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MİLLET MECLİSİNDE 

MaarifVekiliDün 
Bazı Meseleıeri 

Fin ukavemeti 
ittikçe Artıyo r 

Etraflı izah Etti lngiltereHükümeti EinliindiyayaHarp 
MalzemesiGöndermeğeKarar Verdi Erken Tedrisat Kararının iyi Neticelerini, 

Yanhş Kitapların Tashih Edilmekte Olduğunu 

ve Programlarda istikrar Temini için 

Alınan Tedbirleri Anlattı 

llalllllll~~~~::::;;:--:::::;-::;:-::;-----:-::-

. AııKara, 6 (TAN Muhabiri Bildiriyor) -Maarif Vekili Hasan 
Ali Y ücel, Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında, Müs
takil Grup Reis Vekili Ali Rana Tarhan tarafından verilen "Yeni 

ders saa tleri ve müzakere zamanları", "Mektep kitaplarındaki 
yanlışlıklar,, ve " Ders programlarındaki İstikrar,, meseleleri hak

kındaki tenkitlere ait sual takririne karşı geni' beyanatta bulun
muştur. 
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Ders Saatleri Meselesi 
' Hasan Ali Yücel, ilk olarak ders 
saatleri meselesini ele almxş, gerek 
öğretmenlerin, gerek velilerin ço. 
cuklarımızın çalışmıya vakit, imkan, 
hatta yer bulamadıklarından dolayı 
ötedenberi şikayetçi vaziyette olduk. 
larını, 1934 senesinde kabul edilen 
bir kanunla müzakere saatlerini öğ_ 
leden sonraya almak cihetinin düşi.i.
nüldüğünü anlatmış, o tasavvurun 
bu defa tatbikine geçildiğini ve ma-
arif şul'asınm kararı üzerine bu şek-
lin sene başından itibaren rneriyete 
girdiğini söylemiştir. Vekil, sözleri. L 

~ -- . -

4~ 
# 

;:;> ~Al-J; 

~-"' .Jı!I"-
~ 

ne şöyle devam etmiştir: 
"Derse boşlama saatinin tesbitinde İzmir Şimalde, buzlarla örtülü arazide askeri harekat: Köpekler tarafından çekilen kızaklarla bir mitralyöz naklediliyor.~ 

ve İstanbi.ı1 gibi büyük şeh· leı-deki mü- -..--~~.....-------- .. 

·ka.ı..va~ .. .wJ''"n"°v .. 11..tınde:vetış- ITALYA 5Q TAYYARE GQ .. NDERDf• .----------------mek meselesi ehemmiyetle dikkate aldığı- ~ k 
mız bir cihet oldu. Münakale Vekilliğinin 1 . azy ı· 
$imendifer tarifelerinde yaptığı esaslı de
ğişme ve iltlvelcr, İstanbul vitılyetinin va-

ia~:n~~ ~::n~:i'n:!b~;;~~i~~~~~~a~:a~!~= F·ınler de Tanklarla Altında se yetişme imkAnlarını, ders senesinin da-
ha ilk günlerinde temin etmiştir. Bazı u-

Niçin Harp 
Ediyorlar? 

Maaril Vekili Hasan .Ali Yücel ı~:t::~:~;~~;::~!~:~;.;:;:~:;~ Taar· ruz Yapıyorlar Yaşl71Qn 
d~kuzluk büyükw bir wekseriyetin hesabına '3 

t~~!:~';:L:~·~::~:=:~:~·:.:~: · - Ruslar 
dan zlyanlarmı başka surette telfıfi ede- şı·mal Cephesı·nde Rus rek tahsillerine devam etmelerini daha 
muvafık bulduk. Bu mevzuda Aydın ve 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL ~~~:1 ~~~~~e~!~a!e~;~iy~=d~~i;.u!~~ Tazyı·kı• Ag"" ırJaşıyor 
ve Gebzeden Erenköy ve Haydarpaşaya 

N için harp ediyorlar? Uınu- gelen talebe gibi, daha uzaklardan da ge
lecekler zuhur ederse bunların derse ye

m i başlığı altında yaz. tişmelerini temin için tedrisata ba~lam:ı. za 
tnakta olduğum silsileye bu yazı manını öğleye doğru almak icap edecektir. 

Bunun da imkansızlığı meydanda değil 
İle nihayet vermek istiyorum. midir? 

Bundan evvelki yazımda İngiltere. "Başlanıa zamanlarının tesbitinde her 

Karelia'da Rusların Ağır Zayiata Uğradıkları, 

Finleri 15,000 Esir Aldıkları Bildiriliyor 
türıu ihti il L on d ra, 6 ( H ususi) - B ugün Finlandiya istiklale kavuş-de muhalif partinin yannki Avrupa .. . . m.a düşünerek "A ve B " olmak 
uzere ıkı tıp kabul edilmişti. Derse sekiz- masının yirmi i kinci yıldönürnünü tesit etmiştir. B u münase-

için hazırladığı programdan bahset. de başlandığı takdirde talebenin ekseriye-
tniştim. Geçen gün İngiliz Başvekili ti için güçlük bulunan okulların daha geç betle Cüm.hurr eisi Kallio radyoda bir nutuk söyliyerek Fin bir-
Chamberlain ile Labour parti şefi <Sonu Sa: 6, Sü: 4) lsveç Kralı GOSTAV V liğinin en büyü k kuvvet olduğunu anlattıktan sonra beyanatı-

~tlee arasında, ~vam Ka~a.ra.sın?a _. .. - .... ·-·--.... l na şu şekilde d evam etmiştir: 1 
t erey~ eden mun~aşa, hızı Ingı~ il -""\ 1 "Finlandiyanın dalına bir esas düş. I c h h • ı ı 
ercnın harp gayelerı hakkında bır 8 . . t h . k k 1 manı olmuştur ve bir kere daha o. u re 1 

derece daha aydınlatmıştır. Onun iZi a rı etme nunla mücadeleye amadedir." 
için bu. !azımda _b_u. müza~~~e~en f Leningr at emniyetinin hudut tadi- B tt 
\te İngılız Başvek~~ verdıgı ıza. r 1 Iini istilzam ettiği hakkındaki Sov- eya ft a Q 
hattan bahsetmek ıstıyorum. i e 

1
. 1 yet iddialarına işaret eden K:ı.llio 

Mr. Atlee Avam Kamarasında so. mı t e 1 ., şunları ilave· etmiştir: 
"';.or: Bh harı> gayelerimhi tayin s 1 yor ar • ye:!"~;::.~~==~;,~~:~!;:;:.;; Bu 1 un d u 
etnıeliyiz. Kafamızda yarın kurmak eylemiştir. Zira, Sovyetler bütün hu~ 

istediğimiz A"\.'Tnpanın bir fotografı Dün, Ankarada bulunan Alman istihbarat bürosu, ki bunun dut boyunca taarruz etmişlerdir. 
lngiltere Milyon olınalı ve bu gayeye varm ak için en 

1

, reisi ~faret ~e7etine de dahildir, üstünde kendi resmi damgası Finlandiya milleti, yalnız toprağını 
l>tatik yolun ne olduğunu tayin et. olan hır zarf ıçınd,e gazetelere ha.zı propaganda evrakı gönder- değil, ayni zamanda garp medeniye. 
ltteliyiz. Biz har pten sonra k iif.ük, M b h fi • ·ı b ıl tini de müdafaa mevkiinde olduğunu Ton Hacm"ınde Yen"ı 

ı! miftİr. at aa ar en ı e as mıt olduğu için pek geniş mik-
hüyük blitün milletlerin hiir r iyet ve I l b anlamalıdır.,, 
istikla1lerine hürmet edilen, hepsine 1 yasta tevz·İ edildiği an aşıı an u evraktan biri Rusça "Pravda,, I stiklal bayramı münasebetile ha.. Zırhlılar lnca Ediyor 
hayat hakkı tanıyan bir Avrupa kul'. gazetesinin bizim gazetemizin bazı neşriyatı aleyhinde ÇTkan bir riciyede bir resmi kabul yapılmış. A- 3' 

ltıak istiyoruz. Emperyalizmi t erket. makalesinin Türkçe tercümesidir. merika Cümhurreisi Mister Ro')se. 
lllek. hürriyeti dünyanın her tarafı. 1 Acaba Alman istihbarat bürosunun maksadı TAN gazetesini, velt bu münasebetle gönderdiği teb. 
tıa yaymak, ve bütün m ille tlerin 1 d _._ h h · h' O rik telgrafında Amerikanın derin Rusça Mr gazete e ÇııKaD er angı ır sitos'un yavelerinden 1 
tliinya kaynaklarından serbestçe ist i. 1 hürmet ve muhabbetini Finlandiyaya 
fade ettiklerini görmek emclir. deyiz . . dolayı dostumuz Rusyaya karşı bir polemik açmıya sevketmek bildirmiş ve şu sözleri söyle~iştir: 
'teni dünyanın istinat edeceği es:ıs. I midir? "Bu feci günlerin yerini daha me-
lar bunlar olmalıdır. Bu meselede Y azmıyacağız ! . İ sut başka günlere bırakacağını ve 
hiikümet ne düşünüyor? Hükumetin ~ Yalnız diplomatik ma .. z~ariyetle.r aras.mda tahrik haıkkınm da 

1 
bu mesut günler in Finlandiya mille. 

harp aayesi nedir? Hiikumet nasıl - k dk ' tine bütün Amerika milletin in tak-,.. j mevcut olup olmadığım ogrenme ıster ı • 
lıi.r sulhe razı ve hazırdn?" '· 1 dir ve hayranlığını celbeden siyasi ve 

(Sonu; Sa: Gj Sil: ,,.,. .. ___ ,, """""' ""Mn•R"" (Sonu Sa: 6, Sü: 1) 
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Londra, 6 (Hususi) - İngiltere 
Bahriye Nazır'ı Mister Churchill, bu
gün Avam kamarasında söylediği bir 
nutukla deniz harbi ve neticeleri 
hakkında mufassal ma!Umat vermiş
tir. Bu malumata göre, Alman tah. 
telbahirlerinden haftada vasati 2 -- 4 
batırılmaktadrr. Fransızlar tarafın. 

dan batırılanlar bundan hariçtir. Bü
t ün Alman ticaret malları limanlar. 

<Sonu Sa: 6, Sü : 6) 

Londra, 6 (Hususi) - Moskovada 
çıkan ve "Komünist Enternasyonal,, 
adını taşıyan Komintern gazetesi son 
nüshasında Romanyaya hücum eden 
bir makaleyi ihtiva etmektedir. Bu 
makalede Romanyadak.i ekalliyetle. 
rin fena muamele gördüklerinden 
bahsedilmekte ve Be.:;arabyadaki kar
deşlerin tazyik altında yaşamalarına 
müsaade edilmiyeceği anlatılmakta

dır. Makalede İngiltere ile Fransa, 
harbi Balkanlara sirayet ettirmiye 
teşebbüs etmekle itham olunuyor ve 
Rusya - Romanya karşılıklı ademi te
cavüz paktının yapılması çok lu:ı:um
lu görülüyor. 

EN SON DAKiKA 
Londra, 6 (Hususi) - tlç 

memleket, Finlandiya.ya silah ve 
mühimmat vermek sur2tıle yar
dıma karar vermişlerdir. Bun. 
lar İngiltere, İtalya ve Ameri
kadır. İngiltere, Finlandiyaya 
20 avcı tayyaresi vesait askeri 
malzeme gönderecekti!". 

İtalya tarafından gönderilen 

50 - 60 tayyare, Hehingforsa 
vasıl olmuştur. 

Amerika Cürnhurrelsi. Fin
landiyaya krediler açmak ve faz.. 
la mahsulleri göndermek için a. 
Iakadar lar la görüşm~ktcdir. 

Son Fin tebliğine göre, har. 
bin . başlangıcındanberl 80 Rus 
tankı tahrip ve zaptedilmiştir. 

Bugün Petsano mmtakasınd:ı ke. 
şif uçuşu yapan Rus tayyarele. 
rinden ilcisi düşürülmüştlir. 



İŞİN ŞAKASI 

Kokulu Film 
Yazan: NACI SADULLAH 

Kömür 
Buhranı 

Yokmuş 
I ---o- " 

r İstinaf Mahkemeleri 
Teşkil Edilecek 

7 - 12. 939 

. Talebelere 
Ucuz Yemek 

Verilecek 
-o--' 

Şimdi ba~ımıza bir de "kokulu 
film,, çıktı. Gazetelerde oku. 

mu!?sunuzdur: l'cni icat olunan bu 
filmlerin seyircileri, beyaz perdede 
geçen bllômum hadisatın kokulannı 
da duyacaklarmış. Şimdi, biz, Avru. 
padaki vukuatın seyircisi vaziyetin
deyiz: Ve A \'rupaya bakarken, bur. 
numuza kan, barut \'e ölli kokusu ge. 
liyor. Acaba oradaki milletler de 
"kokulu film,, mi çeviriyorlar dersi- Belediye, Müracaat 
niz? Bu yeni· icat olunan "kokulu ' 
riım,, hakkında izahat verenler: Edenlere Kömur Bulacak 

Yeni Yapılacak Adliye Saraymda Bu 

istimlak işlerine 

Mahkemeler 

Başlanıldı 

lc;in Şimdiki Vilayet ve 

Belediye Binaları de: 
"- Seyirciler, tam 40 bin çe~it 

koku du~·abileceklerdir!,, diyorlar. 

Bizim sinemalarda, bu rakam, sek. 
sen bine çıkacak demektir: Zira bi
zim ha\•asız sinemalarımız, - bir 
kısmı mide bulandıran, bil' kısmı da 
tatlı tatlı yürek gıdıklıyan - çe!it 
çeşit koku ile doludur. Binaenaleyh, 
filmin kokulariyle, iİnemaların ko. 
kularını birbirine ekllyerek ceme. 
derseniz, yekun, 80 bini bulur da, a. 
ıar bile ... 

Filmler, eskiden sade seyredilirdi. 

Sonra dlnlemeje baıladık: Şimdi de, 

hem seyredeceiiz, hem dinllyeceliz, 
hem de koklıyacatız ... 

Maamafih, bu, bizim memleket i. 
çin, yeni bir şey delil. Zira Amerika. 
da yapılan filmler, İstanbula gelince
ye kadar, zaten bayatlıyor, kokuyor. 
du. 

Bu yüzden biz az rrkokmuı film,, 
mi seyrettik? 

Nasreddin Hocanın; yaptıfı bir 
hatayı, aandalyasını pcırdatarak, 

gizlemek istlyen bir misafirine ver. 
dili cevabı hatırlarımız ya? Hoca: 
"- Yahu ... demif, haydi sesini 

benzettin: Fakat kokusunu nasıl sak.. 
lıyacaksın? 

Şimdi, ıinemılarda, halkı rahatsız 
edici kokular savuranların, böyle bir 
sualden korkuları da kalmıyacak. 

Zira, kokunun perdeden gelditlni 
iddia edecekler ve kendi hatalarını 
biçare artistlere yükliyeceklerdir! ' 

Hem bence, bu "kokulu film,, terin 
"so~uk,, olacaktan muhakkak: Zirn1 

bu filmler, - kokularının bozulma. 
ması için - frijiderlerde muhafaza 
edileceklerdlr! 

Fakat bu filmlerin çeşit çeşit ko. 
kuları, sinema salonlarından cadde. 
lere de savrulacağı için, sinema me. 
raklısı fukaralara gün doğdu demek. 
tir: Biçareler, bundan sonra seyre. 
demedikleri filmleri, hiç olmazııa bol 
bol koklıyabiJecekler .... 

Bundan böyle. lokanta kapılarında 
olduğu slbl, sinema kapılarında da, 
bollaşacaklannı göreceğimiz fakir \'e 
çıplak yavruların, birbirleriyle şöyle 
konuştuklarını da duyacağız: 

"- Ahmet be ... Bu film leş gibi 
gübre kokuyor: Gel öteki sinemaya 
gidelim!,, 

Bu arada, hatınma selen bir tav. 

siyeyi yapmaktan da kendimi alamı
yacağım: Zinhar, tlirkçe sözlU ve ko

kulu film çevrilmesin: Zira maalesef 

bizim biçare artistlerden bazılarının 

açlıktan nefesleri kokar! 

Tıbbi Müstahzarlar 
Hakkında Yewi Bir Kanun 
Ankara, (TAN) - Tıbbi müstah. 

zarlar kanununda bazı tadiller yapıl
ması hakkında yeni bir kanun lAyi
hası hazırlanmıştır. 

Öğretmenlere İlli 
Konferans V crild 

İlkokul öğretmenlerinin mesleki 
ve teknik bilgilerini arttırmak mak
sadiy le tertip edilen !konferanslara 
dün, şehrimizin beş muhtelif yerin
de birden 'başlanmıştır. 

Pasü korunma mevzuu üzerindeki 

lbu konferansları müfettişler vermiş 

ve geniş bir alaka ile dinlenmiştir. 

Ayni mevzua iki defa daha temas c.. 
dilerek öğretmenlerin pasif korunma 

hakkındaki malümatı tamamlana-

caktır. • 

Tapu ve Kadastroda Tayin 
Kartal tapu sicil muhafm Hür

rem, Kadıköy kadastro idaresine; İ!
tanbul tapu grup müdüriyeti mua
melat memurlarından Süleyman da 
onun yerine tayin edilmiştir. 

Yer Ayrılıyor, 
İstanbulda kok ve sömikok buhra. 

nı devam ediyor. Bir okuyucumuz 
bize yolladığı mektupta Kadtköy Gaz j 
hanesinden kamyonlarla ;uraya bu. 
raya kömür gönderild iği halde halka 1 
bir çuval bile kömür verilmediğini ve 
zıyordu . Bir muharririmız bu mek
tubu dün belediye iktısat müdiirlü. 
ğüne vermiştir. İktısat müdürü Saf
fet, muharririmlze vazıyet hakkında 
§Unları söylemiştir: 

Adli~·e VekAlcti, preRsip itibariyle istinaf teşki- yasını tavı;iye etmişlerdir. Vekalet, bunu da tetkik Pansiyon yapılacak 
latını kabul etmiş ve bu hususta hazırlıklara basla. " etmektedir. l\faamafih Adliye Vekaleti, İstanbulda v 1 mı~tır. htanbul gibi, davası çok bir şehirde münCc. a i ve Belediye Reisi L\ıtfi Kır. 
rit hakimlik tc~kilatı usulü tatbik edilince. tenıvi- eski hapishnne binasının yerinde yeni yapılacak o- dar, dün öğleden evvel üniversiteye 
zin işleri fevkalade artmı,tır. J\.daletin sür~tle inta. lan yeni adliye sarayında, istinaf te§kilatma göre giderek Rektör Cemil Bilseli ziyaret 
cını gaye edinen Vekalet, doıyaların toplanması su- daireler ayırmıştır. Nafıa müdürlilğil, dün yeni ya. etmiştir. Bu ziyarette yeni kurulacak 
retiyle davaların gecikmesini arzu etmediği i~ln, is. pılacak adliye sarayının yerine rasthyan 10 evin is. olan üniversite mahallesi ve talebe 
tinaf tc,,.kilatını ih ... ·a'-'a karar ··ermı· .. t·ır. t• l"k" k · d yurtları meseleleri de görüşülmüştür. -s ,, ,, • -s ım a mc ·arar vermış ve erhal işe de başlamıştır. L" 

Bazıları istinaf tetkilihnın yalnız İzmir, lstan. istimlak bedelleri İstanbul adliyesi tarafından der. utfi Kırdar, belediye ve vilayet ye-
bul, Ankara, Adana ılbl nüfuıu çok tehirlerde lh- hal tediye edilmektedir. ni yapılacak binalara geçtikten son. 

lll!!!!!~i!i!!!!!!!!!!!ii!!~~!!!i!!!!!!!!i!!!!!ii!!!!!!i!!!ii!!!!!!!liii!iii!~i!i!!!ii!!i!!!ii!!i!!i!iiiiii~~iiiii!iiii!!i!!!!i!iiiiii!ı!!~~...;,.~--~~~'!!!!!i!!!i!!!i!i!!!~~iji!!!~ ra eski binaları ta le be pansiyonu ola. 
- • rak kullanılmasını esas itibarile ka-"- Gazhaneler evvela mektep, sa

natoryum ve hastahanelerin ihtiyaç. 
larını temin etmiye mecburdurlar. 
Buraların ihtiyaçlan temin edilme
dikçe halka kömUr veremiyorlar. İs
tanbulun senelik kömür sarfiyatı 95 
bin tondur. Her sene bu ihtiyacın 
yarısından fazlası hariçten gelen kö
mürle temin ediliyordu. Bu sene Av
rupa harbi dolayısile kömür geleme
di. Hükiııınet Karabükten de !stan. 

Romanyadan Yeni Tersane 
Motörin İçin Tetkikat 

Getiriliyor Yapılıyor 
bula kömür gönderilmesini !mretmi§ -o-

tir. Zonguldak her gün 150 ton sö- Depolara, Halka Motörin Yeni Tersanenin Pac.a 
mikok istihsal ediyor. Karabük ün ay- S' 

ıık istihsaıı9oooton kadardır'Karabuk Verilmesi Tebliğ Edildi Limanında Kurulması 
koku Alman koku ayarındadır. Ka. 
lorisi Zonguldak kömüründen fazla- Bir kaç gündenberl piyasada bir Muvafık Görülüyor 
dır. Sömikok 21 lira 5 kuruş, Kara- motörin sıkıntısı başlamıştır. Dün mo 
bük koku ise 26 lira 25 kuruştur. Fi. torin istihlak eden bir çok müesse. İsta~bulda kurulacak biiyük tersa. 
yatta biraz fark var. Fakat kuvveti seler belediye lktııat müdürlliğüne ne ln§aatını üzerine almak lstlyen 
nazarı itibara alınırsa, aradaki be§ müracaat ederek motörin depoların- ' İngiliz Armstrong müessesesinin mü
liralık fark yine müstehlikin lehine- dan 2 tondan fazla motörin almıya messillerl ile Ankarada başlıyan mil
dir. Şehirde ihtiyacı kar§ılıyacak ka- imkln bulunmadıtını bildirmişlerdir. zakerelerin ilerlediği bildirilmekte. 
dar Karabük koku vardır. Yalnız bir İktısat müdürlüğü derhal depolarda- dir. 
ticarethanede 2000 ton kömür var. ki motörin miktarını tesbit ettirmiye Bu mesele üzerinde en mühim !lok 
dır. Yarın Firuzan vapuru şehre 1300 lüzum görmüş ve lazım gelenlere e. ta olarak tersanenin yer! Uerı sürUl
ton daha kömür getirecek, İnal v.s.- mirler vermiştir. Motörin satan d~po- mektedir. Denizbank zamanında ya
puru da ayın yirmisinde yeniden lara da telefonla halka ihtiyaçları ka- pılan tetkikattan, tersanenin Haliç. 
2500 ton kömürle limanımıza gele. dar motörin vermelerini bildirmı~tır. le kurulmasının mahzurlu olduğu ne
cektlr. Hakiki vaziyet belediye bugün depo- ticesine varılmıştı. Çünkü Haliç dai. 

Karilerinize haber veriniz, kolay. lardaki motörlni tesbit ettikten son. ma dolmak tehlikesi glistıcnftek.t.adlı 
ca kömür tedarik edebilirler. Bize va- ra anlaşılacaktır. İkıs:ıt müdürü diin ve uzun zaman, bu iş için en iyi ye. 
ki müracaatlara da derhal köıniir bu- bu hususa: rin Paşabahçe ile Beykoz arasındaki 
lacaklan adresi bildirmekte tereddüt "- Romanya ile yapılan ve meri- Paıa limanı olduğu da bildirilmişti. 
etmeyiz.,, yete giren anlaımaya göre, Rom:ın. İlk tetkikat bu nokta etrafında ya

ya hük\ımeti blıe istediğimlz kadar pılacaktır. 

POLiSTE: 

15 Yer Soyan il 
Hırsız Yakalandı 

Bir aydanberi Aksaray, Küçüklan
ga. Etyemez vesair semtlerde faali
yette bulunan İsmail adlı bir gece 
hırsızı dün yakalanmıştır. İsmail son 
bir ay içinde bu semtlerde on beşten 
fazla eve girmiş, muhtelif <:§Ya aşl!'

mıştır. 

Tophanede Okul sokağında oturan 
İlyas i.Sminde birinin İsma.ile yatak
lık ettiği tesbit edilmiş, her ikisi hak
kında da tahkikata başlanmıştır. 

Bir Kömür Amelesi Boğuldu 
Dün Siliıhtarağada denizde bir ce

set bulunmuştur. Yapılan tahkikat ne 
ticesindc cesedin Eyüpte oturan ve 
elektrik fabrikasında çalışan kömür 
amelesi Abbas oğlu Numan olduğu 

anlaşılmıştır. Numan bir hafta evvel 
kazaen denize düşmüşti.ir. 

Balya Altında Kaldı 
Limanda şamandırada bağlı Anka

ra vapurunda çalışan tahmil tahliye 
amelesinden Alinin üzerine vinçten 
kurtulan bir balya düşerek muhtelif 
yerlerinden ağır sure~te yaralanma. 
sına sebebiyet vermiştir. Yaralı Be
yoğlu hastahanesine kaldırılmıştır. 

Kartalda Bir Kaza 
Pendik tarafından gelen bir kam

yon, Kartalın Mezarlık mevklinde, 
kasap Davudun çobanı Ahmede çarp. 
mıştır. Ahmet, iki ayağından yarala
narak hastflhaneye kaldırılmıştır. İki 
koyun da yaralanmıştır. 

han Konsoloshanesinde 
Resmi Kabul 

Yeni İran elçisi Kazıminin şehri. 
mize gelmesi münasebetiyle dün sa
bah saat 10 da lran konsoloshanesi!l
de, İran Kolonisi, Sefir tarafından 
kabul edilmiştir. Sefir, bu münase
betle Türk - İran dostluğu etrafında 
bir de nutuk söylemiştir. 

petrol, mazot ve motörin gibi madt•ni lngiltereye ısmarlanacalı 
mahrukat verecektir. Alakadarlar da 
Romanyaya bir çok siparişler ver _ gemiler 
mişlerdir. Bir motörin buhranı mev- İngiltereye ısmarlanacak 11 vapu. 
zuubahis olmıyacaktır.,, demiştir. run inşaatı için İngiliz gemi inşaiye 

firmaları arasında açılan münakasa. 
ya giren Swan - Hunter firmasının 
teklif mektubu ve planlan İngiltere 
sefareti vasıtasile MHnakalat Veka
letine gönderilmiştir. Vekfılet bunla. 
rı Devlet Denizyolları Umum Müdür
lüğüne yollamıştır. 

-
Almanya Tütün Alıyor 

Bir kaç gün evvel Romanyadan li
manımıza. gelmiş olan Alman bandı
ralı Larissa vapuru 300 bın kilo tütün 
alarak yine Köstenceye hareket et
miştir. Bu tütünler evvelce Çekoslo
vakya hesabına satın alınıp sevki ge. 
ri kalmış olan tütünlerdir ve şimdi 
Alma.nyaya gönderilmektedirler. Ay
ni şekilde bakaya kalan daha 400 bin 
kilo tütün de bir başka vapurla ve 
Romanya tarlkile Almanya~ gönde
rilecektir. 

Anvers Konsolosumuz Geleli 
Anvers konsolosumuz Fethi Denli 

dün sabahki ekspresle şehrimize gel
miştir. Konsolos, Belçikada tahsilde 
bulunan 70 talebemizin tahsillerine 
devamlarına imkan bulunduğunu 

söylemiştir. 

Diğer memleketlerdeki, tahsilleri
ni yanda bırakarak memleketimize 
dönen talebemizden 35 i daha evvel
ki akşam, Fransa • İngiltere ve Al
manyaya gitmiştir. 

Teklif mektubunu tetkike memur 
komisyon, ilk toplantısını dün Deniz_ 
yolları Umum Müdiirlüğünde yap
mıştır. Komisyon. planlar üzerinde 
izahat vermek üzere Swan - Hunter 
firmasının mümessllleri de müteakıp 
toplantılara davet edileceklerdir. 

Tramvay Bir Çocuğun 

Ayağını Kesti 
Vatman Nailin idaresindeki a nu. 

maralı tramvay arabası Kadıköyden 
Üsküdara doğru giderken Kadıköy 
mahalle bekçilerinden Alinin oğlu 12 
yaşında Eşrefe çarparak sol bacağı
nın kesilmesine sebebiyet vermiştir. 
Çocuk baygın bir halde Nümune bas. 
tahanesine kaldırılmış, vatman tutul
muştur. 

S ·u A L C E V A P 
8 - HUkQmet sanat okulu mezunla· 

rına mektebi bitirdikten aonra it tut

maları için borç para verir mi? 

C - Sanat okulu mezunlarına mekte

bi bitirdikten sonra iıı tutmaları için 
hüktımet tarafından blr şey verilmez. 
Ancak bazı belediyeler kendi hesapları
na okuttukları talebeleri bir müddet 
mecbur! hlmtete t!bl tutarlar. Bazı be
lediyeler de kendi beldelerinde eksik o
lan herhanıl bir aanat f\lbeainln tesisi 
için sanatkflrlara yardım ederler. Ter
cihan sanat mektebi mezunlarına bl\A-

hare belediyelere ödenmek şartllc borç 
para verirler. Fakat bu umumi blr şe
kil alınış değildir. 

• 8 - Bukalemun denilen h: j'• ;:n han-
gi vlllyetlmlzde bulunur? 

C - Bir nevi kertenkele olan ve bu
lunduğu yere göre renk değiştirebilen. 
yani kısa zaman içinde renkten renge 
siren bu hayvan memleketimizin Jo:ge 
havzasında bulunur. Elliden fazla 
nevi vardır. Boyu on beş santlmet
l'e kadardır. Daha ziyade yaz mevalmlf'· 
rinde tesadüf edillr. 

------- bul etmiştir. 

İngiltere ile n.:.:;~~:;.~::ıo~::!. üni. 

D 
versite ve yüksek mektep talebeleri. ey a m l ı nin gıda ihtiyacını karfılamak ilzere 
faaliyete geçmiş ve hazırlıklarını ilt· 

T 
• mal etmiştir. 

1 C a ret Bu lokanta, badema nkşam yemek. 
leri de verecektir. Lo!rnntada bugüne 

-0-

y eniden Bir Kac; 

Memleketle Takas 

işi Yapılacak 
İngiltere ile aktedilmış nlan son 

ticaret anlaşmasındaki kontenjan lis
teleri (plafon) tamamlle dolduğu tak
dirde bu plafonların tebdiline iki hü
kumet arasında mutabakat hasıl ol
muştur. Bu suretle İngiltere ile ih. 
racat ve ithalatın devamlı surette in
kişaf edeceği tahakkuk ~tmektedir. 

İhracat kararnamesinin dördüncü 
maddesinin hükümleri içine alınan 
l\I'alta gibi )';fJc:ır, Surıı_c, Filistin ve 
Kıbrısa dahi ayni madde hüküm eri
ne öre takasla ihrac!lt yapılmasını 
hı.ikumeHmız kabul etmi§tır. Bu su. 
retle, bu memleketlerden de kahve. 
bakır, jüt ve jüt ipliği, muhtelif men
sucat, kirli Merinos yünü, demir gibi 
maddeler takasla memleketimiz~ it.. 
hal edilecektir. 

Manifatura Fiyatlan 
Manifatura fiyatlarının tesbiti hak 

kında Ticaret odasında verilmiş ol,m 
karar üzerine piyasada biraz ferahlık 
olmuştur. Manifatura toptancJlsr1, 
manifaturacı olmıyan spekülatörlere 
mal satamıyacaklardır. Plyasada mev 
cut stokun miktarı artmadıkça fi
yatlardan yüzde yirmiden fazla ten
zilat olmıyacaktır. Maamcıfilı güm -
rüklerde Alman, Japon malı olarak 
bulunmakta olan manifnturaların çı. 
karılmasına emir gelince fiyatlar in
dirileceği gibi İtalya ve Amerikadan 
gelecek yeni malların da maliyet fi
yatları esas tutularak ona göre bu 
gibi mallar satışa çıkarılacaktır. 

Deri liyatları Ja yük•eldi 
Yarım işlenmiş deri ve sahtiyan i

malatında sür prodüksiyon oHuğu 

anlaşılmıştır. Dabağhanelerde çalışan 
esnaf bu derilerin ihraç edilmesine 
müsaade edilmesi için mahalli tica.. 
ret odalarına müracaat etmişlerdir. 
Küçiik baş hayvan derileri ham ola
ı ak ihraç edildiğinden fiyatlarda yük 
seklik olmuştur. Kösele ithalatı olma
dığı için köselenin kilosu 200 kurusa 
fırlamıştır. Kösele deri fiyatlıırının 
yükselmesi imalatının da yükselme
sine sebep olmuştur. Maamafih yarı 
işlenmiş deri ve sahtiyanların fiyat
ları yükselmemiştir. 

I htikiir komiayonu toplanıyor 
İhtikar tetkik komitesi dün iki de

fa toplanmıştır. Komite muhtelif 
maddeler üzerinde yapılan şikaye ve 

1 tetkikler üzerinde durarak alakadar 
1 tüccarları dinlemiştir. Bu~da~ ~yle 
komite sık sık toplanttrak ıhtıkar ol-
duğu iddia edilen maddeler üzarin
de devamlı surette meşgul olacaktır. 

Çay bol 
Çay buhranı olduğu hakkındaki ha 

herler asılsızdır. Ticaret bankasının 
deposunda mühim miktarda stok bu. 
lunduğu,istiyen tüccarların buradan 
mal alabilecekleri bildirilmiştir. 

kadar yalnız tabldot yemek verili.. 
yordu. Ayın on birinden itibaren ıer-
best liste de hazırlanacak ve talebeye 
yüzde on iskonto yapılacaktır. 

Lokanta, ayni zamanda geceleri ta
lebelerin müzik ihtiyacını da karıılı
yacaktır. 

Talebe iluaz ıarülıfı 
Tetkillne çalııılan yüksek tahııt ta• 

lebe blrlili nizamnamesi, vekAlet ta
rafından tasdik edilmek üzere An,. 
karaya gönderllmiıtir. Bu blrliklo be 
raber üniversite gençlerinln maddi 
ihtiyaçlarını temin maksadile bir de, 
(İkraz sandığı) açılacaktır. 

Gayesi talebelerin maddi lhtiyaçl3-
' mı Kar.sılıyarak. onların müıkUl 
mevldlerde kalmamalarını tcm.Jn o-
lan ikraz sandığı ilk önce küçük mik. 
yasta kurulacaktır. 

Üniversite Rektörlüğü ve talebeler 
ikraz sandığı için tetkiklerde bulun· 
maktadır. 

Gazete ve Mecmua Sergisi 
Belediyenin Beyazıttaki şehir ve 

inkılap müzesi direktörlüğü bugün 
yurdumuzda çıkan gazete ve mec
muaların bir sergisini hazırlamıya 
başlamıştır. Bu sergide halkevleri 
tarafından çıkarılan mecmualar da 
dahil olduğu halde, İstanbulda çıka
rılan resmi, hususi bütün gazete ve 
mecmualar teşhir edilecektir. Sergi 
birkaç güne kadar açılacaktır. Bun
dan sonra da iktısadi eserlerden mü
teşekkil bir sergi yapılacaktır. 

Bir Kitap Toplattırıldı 
Müddeiumumilik, Nasuhi Baydar 

tarafından (Afrodit) adiyle türkçeye 
tercüme edilen kitabı müstehcen te
lakki ettiği için, ehlivukufa tetkik et
tirmiş ve mahkemeye verm~tir. 
Mahkeme dün piyasadan 1900 (Afro
dit) kitabını toplatmı§ ve bunu ba· 
san ve neşredenler hakkında da dava 
acmıştır. 

TA K Y 1 M ve H A Y A 

7 İlkkanun 1939 
PERŞEMBE 

12 ncl ay GOn: 31 Kasım: 30 

Arabi: 1358 Rtımt: 13!55 
Şevval: 25 İklncıtcsrln: 2t 
Güneş: 7.12 - Ölle: 12 05 
İkindi : 14.28 - Akşam: 16.41 
Yatsı : 18.19 - İms~k: 5.24 

- Hava Vaziyeti -
Yesllköy meteoroloji istasyonundan alı· 

nan malumata ıöre, hava yurdun Trakya, 
Kocaeli, Eıe. Akdeniz kıyıları ve Orta A
nadolu bölgeleri ile Karadenizin garp kı
yılarında ekseriyeUe kııpalı ve yer yer ya
ğışlı, doğu Nllgelerde ,.e Karadeniz.in l!ark 
kıyılarında çok buluU10 geçmiş, rQzglrlar 
bütün bölıelerde cenubi istikametten orta 
kuvvetle esmistir. 

Dün tstanbulda hava sabahleyin yalııtlı. 
sonraları çok bulutlu geçmiş, rilzg~r ce
nuptan saniyede l - 3 metre hızla esml$
tlr. Snnt 14 de hava tazylkı 1014,0 mili• 
bar idi. Sühunet en yüksek 15,8 ve en dil· 
şük 12,4 santigrat knydcdllmlııtlr. 
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1 BUGÜN 
Lord Hahfaksın 
Nutku 

Y cu:an: Omer Rı:aa DOGRU L 

1 ngiltere Hulciye NaZlrı Lord 
Halifax, dün Lordlar Kanıara. 

sında söylediği nutukta FinlandL 
ya • Rusya hadiselerinden bahsetmiş 
ve bu harbin Alman siyaseti ''e teca. 
\•üzü yüzünden başladığını söylemiş, 
daha sonra 1nıiltere ile Busyanın ni. 
çin anlaşamadıklannı, buna mukabil 
Almanyanın Sovyet Rusya ile niçin 
anlafmata imkan buldutunu izah et. 
mittir. Lord Balifax'ın anlatışına gö. 
re, Sovyet Birliii, Baltık de,·le~leri 
ile Finlandiyayı bugünkü vaziyete 
getirmek istedifini ihsas ettiği, İn. 
giltere ve Fransa da, diler milletle. 
rin istik!ilini çiğnemek hesabına 

Rusya ile anlaşmak istemediği için 
bu üç devlet arasında yapılan müza. 
kereler akamete uğl'amış, fakat AI. 
manya, Polonyaya karşı serbest ser. 
best tecavüz edebilmek mukabilinde 
Baltık devletlerile Finlandiyanın 

mukadderatı tle alakadar olmamayı 
kabul etmiş ve bu yüzden Sovyet 
Rusya ile Almanya anlaşabilmişler. 
dir. 

Lord Ha lif ax, bu noktayı böylece 
teshit ettikten sonra Avnıpanın bu. 
günkü vaziyeti kal'Jısında her ne pa. 
haya naal oluna olsun Almanya ile 
sulh yaparak yeni bir cephe kurmak 
lehinde ileri sürülen fikirleri müna. 
kap etmiş ve bunlan tasvip etmedi. 
tini söylemiştir. İngiliz Lorduna ıö. 
re ıulh yapmak için evveli Almanya. 
nın tecavüz siyasetinden feraıat et. 
meal, Almanyanın başına sözüne ina. 
nılır ve güvenilir bir hükumet geç. 
meıi lazımdır. Bu şartlar dahilinde 
Avrupada yeniden itimat ve emniyet 
havan eser ve yeni vaziyete göre ted. 
birler alınır ve sulh yapılır. Onun i. 
çln Lord Balif ax'a ıöre hiitiin bu 
prtlann tahakkukuna kadar harp 
devam edecek ve ancak bu şartların 
tahalluku üzerine harp nihayet bu. 

lngilizler Bir Alman 
Vapurunu Yakaladı 

Amiral Scheer Adındaki Alman Kruvazörünün 
Madagaskar Civarında Görüldüğü Haber Yeriliyor 

Londra, 6 (A.A.) - Resmen bildi. 
rildiğine göre İngiliz harp gemileri 
Cenubi Alaııtikte Amıan "Ussüku
ma,, vapurunu musadere et.mtşlerdir. 
Bu vapur 7834 tonluktur. 

Amsterdamdan bildirildiğine gö.. 
re Admiral Scheer adındaki Alman 
kruvazörünün 16 ikinciteşrinde 'Ma. 
dagaskar civarında bulunduğu ve o. 
rada Cava • N evyork hattındA işle. 

mekte olail Mapia adındaki Holanda 
bayrağını hamil vapurda araştırma. 
lar yapmış olduğu haber verilmekte. 
dir. 

Litvanyaya ait Kretinga vapuru 
Baltık denizinde bir Alman harp ge. 
misi tarafından yakalanmıştır. Bu 
gemi boş olarak şimal istikametinde 
gidiyordu. 

Berlin, 6 (A.A.) - 4 ilkkanunda 
Alman donanmasına mensup ufak bir 
muavin kruvazör, bir infilakı mütea. 
kip Büyük Belt'de bundan birkaç 
hafta evvel Alman donanmasının kü. 
çük kruvazörlerinden numara 307 • 
nin batmış olduğu mahalde batmış.. 
tır. 

Londra, 6 (A.A.) - Liverpol lima. 
nına mensup 8196 tonluk Huntsman 
vapurundan haber yoktur. Vapurun 
kaybolduğu zannedilmektedir. 

lnailterecle A.keTlik 
Londra, 6 (A.A.) - Sir Samuel 

Hoare, dün Avam Kamarasında be

etmi§lerse de, muvaffak olamamış. 

lardır. Zira Almanlar derhal ortadan 
kaybolmuşlardır. 

Bugün Orkney adalarında hava 
tehlikesi ipreti verilmi§ ve yanm 
saat sürmüştür. Bir düşman tayya
resi adalar üerinde uçarken görül
müştür. ·Sabahleyin diğer düşman 

tayyareleri de Şimali İskoçya üzerin. 
de uçmuştur. 

Geçen hafta zarfında kaçak komi
tesi, 25 teşrinisanidenberi limanlara 
muvasalat eden 110 vapurun hamıı. 
lesile daha evvelki hafta tetkik edil
miş 57 vapura ait hamuleleri tetkik 
ve muayene etmiştir. Yalnız bir tek 
vapurun bütün hamulesi müsadere e
dilmiş. 91 vapur da tam haınulesile 
serbest bırakılmıştır. 

Bitaraflar ve Harp * Brüksel, 6 (A.A.) - Belçika Baş. 
Alman tayyareleri, dün Paris üze. vekili Pierlot bugün mebusan mecli. 

rinde uçmak teşebbiısunde bulun. sinde yaptığı beyanatta demisir ki: 
muılarsa da, tayyare dafii toplar fa- "Memleketimiz öyle bazı kimsele. 
aliyete geçer geçmez gözden kaybol. rin düşündüğü gibi taarruza maruz 
muşlardır. değildir. Düşmanın topraklarımızda 

Kanada mllll mOdafaa nazırı Birleşik atacağı her adım ona kıymetli za. 
Amerika piloUarını Kanada hava ordusu- manlar ve çok kanlai kaybettirecek. 
na kabul etmeğe karar vermıştir .. B~ı ka-1 tir. Ba vekil Belcikanın bitaraf kal 
rardan maksat bllhua fmparatorl~K ıkına! " ~ ' \ 
merkezinin binlerce tayyarecı yet4;tlrmete mağı şıddetle arzu ettiğini kaydet. 
baıladıjı tarihte BOyUk Brltanya ve do- miştir. 

minyonlardan gelen pilot talebelerin an- Amsterdam, 6 (A.A.) - Holanda 
trenmanını kuvveUendlnnektır. F lhakika ordusu tarafından yapılan tecrübe.. 
Kanada ile Bırlefik Amerika aras nll.ı ae- l h tt h t" l ·· ta 
nelerdenberi mevcut anlaşma mucıblnce er, su a mm er uru arruza 
Birleşik Amerika tayyarecileri Kanada si- karşı en iyi bir müdafaa teşkil ettl
vil pilot phadetnamesl alabllmekted rler. ğini ispat etmiştir. 
Ve bu ıahadetn meler halen yuueı1:e mık- Ordu, tanklarla ve motörlü parça. 
tarda mevcuttur. Iardan t~übeler yaptıktan sonra, 

• bugün de ipomobil bataryalarla tec. 
Bir Alman deniz tayyaresi Holan. rübe yapmıştır. 

da sahillerinde Shirmonnl Koog ya. Gerek su altında gizlenen kanal. 
kınında kara suları haricınde mecbu-

lann, gerekse çamurlu toprağın ar-
ri inif yapmıştır. Holandanın İnslide zettiji müşküllt, geçilmez engeller 

Almanya 
Romanya 

Müzakereleri 
--<>--

Ticari Konuşmalara 

Yeniden Baılandı 
Bükref, 6 (A.A.) - Almanya ile 

Romanya arasındaki iktıaadl müza
kereler, kabine buhranının hitamın.. 
dan sonra tekrar b~lamıştır. 

Alman lıeyeti reisi Doktor Clodius. 
matbuat mümessillerine beyanatta 
bulunarak iyi bir netice elde edilece. 
ğini umit etmekte oldujunu söyle
miş. ancak bir çok müşkülat bulun. 
duğunu ve gôrü~elerin henuz ipti. 
dai safhada olduğunu glzlememiliir. 

J 

f:lfK 
Takma Adlar 

Y cu:an: B. FELEK. 

T Urkçenln güzel ifade incelikleri 
vardır. Meseli lireti ve suni 

şeyleri yerleıtirmeie, takmak fiilini 
kullanır. Fen ilerledikçe, bunların 

da adedi hayli artmaktadır. Mesela: 
takma saç, takma sakal, takma dJş, 
takma ıöz, takma bacak, takma kol 
ve takma kirpik &ibi. 

Belki kafunlıj'a ~aresb olamıya. 
cajı mülihuulyledir ki; takma bat 
henüz icat edilmit deiilclir. 

Takmak, zoraki illttirflen ,e:re de. 
nir. Giymek ve kutanmaktan ayn 
bir ifadedir. 

Eldiven, çorap ciyillr; fakat ıöz. 
ilik takılır. .., 
Kıbç kupnılır da, nipn talubr. 

Küpe, yüzük ve bilezik takıldıp flbl. 
BUtUn bu ifade inceliği, bize o ta· 

kılan ,eylerin Amme viedanmda li
reti ve esuauı tellkki edlldliinln de. 
lilidir. Ve bu takılan tefler arum. 
da ad takma da vardır. t,te ben, bu. 
sün bu takma adlarla meyul ola. 
calun. 

Mark ile ley arasındaki fark mese
lesi, çok mühim olup henüz ballediL 
memi§tir. Almanlar, mark kıymetini 
50 ley olarak tesbit edecek bir itilaf 
elde edebileceklerini ümit etmekte. Soyadlan p"bl, sade kanuni delil, 

medeni bir ururet neticesi olarak adirler. Almanların delilleri, Rumen-
lerin haihazırda garp memeketleri dö iman isimler mtlateana olmak tbere, 
vizleri kıymetlerine aşağı kıymet üst tarafı tehir sokaklarından Wm ._ 
takdir etmeleridir. tılahlanna kadar, bütfln a,.ımma 

Diğer taraftan Doktor Cordtus, AL adlar, takma olduktan için, yerlerin. 
manyanm iktısadi siyasetinin sulh za de tutunamamaktadırlar. 
manındaki ihracatının yüzde 80 ini İstanbul belediyesinin bllffla so. 
muhafaza edebilmesine medar ola. kak isimlerini tafıyan rıü•I 1tlr reh. 
cak şekilde tanzim edilmiş oJduğunu beri vardır. Oradaki adlan §Öyle bir 
söylemiştir. gözden feflrlnlz! Biç lşltmedijinis 
Şimdiki halde Almanlar, evvelce birtakım sokaklar oldutunu iirenlr. 

elde edilmış olan itilafın ilk kısmın- siniz. Bu arada belki, bizzat otunla
dan istifade ederek petrÔl, hub ıbat tunuz sokak ta vardır. Çünkü hun. 
ve bilhassa soya fasulyesi mubayaau. lar llilbililikle detlştlrJimit isim. 
nı arttırmıştır. Macaristan tarikile lerdir. Balk, onu ne beller, ne de beL 
Almanyaya her gün 5 tren sl!vkiyat lemeie çalıpr. 
yapılmaktadır. Almanlar, bu nakli. Bualann tlateUk bir de uran Tar· 

yat için kendi vagonlarını kullan- dır ki; yeni .. imlerle verllmiı adres. 
maktadırlar. lerl o mahalleler4e kimse bnm. n 

Romanya - Macaristan arayana saibk veremezler. 

Münasebatında Salah Halihuırda ha sokak " ma"aDe laealmr. 
,....,_,~-~ yanatta bulunarak fn 

.:ı_.t w.11•--•·- 'L- • · • , -uu -hazırda Htt ntn mi 

ismindeki tahlisiye gı!mlsi ile Alman şeklinde tebarüz etmiştir. Atlar zor
bahriyeslnden iki romorkör hadise lukla kurtarılmış, top arabaları ça. 
mahalline ~mJ lerdir. Römorköı'ler ---ı..- --r• ...... jtir • Bükreş. 6 (A.A.) - Rumen gaze- İlimleri o derece çapraflk INr pklJ 

teleri, Teletd'nln pazar aflnkü beya- alnutfu' ld; ...t llbJaNa Wle ell

natmın Romanya ile Macaristan ara. ld lalmleri Yuml)'a mecbmf7et ha. 
sındaki münasebetlerde yeni bir ke- ııl olmaftur. 

man toprağına çekmişlerdir. 

.A.kerl Vaziyet 

filferin kararını ifade ettiği için bu da bulundurm:İc:ta olduğunu ve bir 
•~da muvaffakiyet~i. bir. sulh teşcb. buçuk milyon kadın ve erke,li-n si.l:il 
haaii beklenemiyeceıı qikirdır. müdafaa~ çalıııleakta ol-

.,... Dünkü gün Almanlar, Fransız hat. * duklannı taylemiıtir. tmm merkezini tefkll eden I.orraine 
Fin lstikl~ı· • y ld" üin" ... Hava ve harbiye nezaretleri İngl. '--inin uh lif ktal 

uırun ı on u. liz kral ve kraliçesinin Fransada bu. cep._ m te no anna karp 
altı bukın hareketinde bulunmuşlar. 

Finler, dün milli istiklillerinin lunan İngiliz ordusu erklnmm hepsi- dır. Bu ıuretle sabit oluyor ki, düt-
)'irml lklncl yıldönümtinU tesit etti. ne birer Noel kartı göndermiye ka. man kumandanlılt, Fransız orflu,ları. 
ler. Fin milletinin istiklalini kazan- rar verdlttnl ilin etmektedirler. nın harp zamanındaki melhuz değL 
dıiı sırayla buıün araıında ~ok mil. Ottavadan bildirildiğine göre, Ka. ıiklikleri öğrenmek istemektedir. 
him bir fark vardır. nadada deniz aşın hizm·Jt için ikinci Dünkü baskın hareketleri de evvelkl-

Zl sene önce istiklal savaşı yapan Kanada fırkasının bir iki ha!tıya ka- ler gibi tardedilmiı ve düşman iste. 

F 1 1 d dar teşkil edileceği bildirilmektedir. dig~i malumatı alamamıştır. 
inler, Rus ar a övüştiyor ve Al. Bu ikinci fırka da birincisi aibi 20 bin 

nıanların milzaheretinden istifade e. kifiden mürekkeptir. İktısadi Harp 
..aı d H ttA 3000 A1--- Vaılnıton, 8 (A.A.) - Blrleşı1c Ameri-ııu7or u. a a o zaman UHllll Hava Harbı· ka hük\llneünln Alman mmşell veya Al• 
sönWlilsü Finlandiya istikWi twirun,. Bu sabah erkenden tek satıhlı bjr man mab ihracat erntlaımm müuderesin-
da ean ve~tl. Alman tayyaresi, tngilteren!n şark sa den dolayı Bü)'(lk Brlta117a ile Fran.~a bü-

k\llneUerl nezdinde protestoda bulunup 
Bugün ise Finler yine Ruılarla bili açıklarında denize düımüştür. bulunmıyacatı meselesinin bu batta zar-

dövtltUyorlar fakat Almanlardan da Dalgalar tayyarecllerin cesetleri ile tında VaflnP>nda bir karara ballanmuı 
sem kadar müuheret görmüyorlar. tayyarenin enkazını sahib atmıfUr. pek muhtemel oldutu Hariciye Nezaretl

Amerika Cümhurreisl Mister Roo. Tayyare dafii topların sesleri i§itil- nln aaWılyettar bir mümeaW •.arafından 
aevelt Fin Cilmhurrelslni tebrik et. memiştir. beyan edllmlıUr. Bu mümeaail, diler bl· 

taraf memleketler tarafından yapılan ltl-
nıelde ve Finlerin daha mesut bir Evvelki gece Times nehri mansa- razlar üzerine meMlenln bir müddet tetkik 
dene kavupnalanm dilemekle ,up. brnda iki büyük Alman tayyaresi gö.. edtıdlllnl lllve eJ"lemektedir. 
ile yok ki hür insanlann düıüncesine rülmü§tür. Projektörler tarafından Londra, 6 (A.A.) - 2 Klnunuev. 
teretlman olmuftur. görüldüğü esnada bu tayyareler be- velde İngiliz kontrol Jimanlanncla 

men hemen su seviyesine hımiıler. 80 bitaraf vapur bulunmakta idi. 
dir. Birtakım İngiliz tayyareleri, At. Bunun 47 si dört gün veya daha aı 
man tayyarelerini avlamıya tefebbüs kalmıştır. _ 

-
Bitler Makenzeni Ziyaret 

ve Tebrik Etti 
Bertin, 6 (A.A.) - Bugün öğleyin 

Hitler Fon Mackensen ailasine ait 
maliklııeyi ziyaret etmiştir. Ilitlerin 
bu ziyareti. bugün 90 yaşına girmiş 
olan Mareşale kendisinin ve Alman 
milletinin hakkındaki temennilerini 
şahsen bildirmek maksadına müste. 
nittir. 

şayiş havası vücude getlrmtş oldu. Bir de ilmt ıstılahlar hahsl ft1' ki; 
ğunu memnuniyetle kaydetmekte. o daha derin bir yandır. Blyadye 
dirler. ' fizik, kimya, tabU ilimler ftUlrenlıı .. ---

--..;.;...~~__;;~~ ıstılahlan için mekteplere kaeak ka. 

Romanyada Bir 
Tasfiyehaneden 

eak 16.ratler rlnderllmif, banlar. 
zaten kanpk olan tedris ılstemlmlzi 
hanp etmlttl. Bereket Maarif Vekl. 
leti, bu sevdadan vu reçerek hoca. 
lan da, talebeyi de çenpl IÜm 

Bulgaristanda Bütün Yangın Çıktı flbl, birtakım aydarma " ~ 
Toplantılar yasak Edildi sözlerle alrapnütan lmrtudı. Ule. 

Belgrad, 6 (A.A.) - Havas: Sof. Bükreş, 6 (A.A.) - Stefani Ajan. ma ve mlltelaumlanmmn marifeti 
yadan öğrenildiğine göre, gelecek sından: . ile dolan ha piç kelimelerden yab
meclis intihabatı hakkında Bulgar Evvelkı gece bir petrol tufiyeha. mm lmrtarmakla m8f1111 oldalmnu 
hükUmeti hası arasında mühim ib. nesinde yeni ve b~yük bir yangın sırada, muharrir arbdqlanmmlan 
tilafiar mevcuttur. çıkmıştır. Bu tasfiyehane, Apolon birinin aylara itim takmak yolunda. 

Bazı kim 1 1 i ılın petrol adında olup Targovlsta yakı- kt bir m...._'belinl okadam. 
se er seç m n yap ı. nında klbıdlr ve burada h sana-

yacağını iddia etmektedirler. Bu a. yiin ,,__ 
1 

ad--• arp 
1
. i.. Mflsahabeye kUlflDll olan - ha. 

_..a • e maıgUI o an m cw vaze m 
nlUa, Bulgar hükQmetl danslı suvare. 1 edil ekledi kiki ve ha7.U - epu tepinluni, 
ler de dahil olduğu halde bütü umu. ma m r. U.aaeYVel -n.: ara-adan -•-e 
mt lan Bütün tesisat ile tufiyebane bi. ••-. r11 •-

top tılan menetmiştir. nalanıun bir kıamı harap olmU§tur. lslınlere ltlru etmektedirler. llalmıs 
Arnavutluk Başkumandanı Nüfusça zayiet yoktur. delil- Ukla artık yeni isim nberle. 
Tiran, 6 (A.A.) - Arnavutluktaki Rumen gazeteleri, bii' kundakçdık mekten pna pldl. Bani herifin: 

İtalyan kıtaatının yeni başkumanda. ihtimalinden bahaetmektedirler. Bir - Ben dfln~a sade ılmlü 11-
m korgeneral Carlo Geloso, dün ay içerialnde yangınlar neticesinde lwnaia mı pldlın! dedlli flbl, biz 
Dracda karaya çıkmış ve buraya gel. üç tasfiyehanenin harap olmuı dik- de, ~ yeni ad esberlemep mi 
miftir. kate şayan görülmektedir. reldik, diyecek haldeyiz. Battl doi-

raaanu .Uylemek prebe, 10yadlan· 

Polonyada 300 
Kiıi Yeniden 

Kurıuna Dizildi HADİSELERİN İÇYÜZÜ 
Londra, 6 (A.A.) - Dally Express 

ıuetesinin Bükreı muhllbirl haber 
veriyor: 

• 
mn da pek muvaffak olm11f pyler 
cleiildlr. Berkel yaptılı ite er, el, 
Ttirk, Is, man pbl, bir Wılka ilin 
ederek, pkerel, etman slbl, phamı 

Deyli Heraltrın 8İyaf maAaniri Almanyanın tla- mimi, kapltallıtleri ve aristokntlan kaldırmaktır. ifade ecler vlJümeslyle birtakım PY· 
lalli oaiyetini,. ,.lıUtle anlatı)IOr: Buna, hariçte "ltolpvDdepne,, diyenler vardır. Fakat ter uydurdu. 

Polonyalı milltecilerin Uadesine 
llazaran Prakovisde hürriyet cephe
ıtne mensup olmak suçu ile ekserisi 
talebe olmak üzere 300 genç Polon. 
Yalı erkek ve kadın tevkif edllmiliir. 
Gestapo ajanları tarafından ihbar ~ 
dilenler derhal kurşun!! dizilmitler
dlr. Diğerleri Polonyanrn batka se.. 
birlerinde oturan arkadaşlarının isim 
lerini if p etmeleri için işkenceye ko. 
ııuhnu§lardır. 

"Naz:bm, 6iitün mrıltoleld IUllllrlcmnı iml.a U. ba holpvbmln mesnedi sosyaU.tlk veya demokratik Bu, kendini ifade etme hevesine 
L---• r. 'bir ideal dejilclir. Ona mesnedi; bütfln Alman7a71 Lı- _., dem-·L bile, bllh•••• ttlrL İf• IHıflamlf 11•-1U&İa Fır,..,.., Komünüt rır· hüim Wr 11 •• -ı ..... hl .__L.__ .,... ...,., ........ - -

o ....... ,.7e ... ta....-...-. -mlzln ahenk patentesl olan lnee '-ını, Amel• Sendilıalcmnı ortadan Wdınnıffır. * ,_ 
• Ilı Nı • ~-..ulı 6 ı • baflayıp, ince, kaha ba11layıp, kalın Naz:Um, Jaluı .anra.lıllU. Ue m.,..I oltla, 7Glı tap, aızıne ~ ir ırıraaf Uerntlftİr. Ve Na- bitme kaidesini tamamen Uımal eden 

-J: ...... t-6ı"v. laiirri~ l..J.ı,-.ı.. zi.tler 6a hrMttan ütillllh elmelı metlilılerini .u.. .. s• ,_ l'•&un ,.... ,.. G8kmnak flbi Tqepn flbi kakofo. 
BrıPn ue Nazüm, mulaaleletin dralıftla topla. •ödermelıtetlir. Gerçi Naz:ütler 6u ~ aunla Ja na numuneleri yaptık. Zamanla w. 
na6ilecefi ~ nolıta •örmelıtetlir ile -.- 6u iis 6irtlen taarruz etmelı lilrrirwle JefillerJir. Çiinlıii yadlan, hani hani kullanılmaya baş-
nolıtamn laGla 0 .,,ritai oe N~in tairi oltınıla rHUİyet •İ)'(Dİ bir tdtife mulat~hr. Omın için layınca bunlann kulafa, dile ne ka· 
olmı)'CUI lülerlifi ,,,,,Jır. Banlar alıi ortlu lülerle- eooela aantıyİcilere taama etlilecelı oe 6a taar- dar güç ve katı ıelecelfni .rörttetlz. 

na ~ namı altıntla ya-'acalıtır. Ba yiia- Şimdi ba yetml7or ııfbl, bir d~ av. 
ri, Mnayidler ( ya}uıt """"'7«lerlar) ile arai M- 11"' lann ve banan mahaadl olank ta 
1.~1..· • lmı .. ,_.ı 4.,. Almcua.Yanın sola Jofra temayül •&terrnai 

Gazete.erimiz Do••rder 111vı arufo uuruır. C'ilnlerin isimlerini detlştlnnef• te. * oe lrıapitalüıme ...,. lttırelıete •eprelı 6unu tebtı- şebblls etmek, halkın inılyakt fa•fma. 

S yf 1 ki na ettinn.ı 6elılcniJ10r. F""41 6a lwırelıetin ~ line aymıyan 7okut yukan bir hare. 
a aya nece er 9 Nnl partisinin 'hGtfln Almu7aya MJdm olman I~, bir Weolojilı lrıymeti olmıyacalıtar. MaJ.at Nai ket olaeaktır. Batta aylana nkam.. 

h8t0n hu Uç otorlte:rl de kaldırması ilamdır. Çflnkt la • d 
Ankara, 6 (Tan Muhabirinden) - Ptau.inin nülm oe ilıtülannc arttırmalı oe Al lfadeu ahi imana uman by. aneak o uman hütfln iktidar, bitin sallhl:ret, ve 'bU. 

!.temleketimizde çıkan bütun gazete. man millelinin malıoırltleratına Jalta lllrı 6ir .,. bettiren hlr sistemdir. Çok defa ha. 
lerın dort sayfa çıkması ve bunun tfln prestij ona ait olur. dnnla temmmun, tenmnala atas-
bir kanunla tesbiti için hazırlıklar 1 ___ ..;B;;;.u,;;;..::yü;.;;;,;z.;;;d,;.;en;..;;n;;•;;;,•i;..:;;partla;;,,;;,;,;;in;;i;;;;n;..t;;a;;;;'k;:IP~e,;.;ttl;:li::;;•..;';,;,IY:;.;ue;;.;;,;,,;t,;..o;.;rd;.;.;u;..•;.ı •• ___________ r_en_e_ltAlıim __ • _o1_m_..,_1ı_tı_r_. ____________ ..,. tosun ve teşrinlerin kaçıncı ay olduk. 

)apılmaktadır. (L6tfen sayfayı c-evlriniz) 



SPOR: 

Kız ve Erkek Liseleri 
Arasındaki Maçların 

Fikstürü Tanzim Edildi 
İstanbul Maarif Beden Terbiyesi, 

gelecek hafta erkek okullar arasın
da bir de kır koşusu tertip etmiştir. 

Askerliğe Davet 
Beyo§lu Yerll Aıkerllk Şube.inden: 

1 - 316 : 335 (dahil) doğumlu s&ğlam 
ve sakat isıam piyadelerden, her ne se
beple olursa olsun bugüne kadar askerli
ğini (muvazzaflık hizmetini) yapmarnıs 
olanlarla hava tebdllll olanlardan hava teb
dlll müddeti dolup da henüz sevkedilme
miş olanların hüviyet cüzdanlarile deı·hal 
subeye gelmeleri. 

2 - Bunlardan hariçte bulunanların d:ı 
bulunduklan yerin askerlik ~ubelcrine 
muracaafüırı tekrar ilAn olunur. 

(TAN) kupası, mektepliler futbol 
şampiyonasına önümüzdeki hafta da 
Taksim ve Şeref stadlarında devam 
edilecek tir. 

Taksim stadında İstiklal • Kaba
taş, Haydarpaşa - Şişli Terakki, Şe
ref stadında da Yüce Ülkü _ Ticaret 
Hayriye • Darüşşafaka karşılaşacak. 
tır. 

Koşu, Şişli tramvay yerinden Hürri. Türkçe Kursları 
yeti Ebediye tepesine gidip gelme EmlnönU Halkevlnden: 

2000 metrelik bir saha üzerinde ola. Mektep çağı dışında yurddaşlara türk-
çe okumak yazmak öğretmek için açıla

caktır. Bu yarışa 300 atlet iştirak e- J cağını evvelce ıuın ettigımiz (türkc:e) kurs-
decektir ve umumi tasnifte en fazla 

1 
ıarı Cuma ~Unu akşamı saat (20) de Ca

atlet sokan mektep birine· dd d'l ğaloğlundakı bin mız dershanesinde baş
ı a e ı e. lıyacaktır. Kayıtlarını yaptırmış ol:ınlarla Kız liseleri arasında voleybol şam. 

piyonasına gelecek hafta, erkek okul- cektir. yeniden kaydolunacakların vaktinde ders
hanede bulıınm ları rit'~ olunur. 

lar maçlanna da önümüzdeki cumar- -' * 
tesi günü başlanacaktır. Kız ve er. Pazar günü Taksim stadında, stac 1 
kek liseler öğretmenleri dün akşam kupası finali maçı olan Galatasaray_ 
İstanbul maarif müdürlüğünde top. Fenerbahçe karşılaşması iki taraf~n 
}anarak, maçlann fikstürünü tanzim muvafakatiyle Sami Açıköney idare 

TIYATROL~ 

etmişlerdir edecektir. 

Kız okullar şampiyonası cuma Geçen hafta Fenerbahçe • Galata-
günleri yapılacaktır. Yapılan fiks. saray B takımlan karşılaşmış ve 
türe nazaran, kız okullarda ilk hafta 
İnönü - Kız lisesi, Erenköy - Kan-

müsabaka 4 - 3 Fenerin lehine ne. 
ticelenmişti. Galatasaraylılar, Fener_ 
lilerden bir revanş istemişler ve ka. 

dilli, Cümhuriyet - Çamlıca karşıla. 

şacaktır. Kızlar, kız muallim mekte
binde, erkekler de haftada dört maç bul edilmiştir. B takımları bu hafta 
olmak üzere halkevinde oynıyacak- da saat 11 de Taksim stadında karşı-
lardır. !aşacaklardır. 

Tacirlerimize Yeni 
Kolaylıklar 

Ankara, 6 (TAN) - Tüccanmızm İ 
kliring yolu ile ihraç ettikleri malla- j' 

ra ait menşe şahadetnamelerinin tas. 
dikli B nüshalarını Merkez Bankası- ! 
na ibraz etmek hususunun bugünkü 
vaziyet dolayısile bir kat daha güç
leşmesinden hasıl olan mahzurların 
izalesi kararlaştırılmı5tır. Bu mak. 
satla tacirlerimize faüa kolaylıklar 

temin etmek için ihraç ettikleri mal. 
larm bedeli olmak Ü%'!te bu kararna
menin nefrl tarihtne kadar lllring yo 
tundan gelmiş havalelerin menşe şa. 
hadetnamesi B tasdikli nüshası aran
maksızın kendilerine ödenmesi mu
vafık görülmüştür. 

Mevcut kararname hükümleri daJ. 
resinde taahhütname alınmış o1du;tu 
takdirde bu taahhütlerin hükümsüz 
sayılması ile bundan sonra bir sene 
zarfında tasdikli B nüshalarını ibraz 
edemiyen tacirlerin muahhar ibra. 
catlan için taahhütname vermek hu
susuncU\ki müracaatlarmın Merkez 
Bankasınca kabul edilmesi Vekiller 
Heyetince kararlaştırılmı~tır. 

BORSA 
C'll!'KI • q 

1 - 12 - 939 

Londrtı 5.2125 
Nevyor~ 130.36 
PaıU 2.8810 
Mfllno 6.7925 
Cenevre 29.16 
Amsterdam 68.585 
Berlln 
Brllkael 21.4725 
Attna 0.965 
Sotya 1.605 
Praı 

lladrtd 13.54 
VartOQ 
Buda~ 22.6925 
BOkret 0.915 
Betınd 3.16 
Tokobama 31.475 
Stolt!ıolm 3l.027S 

Umkon 
ESHAM VE TAevtı.AT 

Ergani 19.70 
Sıvas-Erzunım 2 lıl.-

Sıvas-Erzunım 3 19.-
Sıvas-Erzunım 4 19.-
Sıvas-Erzunım 5 19.07 
1938 % 5 Hazine tahvili 69.50 

\..__-----·----./ 

Şehir Tiya tr osu 
TEPEBAŞI "' O R A M .. K tSMIN OA 

Bu aksam 20,30 da 
e ŞEYTAN . 

Komedi Kısmı fstiklil caddesinde 
Bu aksıom saat 20.30 da 

• KAN KARDEŞLER e 

Ha lk Opereti 
Eski Çaflayanda 
Bu akşam 9 da 

ZQZO DALMABLA 
(HALiME) 

Aleni teşekkür 
Gerek telgraf göndermek ve ge

rekse aziz ölümüzün cenazesine işti. 
rsk etmek lutfunda bulunan ve biz. 
leri teselJi nezaketini ibraz buyuran 
zevata ayrı ayrı teşekkür t't1ı1iye te
e~sürümüz mani olduğundan, ~ük -
rc.nlarımızın iblağına muhterem ga. 
zetenizin delllet buyumıasıru ric~ e
d~riz. 

UZE!t ailesi 

İstanbul Asliye üçüllcii ıukuk ha
kimliğinden: Bogos tarafından Pan
galtı Altınbakkal Çayır sokal.t 3~ No. 
da Filomen aleyhine asılan boşıııuna 
davasında müddeialeyhanın ili.ne:ı 
vaki olan tebligata rağmen muayye!l 
olan 20.10.939 S. 14 de mahkemede 
bizzat veya bilvekale hazır bulun • 
madığı cihetle hakkında gıyap kara. 
n ittihaz ve ilanen tebliği için 12.12. 
939 saat saat 11 e talikine karar ve· 
rilmiştir. İşbu ilan tarihinden itiba
ren müddeialeyha Filomenin ueş gün 
zarfında itiraz etmediği takdirtle I 
mahkemeye kabul olunm1yacağı ve 
gıyabında devam olunacağı tebliğ 

makamına kaim olmu: üzere ilan o-
lunur. ı 

lannı birbirine karıştırdığım için, e. ~-------•••••••••••••••••-. 
ekseri battan batlayıp, sayanın. Bu • 
bile bize zor relirken, şimdi aylara 
ilk ay, sof.ak ay, serin ay, sıcak ay, 
kaynar ay, soluk ay &ibl isimler ver.

1 

meyi lbumsuz bulurum, dotrusu. 
Hem, her akbna gelenin, halkın di

line kelime takmak hakkı var mıdır 

acaba? Zaten bu ribi değitlklllderi 

zaruretlerden doğan kullanışlar ya. 
vaı yavaş, içire lçire tahakkuk etti. 
rebilir. Aksınr ribl olmaz. 

Bugiın Gösterilmeğe başlanılan senenin en büyük muvaffakiyeti 

DEANNA DURBIN'in iLK YANIŞ 
Şaheserini Görmek için İstanbulun her semtinden koşuşan 

Binlerce Sinema meraklılarını 

ÇENBERLITAŞ ve FERAH 
Sinemalarınıl" vasi Salonu istiaba kafi gelmemiştir. Yer bulamayıp 
geri dönmek mecburiyetinde kalan sayın müşterilerimize özürler 

diler ve bu büyük filmin yalnız Salı günü akşamına kadar devaın 

- edeceğini arzederiz. ••••••••• 

- Oylesinin de elinden kıvrak i§ g>!lmez. 
- Ben hem doktorum. hem bekinrn. Oylesi işi-

• 

TAN 
..,............................................ 7-12-939 • • ........................... ..ı 

B'C AKŞAM, DtiNYA SAADETE, ISTANBUL ZEVKE, 

L A L E Sineması 
LÜKS ve İHTİŞAMA KAVUŞUYOR 

Her geçtiği yerde bir kahkaha tufanı koparan, her gösterildiği şehri 
neş'eden yerinden sarsan 

Yaşamak Zevktir. 
Filmi Güzel İRENNE DUNNE'un PJtın ser;inden ateşini, kahramanlar 

kahramanı DUGLAS F AİRBANK CUNYOR'un 
aşkından ilhamını alan bir san'at incisidir. Numaralı koltuklar çok az 

kalmıştır. Yerlerınizi lutfen gündüzden kapabmz Tel: 43595 
11iıveten METRO JURNAL Son düny:ı haberleri. 

61 ...................................... .. 

Bu Akıam SAKARYA Sinemasında 
İsuanyol ve l\1eksikan l\Iu~ikisi Galası. Tangolar ... Rumbalar ... Mek. 

sikamn Bayramları ve en güzel kızları ... Bütün bunları: 

G UZEL ESİRE 
Fransızca sözlü ve renkli filminde göreceksiniz. Baş Rollerde: 

LİLY DAMlTA 
Ve Manuella Kahramanı 

DEL KAMPO 
Bir ask filmi... l3ir lüks ve ihtişaın nümunesi ve bir şarkı ,.e aşk 
serenatları olan bu miıstesna filmi görünüz. İlaveten: MUZİKAJ.I 
POSTA l\.UTUSU 2 kısımlık mükemmel bir şarkı ve dans filmi 

,~ ...................... ~ ................. , . __ ... _, 
Bu!Ün Matinelerden İtibaren Yalnız 

i P E K Sinemasında 
EŞSİZ ve ZENGİN BİR PROGRAM 

2 MUAZZAM FİLM BİRDEN 
1 - Senenin en büyük, en eğlenceli, en gülünç ve en komik Şaheseri 

S Ö Z L t} TÜRKÇE 

LOR EL· HARDİ 
HOVARDALIKTA 

RAD~C> 

ANKARA RADYOSU 
Tflrklye 
Tllrk.iye 

T. ~. P. 

Radyodifüzyon Postal•tl 
Radyosu Ankara Radyosf 
Dalra Uzunluta 

1648 m. 
31.7 m. 

182 Kca. 120 K1f• 
9485 Kes. 20 K1f• 

Perşembe, 7. 12. 1939 

12,30 Proıram ve memleket saat ayarı. 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müzlil: Halk türküleri. Okuyanlar: 
Sadi Hosııes, Melek Tokgöz, Refakat eden! 
Sadi Yaver Ataman, 13.30 Konuşma (Ka
dın saaU), 13,45 - 14,00 Müzik (HafJl 
Milzlk - Pl.). 

18,00 Proıram, 18,05 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 13,25 
Müzik (Radyo caz orkestrası), 19,00 Ko
nuşma, 19,15 Türk milzlğl. Çalanlar: Ve
cihe, Cevdet Cajla, Kemal Niyazi Seyhutıı 
izzettin Ökte: 

1 - Okuyan: h mahat Özden...: 

1 - Hicaz peşrevi, 2 - Lemi: mcazklt 
şarkı (.Son aşkımı canlandıran tallı emel
sin ), 3 - Arif Bey: SuzlnAk şarkı (Çekrn• 
elemi derdini bu dehrl fenanın), 4 - Arif 
Bey: SuzinAk şarkı (Papusuna ermek n
zere ey yar), 5 - Raif Bey: Karcığar pi"' 
kı (Gülüver aevdilim), 6 - Karcılar sal 
semaisi. 

2 - Okuyan: Necm i Rıza A h11kan: 

1 - Kemal Niyazi Seyhun: Kemençl 
taksimi, 2 - ZekAI Dede: Hüzzam prlO 
(Ey hüsnü - cemal), 3 - Tatyos: Hüzzard 
şarkı (Suyl KAthanede mecnun mısal 
bekledim), 4 - Faik Kapancı: HüzzarO 
prkı (Büklüm büklüm sırma ııacm ~ 
mlnem), 5 - Arif Bey: MuhaY)'er ıarld 
(E:r Aıep tam batnını ,.u, kanlı k~ 

~Oc __ . ,,. ,.t)_ 

ve 2 - Meşhur Polis Haflvesi 

SARLI SAN CANiLER PESiNDE 
Meraklı ve heyecanlı macera Filmi 

DİKKAT: Pro~amın uzunluğuna mebni seanslar: 2 . 4.15- 6.30 ve 9 da 
<Sıwın mfü~tPrilC"rimi7:in hım seans baslarında gelmeleri rica olunur.) 

YENi NESRIYAT: 
1 KT l 8AD1 vOROYÜŞ - İktısadl, tica

ri, sınai, zirai ve mall mevzulardan bah
seden bu mecmua bugün çıktı. içinde Mu
hittin Birgen, Profesör Şükrü Baban, Pro
seför Hemberıt ılbi birçok maruf ıahsl
yetlerin imzalarından başka şehrimiz pi
yasa Aleminde tanınmış kimselerin aktüel 
yazıları, esnaf sayfalan ve piyasa haber
leri vardır. Tavsiye ederiz. 

KAYIP - Emniyet müdüriyeti 

dördüncü şubeden aldığım 31/033422 
numara ve 22.8.39 tarihli ikamet tez. 
keremi kaybettim. Y~nisini alacağım 

dan hükmü yoktur. - Şehreminin

de Melekhatun mahallesinde Lalezar 
sokağında 9 numara<.la ll.omanyil te
baasından Hüseyin o~lu Baki. 

3 - Okuyan: Mefharet Saıtnak: 

1 - LAtlf Ala: Hicaz prkı <Ntetn te,; 
taseher ben zarü zanm), 2 - Bedrl1' 
Hoşgör: Hüzzam prkı (Mümtezfç aıkın
la), 3 - Sallhattln Pınar: Hicaz prld 
(Leyi( ,Pbi hıc:kırsa), 4 - Halk torko-0 
(Karanfil oylum oylum), 5 - Hicaz lonl .. 

20,15 Konuşma (Bibliografya saati)• 
20,30 Türk müziği (Fasıl heyeti), 21,15 
Müzik (Küçük orkestra - Şet: Necip Ar 
kın): 

1 - Drlgo: Anökenln mllyonlan (Balet 
sulti, No. 3). 

2 - Vilhelm Vacek: Marıı. 
3 - Carlo Thomsen: Dua. 
4 - Nico Dostal: Viyana şarkılan pot

purisi. 
5 - Mlcheli: Buseler serenadı. 
6 - Czemlk: Güzel sanaUar t6ren' 

(Uvertür). 
7 - Dellbes: Kopelya balesinden Be" 

• bek dansı. 
8 - Joh. Strauııs: Bizde (Valıs). 
22,00 Memleket saat ayan, ajanıı h•' 

berleri, ziraat, esham - tahvllAt, kambiyo" 
nukut borsası (Fiyat), 22,20 Müzik (Küçlll' 
orkestra - Yukardaki proıramın devamı>• 
22,35 Müzik (Haydn • Konsertl Re m•
Jör - Vlyolonııen (Pi.), 23,00 Müzik (CaV 

band - Pi.), 23,25 - 24.30 Yarınki progradl 
ve kapanıs. 

JJoKt?r uzun uzadıya muayene -:ttı ve 

me daha iyi gelir. 
- Topkapılı Marikanın ablasını ister misiniz? 

Hani meyhanenin otesinde dukkanı vur. Palabıyık 
berif' u balaızı. 

- Dunu yarın düşünürüz. 

(E5) 
1.9) 

2 B) 
1 ) EK 

- Sır şeyin yok. Bir hafta sürmez geçer. Söy. 
l.iyeceklt.rmı yaparsan bir şeyin kalmaz. Bir hafla 
yoğurt y:yet..-eksin. Tavuğu iyice kaynatıp yal?11.ı su
yun.1 ıçecekHr- Süt, ekmek yasak. Patates püreııJ, 
içine gayet az tereyağ, akşamlan da yazacağım ilacı 
cezv~Je çay sıcaklıjmda ısıttıktan ::;on:,-t rııtaritP.n 
bır fıncan ıçeceksin. ~ Kapıya levha astıracak mısınız? 

) - Levhaya ne lüzum var? Seninle Şahver teyze 
bir dolaştınız mı yeter! 

-- Doğru olmasına do#rlJ. Ille \•elakin ister F.
vimin şere!idır, Safinaz halanın evini koca doktor 
bey kiralamış derler. 

- Hadi öyle olsun. 
- Soranlara ayak teri için (VizitP.) ne diyelim? 

Ister~~nız Y.:mıne yuz kuruş deriz, kimine ellı, kımi
ne de yirı::ü beş. Biz adamı bir bakınca tanırız. 

- .:liçbır ŞE'Y demeyiniz. 
- Sonra pahalıdır diye gelmezler. 
- Ben hastalarımdan para almam. 
- A, A, A! Ustüme iyilik sağlık! Oyle ş~y mi o-

lur (;oktor bey? Sen bizim Galip Beyın cemiyeti mi
sın? 

- Ben oraya da gideceğim. Burada da çalışa. 
cağım. 

- Bedava baktığınızı duyarlarsa evin tahtalar: 
iki günde ı;şına aşına sigara kağıdına döner. 

- Zar&r yok, tamir ederiz. 
- S:mim size değil. Ustünüze alınmayınız. 
- Sofaya bir mühürlü kutu koyacağım. G~len 

h1\:;ta içme bır tek kuruş atacak. Topl!ırunca Galip 
Beyın e<>mıy< t•ne vereceğim. 

- Ya! .. Ah sizi doğuran analara r.e mutlu! Cen. 

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

nett'!n mi gcJmesiniz, nesiniz? Galip Beyimiz de can· 
la başla çalışır. arkadaşları da. Bakın:z, lafa daldım, 
ne c1yıp, ne eyıp, size kahve pişirecektim. 

Bu r.ırade kapının zili öttü. Safin.ız hala C'umba. 
dan ~aKtı ve deliğinden konuştu· 

- Ne istıyorsun Fikriye? 
- Safinaz hala, annemin yine midesi sancıyor, 

yatağından kLlhmadı. Bir :fincan ça! i;ersem belki 
geçer dcd: de, biraz çay ... 

- Peki peki iniyorum.: 
Fınattan istifade eden doktor da indi. Safinaz 

halıının neler' konu§tuğunu işitmişti. Kapıdan genç 
bir kız girdi. On beş, on altı yaşlannda sarı ben!zli 
bir kız. Ayaklarına geçirdiği annesinın eski ıSK&r
pinlerine !ra:- dolmuş. Başına şal taklidi l>ir şey st. 
mış, parmaklan mor mor. burnu kı9kırınızı, ıpl;k 
sesli bir kız. 

- Kızım senin evin nerede? 
- Karşıda bey amca. incirli ev. 
- Hadi evinize gidelim. 
Safinaz hala çay doldurduğu fincanı kıza uza.. 

hrken ~ay!urmıya başladı: 

No. 22 
:..._ nismillahilazim fesüphanelker!m! Doktor be

yimiz lie raşlıyor. Allah ilaçlarını .iteskın, gönlünü 
şahını ct&;::ı, Hadi kız Fikriye, annene selcim soyle. 
D >ktor Beyi götür de muayene etsin. Para filan ıste. 
mez . .Doki.c. c bE:yim, bu kızın annesine adla sanla 
Haile' Muderrısin Hµriye Hanım derler. Babası Ha
fız· :mideıııs te- çok iyi yürekli bir adamdı. Kızı gihi. 
Sa:-ıa bir dua ederse karşılar mutlaka. Kız babandan 
cıcktup var mı? • 

- Arabistanda esir olduktan sonra al&mıyoruz. 
Tam ;kı &ene oldu. 

- Ay o kadar oldu mu esirliğe düşeli? 
Doktoı çıktı, kız seğirtti. 
Malta F.aplı bir taşlık. Solda bir mutfak. Sa;cla 

bir oda.. ll' usısmda tahta bir merdlwn. Ustu beya1-
bez örtülü bir su küpü. Odada eski fabrika dokuması. 
çıçekleri solmı:ş, havlan dökülmüı bir freıll 4.lllmi. 
Damalı bez kaplı temiz bir sedir. Kadife ~aklidı so. 
luk perdeler. Yerde bir yatak. içinde otta yaşlı. ha. 
fıf çopur b;r kadın. Saç mangalın içinde komür ste~ 
tı yerine, taht:ı ateşinin kararmışı. Duvarda bir iki 
arapça levha. 

O sn·ada gözü kaydı, genç kız ba§Jnı kat>ıya den. 
dürü\) eyle B<'I acı gUliımsedi ki, doktorun yureğine 
kan oıurdu. Tatlı bir sesle: 

- K.zm: ne gülüyorsun? Ben art Ik komşu.·uaz 
oldum. Hem ben dedi~mi yapmıyan hastalanma da
rılınm. bir daha yüzlerine bakmam. Gel Luraya, se· 
nı de bir mu:.,•ene edeyim. 

Daha ılk yoklamalarda çok müteessir oldu. Kız 
bir v~ıem uçurumunun ta kenannda idı, süratle ve 
dikkatle bakılmazsa ... Doktor birdenbire sor:iu: 

- Huriye Hanım. sen bir kapıda çahşm3k ister 
mistn? Mesela benim karşıdaki evimde. Geıe,.ek gi
recekleri ağırlıyacaksm, benim işlerimi gorecekı;in, 

alt~•mlan da yemekten sonra evine gid~eksin. Ma
dem ki bu kedar yakın, on beş adını Dile yo~. 

Kaciru sevinçle pşkınlık arasında baka knldı: 
- Sen iyi oluncaya kadar küçük Fikriye sana 

vekllet eder. Sonra, isterseniz sen hastalan üswilr.e 
alırsın, F'..krıyE de orta işini ... Hadi çabuk cevap ver 
işim var. 

- Bilmem ki beyefendi, bir hasta ana ile bir 
sıskA kız sizi memnun edebilirler mi? 

- Orasını da ben bilirim. Ben size yapJlacalr iş. 
IE-ri öğretirim. Şimdi aylığınıza karşılık alınız şıa yır. 
mi liraya. • Devamı YV) 



7 • 12 • 939 

7 İlkkanun 1!?3!) 

TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklye Ecnebi 

1400 
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1 3 Ay 
1 Ay 

2800 

1500 
800 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mClddet surasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuru~tur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesl lAzımdır. 

GÜNÜN MESE~ELERİ 

Faydah Bir 
Teşebbüs 

M emnuni~·etle haber aldığımıza 
göre, İstanbul Belediyesi, çok 

yakında, yeni otobüsler getirtecek. 
miş. Bize kalırsa. yeni otobüslerin 
gelmesi, halkı sade istedi~i yere ra. 
hat gitmek jmkanına kavuşturmakla 
kalmıyacak, kazaların azalmasında 

da müessir olacaktır. Zira e\•velce de 
yazdığımız gibi, kazalardan hirçokla. 
nnda, kabahat, yollann fenalığın. 

dan, şoförlerin dikkatsizliklerinden, 
acemiliklerinden ziyade, otobüslerin 
bozukluklanndadır. 

Hem bu otobüsler, halka, sade 
yaptıklan kazalarla zarar verme. 
mektedirler. Bunların, halkın sıhha. 
ti üzerinde de menfi tesir yaptıkta. 
nnı söyliyenlerin iddialarını, yersiz 
bulmak çok yanlıştır: Çünkii o dere. 
ee sarsıntıdan, otobiislere giinde bir. 
kaç defa binmek mecburiyetinde o. 
lanlann zarar görmemeleri mümkün 
değildir. 

Bunun içindir ki, Belediyenin ge. 
tirteceğini öğrendiğimiz otobüsler 
İstanbul halkına en az şu dört bıt. 
kımdan faydalı olacaktır: 

1 - Kazalar azalacaktır. 
2 - Otobüslerde seyahat ücretle. 

li ucuzhyacaktır. 

3 - Halkın istediii yere, sıhhati, 
l'ahati, ve asabı bozulmadan gidebil. 
:nıesi mümkün olacaktır. 

4 - Şehir, harap manzaralarile 
kendisini çirkinlettiren şimdiki oto. 
bn~ımen :kurhılanktır! 

Bunun içindir ki, Belediyenin bu 
Yeni kararını da sevinçle karşılama. 
:nıak mümkün değildir. 

Bu vesilenin ilhamlle temenni o. 
lunur ki. Belediye bu işe müdahale. 
sini yakın zamanda genişletsin de, 
İstanbul halkı, şu miizmin otobüs 
derdinden tamamen şifa bulnbllsin! 

• 
'raksilerde Gece Zammı 

Taksi şoförlerinin, geceleri. muay. 
l'en bir saatten sonra, müşterilerin. 
den "gece zammı., olarak 20 kuruş 
lstemiye hak1arı vardır. Fakat, ben. 
ılnin ucuzlayışmdan ve taksi fiyat. 
lannın jndirilmesinden sonra, hu pa. 
l'ayı ''ermek, halka çok ağır gelmek. 
tedir. 

Zaten, hemen hiçbir şoför gösteri. 
lemez ki, kendisine gece zammı ver. 
ınlyeceğini söylemeyi hatırlayan bir 
:nıUşterinin bu şartını memnuniyetle 
kabul etmesin. 

Fakat, aldığımız bazı mektuplar. 
dan da anlıyoruz ki, bu "gece zam. 
nu,, bazı fırsatçı şoförlerle, bazı dal. 
Rtn müşteriler arasında, sık sık mü. 
llakaşalara sebebiyet vermektedir. 
''Gece zammı,, ''ermemek şartını pe. 
,ın olarak sürmenin unutuluşu. 

llu fırsat sayan bazı şoförler, bu pa. 
Payı almak isteğinde ısrar etmekte. 
dirler. Halbuki, müşteril~re de, 
Peşin söylendiği takdirde, verilme. 
inesi her zaman memnuniyetle kabul 
edilen bu parayı bir dall(lnlık yüzün. 
den ödemiye mecbur kalmak, ağır 
telmektedir. 

O kahil şoförler, parayı istemekte 
.. talimatnameye göre • haklı, fakat 
teamüle göre haksızdırlar. 

Mü teriler de bilakis o parayı ver. 
Jnemek isteğinde, talimatnameye gö. 
l'e haksız, fak at teamüle göre haklı. 
dırlar: Münasebetsiz ihtilaflara sehe. 
hiyet ''eren cihet de, bu tezattır. 

Bunun ortadan kalkması da, • za. 
ten ekseriyetle istenmiyen ve öden. 
ltıiyen • bu gece zammının, resmen 
kaJdınlmasına bağlıdır. Bunun yapıl. 
!nası ise, hem soförleri mut87.amr et. 
ll'ılyecek, hem de yazdığımız şikayet. 
lere sehebi~·et veren manasız bir ih. 
tilaf mevzuunu ortadan kaldırmış 
olacaktır ... ki, biz, bu makül tedbirin, 
ıtazarı itibara alınacağını umuyoruz! 

TAN 

ÇAR$AMBADIR ÇARŞAMBA 
~--------------------~~~~~----------------------~ 

Zamana Uygun Masal 
(Arkadaşımız B. Feleğin dün 

çıkması lazım gelen bu yazısını, 
elimizde olmıyan sebepler dolayı. 
sile bugüne tehir etmek mecburi. 
yetinde kaldığımız için okuyucula. 
rımızın bizi mazur görmelerini ri. 
ca ederiz.) 

• 
B ir berrak dereden, .b~r 

körpe kuzu au ıçı

yormuf. Ardından bir kurt gel
mit. O da, yan gözile kuzuya 
bakarak au içmiye hatlamıf. 
Aradan bir iki dakika geçtik
ten sonra kuzuya demit ki: 

- Bankaana bana! Sen be
nim suyumu bulandırıyonun ! 

Masum kuzu obur komşusunun 
maksadını bilmediği için onun sö. 
zünü mantık delilleriyle reddet. 
mek istemiş: 

- Aman dostum! Su sizin tara
fınızdan geliyor. Ben, onu nasıl 
bulandırabilirim? 

- Sus! Bulandırıyorsun! Sen 
geçen sene bu vakit bir kere daha 
böyle bir küstahlık yapmıştın! 

- Yanlışınız var efendim! Ben 
geçen sene bu vakit henüz doğma. 
mıştım; henüz altı aylığnn! 

- Anladım, anladım ama, ben 
seni yiyeceğim! 

·~! 
Bugün kuzuların hepsi, kurtla. 

rın bu niyetini iyi bildikleri için, 
mümkün mertebe ayni dereden su 
içmemeğe ve kurtlara kolayca 
yem olmamıya çalışıyorlar. Allah 
kuzuların yardımcısı olsun. 

v E serıer vardır 1ı:ı: nı doğdu. 
ğu zaman, ondan umulmı

yan parlak bir istikbale sonradan 
mazhar olurlar. 

Bunlardan biri de, şu yanlış kL 
tap oldu. On senedir okuna okuna 
artrk posası çıkmış sanılan bu eser 
şimdi herkesçe maruf bir kitaptır. 
Hatta benim gibi, onun ismini bil • 
miyenler, kitapçılardan ararlar. 
ken: 

- Şu yanlış kitaptan bir tane 
versenize! diye, yeni şöhretini, ona 
unvan yapıyorlar. 

- Ama, efendim! Bir eserin 
yanlış oluşu, onun kıymetini art. 
tınr mı? 

Vallah birtakım kusurlar vardrr 
ki, makbul sayılırlar. Bunu insan. 
lann tam mükemmellikten tiksin
melerine bir delil sayabiliriz. 

Meseli, şaşılık, uzvi bir kusur. 
dur. Lakin şehlalık, güzellik sayı. 
lır. 

-..~ 
Bir yemeğin is kokması bir ku. 

surdur. İs kokmuş mahallebi mak.. 
buldür. 

Gıcır gıcır temiz bir eldiven, bir 
temiz yağmurlı.lk Avrupada pek 
çirkin bir şey sayılır. Bunlann da, 
yağlı ve kirlileri makbuldür. Hat. 
ta İngiliz zenginleri, empermeab
lilerini evvela uşaklanna giydirip 
kirlettirirler, sonra kendileri gi. 
yerler. 

Herkes yüzünü düzgünleştirir. 

ken, birtakım Almanlar, suratlan. 
nı kılıçla kestirip, bir yara izi edi. 
nirler. 

Halının eskisi, etin bayatı mak. 
bul olduğu gibi. 

Kusurlu çıktığı için, kıymeti ar· 
tan kitap, yalnız bizim "yanlış ki. 
tap,, değildir. Size başka bir mi. 
sal söyliyeyim: 

Şimdi adını unuttuğum bir Po.. 
lonyalı müellif, Tibet ve Orta AS
yadaki insanlar ve adetleri hak. 
kında (hayvan, insan ve Allah) i
simli meşhur bir kitap yazmıştı. 

Bir büyük ve mühim seyahatna.. 
me olan bu eserde, oralar hakkın.. 

l, __ ·r;_a_z_a_n_: _B_._ F_e_le __ k _ _ . 
da verdiği çok şayanı dikkat ma.. 
lUmat, bütün cihanın alakasını u. 
yandırmıştı. Sonradan öğrenildi 

ki, müellif bu seyahatnameyi o. 
dasından çrkmadan yazmış. Yani 
tamamen hayali ... 

Bu büyük kusurun keşfi eserin, 
bir misli daha fazla satılmasına se
bep oldu. 

"Yanlış kitap,, ın da bu yakın. 
larda nüshası biterse, şaşmamalı
yız. 

rg1~~ 
En Müthiş Mülakat 

A lmanya sefiri gelecekmiş .. : 
Sekreterde bir gün evvel 

bir telaş vardır. Servis defterine 
yazmayı unutmamak için not alır 
ve bu işe bakacak arkadaşa, ayrı.. 
ca da tenbih eder: 

- Bir mülakat yapsan fena oL 
maz .. 

İktısat Vekili gelecektir .... 
reterin ilk düşündüğü: 

- Bir mülakattır!. 

Sek. 

Rektör gider mülakat, direktör 
gelir mülakat, kondöktör yarala
nır mülakat, aktör istifa eder mü. 
lakat. Çünkü, gazetelerimizde ka. 
naat odur ki; kari bütün bu adam. 
ların ne dediklerini merakla bek. 
lemektedirler. 

Hep ayni itiyadın sevkiyle ol. 
malı ki; iki gün evvel sekreterlik
te otururken, istihbarda çalışanlar 
dan birisi ,geldi ve haber verdi: 

- FilAnca zat ölmüş! diyorlar ... 
- 8' • 'l'elef9li ettiler, vefat 

etmiş. 

- Ne emredersiniz? 
- Evvela tercümeihalini teda. 

rik edelim; hatta mümkünse ... 
- Resmini mi? 
- Evet! O da lazım ya! Bir mü. 

lakat yapsak ta, resmini de imza. 
latsak!.. 

Gafletin çabulC farkına vardı. 
lar ... da işi şakaya çevirdiler. Hal-

buki; yapılabilseydi, en müthiş 
mülakat, böyle mülakatlar olurdu. 

Yabancı Radyolarda Türkçe 

B ugün türkçe neşriyat yapan 
dört memleket var: 

İngiltere, Yugoslavya, İtalya 
ve Almanya ... Gerçi arasıra Rus. 
yadan da türkçe şeyler işitiliyor 

ama, bunlar türkçeden ziyade ta.. 
tarca olduğu ve baştan başa reji. 
mi övdüğü için, ne anlaşılması ka
bil oluyor, ne de dinlenmesi fay. 
dalı! 

İtalyadaki spiker, yani konuşu. 
cu yine radyonun iddiasına göre, 
bir İtalyan imiş. Yanında bir de 
kadın yamağı var. İfadeleri eski 
Manakyan tiyatrosu artistlerini 
hatırlatıyor. 

Hele: 
Giceleriniz hayırlı olsun.. dua. 

sı; adamın uykusunu kaçıracak ka· 
dar serin. 

Belgrat radyosundaki spikerin 
türkçesi, şüphesiz bir Türk mek. 
tebinde öğrenilmiş. Kendisi mu. 
hakkak eski Rumelinin Garp vilci.. 
yetleri ahalisinden. Bazr ifadeleri, 
eski Babıali muhaberelerini andı. 
rıyor .. 

Londra radyosunun spikeri ye. 
nidir. Türkçesi güzeldir. Fakat İs
tanbullu olmadığı muhakkak. Hat. 
ta onun da şahsen değilse bile, 
soy bakımından Rumelili olduğu. 
na hükmedebiliriz. 

Alman radyosunu bir kere din.. 
Iedim. Söyleyicinin olduğu kadar, 
dinleyicilerin de büyük bir sabır
la karşıladıkları almanca birtakım 
gazete mütaleaları arasında, bu 
zatın ırki hüviyetini tayinde güç. 
lük çektim. Belki uzun müddet 
Almanyada kalmış bir Türk. Bel
ki uzun müddet Türkiyede kalmış 
bir Alman ... 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

Gençlikte Gelen Şişmanhk 
O se'\·imli genç şişkolan herkes 

tanır: Geniş ve yuvarlak çehre, 
tombul tombul yanaklar, iki katlı 
çene, bazılarmda alttaki çene üs. 
tündeki asıl çeneyi kapatır bile ... 
Fakat bu yiize iyice dikkat ederse. 
niz, çizgilerinin inceliğine hiç ha. 
le) gelmemiş olduğunu göriirsü. 
nüz. Simadan belli olan zekava, 
gözlerin parlak bakışına da hiç 
halel gelmemiştir. 

Şişman gencin boynu kısa görü. 
nür, boyunla göğde arası hiç ay. 
nlmamış gibi. Köprücük kemikle. 
rinin üzeri dolgundur, iki omuzu. 
na birer küçük yatsık konmuş zan. 
nedersiniz... Göğde kemikleri ya
kın altında hiç belli olmaz. Göide 
ile karın arasında da ince bir kı. 
sım göremezsiniz. Göğdede en zi. 
yade göze çarpan şey, delikanlı. 
nın da bir gene kız gibi göğsü üze. 
rinde yuvarlaklar bulunmasıdır. 
Fakat şişman kızlarda, tabii daha 
büyük... Göğsü böyle şlsiren asıl 
guddelerin büyümesi değil, onların 
altında toplanan yağlardır ... 

Daha ziyade tarif etmek kendi. 
)erini öfkelendireceği icln, yağla
rın daha başka nerelerde toplandı. 
ğını yazmıyacaiım. Zaten bu genç 
şlsmanlık güzelliğe mani olmaz. 
Cilt gergin ve yumuşak, etler fıs. 
tık gibi. Yalnız eller biraz büyiik 
olur, hem de biraz çabuk moranr .. 
lar. Fakat şişmanlık ayaklara mu. 
sanat olmadığından a-enç kızlar a. 
yaklanna uyacak sllslil iskarpin 
bulmakta giiçlük çekmezler. 

Bu şlşmanlıtın göğüs içerisinde· 
ki aletlere de tesiri yoktur: Genç 
şişmanlar yürek çarpıntısı çekmez. 
ler, yol yürüyünce, yaşlı sişmanlar 
gibi, nefes nefese J[elmezler. Siş. 
man olmıyan gençler gibi, çokça 
gezip eilenmeie, spor yapmıya bu 
şişmanlık mani olmaz... Mektepte 
derslerde ve imtihanlarda arka. 
daşlarmdan geri kalırlarsa, o da 

şişmanlıktan değildir: Nice genç 
şişkolar vardır ki, mekteplerde en 
iyi not alırlar. 
Yakın zamana kadar, gençlikte 

gelen bu şişmanhğı çok yemeye at. 
{ederlerdi: Çocuğun babası ve an
nesi çok yerler de, çocuk ta onla. 
ra baka baka çok yer ... Fakat genç 
kız, yahut delikanlı şişmanhktan 
kurtulmak için az yemeye razı o. 
lunca, netice ne olurdu? 

Birçoğu az yemekle beraber şiş. 
manlamakta devam ederdi. Bazısı 
az yemekle birkaç kilo eksilir. son 
ra ağırlığından hiçbir şey kaybet. 
me'I!, durur ve hoşuna giden ye
meklerden biraz f azlau vese tek. 
rar şişmanlamıya başlardı. Vakıa 
zorla aç bırakılarak zayıflı:vanlar 
da bulunurdu. fakat bu zoraki per. 
bizin ve aç kalmanın gencleri ne. 
reye götürdüğünü, zayıfladıktan 
sonra onları tedavi etmiş olan he. 
kimler iyi bilirler! 

Gençlikte gelen şismanhkta cok 
yemenin tesiri olsa da, pek hafif. 
tir, çok yemekten ziyade vilcudiln 
yediğini yanlış kullanmasmda .•. 
Şişmanlığı veren asıl sebep gen
cin büluğ yaşım tanzim eden hor. 
monlardadır. 

Bunun en iyi delili şişman kız. 
lann muayyen günlerini munta. 
zam görememeleridir ... Dikkat e. 
dilirse, şişman delikanlılarda da 
hormonlann yolunda işlemedilf 
belli olur ama, onlara akıllı, uslu 
ve derslerinden başka bir şey dil. 
şllnmez genç derler ... 

O sevimli genç şlşkolannı:rr za
yıflasınlar, diye istedikleri gibi ye. 
mekten alıkoymamalısınız: Zayıf. 
lamak için faydasız olmazsa, tehli. 
keli olur. 

Şişmanhiını pek merak edene. 
niz, yemeklerini hiç kesm!yerek 
hormonlar cihetinden tetkik etti.. 
rininiz. 

Ne de olsa, bazı ifadeleri, Türk 
ler için tuhaf geliyor. Mesela İn
giltere alkol fabrikalannın arpa 
kıtlığından dolayı, viski yapmakta 
müşkülata uğradıklarından bahse
derken, bu zat; "İngiliz rakı fab
rikaları,, demekteydi. Alkolü, rakı 
ile tercüme ettiğine bakılırsa, her 
halde Türkiyeyi, bizi ve rakıyı i.. 
yi bilmiyor. 

Bütün bunlardan çıkarmak iste
diğim netice şudur: 

Bu yabancı istasyonlar türkçe 
neşriyatla, Türklere bir şey öğret. 
miş değildirler. Çünkü Türkiyede 
matbuat sansüre tabi değildir ve 
gazeteler radyolardan evvel, olan 
biteni karilerine bildirirler. 

Beyhude zahmet, bunun yerine 
bize gazel okutsalar daha makbu. 
le geçer. 

lBıB I -
~~ - /.;~~ 

Arkadan Gelsin ! 

B ilmiyorum hangi dairede bir 
amir, kalemlere emir ver. 

miş... Bir kağıt bir masada 24 sa. 
atten fazla kalırsa, şiddetle ceza. 
landınrım... diye .. 

Şimdi orada katipler, başkatip
ler, mukayyitler, mümeyyizler, 
muavinler ve müdürler, evrakı a
teş tutar gibi tutuyorlar ve ne ya. 
pıp yapıp ellerinden çıkarıyorlar
mış. Bu hal, o kadar garip bir sü. 
rat peyda etmiş ki; dostlanmdan 
bir zatın o dairedeki işini takibe 
sürati kafi gelmemiş. Hangi kale. 
me gitse: 

- Evrakınız şu numara ile, 
şimdi sicile gitti, diyorlarmış. 

Sicilde aradığı zaman da: 

- Şimdi, muhasebeye gönder
diJı:.Zjmmet gelsin, imzasını göste
ririz, cevabını veriyorlarmış. tıa_ 

hare ... Böyle kağıt kalemden kale. 
me fena halde koşuyormuş. 

Böylece, evrak sahiplerinin, ka. 

ğıtlarına yetişmeleri artık müm. 

kün olamamaktadır. 

Bu acele, eski İran şahlarından 

birine atfedilen: 

- İslim arkadan gelsin! sözü. 

nü hatırlatıyor. 

Diyeceksiniz ki: 
- Efendim! Ne yapalım! Geç 

kalır, şikayet edersiniz, çabuk çı. 

kar, yine şikayet! Sizi ne ile mem. 

nun edebiliriz? 

Maksat kağıt çıkarmaksa, bu u. 

sul mükemmeldir. Lakin iş çıkar. 
maksa, sakattır. Çünkü bitirilmesi 
24 saatten fazla süren lşler, sürate 
feda edilir. İşlerimizin de çoğu, 
24 saatten geç bitecek şeyler oldu
ğunda şüphe yoktur. 

Galiba, biz ekseri iki uca kaçı. 
rıyoruz. Ya hep, ya hiç. 

ı••l 
Eski - Yeni Tuhaflıkları 

G azetelerden birinde bir ilan 
okuyoruz: 

•Beyoğlu eski Hilseyln Ağa, yeni Bill
bill m ahallesinin eski Bilezik, yeni Ye
nlkafa sokağında Hasan Rıza paşa vak
fından eski 56, yeni 58 numaralı ıırsası •. 11 

Falan olmuş, filan olmuş. İs. 

tanbulda sokak isimleri, böyle her 
yirmi senede bir değiştikçe halka 
nenin neresinden bahsedildiğini 

anlatmak için eskisini, yenisini, 
yeni eskisini, eski yenisini yaz. 
maktan başka çare yoktur. 

Bununla beraber, bir tezat tesis 
edilmiş değil, bir izah tamamlan. 
mış olur. 

İstanbul böyle şeylere alış~r. 
O kadar alışıktır ki; Eyüp tarafla. 
rında, eski, yeni isminde bir de 
semt vardır. 

İlanda unutulmuş bir nokta var: 
Eski Hasan Rıza paşa, yeni Ge

neral Hasan Rıza vakfından, de. 
mek lazımdı ki; tuhaflık dört bap 
mamur olsun. 

s 
Bugünkü Finliintliya: 

Fin Milleti 
ve Karakteri 

F inler, bugünkü Avrupanın en 
yüksek kültür seviyesinde ya. 

şıyan bir millettir. Ve memleketleri 
diinyanın en yiiksek medeniyetli, en 
ileri memleketlerinden biridir. 

Kendileri boylu, sansın ve mavi 
gözlü insanlardır. Ve dünyanın il. 
me, terhi:reye ' 'e kiiltiire en büyük 
önemi veren milletlerinden biridir. 

Finlandiyaya seyahat ettiğim sıra. 
da bir ıtün Puru\'esi göliinün kıyı. 
sındaki bir çiftlik evinde bir Fin ai. 
lesile tanısmıstım. Aile zevç ve zev. 
ceden, iiç ~·etişkin erkek çocuktan ve 
üç kızdan müteşekkildi. Kızların i • 
kisi küçiik, biri yirmi bir ya~ında i. 
di, kızlann biiyüğü tıp tahsili Kör. 
miiştü ve hiitün aile yiiksek kiiltiirlü 
idi. 

Finlandiyada gördüğüm biiyiik ha. 
pishanelerin birinde hapishane mü. 
dürü hana şunlan söylemişti: 

"Mahpusların biri de, bir kimse. 
nin malına tecavüz etmiş değildir. 

Suçlann çoğu kavga yüzündendir." 
Hakikaten Finli, çok nazik, çok 

cömert ' 'e misafirperverdir. Fakat o. 
nu kızdırmağa gelmez. Çünkii o za.. 
man kavgacı olur \'e canla ba~la dö. 
vüşür. 

Finli bir ailenin verdiği bir ziya. 
fette hane sahibi bana sunları anlat. 
tı: 

"Eskiden büyük eğlentilerde mi .. 
safirlerin ikisi, diğerlerini eğlendir. 
mek için bir düello da tertip ederler. 
di. Bunlann biri, diğerine bıçağım 
uzatarak rakibine sorardı: 

- Ne kadannı alabilirsin? 
Ve öteki cevap verirdi: 

- Bir santim, ''el"a iki santim~ 
Bunun üzerine bıçakların yalnn: 

bu kadan açıkta bırakılır, gerisi ka. 
patılır ve iki misafir miithiş bir dil
elloya girişirler. Bu da eğlentinin en 
heyecan verici safhasını teşkil eder." 

Fakat bueün bu eski adet ölmüş. 
tür. Ve Finler dinamik enerjilerini 
spora vermişlerdir. 

Finler arasında büyük atletler ye. 
tişmesinin sebebini Finlerin en meş. 
hur doktorlarından birine sordum. 
Şu cevabı verdi: 

- İki sebebi vardır. Biri: Sauna. 
Diğeri milli içkidir. Ve bu milli içki 
süttür! 

Sauna, milli hamamdır. Her çift. 
tikte hamam vazifesini gören ayn 
kulübe vardır. Burada sular bDyük 
kazanlar içinde kaynatılır ve Finler 
vücutlerini daima temiz tutarlar. 

Bu hamam, T-Ork hamamınm daha 
iptidai bir şekli sayılır. 

• 
Finler umumiyetle şerefli ve dil-

rüst insanlardır. Ve en bllylik güç. 
ilikleri en büyük mukavemetle br. 
şılarlar. 

Fin karakteri bilhassa "Kalevala,, 
adım taşıyan destanda kendini gös. 
terir. 

Bütün dünya edebiyatının be§inci 
muazzam destanı olan bu eser. fazı. 
Jetin kötülüğe a:alebesini tanir e
der. 

Bu milli destan, şüphe yok ki, bu.. 
günkü muharebede Fin milletinin 
manevi rehberidir. 

"Daily HeralJ,, 

MOHIM BiR TEI ERRO 
Muğladan yazı. 

lıyor: 

Berber Hafız 

oğlu Hacı Meh
met, hükumet ko.. 
nağı karşısındaki 

otel, kıraathane, 

lokanta ve fınn ile 
altı dükkanı, Muğ. 

la memleket has
tanesine terk ve 

l\luğlalı Hacı teberrü etmiştir. 
Mehmet Zenginlerimiz i-

çin bir nümunei imtisal teşkil eden 
bu hayırperverin teberrü ettiği em· 
val, tahminen 25 bin lira kıymetin.. 
dedir. 

Leh Mühendislerinin 
l ir Teklifi 

Ankara, 6 (TAN) - Polonyalı mü. 
hendislerin memleketimizde çalış
mak üzere yaptıkları müracaat hüku .. 
metçe tetkik olunmgktadır. İktısat 

Veklleti tarafından dört mühendis 
angaje edilmişir. 
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Fin Mukavemeti Niçin Harp 
Ediyorlar? 

Millet Meclisinde Ch.urchillin 
---

Gittikçe Artıyor 
BeJıanatı 

Maarif Vekili Dün dabirlkmııv•çuru~~;:·~.~~~~~ı. 
(Başı 1 incide) 

içtimai hür müesseselerinin rahat ve 
inkıtasız bir surette inkişaf ettirmek 
imkanını vereceğini samimi bir su. 

ya lehinde tezahürler yapılmıştır. 
Danimarka parllmentosunda ko

münist bir hatip söz söylemek istemiı 
bütün aza derhal celseyi terketmiş 
ve komünist hatip kendisini dinliye. 

(Ba$1 1 mcide) 

1-ngiliz Başvekili cevap veriyor: 
"- Harp gayelerinin fimdi. 

den etraflıca tetkiki mümkün de. 
ğUdir. 

M h J f M l 1 e muştur. İngiltere bir milyon ton hac· 

U te ]. ese e erı minde zırhlılar inşa etmektedir. Jn. 
giltereye ait 2000 gemi İngiltereden 

rette ümit ediyorum.,, , Sulh gayelerinin hangi şartlar al. 
tında tahakkuk edebilece~ini tayin 
de bugün imkansızdır. Kimse bu 
harbin ne kadar uzun süreceğini bi
lemez. Harbin hangi istikamette in
kişaf edeceğini kimse kestiremez ve 
harp bittiği zaman kimlerin bizimle 
ve kimlerin bize karşı olacağını 

kimse tayin edemez Bu şartlar içinde 
yeni dünyanın hangi şartlar dahilin. 
de vücude geleceğinin tesbitine kalk. 
mak faydasız, hatta zararh olur. 

1 h E 
ticaret malları götürüyor ve ticaret 

Etraflı Za ttl• malları getiriyor. Her gün İngilizli. 
manlarına 100 - 150 gemi geliyor. 

Harekat Devam Ediyor 
Finlandiya müdafaası devam edi. 

yor ve Finler üç cephede muannidane 
mukavemet gösteriyorlar. 

Pazardanberi Karelia cephesinde 
altmıştan fazla Rus tankı tahrip e. 
dildiği ve Rusların ağır zayiata uğ
ratıldıkları bildiriliyor. 

Merkez cephesinde Lacıoga gölü 
ıcivarında şiddetli muharebeler vuku 
buluyor. 

Finlerin de Ruslar gibi tanklar 
kullandıkları ve tank taarruzları 

cek yalnız iki kişi bulmuştur. Celse. 
nin tekrar açılması üzerine aza, Baş
vekilden Rusya ile katı münasebet 
edilmesini istemişlerdir. 

tsveçte yeni bir kabine teşkil edil. 
mektedir. Kabine eskisinden daha ge 
nit olacaktır. 

İsveç gazetelerilıde tanınmış pro. 
fesörler, bankalar, iş adamları ve 
her sınıfa mensup münevverler Fin
landiyaya fiili muavenet tavsiye et. 
mektedirler. 

Hükumet silah altına davet ettiği 
40 bin askeri sahil muhafazasına me. yaptıklan bildiriliyor. 

Rus tazyikının en fazla hissolun. mur etmiştir. 
duğu saha şimal sahasıdır. Rusların Amerikanın Yardım K aran 
evvela buraya hakim olarak Finlan. 
diya ile diğer İskandinavya memle • 
ketleri arasındaki münasebetleri kes. 
meyi istihdaf ettikleri anlaşılıyor. Bu 
tarafa paraşütçülerin gönderilmesi, 
bu maksadın takip edilmekte oldu. 
ğunu isbat ediyor. Fakat 200 • 300 
parafütçü feci bir Akıbete uğramış. 
lardır. 

İtalyan kaynaklanna g<Sre, 
Rualar, Ladoga ile Şimal Kutbu 
arasındaki sahada (700,000) as. 
kerle büyük bir taarruz yap. 
makta ve Finler muntazam bir 
tekilde müdafaa hatlanna çe. 
kilmektedlrler. 

Sovyet Kıtaatmın ~ 
Verilen maltlmata göre Flnlandi. 

yaya karp hareket eden Sovyet or. 
dUlu, General Mare1kov'un kuman. 
den altında yedinci ordudur. Bazı 

membalara göre, Carelie berzahında 
S Sovyet fırkası ve Ladoga gölünün 
flmalinde 4 Sovyet fırkası toplan • 

; 

ımttır. 

İyi maltlmat almakta olan meha. 
m, Rusların Finlandiya arazisine ... 

Roosevelt, Maliye nezaretine, Fin
landiya tarafından altı aylık taksit 
olarak tediye edılml§ olan 2'34,083 do 
ları ayrı bir hesaba geçirmesi için ta. 
llmat vermiştir. 

Reisicümhur, bu paranın Finlandi
yanın harp kurbanlarına yardıma 

tahsis edilmesini konarecfen istemek 
hakkını muhafaza etmektedir. 

Eski Reislcümhur Hoo~er, Finlan.. 
diya için para toplıyan teşkilatın ri
yasetini kabul etmiştir. 

Hariciye müsteşarı Welles, Axne. 
rika hükılmetinin 21 Amerika mille. 
tinin Sovyet Rusyaya karşı yapa. 
cakları protestoya iştirake imade ol. 
duğunu bildirmiştir. Öğrenildiğine 
göre Arjantin, Uruguay, Bolivya ve 
Equateur, teşebbüste bulunmuılar. 

dır. Amerika İttihadının bitaraflığı. 
na müteallik son beyannamenin n 
uncu maddesine istinat eden bu te. 
şebbüs mucibince bu beyannameyı 
imza etmiş olan bütün memleketler, 
mütecavizleri takbih etmek mecbu. 
riyetindedirler. 

• 

"Bugün umumt prensipler konsa 
bile bu prensiplerin nasıl tahakkuk 
ettirileceği blllnemez. Biz bu harbe 
intikam almak için girmedik. Onun 
için intikam alıcı bir sulh yapmak 
niyetinde değiliz. Her şeyden evvel 
bugün bizi isgal eden mesele Avru. 
payı senelerdenberi rahatsız eden 
tehdit ve tehlikeye bir nihayet ver. 
mektlr. 

"Emperyalizmi terketmeğe gelin
ce, evvel& emperyalizmden ne anla. 
dığtrnızı tasrih edelim: Eğt:r emper. 
yalizm, ırki üstünlük, ba,ka mlllet. 
lerin siyasi, iktısadi hilrriyetleriniıı 
ilgası ve diğer memleketlerin lktısa. 
dt kaynaklarının emperyaltst memle. 
ket hesabına latisman mlnasına ge. 
liyorsa, diyebilirim ki, bu memleke. 
tin bünyesinde bu şartlar mevcut de. 
ğildir. Bu ~artlara Alman idaresi uy. 
gundur. Biz İngiliz imparatorluğunu 
bu prensipler dahilinde iddre etme~i 
düşünmedik. Bu mecliste senelerden. 
beri hasıl olan kanaat şudur ki, im. 
paratorluk idaresi her şeyden evvel 
müstemlekedeki halkın menfaatine 
uygun olmalıdır. Biz beynelmilel an. 
lapnalarla en mühim müstemlekele. 
rlrnlzin blrçofunda başka memleket. 
lere i§ yapmak serbestisini vermişiz. 
dir . 

takriben 40 kilometre kadar girıne. Macaristanda Başvekil K"ont Tele. "Hulasa şimdiden sulh gayelerinin 
je muvaffak olmuı ve fakat esaslı ki, Fin kardeşlerin mücadelesinden ve harpten sonra Avrupanın alacağı 
zayiata uğramış oldı.rklannı beyan bahsederken, sürekli alkışlarla kar. şeklin tesbitini istemek doğru ve caiz 
etmektedirler. 11Jenmı§tır. de~ldtr. 

İsveç meııabit, 500.000 Run karşı e "Maamafih harpten sonra yeni bw 
koyan Finlandiyalılan 400.000 kişi Romada bugün de Finlandiya Je. Avrupa kurmak istediğimize şüphe 
tabmin etmektedir. Fakat Ruslann hinde tezahürat yapılmıştır. İspan. yoktur. Bu yeni Avrupada bütün es. 
llava kuvvetleriniB kahir bir faiki.. ya gazeteleri Rus tecavüzünü şid.. ki hudutları yrkarak galiplerin arzu. 
yeti vardır. detle takbihe devam ediyorlar. ..., lanna muvafık yeni bir harita yap. 
~lsinkiden verilen malömata gö. • mak hulyasında değiliz. Fakat teca. 

re, Finlandiyalılar, Ruslann dumdum vüz fikrinin artık yaşamıyacağı ye. 
Fransız gazeteleri Sovyet tecavü. 

kU!'fUJl kullandıklarına dair kati bür. ni bir Avrupa kurmak ve bu yeni 
hanlar elde etmiş bulunmaktadır. zü aleyhinde uzun makaleler neş. Avrupada: 

Finlandiya, müdafaa nezareti matbu; retmektedlrler. Hudutlann küçük büyijk bütün 
at bürosu, bu bahiste aşağıdaki iza. e· milletlerin ayni şartlar içinde müş. 
batı veriyor: Rusların attığı 10 kur. Cenevre, 6 (A.A.) - Merkezi Ce. tereken tayin ve tesbit edildiğini, 
şundan üçü patlayıcı, altısı dumdum nevrede bulunan beynelmilel anti Bütün milletler arasında ticaretin 
ve bir tanesi normal kurşundur. Rus. komünist birliği neşrettiği bir be. serbest olduğunu, 
lann, dumdum kur§UDU atmakta kuL yannamede, Kızılordunun Finlandi. Silahlann tahdit edildiğini, gör. 
Iandıklan usul çok iptidaidir. Ruslar, yaya karşı açtığı mücadelede, iddia mek en büyük emelimizdir." 
kurşunların uçlarını, kurşunlar daha ettiğinden daha az kul/-.. tli olduğu- İngiliz Başvekilinin bu izahatı ki. 
prjörde iken, taşlara sürterek aşın. nu tebarüz ettirmekte ve demekte. fi derecede vazıh, sarih, ve tatmin e. 
dırmaktadırlar. - - - dir ki: "Stalin kadrolan az olan kı. dici değildir. Fai&f görülüyor ki İn. 

(Başı 1 !ncide) 
başlamalanna lmkAn verildi. Ve bu, ba
zılarının dediği gibi yeni değil. dnh ev
vel düşunulerek okullar açılmııdnn veril
miı olan emir ve tebliğin içerisinde vardı. 
Her tarafta pazartesi günleri neşredilen 

Maarif Vekilliği tebliğler dergisi bunun 
yazılı delilidir. 

"İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin 
dışındaki vllAyetlerimlzde e ac:en çocuk
larımız, saat 7 ve 7,5 da mektebe gelirler, 
kapıları açılmadığı için karda kı~tR ders 
zamanına kadar oynamakla vakit geçirir
lerdi. Bu böyle idi. Çünkü memleketimizin 
pek bilyük bir kısmında, diğer ileri mem
leketlerde olduğu gibi hayat erken bıış
lar ve halkımızın büyük ekseriyeti erken 
yatar, erken kalkar. Erken yatıp erken 
kalkmak talebe için, daha tabii g8rulı'ne
lidir. Bu. cUmlece maltim ve müsellem bir 
harekettir. Erken yatıp erken kalkma iti
yadını henüz ıılmıyanları bu medeni ve ve
rimli yaşama tarzına alıştırmak için cebi• 
sarfetmeyi, yeni nesilleri terbiye ile mü
kellef olanlara dOıen bir va:ıi!e saymnz 
mısınız?" 

Hasan Ali Yücel, senelerdenberi 
çift öjretim yapan okullarda dersle
re erken başlandığını, halbuki hiçbir 
şikayet olmadığını, kaldı ki, İstan
buldaki okullar muhtelif semtlere 
dağılmış bulunduğu için işin daha 
kolay tanzim edildiğini, İstanbul va
lisinin, maarif müdürünün ve müfet. 
tişlerin yeni vakit cetvelinin İstan
bulda da tam ve kolaylıkla tatbik e. 
dildiğini ifade ettiklerini ilave et
miştir. 

Maarif Vekilinin müteakıp izah
larına göre, vakit cetvelleri, sıhhi bn
kımdan da bir komisyon marifetiyle 
tetkik ettirilmiş ve teneffüs zaman. 
lan için bazı tadillt teklifinden baş.
ka hiçbir itiraza uğramamıştır. Esa
sen dışarıda hayatını kazanmağa 

mechıır talebe, serbest bn·akTlmıS

tır. Kaldı ki, müzakere saatlerine iş.. 
tirak etmek istemiyenlerin sayısı çok 
azdır. fstanbuldaki 32.000 orta tah'>il 
talebesinden bu arzuyu izhar edenler 
ı:ıncak 50 kadardır. 

Kararlardan Dönecek Değiliz 
Vekil, bundan sonra sözlerine şöy

le devam etmiştir: 
"Şunu da tebarüz ettireyim ki okulları

mızın maddi cephelerine faa]IOk eden hu
suslarda dalma mahalli şartlan gözöniin
de tutmakta;yız. Onun için verdlJlmlz e
mirlerin - muay;yen hudut dahitinde olmak 
Qzere - bu şartlara u;yar olmasına itina 
gösteriyoruz. Alınmıı; tedbirlerin ufak te
fek clhetlerfnde ufak tefek aksama! r ol
muı diye verJlmiı kararlardan dönlılmesl 
asla me\'ZUubahs değildir. Yapacağımız. şey 
bu aksayan cihetleri derhal ve tam tnıı;hlh 

ettirerek onlan yüzde vüz muvaffRklyetle 
tahakkuk ettirmektir. Vakit cetveli 1 i de 
lSyledlr ve böyle olmu tur. Bütün ö ret
menler ve idare adamlarımız iki nydan
beri büyük bir itina ve dikkat ile bu hu
sustaki emJrlerlmizi tatbika çalı mışlar

dır. Kendilerine huzurunuzda teşekkür et
meyi bir borç bilirim. İ ini ;yapmamı, o
lanların da mevzuat icaplarına ıöre mu
amele görecekleri tabiidir." 

Yanlış Kitap Meselesi 

Stokholmdan verilen haberlere gö. taatının manevi kuvvetinden asla e. gilterede büyük küçük bütün devlet 
re, elli İtalyan tayyaresi bugün hava min değildir. Polonyayı istil.l etmek adamlarının kafasında yeni bir Av. 
yolu ile Finlandiyaya gelmiftir. için sarfedilen gayret hemen hemen rupa dolaşmaktadır. Ve bu yeni Av-

Röyter de bu haberi teyit ederek, zayıf olmakla beraber memleket da. rupa şimdiki A vrupaya benzemiye. Maarif Vekili, daha sonra okul ki. 
tayyarelerin altmış kadar oldukları- bilinde mühim güçlükler yaratmıya cektir. 0 tapları meselesine geçmiş, bir çok ki-
m bildiriyor ve İngilterenln de Fin. kafi gelmiştir.,, İnsanların realiteleri, ve tarihi tapların müsabaka usulii ile yazdırJJ. 
landiyaya askeri malzeme göndere. hakikatleri görebilmeleri için yaşlan- dığını, bir kısmı için de yeni müsa. 
ceğini ilave ediyor. Rumen Kabinesinin malan, devlet adamı olma • bakalar açılmak üzere olduğunu an-

Stokholmden IU haber verilmekte. li d ht Iatmış ve demiştir ki: 
dir•• Verdiği Kararlar lan, büyük mesu yetler eru e "Kitaplardan tikbet edenler ve lyiıtni 

Bükreı, 6 (A.A.) - Tataresko, ka- etmeleri kafi gelmiyor. İngiliz Baş.. 1apmıya muktedir olan bütün vatandaşlan 
"Sosyal Demokraten gazetalnln bine içtimaına riyaset etrni§ ve bu vekilinin muhayyel Avrupası ile mu. bu müaabakalara iştirake bir kere de yiik.. 

kısmındadır. Yakın zamanlarda ;yazıldığı Bu gemiler havadan, denizden, deniz 
halde dil bakımından eski olan bu eserler, dibinden hücuma uğradıkan başka, 
m0e1110eri, metinleri yeni harflere dok- üstelik mayinlerle de çarpışmaktadır. 
mekte müşküllere sokmaktadır. Müteha~- Bütün bunlardan başka Almanların 
suılıır, tashih ve tenkit, teşebbüsünde bu- iki cep kruvazörü Atlas Okyanusu· 
Iunanlıırın da tashih ederken yanlııa düş- nun şimalinde ve cenubunda faaliyet 
tüklerin! yazmıı; ve söylemişlerdir. Bu an- halindedir. Bütün bu engeller a§ıl. 
!atıyor ki senelerdenberi büyuk 1>ir tahav-
' ul geçirmekte olan dil ve edebiyatımız, mış, denizlerdeki Alm~n ticaretı ve 
tedrisleri mcvzuubahs olduğu zaman Ma· AJman hareketi imha edllmış ve bU.. 
arJf Vekilliğini zaten halledllmemı, bir tün bu vazifeler muvaflakıyetle ya
mesele muvacehesinde bırakmaktadır. Bu pılmıştır. 

mevzuda salAhlyetll gördüğümlb: öğret- Almanların imha edilen tahtelba. 
menleri topladık. Çalışmaktadırlar. EHsen 
üç aydanberi Ankaradaki Türkçe ve Ede- birleri yerine yeni tahtelbahirler ln
blyat öğretmenlerini kendi reisllğlmde iç- ıa ederek kayıplarını tellfi etmele
tlmaa davet ederek ayni mesele üzerinde rine, tahtelbahir mürettebaU ve me. 
mesai sarfedlyorum. Bu emekler neticeıin- murları yetiştirmelerine imkan yok.
de şimdikinden daha sistemli ve ihtiyaca 
daha uygun bir hal tarzına varacaJımıza tur. 
emniyetim devam etmektedir. Geçen hafta beş Alman tahtelbahl· 
Şimdiye kadar arzettiğlm kitaptan yil· ri imha olundu. Fransızlar da bu yol. 

rilyerek biltlln okul kltaplannın kHtO ve da muvaffakıyetler kazandılar. 
yanlıı oldutunu söylemek dotru değil- Müttefiklerin vaziyeti gittikçe iyi. 
dlr. MUsbet ilimlere alt kitaplarda yanlıs leıiyor ve vaziyet onlarm lehine lnki• 
me\•zuubahs olamaz. Çünkü bunlar, salA-
hlyetll kimselerin eserlerinden tercilme- şaf ediyor. 
dir. Olsa olsa tercüme hataları veya dik· Almanlarsa müttefiklerden hınçla• 
katslzllkten, aceleden dolma tahrir ve ter- rını alamıyarak, bitaraflara, sulh L 
tip yanlışlıkları bulunabilir. VAki tenkit- çinde yapdıkları devletlerin gemile
lerde hata diye gösterilen hususların bir rine taarruz ediyorlar ve bu yüzden 
kısmı bu kıtapların ilk basılarınn aittir. 
Su halde her yeni tabı yapıldık~a evvelce bltarafların zayiatı mütemadiyen ar• 
gözden kaçmıı olan ciheUer tasrih edili- tıyor. Ne garip bir tecellidir ki, Al. 
yor demektir. Kitaplarımızın yüzde yüz manlar, hasımlarile mücadeleden 8-
mükemmelllti iddia edilemez. Fakat, sar- ciz kalınca doıtlarma dönüyorlar ve 
fed!len emekler, canlı ve cansız, bütl\n va- onları eziyorlar. 
sıtalardan azamı latlfade ile ıösterilen lh- Mı''-- .. ı·aıı· Mayı·nlere K•-ı 
timamlar, ayni suretle mükemmeliyete ~ - y 

doğru yUrUndOğünU de lnkAr etmek hak- Müttefiıklerin zayiatı ise, günden 
kını kimseye veremez. Daha iyiye ve daha güne azalmaktadır. Harbin en baya
do~ruya yürünüp yürünnıedilinl göstere- ğ n kli olan mıknatıslı 
cek en şaşmaz miyar, mukayesedir. F.ski 1 ve en se. ı şe . . . . U 
kitaplarla ;yeniler kolayca kaqı\aftU'llabl- •mayin harbı, belkı de Hıtlenn gız 
lir. Hangileri daha l;yidir? Bu sualin ceva· silahıdır. Ve bu sil.8h Hitlerln adı
bmı irfan ve vicdan sahiplerine J:>ırakınm." na izafe olunacaktır. Fakat mıkna-

Proaamlarda İstikrar tıslı mayin yüzünden hasıl olan :u-
Hasan Ali Yücel, en nihayet, prog- rarlann üçte ikili bitaraflara aittir. 

ramlarda istikrar bahsine temas et. Bu da Alman dostluiunun, Alman 
miş, cümhurlyet devrinde ilk olrnl düşmanlığından daha çok zehirli ol
programlarının birinci defa 1924 te, duğunu ispata kafidir. Nazi kültürii
ikinci defa 1926 da ve üçüncii defa nün mahiyetini teşhir eden bu son 
da 1936 da değiştirildiğini, bu değiş.. tezahüre karşı alınan tedbirler tesi
me1erln sırasile tahsil müddetinin rini göstermiştir. 
kısalması, öğretim usulünde yenilikle "İngiltere harbe girdiği' mman, 
rin tatbiki ve parti programında ve. 21,000,000 tonluk gemi sahibr idi· 
rilen direktifierin tedrisatta nazan i. Zayiatı 340,000 tondur. Buna muka
tiba alınması gibi zaruretlerden doğ- bil İngiltere gemi satın alarak, dül
duğunu anlatmıştır. man gemisi zaptederek, 280,000 to-

Vekil, lise ve orta okul programla. nu tel&fi etmiştir. Bu yüzden zayiatı 
nndaki tadilatın sebeplerini de say. 60,000 tondan ibarettir. 
dıktan sonra demistir ki: . İngiliz donanmasının bu üç aydaki 

"Yeni devletin. ku':"ldulu c\lndenbeı: zayiatı 1914 harbinin ilk üç ayında
ıeçen 17 •en~ içınd.e ••Y~•I fikri ve içtimaı ki zayiatının ancak yarısıdır. 
hayatımızdaki bahtıyar ınlullplarm mu.. . " 
rifimize ve kültür hayatımıza iniklı etme.. Mister Churchil, nutkunu fU 18" 
mesi lrabtı miydi? Yeni kurulmut bir reJL kinde bitirmiştir: 
min yeni hayatı, maarifinde de elbette ye: "Bütün İmparatoruğun kuvveti, 
nilikler doiuracaktı. DoturmaaaJ'dı, 1~"" maksada varmak için seferber edi}... 
tabii olurdu. Şimdiye kadar Cümburıyet . . . . 

·ı· · "d t · olanlar bu tahavvül_ mıştır. Şıarımız ılerlemek ve kor~ maarı ını ı are e mıı • 
leri en az sarsıntı yaparak yeni nesle in.. mamaktır.,. 
tikal ettirmek için ellerinden ıelen bütün 
ıayretleri urfetmiılerdir. Uzu~ ~eneler 
içerisinde, nihayet irç kere deiıımıı olan 
bu proıramları bir iıtilı:rarıızhk nümunesi 
zannetmek doiru olabilir mi? Tarihimizi 
baıkalarınm ıözü ile ıörüp ıöstermekten, 
dilimi:a:i öz huinelerinin •ervetinden mah. 
rum ve baıka dillerin tesiri altında bırak.. 
maktan bizi kurtarmak istlyen hamleyi 
hanıimiz irfan hayatımızda tahakkuk ettir_ 
mekten nefaimizi menedebilirdik1 Dotru 
oldufuna, faydalı olduiuna bütün varlıft. 
mızla inandıtmıız fikirleri, terbiyesi eL 
lerimise verilmiı evlitlarmııza lntikil et. 
tirmemek kimin elinden ıelebilirdiP Cüm. 
hurlyet maarifi bu nakil ve telkJn vazif~
sini yapmaktan biran geri kalmamıştır. 
Buna istikrarsızlık deniyorsa, bu istikrar
sızlığı hangimiz, geri ve kilfienmlşte ka-

Almanyanın Bitaraf Devletlerle 
Olan Münasebatı 

Helsinkideki muhabiri yazıyor: içtimada müteaddit kanunlar hazır. halefet liderinin ütopik Avrupası hep sek huzurunuzda ben davet edeyim. 
~-kl ed" lüd"" Sa;yın arkadaılarım, maarif vekilliğiniz !~in rar ve 1srarıı tercih etmeyiz?,, "Finlandiyanın u.: enm ik mu. lanmıftır. Bunlar meyanında ezcüm. ayni yanlış düşüncenin mahsu ur. Vekil sözlerinı· bı"t"ıı··ırken, bütiin 

Berlin, 6 (A.A.) - Deutsche Allge
meine Zeitung, Aftonbladet'in bit 
makalesi hakkında tefsirlerde bulun
maktadır. Mtonbladet, bu makale
sinde İsveçe bu tehlikeli hisslyaı. 
kapılmamasını ihtar ve Stokholm hft.. 
kumetini Almanya ile olan münase
batını derhal tanzim etmeğe davet 
eylemiştir. Berlin gazetesi, bir İaveÇ 
gazetesinin realist bir siyaset takip e
dilmesi için yapmış olduğu bu dave
ti manidar bulmakta ve bu davete 
yanız İskandinavya devletlerinin dr 
ğil, Belçika ve H.olandanın da kula~ 
vereceklerini ilave etmektedir. 

· asla inhisarcı bir :a:ihniyet mevzuu bahso_ 
kavemeti neticesinde Lenin ganılzo.. le ziraat ve sanayi faaliyetine müte- Bunlar cihan nizamına istediklerı lamaz. Matematik ve tarih kitapl•n için maarif teşkilatının tam inzibat ve 
nunda karışıklıklar zuhur etmiftlr.,, dair beş senelik plan, ekalliyetler re. şekli vermek kudretini kendilerinde ıeçen yıl açılın müsabakaları, idari ve il. intizam içinde çalıştığını anlatmış, 

Aland adalarının sularına ma."in jimi, matbuat rejimi, cemiyetler ni. gören dar görüşlü insanlardır. Tari- mı mahzurlannı görerek iptal ve tecdit ve sözlerine şöyle devam etmiştir: İtalya - İspanya Münasebab 
dökmek ameliyatı tamamlanmııtır. zamnamesi ilah .. vardır. Başvekil par hin bir seyri vardır ki, insan ancak o ettik. Keyfiyet cazetelerle de itin otun. "Bllmiyenler öğrenmelidir ki Cümhurl- Madrit, 6 (A.A.) -General Fran .. 
Kaunas'dan verilen bir habere göre. lamento içtimalannın 11 kinunuev- seyri tesri edebilir. Yoksa tarihe ye. muttur. Maarif Vekillifi ile allkah her ar. yet maarifi, dipdiri ve sağlamı:lır. Tüı:k ko, İtalya sefiri General Gembarayı 

kadat bizden ancak müaavi muamele ıöre. Finlandiyalıların ellerine düşen esir- velde ba111lıyacaınn1 illn etmiııztf,. ni bir istikamet vermek hiçbir ferdin hocası, seve seve ve isteye l!ıtey,., me lekt. kabul etmiııtir. Sefir, eski lejyonerle• 
s a• s bilir. Çünkü bu mevzuda ıayemiz, evllt. 

1 
" 

lerin sayısı (15,000) kadardır. ~ kudreti dahilinde değildir. Onun için larımıza doiru, temiz ve ucuz kitap temin vatani vazifesini yapmaktadır. TUrk tn e- rin faşist heyetini takdim etmiştir. 
Dahil• V kil besi, hür ve şahsiyetlerinin inkl,afınn H Sovyetlerin Harp Tebliği ıye e • inin Avrupanın harpten sonra alacağı etmektir. Buna emetini vermek lıtiyen müsait bir in?.ibat havası içinde "dikkat- eyet, General Frankoya, Duçe tara· 

Bugünkü Sovyet tebliğlerinin ço. Kastamonudaki Tetkikleri şekli tahmin etrafında mütalealar ve herkesle beraberiz... li ve terbiyeli,, çalısmaktadır." fından gönderilmiş tunçtan lıir çe• 
ğu tekziplerden ibarettir. Finlandi. Kastamonu, 6 (A.A.) - Dahiliye faraziyeler yürütülebilir. Fakat a. Maarif Vekili, nihayet, 11 sene ev. Bunu müteakıp Rana Tarhan kür- lenk vermiştir. Bu çelenk, Phalange' .. 

k ·1· b ·· d 1 ıı. 1 ..... trli t b"t vel yazılmı• bir edebiyat kitabı hak. . ·· · · i ·· ı· konu• yalıların 32 tank ve 16 tayyare tah. Ve ı ı, ugun e tetkiklerine devam lınması 11zım ge en FA es ı mev- Y süye gelerek vekile teşekkür etmış, ın muessısın n mezarı uzer ne 
· Trl d k ak · ·1 • kındaki tenkitlerle ortaya çıkan l k Ge 1 F k f" he rip ettikleri haberi, Kirov kruvazö. etmiş ve ö6 e en evvel Belediye, zuu üzerinde onuşm gayrı ı mı ilerde hoca adedi milsait oldukça mü aca tır. nera ran o, se ır ve " 

rünün ciddi bir hasara uğradığı ha. mektepler, Ticaret Odasını ziyaret ey bir hareket olur. Hadiseler o kadar "yanlış kitap,. meselesine geçmiş, zakere saatlerinin tatbikat dersleri yet azasile samimi bir hava içinde gö.. 
beri tekzip olunmaktadır. lemiş ve mütakiben tehre on kilo- çok imkanlara gebedir ki, devlet a. Vekaletin bu işi daha önce nazarı dik saatlerine tahvil edilmesini, kitaplar. rüpüştür. 

Yine bu tebliğlere göre Ruslar, emtre mesafede bulunan meyvalı a.. damları ancak bu imklnlann tahak- kate alarak 0 kitabın yeni tashih e- da mevcut olan yanlışlardan dolayı İtalya - Almanya Dostluk 
11 Fin tayyaresi düşürmüşlerdir. ğaçlar fidanlığına giderek fidanlık. kulumu tesri veya tehir edebilirler. dilmit bir tabını hazırlatmakta bu. mesuller varsa bunhnn tecziyesini, Tezahüratı 

kad t tk.k tt bul K ..:ı~ı dan il · o lundu~ .. nu, orta okul ve lise türkçe h"ni Son Rus tebliği de şu mealdedir: ta bir saat ar e ı a a un- u\llCl, eri on enye varamaz. • 5 .. yanlışlann süratle tashi ı , prog. Bertin, 6 (A.A.) -Dün akşam Al· 
''Kızılordu Kareli benabmda, 26 - 26 muştur. nun için hıatlterede yarınki Avrupa ve edebiyat kitaplarını tetkik için top ramlardaki zaruri tadili.tın bittabi ya man . İtalyan cemiyetinin yeni bina.-

kilometre ilerlemiıtir. Vekil, öjleden sonra Memleket ve Yarınki düııJamn almaaı !Azım lanan komisyona yeni tabının 12 for. pıl!DIJıpnı, ancak kitapl&nn ders .,_ IDUB 1dlfat NllDl mutantan bir 111" 
Ba IUl'etle, bet dD *- harpten .._ llutawlnl aplll w bUl'tÜ bir au. ,.ı. 111111 m.fmüı1d mAauıplar mam ile mtltealap mflneddelertmn Mil llepnda ham lnılundurulmNJaı rette JaPllmıfbr. Cem1yetln fahri ~ 

ra, hY7et latalan, Plnlaadbablar tarafm. tak vermlftir Hutanenl ldlpt: iMi'&. .,. ,..._ W lllmt ldmm olmaktan tevdi edlhHllnf anlattıktan IOma temmmt etmlftlr prenaldlr Bir çok Alman _. 

~ .:-.:::=-::: =-= ltminclen IO~ hükdmet konatına dm llllJl'I • -..,. ~ b4ar 1»'1Qk IÖSlerine t&;le clnana etmffttr: • : :.-mtllt:eprı lle ltomadald A1md 
:..,979 adar plalitlerdir.• aeı.n Vekil, burada km kaymakam- bir tahantB ult'etbriclecllr Jd. bu ıe. n~ev::: :: -=~ ve--:::': fnhJsarlar Veklli D&ıjlyor ve ~rllOdekl İtalyan sefirleri ve 

laYeçte .Aak-' Huırbk larını bbW etmı, Ye bndllerinden l'flkltlin ricude ptbeeell tekli _.olan~ tumlerde tftlhat Wlr- İnhLlçok AJman ve İtalyan rlcall bu 
Lolldra. 6 (Huaual) - Bu,Un Nor. memleket lf1vl bükmda izahat al. devlet ldamllın ve cllpJomatlar, ne m....ı...ı.n ~in JWM1u11n* ıalm- Menha. 8 (A.A.) Gümriik ve rutmde ham bahmmuflaıdır. 

wç, ~ Dan•mıtkada, ~ mqtır. ıörebtlirı.r, •ele tQin edtbllll'w. ldllr .. _...,_ Y..-ı. ...,..,. -- .nar V~ Kenlpdeıı aynlalıp. 
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Ava, Avcdığa Dair Yarenlikler 

Keklik Dey.ip 
Geçm~yiniz! 

Elhasan'lı Ali Baba Kekliği 
Hekim Biçimi Vesaire ... 

Yazan: Aka Gündüz 
- Av mevaimi münaıebetile -

-3-

A dam başına : Bir keklik. bir 
avuç Trabzon fasulyesi, Y,3.

rım küçük havuş, on arpacık so
ğanı, bir kaşık mercimek, bir kah
ve kaşığı kırmızı biber, yarım çim. 
cik kuru nane, bir çorb:ı kaşığı tuz_ 
suz tereyağı. 

Bunlar akşamdan suda Blatıl
mış olarak bir tarafta dursnu. 

En az dört günlük keklikler te
mizlenecek, kaynar su ile bir kaç 
su yıkanacak. Peşkirle g;jzelce içi 
dışı kurutulacak. İçin~ hafif so
ğan suyu, dışına hafif zeytin yağ 
sürülecek. Bir }taç saat böyle kal... 
dıktan sonra pembeden biraz faz
la kızaracak. Kızardıktan 5onra 
Konya Sillesinin beyaz şarabı ycık
sa, Tekirdağından her yanma bol
ca püskürdükten sonra, kapağı 
hemen kapanıp yarım saat bırakı
lacak. 

Toprak çömlek birinci ~art. O
dun kömürü ikinci. Saç mangal Ü

çüncü. Bunlardan bir tanesi bulun
ınazsa Ali Babadan vazgeçin. 

Keklikler çömleğe. Yan tarafta 
bekliyen harç üstüne. İki çorba ka
şığı çiy domates salçası. Çömleğin 
ağzından dört parmak aşağıya ka. 
dar yağsız sığır etinin suyu. Çöm
leğin ağzına çifte yaprak amba
laj kağıdı kapanıp sağlam sicimle 
iyice sarılacak. 
Genişçe mangalda kömür ya. 

nınca ortası kül yerine kadar açı
lacak. Çömlek bu ateş halkasının 

ortasına konacak. Ateş azaldıkça 

bir iki, bir iki yanmamış köınür 

konacak. Kaynayıp ta. buhar kapak 
kağıdı sertçe tazyike başlayınca bir 
çakının ucu ile delinecek ve ateş 
halkası biraz; daha uzaklaştırıla

cak. Buhar gittikçe azalm1ya başla
yınca kıvamını aldı, pişiyor demek-
tir. Bir buçuk saat yeteı:-.Z 

O gün aşure veya keşkül varsa 
ne aıa, yoksa başka yemek istemez. 

Rahmetli Elbasanlı Ali Baba, bu 
biçim kekliği iki kadeh :-akıdan 
sonra ve iki bardak siyah şarap a
rasında yermiş. Bana gelince, ben 
'Yeşilay Sosyetesinin Cahri üyele. 
rinden olduğum için bunu ya ek. 
fi ayranla, veya tülb~ntten si.izüL 
ınüş Terkos suyu ile yerim. Siz na
sıl isterseniz öyle yeyiniz. İşte ::ı.d
la sanla. Elbasanlı Ali Baba kekli
ği budur. 

Bunun bir de hekim biçimi var
dır. Hekim biçimi keklik böyle pi
şirilir, dikkat: 

Keklik en az dört gün ayazlatıl. 
:nıış olacak. Kaynar surla bir kaç ö
vün şakır şakır yık.andıktan sonra 
bakır tencereye konacak. Kaç ta. 
ne mi? Ne bileyim ben, kaç tane. 
canınız istediği kadar. Tencere ağ
zına kadar su dolacak ve içine sı
ğırın kınlnuş ön ayak kemiklerin
den iki parça atılacak. 

Harcına gelince: Havuç, kuru 
bezelye, nohut, kuru fasulye, mel'. 
cimek, kereviz, maydanoz kökü. 
bir yaprak nane, kibrit kadar li· 
ınon kabuğu, pırasanm bıyık tara. 
fından iki parça , bir y,ıprı:ık kıyll

ınış lahnn. Kurular tabii başlan. 
dıktnn sonra konacak, yasl:ır da 
fındık fındık kesilecek. Pi~tikten 
Sonra kemikleri çıkarrlsın.Keklıkler~ 
Çatal bıçakla, suyu harcı da kaşık
la yenilir. Affediniz bunu söyle. 
rnekten maksadım keklikleri kaşık
la yiyenleri ve suyunu tabağı ağ. 
zına götürüp içenleri gördüm de 
bir yanlışlığa meydan kalmaması 

için söylüyorum. Harman yerinde 
destiden, çamlı dağ başında çeşme 
lülesinden su içilir ama, doğrusu 

ağzına dikilmiş tabaktan kaseden 
corba icilmez. (Not: Adından da 
belli ki bu çeşit keklik i:;kisiz ye
?ıilir.) 

Züğürt kekliğini ele tarif ,..deyim: 
de bu bahsi de ağız tadı ile kese. 
yim. Züğürt kekliği şunct derler ve 
böyle pişirilir: Havuç, mantar, ke. 
reviz fındık fındık. Soğan rende. 
Sarımsak (ihtiyaridirı diş diş. Dol. 
ma fıstığı. Kekliği bunlarla doldur
duldan sonra güzelce dikilecek. 
üstü beyaz şarapla ıslatılacak. Sa. 
rabı çekince bol terayağda ve ~u
varlak tencerede iyice kızart;lıp 
başka kaba alındıktan sonra bir 
kadeh rom püskürtülüp kapağı ka
panacak. On dakika geçince l:>ir kaç 
parça sığır kemiği ile beraber tam 
pişinciye kadar kaynatılacak ve 
kapalı bir kapta susuz olarak so
ğutulacak. 

Az kalsın salçasını unutuyordum; 
Bolcasını tarif edeyim, artarsa 

külbastı ile de yenir: Beş kaşık un 
tereyağda pembeleştirildikten son. 
ra artan et suyunda alıştırılacak .. 
İçine iki ka§Jk salça, bir kaşık so
ğan suyu, gayet ince kesilmiş bir 
kaşık maydanoz, kara biber, yeni 
bahar, yarım fincan sirke, yahut 
yarım fincanın yarısı süs anglez, 
pek ince dilinmi~ yarım limon. Re
çel kıvamına gelinciye kadar kay
nayacak ve ocağın kenarında ka.. 
palı ve sıcak kalacak. Çünkü bu· 
nun kekliği soğuk salçası sıcak O

lur. Her keklik için iki incecik di
lim ekmek kızartılacak ve bu eli. 
limlerle siyah havyarlı sanduviç 
yapılacak . Bu sanduviç tabağa ko
nacak, üstüne de keklik oturtula
cak. Divanda şişman hanım bağ

daş oturur gibi. 
Salça kekliğin üstüne ve taba

ğın bir kenarına bolca ... Çünkü Ö

bür kenara iyisinden iki çift kuş
konmazla biraz yeşil zeytin, kıvır. 
cık salata ve mayonez konacaktır. 

Bunun başında bir bardak ma-
der, ortasında bir bardak Bordo, ve 
sonunda muz ve ananas karışık el
ma armutla beraber iki bardak 
Kordon Ruj şampanyn i-;ter diye 
bir rivayet varsa da tavsiyeye ce
saretim yok. İçkiye teşvik mahiye~ 
tinde görülmesinden çekindiğim i
çin söylemiyorum. rı · 

S ize bir keklik hikayesi da
ha anlatayım mı~ Yapacak 

başka işimiz kaldı mı? Mademki, 
çok şükür harp yürümüyor, diplo
masi yalapşap, edebiyat kavgası 
tatlıya bağlandı, maçlarda dövüş 
olmuyor, bari biz de keklik hika
yelerile vakit geçirelim; yemek vak 
ti radyoda irin, basur konferansı 
verecek değiliz ya: 

Bir zaman Edirneye ava gitmiş
tim. İstanbula epeyce keklikle dön
düm. Ağırbaşlı. kibar, bilmem han. 
gi şirkette umum müdür olan ye
ni bir komşumuz karşı daireye ta. 
şırunıştı. Avcılıkta av hediy~ et
mek adettir. Hatta avcı avladığI. 
nı yemez diye bir söz bile vardır. 

Gerçi komşumla henüz pekçe ta
nışmamıştım, biraz, biraz değil e
peyce kibirli görünüyor. ı.elam ye
rine parmağının ucunu fesinin ke. 
narma dokunduruyor idi ise de ... 
Acık söyliyeyim mi? Adam sandı
ğı~dan ötürü dört beş keklik gön_ 
derdim. Aradan dört gün geçti. A
partmanın kapısında kan;ılastık, 
daha selamını vermeden dedi ki: 

- Bize bıldırcın mı ne. kuşlar 
göndermişsin. Pişirmesini bileme
diler, hepsi kokmuş, attılar. 

- Affedersiniz, bilmiş olsaydım 
tarifini de yazar takdim ederdim. 

- Adama tarifsiz kuş gönderi
lir mi? 

Belki inanmazsmız. şaka sanırsı
nız, yemin ederim ki harfi harfine 
böyle oldu. Ses çıkarmadım. Çıka
racak bir şey kalmadı ki, bir bakla 
kaldı, onu da avurdumda saklama. 

TAN 7 

SEHHAR ve CAZiP 
TENi 'ni NASIL 

MUHAFAZA 

EDiYOR? 
10 Senelik 
izdivaçtan 

sonra. 

Her kadın - hatta 40 tan yukan 
olanlar bile - açık, taze ve ku
sursuz bir tene, genç kızların 
bile iftihar edebileceği nermin 
ve yumuşak bir cilde malik ola
bilirler. Bunu, Tokalon ile te.. 
davi, • günde 3 dakika - 10 
günde garanti edebilir. 

Her akşam yatmazdan evvel 
cild unsuru olan pembe renk. 
teki Tokalon kremini kullanı

nız. Terkibinde Viyana Üniver. 
sitesinin meşhur bir profesörü 
tarafından keşif ve "BİOCEL., 
tabir edilen kıymetli gençlik 
cevheri vardır. Siz uyurken cil
dinizi besler ve gençleştirir. 

Buruşu•kluklan giderir. Her 
sabah da yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanınız. SL 
yah benleri eritir ve açık mesa
meleri sıklaştırır ve cildi yu
muşatıp gençleştirir. 10 gün 
zarfında müsmir bir netice elde 
edeceksiniz. 

İstanbul İkinci İflas memurluğun- 1 
dan: Müflis Rafael Amonun masası
na gelen Ebu İsak Yakonun iki se. 
netle istediği 2600 liranın senede 
müstenit olması hasebile 6 ncı sıl"a
ya kayıt ve kabulüne iflas idaresin
e~ karar verilmiş olduğu ilan olunur. 

(22477) 

-
yı münasip gördüm. 

Öğle üstü merdiven sahanlığın-
da hanımefendisini seUmladım. 

Gülümsiyerek dedi ki: 
- Gönderdiğiniz sülün kuşları 

mı ne, hepsini ziyan etlik. Allah 
selamet versin, bizim bey epeyce 
ihmalcidir, tarifnamesinı ha bu
gün getiririm, ha yarın dedi, ge. 
tirmedi, Koktular. Manavda besili 
tavuk dururken ne diye ... 

Bu sefer selam vermeden yürü
düm. 

Bir gün dokuz on yaşındaki kı
zına rastladım. Koşarak geldi, eli. 
:tni sıktı: 

- Teşekkür ederiz dedi. Bize 
keklik göndermişiniz. 

- Kekliği siz biliyor musunuz? 
- Hayvanları anlatan bir kita-

bım var. orada resmini görmüş

tüm. Ne yazık ki yiyemedik. 
- Neye yemediniz? 
- Babam rüşvet yemez de on-

dan. 
- Rüşvet mi yemez? 
- Evet, her vakit "ben rüşvet 

yemem,, der. Keklikleri rüşvet lm
şu mu sandı ne. Keklik olduğuna 
bir türlü inandıramadım. Rüşvet 

adında bir kuş var mı? 
Senin baban rüşvet yemez ama 

başından büyük nane ile halt yer! 
Diyecektim. Yavrucağızın nezake
tinden samimiliğinden utandım. 

Bundan sonra kime av hediye 
etsem pişirim tarifini de yazar gön
deririm, yine paylanıp :ız:ırlanma
mak için. Ne olur ne olmaz, belki 
yanlış bir kapıya daha çatarım. 

Keklik deyip geçmeyıniı;? Gör
dünüz ya neleri var nel<!rı. Birnz 
da ördekten konuşalım rnı? 

BİTTİ 

* Ördek Deyip 

Geçmeyiniz 
Aka Gündüz'iln av mcvııiml 

dolayısile hazırladığı setinin 
bundan sonraki yazısı "Ördek 
deyip geçmeyiniz,. adını taşıyor. 
Gene bu sütunlarda okuyacaksı.. 
nız. 
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BANKASI 
VAZiYETi 

. :AKTIE 
KASA: . 

ALT. SAF7. KLr.. 1~.500.:.ı02 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Oahildeki M11h11Mrler: 
Altın Safi Kiloııram 673.111 

1'ürk lirası 

ffariçteki Mnhahi'rler. 
a.ıtın: san kiloıtrıım 10.010.249 

'\ ltınıı tahvili kabil serbest 
illVfzier 
l")iiter dl'lvb;ler ve bortlu klirfn~ 

21.802.414.36 
19.086.620.50 

1.524.719.13 

0!53 816.81 

ı .042 307.ar 

14 080.21ll.4C 

26.357.06 

''ııkivelerl 7 177.R!J~ .5:\ 

Jfazine Tah\.illeri: 

Denıhıfe edilen evrakf nakdiye 158. 74il.56Z.Ofl 

Lira 

42.413.753.9(} 

l .996.J24.ll 

PASiF. 
Sermaye: 

fl.ıttyat Akfesl: 

J\cU ve fevkal!de 
Hususi 

Te-davillcf~ki 8an1mntlar: 

n .. nıhıiıt ~ilen ~lo nııktfl•e 
Kıınumın il - ti fnd m:ııMl'lerine 
te,.fikı:ın hazine tarafından v~kl 

tedlyat 

n,.nıhıie edilen evrakı nakdiye 

4.217.134.25 
e.ooo 000.00

1 

1:18.74!l.563.0(l 

17 307.666.0(l 

21.284.468.07 ııldvesl 141.440.P.97.0(l 

~tı,.l'Ylıl1 tıtmıım~ llltın nlanlt 
flll,•f'ten tf'dıvOle ""tdilf'n 17.000.000.0 
Rf'f'4~nnt mukabill Ulveten teda 

Lira 
15.000.000.00 

10.217.134.25 

V8P.ed. ı39.ooo.ooo.oo 297.440.897 .00 '•arsılı!h 

r{ı:ınun11n 8 - tıt hır.f mı.ıirif'l"'rf-

.,e tevfikan hazine tarafından 

'"~kf tedlY11t 
'l'firk Lfra'' Mt!'vduatı; 34.742.842.34 

1'7 ~n7 MA nrı 141.440.897.00 Oövb Taahhiidatı: 

~enedat Cüzdanı: 
A lhna t.ahvfll ltabO dl'lvb:Ter 2.575 7fl 

"'İCART SENEDAT 20'l fln7 f!<l!i .13 209.807.695.13 nııtr d&v1zter •e alacalW lillrlnl 
t'lllkf•f'lf'l't 45.289.421.12 45.271.99&.88 

ıo9.722.ooo.9a ~sham Vt" TahvflAt Cüzdımı 
(Deruhte edilen "1'ııkt nıılt 

!\ - (dlTf'nln kıınnlılı E!'hıım ve 
TahvllAt rıtlhl'rl kt't'Tnetle) 49.fllQ.874.97 

q - SeTbest esham ve tahVflA' 7.5fl1.lP6.53 

~van!!lar. 

'fazineye kısa vAdf'lf ııvans 

'\ ltın ve D6v11 Ozerine 
"~hvl1At üzerine 

flissedarlar: 

\fuhtellf: 

8 681.000.00 
14.577.56 

7.822.172.00 

Yeldin 

57 .181.071.50 

16.5 ı 7 .749.56 

4.500.000.00 

17.253.112.09 

512.39.J .871.4;; 

Muhtelli: 

, Ve1d\n 512.394.871.45 

l 1 emmuz 1938 tarihinC:len itibaren: lakonto 
h1t.dd; 0

/,.. 4. altın üzerine aYanı % 3. 

TURK TiCARET BAMKASI A. s. 

KURULUŞ TARİHİ 1919 

Tamamen yatırılmış sermayesı: T. L. 2.200.000 

Merke2i: ANKAttA 

HER NEVi BANKA MUAMELELERi 

Telgraf Adresi: 

Umum Müdürlük: 

TORKBAMK 

Subeler: TiCARET 
1 

Maliye VekCiletinden : 
1 - 2257numaralı maden! ufaklık para kanununun ~eklzlnci mactrle"'I muci

bince mevkii tedavülden kaldırılan eski bronz beş ve iki bucuk kurusluklarla 
nikel bir kuruşluklar 31/ K. evvel/939 tarihinden sonra devlet borçlarına muka
bil gerek malsa ndıklı:ırı ve gerekse Hazine veznedarlığını ifa eden Merkez ve Zi
raat bnnkıılannca dahi kı:?bul edilmiyecektlr. 

Binaena leyh: Ellerinde bu nevi para buluna nların bunları mezkür tarihe 
kadar Devlet borçları mukabilinde malsandıklarile Merkez ve Ziraat bankası ~u-
belerıne yntırmaları ilan olunur. (8041) 

lnh!sarlar ~mum Müdürlüğü ilanları 
I - Şartnamesi mucibince l adet Planya tezgAhı müteahhidi hesabına a1tık ek

siltme usulile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedel! 2500 Ura, muvakkat teminatı 187.SO liradır. 
III - Eksiltme 8-1-940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşta levazım ve mübayaat 

şubesindeki allm komisyonunda yapılacaktır. 
JV - Şartnameler hergiln sözü geçen şubeden paraı<ız alınablllr. 
V - Münakasaya iştirak edecekler fi yat.c;ız tenn.f tekliflerini ihale ıllnünden en 

az bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum müdilrlilğü tütün fabrikalar şub~ine 
vermeleri ve tekliflerinin kabulün il muta zammın vesika almaları lazımdll'. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaikle eksiltme için tayin 
edilen (tin ve saatte 3 7,5 güvenme paralarile birlikte mezk.W- komisyona gelme-
leri ilan olunur. (9608) 

1 

İstanbul Asliye 8. ci Hukuk ~a-
kımliğinden: 

Davacı: İstanbul Vakıflar Başmü
dtlrlüğü tarafından müddeialeyh 
Mehmet Remzi aleyhıne 9499 liranın 
t~hsili talebi le açılan d a\ adan dola-

yı tebliği muktazi dava arzuhaıi su~ 
retinin müddeialeyh Mehmet Re;nzı. 
ye ikametgahı hazırınm me._:h!ıliveti 
hasebile bila tebliğ ia1e kılınmas; Ü

zerine mezpır arzuh11~.in usulün 14.2 
inci maddesine tevfika o mumaileyhe 
ilanen tebliğine ve ılan için :le bir ay 
miıddet tayinine ve tayin olunan jş· 
bu müddet zarfında muma.Jevhin 
arzuhali tebellüğ ile cevap vermesi 

Jüzu.muna mahkemece Karar verilmış 
olduğu bir nüshası mahkeme divan
henesine asılan arzuhalın tebliği ma-

kamına kaim olmak iızere ilan oıu. 
nur. (22475) 
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Şeker hastalıklarına ve diyabetlere ve zayıflamak istiyenlere 
360 altın madalya ve nişanlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplomalarla tasdik olunan 

IASAN GLUTEN MAMULA Ti 
Tazeliği ve nefaseti ve san'"at sahasındaki mevkiini bilhassa glüten m iktarının fazlahğı sebebile bütün piyasa da ne kadar ecnebi glüten mamulatı varsa silip süpür

müştür. Meşhur Fransız ve Yunan marka glüten mamulatı Türkiyeye gelemez ~lmuşlar. Hasan glüten makarnası, şehriyesi, bisküvit, un ve sair bütün müşteriler seve 

seve kullanmakta ve her şeye rağmen mutlaka Hasan markasını tercih etmektedirler. 1 HASAN Dej,osu: Yeni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 
---------------------------------·----------------------· .... -----------------------------' 
~ .,, ~. ·r· :: . . . ... -

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günd... 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fır~alayınız. 

Müsabaka ile Memur Ahnacak - .. .. . 
Türkiye İş Bankasından 

Balıkyağı lçemiyenlere 

çok faydalı bir gıda 

Aslan Kuvvet Sarabr .... 

Bnlıkyağın terkibinrlc bulunan i. 

yodun miktarından 5 misli fazla ı. 

yot, Aslan Kuvvet Şarabı tcrkihinde 

vardır. Ve o nisbette bir kuvveti ha

iz olup senenin her mevsiminde bü

yük, küçük herkes tarafından balık 

yağından çok kolay içilir. -;ok kolay 

hazmolur. iştah, neşe, semen, yüze 

1 

renk, tazelik ve güzellik verir. İlk şi. 

şede tesiri görülür. 500 gramlık şi. 

şesi 100 'kuruş. Her eczahane ve ele-
polarda bulunur. 

i940 
MODELLERİ 
Evsafı Gayet Yüksek 

YENi 

RADYOLARIMIZI. 
Dinleyiniz. 

Satı, yerleri : 

İSTANBULDA 

GALATA • KARAKÖY 

·PALAS No. 16 
ve Ankarada Kazım Rüştü. Çocuk.sarayı caddesi Gencağa apartımanı 

1 - Ban:ı.karnızın muhtelif §ubelerinde çalıştırılmak üzere rnüc;abaka .----- __________________ , 

ile 15 memur alınacaktır. Müsabaka imtihanlan 25 birinci kanun 1939 # .-. ' 1 #A--------··---------------. 
pazartesi günü Ankara, İstanbul ve izmirde yapılacaktır. Bu Akşam Beyoğlunda 

2 - imtihana girebilmek 1,in: KEMAN SAD •ı 
a) Lfıakal lise mezunu olmak. . 

b) On sekiz yaııından aşağı ve otuz yaşından yukarı bulunmamak. 
c) Askerliğini yapmış olmak (Askerliğini henüz yapmamış olanlar 5 A L O N U N D A 

:muvakkat memur olarak nlınac~klardır.) 
3 - Yukarıda yazılı evsafı haiz olan taliplerden tahriri imtihanda 

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

4 - Muvaffak olanlar nra!m1da ecnebi lisanı bilenler tercih olunur. 
5 - Imtihan neticesinde Banka hizemtine alınacak 15 memurdnn 

başka muvaffak olanlar, muvaffakıyet derecelerine göre Müessrsede 
açılacak münhallere sıra ile nlınncaklardır. 

G - Taliplerin en geç 20 Birinci kanun 1939 çarşamba gününe kadar 
Ankarada Umum l\:Iüdürlük Memurin Servisine, İstanbul ve İzmirde 
Şube Müdürlüklerine vesa=kıerile birlikte müracaatta bulunmaları ilfın 
olunur. 

Eski Darüttalimi Musiki azasından 

H. ZE Ki' nin 
Sanat hayatına intisabının 20 inci yılı pek muhte,~ 

bir programla kutlulanaca.ktır. Tel. 43776 

~ ...................................... . 

ASIPIN KENAN 
Sizi; SOCUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DIŞ 1 h 

ve bütün ağrılardan ve kırıklıklardan koruyacak ilaçtır. 

' • , h 

Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haizdir. 

İŞÇi ARANIYOR 
Tevhit semeri ve koşum Smalinı bilir saraç kalfası alınacaktır Taliplerin hcr

gOn saat 9 dan 16 ya kadar yazılı vesnlklc Tophanede lkl numaralı dikimc\'lnc 
müracaatları. (90S) (10030) 

Vesaik: 
1 - istida 
1 - Tifo aGı kiığıdı 
l - Polısce musaddak hilsnüh:ıl kilıdı 

~---------------.-.------------, 
tJ,.~~~~~~K~a~pajl~ıl~~az~i~ye~t~te~~;:i~~~~~m:::I-~ 

Açık vaziyette 

T. 1$ BANKASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

iKRAMİYE PLANI 
Keş:dclcr: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkinciteşrtn 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 

!:~raya dahil edileceklerdir. 

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

3 
" 

1000 ,, = 3000. - ,, 
6 " 500 ,, = 3000.- ,, 

12 ,, 250 ,, = 3000.- ,, 
40 ,, 100 ,, = 4000.- ,, 
75 ,, 50 ,, = 3750.- ,, 

210 
" 

25 ,, = 5250. - ,, 

1940 Elmash ve Pırlantall ~ınger saat modelleri Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş 
gelmiJtir. Fiatları 75 ilc1 500 liradır. C\lmaz, ayni zamanda t aliinizi de denemiş olursunuz. 

:.:_ EMSALLERi GiBİ OX BEŞ SENE GARANTiLİDiR '~ ' 
Taşradan taleb vukuunda yeni katalok gönderilir. Tel· 219G4. 1 • 

Adrese Dikkat: SİNGER SAAT .l\IAÔAZASI _ İstanbul Eminönü. 1 Sapi~i \'e Neşriyat Müdürü Halil Liitfii DÖRD0NC0, Gazetecilik~!'. 
.. _______ _.._,______________ Neşriyat T L. Ş f;a!"ıldığı yer: T A N MathaHı 

lstanbul Belediyesi ilanları 
B E L E D i YE KI S MI 

l 325 7 /Blrindktınun/939 Perşembe 
326 654 8 J) Cuma 
655 822 9 J) Cumnrtesl 
823 1068 11 D Pazartesi 

/ HUSUS İ iDARE KI S MI 

ı ı 75 7 /Blrlnciktınun/939 Perşembe 

176 - 341 8 • Cuma 
Belediye ve Hususi İdare emekli ve öksilzlerlnin blrlncikfınun 939 Uçer aylıkları 

yukarda gösterilen günlerde \'C ctizdan sıra sayılarına göre verileceğinden aylı.l.t 

sahiplerinin cüzdanlarlyle Ziraat Bankasına müracaatlnrı. (10089) , _________________ , 
BiR BUÇUK ASIRDANBERI 
Aınerikadan Hindistana kadar şu söz; en nefis misilsiz 

Güzelliği ifade için darbımesel olmuştur: 

Hacı Bekir Lokumu Gibi ..•• 
Merke"Eİ: Bahçekapı, Şubeleri: Karaköy, Beyoğlu , KadıköY> 

1 ._ .. ___ .. _ 
NEVROZiN 

- ...-....... -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma: 
~·~r.,~il. kırıkhk ve bütün ağrdarınızt derhal .kes~r. 

icabında qUnde 3 kase ahnabilir. __ ...... __ 

s 
d 
b 

l 
k 
t 
k 


