iyi not alanlar barem 
kanununda muayyen tahsisatla kadroya alınırlar. 

4 - Muvaffak olanlar arasıııda ecnebi lisanı bilenler tercih olunur. 
5 - İmtihan neticesinde Banka hizemtine alınacak 15 memurdan 

başka muvaffak olanlar, muvaffakıyet derecelerine göre Müessesede 
açılacak münhallere sıra ile alınacaklardır. 

6 - Taliplerin en geç 20 Biıinci kanun 1939 çarşamba gününe kad ar 
Ankarada Umum Müdürlük Memurin Servisine, İstanbul ve İzmirde 
Şube Müdürlüklerine vesa:klerile birlikte müracaatta bulunmalan ilan 
olunur. 

İstanbul Asliye 
mahkemesinden: 

!kinci Ticaret 
İstanbul Asliye 

Saç Bakımı 
güzelliğin en birinci tartıdır. 

istanbu; Defterdarhğından : 
• Arnavutköyünde Birinci caddede 15 numaralı ve 300 lira muhammen senelik icarlı 
Voli mahalli kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

Arttırma; 21-12-939 Perşembe günü saat on dörtte Milli Emlak Müdürlüi{ünde 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 22,5 lira muvakkat teminatla mu-
ayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. (10073) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdüı:lüğünden : 
27-11-939 tarihinde açık eksiltme usulile ihalesi evvelce il~n edilmiş olan ve 

muhammen bedeli "lki bin seksen - 2080., lira ve muvakkat teminatı "156 - yüz 
elli altı lira., olan asgari yedi ton azami on ton benzinin lhaesi talip zuhur etme-
mesi hasebile 7-12-939 tarihine tehir edilmiştir. • 

isteklilerin bildirilen tarihe rastlıyan perşembe günü !-:aat on beşte Galata rıh
tımındaki umum müdürlük binasında toplanacak olan satın alma komiı::yonuna 
müracaat etmeleri ilan olunur. (10086) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Mülga Rıhtım Şirketi obligasyonlarının 67 No.lu faiz kupon bcdellerı l - 12-939 

tarihinden itibaren idaremiz tarafından tediye edllcceğinden kupon hamillerinin sa
lı ve perşembe günleri saat 14 - 16 ve cumartesi gi.ınleri de saat 10 - 12 arasında 
umum muhasebe müdürlı.iğilmüze müracaatları illin olunur. (10007) 

~ . ·----.. 
Devlet Denizyolları İşletmesi 

Umum Müdürlüğü İICinları 
l - İdare memurlarına yaptırılacak elbise için muktazi kumaslar acık eksilt
"'lleye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 4104 Ura olup muvakkat teminatı 307 lira 80 kuruştur. 
3 - Eksiltme i<larc merkezinde miiteşekltil alım satım komisyonunda 15 K. evvel 
939 tarihine mUsadif cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 
1 - Bu işe ait şartname hergün malzeme müdürlüiilnden alınabilir. (M77) 

........... ! ............................. .. 

TAN 
.tlfi._ ................ ı ........................ r-. 

Yarın Akşam Beyoğlunda 

KEMAN SADİ 
SALONUNDA 

Eski Darüttalimi Musiki azasından 

H. ZEKl'nin 
Sanat hayatına intisabının 20 inci yrlı pek muhteşem 

bir programla kutlulanacaktır. Tel. 43776 
Ma.sa mevcudumuz pek az kalmıştır. 

•r ...................... ı~ 

~ Oeylet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi i l anları 
Muhammen bedeli 13300 lira olan 25 adet 6 No.lu pulzometre 29-1- 1940 Pazartesi 

günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacakbr. 
Bu itıe girmek isteyenlerin 997,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve tcklülerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliline 
vermeleri Jltzımdır. 

6- 12 - 939 ------
BAŞ, DIŞ, NEZLE: GRiP: ROMATiZMA 

Nevralji, Kırıklık ve bütün ağnlanmzı derhal keser 

İcabında günde üç kaşe alınabilir. 
ller yerde pullu kutulan ısrarla 

isteyiniz. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da Te- - - - - - -
sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (10024) 

* * Muhammen bedeli 3545,36 lira olan 9170 adet muhtelit bUyUklükte Osram, Tungs-
ram, Luma, Philips veya bu markalara muadil olduklarına dair salAhiyetli maka
mat taralından verilmiş vesika ibraz edilen diğer marka ampül 14-12-939 perşembe 
günü saat 15 de Sirkecide 9. İşletme binasında A. E. Komisyonu tarafından açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanun! vesikalarile ve 265,91 Ura teminatla komisyo
na müracaatları lazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmekte-
dir. (9848) 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki 
hastalıkların mikroplarım kökünden temizlemek 

ıçın H E L M O B L ö kullanınız. 

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

bozmak ve bozarken yanm.ak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumların, mesanede taşların teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavilcştirir. 

Sıhhat Vckaletınin ruhsatmı haizdir. HER F.C7.ANF.fffi~ RTTLTTNTT'R. 

SAÇLARINIZOA HİÇ KEPEK 

<::)~ BIRAKMAZ ~4 

~tiiMf' s\ rv~~ 

lstanbul Belediyesi . ilanları 
Tem inat Tahmin 
miktarı bede il 

L. K. L. K . 

9 120 Taksimde Mete caddesi sokağında 8/1 N. lu kışla methali ya
nındaki mahallin kiraya verilmesi. 

300 4000 Taksimde Cümhuriyet caddesinde 16/1 - 16/2 N. lu stadyom 
sahası ve bir büyük oda ve gise yeri. 

18 240 Taksim Panorama cad. 10 N. lu mağazanın kiraya verilmesi. 
27 360 Taksim Cümhuriyet caddesi eski topçu kışlası so. 12 N. lu 

kışla altındaki dükk~nın kiraya verilmesi. 
27 360 Taksim Cümhuriyet Cad. Eski topçu kıstası altınqa 6 N. ma

ğazanın kiraya verilmesi. 
135 1800 Taksim Cümhuriyet Cad. sokağında 2 N. lu mağazanın kira

ya verilmesi. 
22,50 300 Taksim Panorama geçidi sokağında 4 N. lu mağazanın kiraya 

verilmesi. 
4,50 60 Taksim Ci.imhuriyet Cad. sokağında 14/3 N. lu bir od!illın ki-

raya verilmesi. 
9 120 Taksim eski Topçu kışlası sakalında Panorama geçidinde 6 N . 

lu mağazanın kiraya verilmesi. 
4,50 60 Taksim Panorama geçidi So. 12 N. lu dükkanın zemin katta 

ulak bir odanın kiraya verilmesi. 
İlk teminat miktarlan ile tahmin 1:-edelleri yukarda yazılı emlak ayrı ayrı açık 

arttırmaya konulmuştur. İhale 13-12-939 Çarşamba günü saat 14 de Daimi Encü
mende yapılacaktır. 
Şartnameler Zabıt ve Muamelat Mi.idürl üğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk 

teminat makbuz veya mektupları ile"ihale günü muayyen saatte Daimi Encümen-
de bulunmaları. (9828) 

Hersene aldığınız ve ~eğendiğiniz 

Maarif 
SAATLİ 

Duvar 

.. 

Takvimi 
B u y ı l dah a mükemmel bir surette çıkt ı 

Fakat aldanmamak ve yerine l?aşka takvim almamak ıçın 

Maarif Takvimi 
Adına bilhassa dikkat etmelidir. 

MAARİF Takvimindekı yazılardan bazıları :· 
T ak~ime dair her türlü malumat, vakitler, mevsımler. fır.tınalar, hava dc-

gı ~melt-ri. gün~~in burclara tahavviilleri. 
/\rabi, rumi aylar, bayramlar, mı:li günler ve tatil ~ünleri. 
Cünlnin tarihi;· M ühim dünya tarihleri, Tiirk tarihi ve inkılap tarihi, 
Faydalı ~özler Vl" darbımrsellC"r ... 
366 ~tizel hikayeler V(' latifeler 36() maniler Vl' hır çok lüzumlu V(' 

faydalı bilgiler ... 
Bu e~siz ve emsalsiz takvimin mer kezi: İstanbul l\harif Kit;qıhan•·sidir. 
i\ldanmamak için bilhassa; MAA l~İF TAKVJMJ adııı.ı dıkk .ıı .-ınw l idir. 

. inh~sarlar Umum Müdürlüğ~ . ll6nları 
I - Değiştirilen şartnamesi mucibince Linotip ve İntertype yazı dizme makinesine 

27-XI-939 tarihinde teklif olunan fiyatlar haddi !Ayık görülmediğinden i:ı yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

rI - Muhammen bedeli si! 8000 lira rnu,·akkat teminatı "600,, liradır. 
III - Pazarlık 18-XII-939 pazartesi giin ü saat 14 de Kabatasla levazım ve müba

yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden para~ız alınabilir. 
V - Fiyatsız teklif ve kataloklar ihale gününden en az bir hafta evveı tetıOK 

edilmek üzere tütün fabrikalar şubesine verilecektir. 
VI - Münakasaya girecekler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte% 7,5 güven-

me parasile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. (10077) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhammen bedelleri 31000 ve 720 lira tutan 200000 litre Mi ve 4000 litre 
oktanlı benzin kapalı zarf usulile satı alı nacaktır. • 

2 - Muvakkat teminat (2379) liradır. 
3 - Eksiltme 15-12-939 cuma günü saat 15 de Metro Han binasının oe,sinci ka

tında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait şartnameler idare veznesinden 159 kuruş mukabilinde tedarik 

edilebilir. 
5 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırlanarak saat 14 e 

kadar 7 nci kattaki komisyon katipliğine imza mukabilinde verilmiş bulunması 
lazımdır. (9907) 

Edirnede Kor Komutanlığından : 
Edirnede kor dokuzuncu '?Ubesinde çalışmak üzere 250 lira ücretle bir yüksek mi

mar alınacaktır. Atideki şerait ile birlikte bizzat veya tahriren Edirnede kor do
kuzuncu şubeye müracaatları. 

A - Yüksek mimar diplomasını ihraz etmek ve askerliğini yapmış bulunma1t. 
B - Kor rnıntakasında gösterilecek yerlere iki sene vazife göreceğine dair no

terlikçe musaddak taahhütname. 
C - Türk olmak ve ecnebi kadınla e·ıli bulunmamak. 
D - Laakal iki sene na!ia veya diğer inşaat işlerinde çalıştığına daJr bonservis 

ibraz etmek. 
E - Mahkı'lmlyeti bulunmadığına dair polisce musaddak hüsnü hal mazbata-

sı. (902) (9998) 

TÜRl<iYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

, 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 

Zir"~ ve ticari her nevi banka muameleleri 

t-
1 

e.:~~,· ~ = . 
Para Biriktirenlere 28,800 lira 

iKRAMiYE VERİYOR 
Ziraat lhnkasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile d~ağıdak.ı 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

Adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 

• 500 • 2,00{1 • 
• 250 • ı.ooo "' 

40 • 100 u 4,000 "' 
100 .. - .. .. 5,000 " 
120 .. 40 " 4,800 " 
160 • 20 .. 3,200 • 
DIKKAT~ Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lir adan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle veriJecektlı . 

Kuralar senede 4 defa, 1 EyUH, 1 Birincik anun, ı Mart ve ı Uazıran 
tarihlerinde (ekilecektir. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lfitfü DÖRDÜNCÜ, G11zetccilik ve 
Neşriyat T L. Ş. Basıldığı yer: T A N Matbaası 


