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TAKViMi RAGIB 
1940 muht1rah ceb takvlml 

En dogru takvim mahlmah, herkese, 
her zaman, her yerde Hlz1m olan bilgi

ler, ayni zamanda muhtrra defteri 
Memleketimizde en ~ok sahlan ve ara
nan ceb takvim ve muht~rn defteridir. 

Fiali cildli olarak 35 kuru~tur. 
KANAAT KITABEVI 

• 
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ifek yatakh oda 100 kuru§ 
c;ift yatakh oda 160 kuru§ 
Ayrrca teahin iicreti ahnmaz 

Finlerin Mukavemeti Devam Ediyor 
.......................................................................................................................... 

K1z1lordunun ~evirme Garb cephesinde sfikOnetl 
h k t • k • k I d F ranstzlar yine bir Alman are e I a I m a I tahtelbahrini battrdtlar 

··························································· 
Harb ve sulh 

N i~in harbediliyor ve hunun sul· 
hu nas1l olacakJ Bu iki mesele· 
nin lngiliz ve F ranstz BatvekH· 

leri tarafmdan a1k etk izahma itina edil· 
rnekle beraber Avrupaya yeni nizam ve· 
recek olan ~ulhun teferruatma bittabi ve 
bizzarure temas olunamamaktadtr. Yeni 
Avrupa nizammm esaa1 milletlerin milli 
varhklarile mi\li hudud ve hukuklnrma 
riayeti yeniden ve biitiin milletlerce kabul 
clunacak bir kanun haline koymaktan 
ibaret olacait noktasmda her iki garb de· 
ntok,rasisini mlittefik gOriiyoruz. Bu esast 
muzaffer ktlmakta biitiin mi\letlerin haya
ti bir alS.ka ile menfaatleri vardtr. Hatta 
Alman milletinin dahi. Binaenaleyh harb 
ve sulh meseleainin yalmz iki garb demok
raaiai tarafmdan izahile iktifa olunmtya
rak bunlann Almanyaca da ~imdiden 
ehemmiyetle tetki.k ve ifadesi milli ve in· 
aani en agu ve i~tinab1 imk8.ns1z bir va· 
zife te,kil etmekte oldugunda §iiphe yok· 
tur. Biiti.in insanhk takdir ediyor ki harbin 
rnucib sebebleri i~inde tam adalet eaaala· 
rile miinaka~a ve hallolunmtyacak bir tek 
nokta bile bulunmuyor. Bittabi yalntz 
hegemony& iddialan haric olarak. ki s1ra· 
at diitti.ikc;e Almanya kendisine isnad olu
nan bu fikri kabulden imtina edegelmi,. 
tir. 

Eger Almanyada eaasen boyle bir fikir 
var idiyae harbin ge~en ii~ ayhk devr~•i 
bile onda tsrarm nekadar yeniz olduiunu 
en kat'i ve en belig ifadelerile ispata ki
fayet etmi~tir aamnz. Harb yaln1z Ut;. 
dart devlete miinhastr kaloa onun timdi
Ye kadarki tahribleri ve zararlan bile 
uzun miiddet devamt halinde daha nelere 
mal olacaQ:mt gOsterecek dereccdedir. 
Kaldt ki bu felaket uzadtk~a daha pek 
~ok ihtili\t ve tereddilerle hakikaten Av
T~pa medeniyetini y1kacak bir ti.L"Tlul ve 
vUs' atte karar ktlacaimdan hakh olarak 
endi§e etmek lAz1mdn. Bundan kim ne 
kazantr} Bilmiyoruz. Muhakkak olan 
her milletin ve ezciimle insanh(im pek 
~ok zarara uirayacaiidtr. 

Bu hakikatleri anlamak ve harbin uzun 
n>uddet devamt halinde Avrupa medeni
Yetinin uirayacagl feliketin korkunc de· 
receaini tahmin edebilmek i~in ~imdiki 
harbin g~en Umumi Harb neticelerinden 
~tkmt~ bir afet oldugunu dii1iinmelt kafi
dir. Bizce ,imdiki barb, hatta Versay 
rnuahedesinin Almanlarca iddia olunan 
hakatzltklanndan bile dogmu~ degildir. 
Celien Umumi Harbin o zamana kadar 
birikmit nekadar Tenginlik varsa hepsini 
irnha etmit olmast ve bu yaralann tedavi· 
•i i~in iyi ~areler bulunmamaatdtr ki yal· 
ntz yirmi be1 eenelik fas1la ile bizi gene 
Umumi olmak istidadmda yeni bir boiu1· 
tna ile karttlilJitrdt. Eger milletlerin miite· 
bald servetJerini de bu yeni harb mahve· 
dene onun ferdasma ancak umumi heyet· 
lerile proletarya mahiyetini almt§ bir ki-
8tm milletler ~tkabilir. 

Son Avrupa harbi bugiinden yanna 
~tkmadt. 0, oenelerle oiirmii1 bazt oebeb
lerin tahammi.iriinden t;Iktt. Almanya 
YersaYtn hiikiimlerinden kurtulmagt istih
daf eden teolihat gayrellerinde hakktn 
hududunu aohi• zaman aon damla kadehi 
taotrmtt bulundu. Eier milletler arnSlnda· 
ki miinaaebetlerin makul ve mannki mii
<akerelerle halli yoluna gidilseydi biitiin 
dUnyamn hiili.in milletler i!;in hayat sahaqt 
oldugu peki.la gOriilebilir ve onun iizerin· 
de pekili\ ittifak da olunabilirdi. 

Fi!hakika Umumi Harbin miras olarak 
l'eni devirlere bnakttil neticeler arasm· 
da heynelmilel eabit bir para mikyasmm 
0 tladan kalkmtl olmaot gibi bir bo~luk 
"ardt ki onu doldunnak i~in biitiin mill•t· 

Maaril davam•z: 4 

Muallimlerin 
hali berbad r 

Yazan: PEYAMI SAFA 

Bugftn 
~ iincii sahifemizde 

Vatanlannt miidafaa etmek iizere ccpheye ko~an Fin askerleri. Solda: Goniillii 
hastabaktct Fin kadmlart cepheye hareket ediyorlar 

Cepheye kar yajzyorl 
Finler, Ruslar taraftndan zaptedilen 

bir §ehri istird ettiler 
Biitiin memleketlerde Finlandiyaya sempati gosteriliyor, Romada 
genclik tezahiirat yapb, isve~liler Fin ordusuna gonilllii yaz1byorlar 

Finlandiyada hava, deniz ve kara mu- H ava hiicumlart 
harebeleri diin de biitiin giin devam et- Londra, 2 (Hususi) - Sovyet ha-
mittir. Sovyet tayyareleri Helsinki, Lahti va kuvvetleri bugiin Helsinkfyi mlitead· 
ve HangO §ehirlerini bombardtme.n et· did defa bombard1man etmi§lerdir. Lahti 
mi1lerdir. Finlandiyantn her tarafmda ya- ve !-Iango tehirleri de bombalanmt' ve 
ian ~iddetli kara raimen, karadek.i mu- mezkUr oehirlerde yangtnlar t;tkmt§hr. 

harebeler biitiin eephede inkitaf etmit vc 150 esir alzndz 
Fin1andiya ordusu Petsama limanam ia- Londra, 2 (Huousi) - Petsoma li-
tirdad ederelc, iki Sovyet alaymt imha et· mamnt Sovyetlerden istirdad eden Fin kt-
mi~. 36 Sovyet tayyaresini de diiotirmU2- · taatt 150 Rus esiri almt,lardir. Finlandi· 
tiir. Bu harekit esnasmda Finler. Sov ... yamn her tarafmda yagan ,iddetli kara 
yetlerden 15 0 kadar do. esir almt§lardtr. raimen cephelerde biitiin giin kanh mu-

Fin ordulan Bat~kumandanl Mare§ai harebeler o1mu1tur. 
Mannerheim Finlandiyanm son neferine 
kadar harbe devam edecegini beyan et- Sovyet tebligi 
mi,tir. Sovyet hiikiimeti dun Helsinkide Moskova. 2 (a.a.) - Askeri harekat 
te~ekkiil eden yeni kabineyi tammad1~1111 • hakkmda ne§redilen tebligde ilkkinunun 
buna mukabil bir kOyde kurulan Finlan· birinde Leningrad askeri dairesine men· 
diya Komi.iniat hiikUmetini tantmaya ka· sub ktt' alann ileri hareketlerine devam 
rar verdigini bildirmi§tir. ettikleri kaydedihnektedir. 

Finlandiya hildioeleri ~imal memleket- Mounnanok mtntakasmda Sovyet ktt'a· 
Jerinde olduiu gibi cenubi Avrupa mem· Ian Pctaamo limamm i~gal etmi§lerdir. 
leketlerinde de derin alaka uyandtrnu~tn. Sovyetler Repola mmtakasmda Vur· 
Rumanya kabineai dUn Erki.mharbiye Re· mea ialasyonuna yakla§maktadtrlar. 

I b kd d Petrosavodsk, ve Prosezero mmtakala· 
isinin de i~tiraki e ir i~tima a e erek 

K h 
. nnda Sovyet kuvvetleri hududdan 25 ki· 

vaziyeti miizakere etmittir. open ag' da, lometre ilerlemi§lerdir. 
halk Sovyet aefarethanesinin camlarmt Careli berzahtnda Sovyet ktt'alan Top· 
ktrmt~, Stokholmde de bir Komiiniat gd· pamien nehrinin mansabma, Joki mevkii· 
zetesi idarehaneeine hiicurn edilmi~tir. L d ne ve ago a golii ktytsma yakla~mak-

Yabanct memleketlerde, ve bilhnssa A- 1 d ] B k 1• 1 K k h 1 d · a tr ar. u 1 a ar. e s o m emn·yo· 
merikadaki akisler ve ezciimle h8.diselerm lu lizerinde Rautu istasyonunu i§gal et~ 
lopanya. Japonya. ltalya, ln~iltere ve mi1ler ve Terijoki 1ehrini ge<;erek Turi
Fransadaki tamamen gayrimi.iaaid tesir ve aeva demiryolu noktasmt zaptettikten 
inhbalan aynea kaydedilmektedir. K · k'' ·· · K d · aonra aums oyumi Ye oivisto emu· 

Muhtelif kaynaklardan a1dt8'muz ha· volu iizerinde Vammelsuu istaayonunu e .. 
berler vaziyeti JU §ekilde tasvir etmekte· le ge~irmi§lerdir. 
dirler: (ArkaSt Sa. 6 siltun 4 tel 
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ler tarafmdan ahnan biitiin tedbirler uc;n
rumu biiyiiltmekten batka bir semere 
vermemistir. Milletler muhtac olduklart 
maddeleri nerelerden ve nastl tedarik 
edeceklerdir} Bu ihtiyaclar diger memle· 
ketlerde bulunacak e'ya ile kar~lanabi· 
lir amma milli paralar arasmdaki ,anj far
kt bu miibadeleyi alabildigine giicle1tir· 
mekten bali kalmamakta idi. 

daha ziyade biiyiimii1 saytlmak daha dog· 
ru olurdu. Almanlar bilmez degillerdir ki 
bugiinkU medeniyetin zahiri tekillerini 
ifade eden sanayiin geni~ledigi memleket· 
lerde hayat aeviyeai yi.ikselir ve bu gibi 
memleketlerin ithal8.t ve ihracata ona gOre 
artar. Zaten beteriyet ara!nnda mi.i~terek 
olan medeniyetin inki§afmt milletlerin ha· 
yat l'leviyelerindeki yiikselmelerle 01~
me-kte hata yoktur. Bu seviye nekadar 
yi.ikselirse kabiliyeti o1an her milJetin i~i 

"·e binaenaleyh refah1 o kadar artar. 

0 halde me~hul aktbetlerle mevcud 
servetleri ve kabiliyetleri yeniden mah· 
vedecek bir harb yerine Uzerlerinde cid
diyet ve 1srarla duru1up hallolunacak me· 
aelelerin en ba~ta gelen ikisi §unlardt: 

I - lptidai maddelerin tedarikinde 

............................................................ 
Manifatura 

ihtikar1 

Memlekette baz1 finnala
rm alakab oldugu spekii· 
Iasyon hareketi goriildii 

Ankara 2 (Telefonla) - Memlekette 
hi1hasaa bir tak1m maniratura ithalAtt;1la· 
Tlntn ve bazt biiyiik manifaturac1 tacirle
rin ali.kah oldugu genit mikyasta bir ape· 
kiili.ayon hareketi mii~ahede edilmit ve 
hatta lzmir piyasalanndan dahi mal top· 
landii:I istihbar olunmu~tur. Tespit edit
mit olan bu hareketler dola}'lsile hiikii
met~e eoash tedbirler almmakta oldugu
nu Oirendim. 

Ald1itm miitemmim maiUmata gOre, 
Ticaret V ekilletinin, nark usulile degi\, 
alacagt ~ok ~edid iktt•adi tedbirlerle bu 
epekiili.tOrlere, emsaline de miiesair bir 
ibret teokil edecek aurette iyi bir den 
verilecektir. 

Bundan ba,ka, ogrendigime gore. bil

<ATkaSt Sa. 5 siit~tn 5 tel 

ingilizler de iki Alman vapurunu zaptettiler. 
~imal denizinde biiyiik bir isv~ vapuru daha batt1 

Fransaya giden tngiliz askerlerine franSIZC8 ogretiliyor 

Paris 2 (a.a.) - Paris Soir gazetesi,l 
Lir Alman denizaltunrun bir kafileye re· 
fa kat edezt F ransiZ destroyeri tarafmdan 
battnldti:mt bildirmektedir. 

H ava N e:r.aretinin tebligi 
Londra 2 (a.a.) - Hava Nezaretinin 

ne,rettigi bir teblige gore bu hafta zar
fmda lngiJiz avct tayyarelerile Dormier 
tipinde 8 Alman deniz tayyareai araain
da bir hava muharebesi olmu~tur. 15 da· 
kika devam eden ~arp1~ma neticesinde 
bir Alman tayyareai diijmii~. digerleri de 
~ekilmi~lerdir. Dii,iiriilen Alman tayyare· 
si bir Norve~ ticaret gemisi tarafmdan 
kurtanlmt~hr. 

Avu•tralya aeniz tayyare•i 
gonderiyor 

Londra 2 (a.a.) - Hava Nezareti, 
Avuatralya hlikiimeti taralindan muhare• 
beden evvel oipari~ edi\mi~ olan Sunde" 
land tipindeki biiyiik deniz tayyareleri• 
uin ktsml azammm timdi haz1r bulundu· 

gunu bildinnektedir. Bu itibarla timdi· 
den Londraya gelmit veya Londraya gel
meoi beklenilmekte olan pilotlarla bir A· 
~uolra\ya hava filosu te~kil edilecek ve 
bu filo lngiliz tayyarelerile tetriki meaai 
edeeektir. • 

(ATkaSt sa. 3 sHtun 3 tel 

.......................................................................................................................... 
Ticaret Vekilimiz bir nutuk daha soyledi 

V ekil, Am erika ile olan 
ticari vaziyetimizi anlatt1 
iki memleket 
miibadele 

arasmda 
yapdacak ve 

Ankara. 2 (Telefonla) - Tiearet Ve
kili Nazmi Top~uoglu bu aktam (dun ak
§am) radyoda bir nutuk aoylemi1tir. Bu 
nutku aynen bildiriyorum: 

cSa)'ln dinleyicilerim; 
Bu hafta ikinei defadtr huzurunuza gel

mek1e miibahiyim. Sizlere birkat; sOz aOy· 
leyebildiiim ve izahat verdiiim hu daki· 
kalar. emin olunuz ki, hayatJmm en zevk· 
li anlandtr. 

Bilirsiniz ki ikhsadi her hB.disenin ve 
her tedbirin, biiyiik, kii~iik her vatarida
~m hayah i.istiinde az ~ok ll)addi teairi var· 
dtr. 

takas esasma 
ihracat • • pr1m1 

miistenid 
verilecek 

B11nun i~indir ki herkeoi yaktndan ala
kalandtran tedbirlerinuz hakkmda aizlere 
at;lk heaab vermek en bii~iik vazifemdir., 
Yaptlacak itleri kulaktan kulaga, yalan 
yanht Oircnecek yerde eali.hiyetli bir a• 
g,zdan dinlemenizi tercih ederim. SOzle· 
rimin umumi efkirdaki iniki.alanm YJ.ldt-. 
rtm telgraflardan ba,layarak aldtiitm di
ger telgraf ve mektublarda goriiyorum. 
Bunlar, tuttuiumuz yolda bizler it;in bi• 
rer l§tkltr. Bugiin Birletik Amerika hii
kCimetlerile memleketimiz miibadelesinin 
artbnlmaa1 i~in almakta olduiumuz ted· 

<ArkaSt Sa. 6 siitun 1 del 

Zatt"n gec;.en Umumi Harb biitiin diin
yada Avrupa sanayiinin ister istemez m
tJbak etmek mecburiyetinde bulundugu 
biiyi.icek bir degi§iklik husule getirmi~ti. 

Bununla beraber bu genit diinya yiiziinde 
gene biitiin milletlerin rahat ve huzurla 
~nl•~abilecekleri faaliyet oahalan yok de
gildi. Bilakio bir taktm memleketlerde 
7Ahirde Avrupaya rakib gibi gOriinen bir 
taktm sanayi tesis olunmu§ olmakla be
raber bizce bu yiizden Avrupa se.neyi fa· 
aliyetinin hududu daralm11 degil, bilakis 

YUNUS NADI 
.(Arka.n sa. a autun a- tel 

Narmk Kemal i!;in dun yap1lan ihtifalde bulunanlar ve Profeaor Ali Nihad kursiide ... 
)' az1a1 ( 5) inci aahifede 
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Filip, o gi.inden aonra, gene krz1 her 
gun iki dela gordu. 

Nihayet onun veda miisameresine de 
gitmi1ti. Park, y1ld1Zh ve §elfaf bir yaz 
gecesi, az l§lk veren orijinal renkli fener· 
lerle stislenmi§ti. Ha5tane paviyonlann
dan uzakta, ayn bir kO,ki.in dekorasyonu, 
orkestramn zenginligi ve miikemmelligi, 
istenebiJecek ve tahayyiil edilebilecek §C· 

yin ~ok usti.indeydi. 

Filip, bilhaua davetlilerin mizac, 11mf 

ve seviye baktmmdan miisa vatstzhgma 
§&§ml§ll. Bu kan§•k oimalar araomda hem 
hir serseriye, hem de bir binicilik hoca
sma ayni zamanda benziyen kuk ya§la
rmda bir adam gozune ~arph. Evvela 
doktorun bir tamd1g1 zannettigi bu da
vetli, frans1zcay1 bir lspanyol Jivesile ko
I'Ufuyordu. Filip, Juliana'nm bu adam• 
amcasma oldukc;a naho~ bir kazinonun 
direktorii olarak takdim ellneoine biisbi.i
tiin f&ftl. 

Cenc k1zla bir arahk yaln1z kalmca 
Filip ona sordu: 

- Bu tipi davetine nas1l kabul ediyor
al.m} 

- Bana, buraya 
minde hiiyiik bir 
vadetmioti. 

Brigitte Richter is
dansOzii getirece8"ini 

- Bu, k&li bir sebeb degil. 
Bu suada Holanda aefaretinin ata§esi 

.,enc k121n OnUnde iiiliyor ve Filip'in eli
ni stk1yordu. 

Juliana, konu§maga ba§hyan iki erke-
2in sOzlerini dinliyecei'i yerde ahaliye 
hakJYor ve birini gOrmeie ~lt§lyordu. 
Onun bu aaabiyeti Filip' e garib gOrUndii. 

Sefaret ataoesi uzakla§mca, Filip gene 
hza sordu: 

Selaret ata§esi uzaklatmca, Filip gene 
kiZa eordu: 

- Kimi arayorsun} 
- Hep i§te o Brigitte Richter ... 

- Ni~in bu kadar asabisin} 
- Bana tam zamanmda geleceiini 

ooylemi,lerdi. ortalarda yok. 
Juliana kuru bir seale konuJuyordu, 

gi.ilmege ~ah§ll: 

- Ah, dedi, bu danooz de, patronu 
da yerin dibine batsm. Ben bu adamt 
d3vet etmemi§tim. Utanmadan, kadm ge
leceii yerde o gelmi~. Benim nekadar si
nirlendi&imi gOrmek ic;in mi} Ne ahiSk
aJz adamlarf 

duk. lkimiz de ~ocuk deiiliz ve hiirriyet
Jerimize aahibiz. Ban a cevab ver: KarlOl 
olmak istiyor musun, istemiyor musun} 

Juliana ona tatkm, dagm.k balotlarla 
bakh. Sonra gOzlerini Oniine indirdi: 

-Filip, benim de sana kar§I hislerim 
hi~ degi!}medi. Fakat, miisaade et, JU da
kikada sana cevab veremiyeceij:im. Ber
linde gOrii~ti.igi.imiiz zaman sana izah ede· 
nm. 

- Ne izah edersin} 
Gene ktz su;rad1: 
- Hay1r, hayiT, hie; ... dedi, benim sa

acletim seninle beraber, eenin yanmda ya
~amaktlr. Batka hie; birtey istemiyorum. 
Emin ol bana ... 

- Oyleyse nic;in cevab vermiyorsun, 
,imdi~ 

- Sorma, Filip, timdi olmaz. 

- Anlamtyorum. 

Sustular. Aralannda mahiyeti mec;hul, 
hiiviyeti mec;hul, Bert ve a~1lmaz bir en
gel vard1. Filip bunu hissediyordu. Fakat 
k1z1 daha fazla iizmemek ve yeniden bir 
sinir tedavisine mecbur etmemek i~in sus
mayt tercih etti. 

lkisi de derin nelesler ahyorlard1. 
Juliana boguk bir seale mtnldandt: 

- O!i.inceye kadar oenin yamnda ol
mak isterim. 

Filip bekledi. Gene k•z bi.iti.in vi.icu
dile beraber eesi de titreyerek devam etti: 

- Fakat... evlenmekten korkuyorum, 
Filip. 

- Evlenmekten mi} 

- Daha dogrusu, Filip, seninle evlen· 
mekten korkuyorum. 

Filip hayretini sakhyarak, lath bir si.i
kUnetle: 

- Ni~in ~ diye oordu. 
- Bilmiyorum. Ben ... ben her §eyimi, 

bi.itiin a~k1m1 ve etimi senin i4iin eakla
d•m. Bir gi.in gelecegini biliyordum. 0 
giini.i oab~rla bekledim. 0 gi.in geldi ve 
sen de geldin. Hi~ degi§memi§tin. Haya
limdeki adamdm. Seni gOriince sevincden 
na11l ~·ld~rdJm, gordi.in. Batka ti.irli.i bu 
heyecanlara oebeb neydi ~ Lakayd kahr, 
gcc;erdim. Sen, ta annen eagken, bana 
'\lerdiiin eOzii tutmadtn, randevuma gel· 
medin, mektubuma cevab vermedin, ara
mlzdaki ebedi ahdi sen bozdun, ben de 
sana mukabele edebilirdim. Etmedim. 
Ciinkii sana hi~ ktnlmadtm, annen aaii:-

- Hayret mi ediyorsun) ken buna ni~in mecbur olduiunu biliyor· 
Gene ktz, Filip'i bir elinden tuttu: dum, annen Oldilkten aonra i!)lerinin pe· 
- Cell diye emretti. §inde beni unutmaia 4i&h~acaim•, fak,_t 
Y e,il yapraklarla dekore edilmit ki.i- unutam1yacaQ:mt da tahmin ediyordum. 

~iik bir aalona girdiler. Ki.i9iik, al~ak bir Bi.iti.in tahminlerim dogru ~1kll. Seni ma
masantn Oni.inde iki geni~ koltuk vardt. .zu~ 'gOri.iyor, hi. Ia, r ilk gilnkii gibi seviyo

Bir kohuga ikisi de oturdu. rum. Fakat evlenince ... aenin bendeki ha
Cenc k.tz onun elini tutarak m1nldan- yalin kaybolacak gibi bir his geliyor ba-

d~: na... Ben hi.irriyete de ~ok ahthm. Bu 
n B I' d ··t "b" .. hiirriyet ir-inde seni aevmek ho~uma gi-- 'Den er me yann eg1 o ur gun > 

gidiyorum. diyor. Mecburiyetten korkuyorum. 

Filip batml aallad1: - Fa kat ... 
- Ben de yann. F akat Obi.irgiin Ber- - Mi.isaade et. Gene karanm1 vermi~ 

linden aynlacag1m. deii;ilim. BerHnde daha rahat gOrii§iiriiz. 
- Demek bu seler Berlinde birbirimi- <:;i.inkii ... 

zi gOremiyecegiz. Gene ktz, yUzi.i sapean, ayaga kalkh. 
_ Hayir, Juliana. Onu arayan amcas1, gi7.lendikleri yeri bul-
- Ne zaman Berline dOnerain? muttu. Onlan saklayan iri yaprak.lar ara-
- Belki on, on be~ gi.in i~inde. smda ciddt ve sitemli yi.izi.i gOri.indU: 
- SOz verdin: Beni arayacaksm, de- - Ktztml .. dedi. 

gil mi ~ - Buraday1m. 
Bu sOzleri sOylerken Oyle bir heyecan Doktor, Filip'i gOrmemi~ gibi yaparak 

i~inde idi ki Filip ta§lfdl, Utangac bir ~o- Juliana'YJ azarlad1: 
cuk gibi kekeledi: - Neredesin ~ .. Mioalirler gidiyorlarl.. 

- Sahiden beni gormek istiyor mu- cDevam ediyor• 
sun) 

Gene k1z titredi: Filip 'in yi.iziine ktvti
Clmh ve oabit bir bakl§la bakhktan son
ta i~ini ~ekti: 

- Sensiz ne yapabilirim, nastl ya~a
yabilirim~ dedi. 

Kirpiklerinin arasmda yaolar parl.yor
du. Filip onlan gormemi§ gibi yapb. Ka~ 
gi.indi.ir, ka~ defa konu~tuklan mevzua 
tekrar geleceklerini biliyordu. 

Se8ini ~1karmadt. 
juliana iki elite onun bir kolunu tuta

rak devam etti: 

- Sensiz ya!}ayamam. Buna inanmaz
san kendimi oldi.iri.iriim, Filip. 

Sesinde bi.iyi.ik hepecan dalgalan var
dt. Ttrnaklanm FHip'in etine gec;iriyordu. 
Ba§lm onun ornzuna dayad1. Halil~e h•~
kinyordu. 

Ba~mt kaldtrd•: 
- Heyecammt affetl dedi, sinirlerim 

~ok fena. Tasavvur edemezsiw, neler c;e
kJyorum. 

Filip, donuk bir seole: 
- Gori.iyorum, dedi. 
-Sana yalvanyorum, benim kusuru-

ma bakma. 
Filip dogruldu: 
- Pek gi.izel, dedi, ni9in hep beni go

ri.ince eana garib bir asabiyet ge.liyor. 
Di.in de, evvelki gi.in de boyle olmad• 
mt) Bend en nefret mi ediyorsun. 

Gene k1z kuvvetlo h•~k1rmaga batladl: 
-BOyle eOyleme, Filip, eus, rica ede~ 

rim, ac1 bana ... 
Filip, bir haota ile konutan doktorun 

tefkatile, onun k1zarm11 gOzlerine bakh: 
-Juliana! dedi, tenin mea'ud olman1 

nekadar ietediiimi pek iyi biliyoreun. Ba
na tek k.elime ile cevab ver. Bu, son mii
nakatamtz olsun. Birbirimizi tantd•i"tmtz 
giindenberi oenin hakkmda besledigim 
hislerden hi~biri degi§medi. Senelerden
beri seni diitiinm~diji'im hi~bir gUn, bel
ki hi~ bir an yok. Nihayet birbirimizi bul-

DENIZ 1$LERI 

Marakaz vapuru 
Havuzda bulunan Marakaz vapuru, bu 

giin Halicden c;tkacak ve aeferlere ba~la
yacaktu. 

Gaz kursu 
Devlet DenizyoiJan idaresi, memurlan 

i~in bir gaz kursu ac;m•~hr. Kunta hafta
da iki defa ders verilecektir. 

Dumlupma r vapuru 
Dumluptnar vapuru, k1sa bir muayene

yi mi.iteak1b havuzdan c;•km•§ ve di.in ak
Jam Karadeniz seferine hareket etmiotir. 

.__ .... ~ 
Baltac1 ham ya ng1runda 

kaaid var m1? 
Ta!>takalede Baltac1 ham yangm1 tah

kikatma Adliyece devam olunmaktadu. 
Y angm yerinde ketif yaptlarak haztrlanan 
rapor, Miiddeiumumiliie verilmi~tir, tet# 
kiktedir. Han i~erisindeki boyahane 
mtiotahdemlerinden birka~1 hakkmda, 
tedbirsizlik ve dikkalllizlikle yangma oe
beb olmaktan takibat ve tahkikat yap•h
yor. Simdiye kadarki oalhada, kaode de
lalet eder herhangi bir cihet teopit edile-
memittir. -···-Dolandm c1hk m1, ticari 

m uamele mi? 
Netriyat yapmak, temoil ilan etmek ve 

i~ vermek euretlerile dolandtncJhktan au~ 
lu Mahmud Saim Altmdag hakkmda, ye
ni hazt oikB.yetler Uzerine Miiddeiumumi
lik~e takibata ge~ilmitti. Kendioinden t i
kayet~iler, gitgid{ ~ogalmaktad1r. Bunla
rtn aay1s1, tJimdiye kadar otuz:u bulmuttur. 
Su~lu, dolandmc1hk yapmad1jil, oadece 
ticari baz1 muameleler yapt1i1 miidafaa
smdadrr. l!tanbul ikinci 1orgu hikimligi, 
tahkikatJ Kenisletecektir. 

CUMHURIYET • 

( ~ehir ve 
Ekmek meselesine 

kars1 tedbirler 
' 

Degirmencilerin un fiat
larmi daha ne kadar 
yiikseltecekleri belli degil 

Ekmek i~i Belediyeyi di.i~iindi.irecek ve 
baz1 tedbirler almaga sevkedecek mahi
yet arzetmege ba§lami§hr. Muhtelif mec
buri sebeblerle degirmencilerin un fiatla
rlru arthrmakta olduklan gOriilmektedfr. 
Bu seLebler altmda un fiahntn daha ne 
kadar yi.ikselecegi malum degildir. bin 
garib tarafi buiday mevcud olmasma rai
men un fiatlarmm yi.ikselmesinde c;uval 
bulunmamak, kepeii ihrac edememek ve 
&aire gibi sebeblerin imil olmasJdn. Be
lediye, bu vaziyet kar~1smda muhtelif it· 
halAt merkezlerinden c;uval ve saire teda
rikinin temini ic;in hiikUmete miiracaat e· 
decegi gibi diier taraftan un fiatlannm 
artmast kar!}tsmda halkm ucuzca ekmck 
yiyebilmesi ic;in oimdi mevcud bir nevi 
ekmege mukabil 6, 8, 1 0 kuru~ gibi muh
telif fiatlarla hie; olmazsa i.i~ nevi ekmek 
imaiini di.i§iinmektedir. Ucuz ekmek biraz 
oiyah olmakla beraber hi~ olmazsa fakir 
halkm ihtiyacmt kar§Ilayacak ve §imdiki 
halde yalmz has ekmek imalinden dolay1 
fazla istihsal olunan ve harice sevkedile· 
miyen kepegin de binnisbe dahilde istjh
IB.k.i temin edilmi~ olacaktu. Bu mevzu 
i.izerinde bugi.inlerde yap1lmakta olan tet
kikat ikmal edildikten sonra Ekmek~iler 
Cemiyeti ile temasa geCiilecektir. Piyasada 
c;avdar mevcudu da kalmamt~ttr. 1-lalen 
~avdar namt altmda satJlan siyah ekmek· 
l~rin bir~ojunun esmer undan imal edil
mekte oldugu anla,,lmlthr. 

Somikok sa tis 
' 

• • 
lSI 

' 
halde! 

Belediye, her semt i~in 
tarifesi ayr1 bir sab11 

yapm1ya karar verdi 
Somikok sal!§ i§i pek kan§•k bir hale 

girmi§tir. Pahah oldugu i~in Karabi.ik ko
miiriine ha.lk tarafmdan fazla ragbet gOa· 
terilmiyor. Pahahh&ma raimen kuvvei 
haruriyesi fazla oldugu i~in bu kOmiir hil· 
hassa kalOdfer ve fabrikalara «;ok elve
rijlidir. Somikok satan depolarda halk 
komiir alabilmek i~in nobet beklemekte
dir. Belediyenin vazettigi fiattan fazlaya 
sattt yapmak gi.i~le~tigi ic;in oehrin civar 
semtlerinde bu kOmilri.i tedarik etmek im· 
kant da yoktur. Bu s•k•t•k vaziyeti goren 
Istanbul Belediyesi, mutavass1tlarm bu 
kOmiirii ~ehrin her tarafmda satabi1mele
ri, halk•n uzak yerlerden Kuruc;e§me de
polarma kadar gidip nobel beklememeleri 
ic;in her aemtte tatbik edilmek iizere ayn 
bir satt~ tarifesi yapmaia karar vermi~
tir. Bu suretle mutavassttlar kOmiirii de
polard:an ahp kendi semtlerinde satabile
ceklerdir. 

Memleket Haberleri ) 
Taksim meydamnrn yeni ~ekli 

ortasmda mermerden 
tribiinler in'a edilecek olan 108 metro geni~
ligindeki Ayaspa,a- Taksim yolunda yapdacak 

• resm1 g~idler, Biitiin 

Taksim meydanmm alacagt yeni ~ekli gosterir maket 

Taksim meydamnm alacai• tek1i gOs
teren bir maket hazulanmJ§tlr. Vali ve 
Belediye Reisi Lutli Kndar Maaril Ve
k§.leti tarafmdan tezyini san' atlar ic;in de
koratOr mi.itehass•s• olarak celbedilip ha
len §ehrimizde bulunan Su ve gene ma
ruf bir san' atkAr olup Manisada yaptla
cak Atati.irk heykeli mi.isabakaSim kazan
mlf olan Puvason ve bir de tehircilik mii
tehassiSl Prost ile bu maket iizerinde ve 
mahallinde tetkikat yapmt~tlr. Hazulanan 
makete gOre Taksim - Ayaspa§a yolu ve 
bu yolun etrah. 1ehrin en miihim bir k.ts
mmt te~kil edecek ve bi.itiin ge~id resim~ 
leri burada yap!lacakllr. Camhkotk ve 
garajlann hedminden sonra cadde 85 
metre geni§lemi~tir. Bununla da iktifa e
dilmiyerek caddenin Tak&im Ktola&l Oniin
den bir kiSim daha YJkllacak, geniolik I 08 
metreye iblag edilecektir. K1~lamn bu 
kt!mmm On tarafma geni§ bir tretuvar 
ve bu tretuvann tam ortasma mermerden 

sabit bir tribiin yap1lacakhr. Biitiin ge~id 
resimleri bu tribiiniin OnUnde icra edile
cektir. T aksim k1~lasmm bu cephesinin 
tam orta yerinden Taksim baht;esine ka
dar imtidad etmek i.izere bah~eli bir yo! 
yap1lacak, bu suretle Takoim k•!lasJ a
muden ikiye bOiilnmii'i olacak ve burada 
te§kil edilecek adalarda bi.iyi.ik binalar, 
kuli.ibler, kazinolar inta olunacaktn. Is
tanbul kuliibi.i ile yamndaki birka~ bina
nm y1ktlmast suretile deniz manzarast te· 
min edilecek, denizin manzarasmt kapa
mtyacak tarzda ye§illik ve trastlar viicude 
getiri1ecektir. Ayaspa~ada timdiki jandar
ma binumm yerinde de bi.iyiik tiyatro in
fa edilecektir. Bu bi.iyi.ik yolun ortasmda 
bir bulvar bulunacakt1r. Maketi tetkik e
denler Takoim Atati.irk abidesinin bu bul
varm ortasma getirilmesini estetik bakt
mmdan muvallk bulmu,lar, fakat abide
nin nakline taraftar gOriinmemi§lerdir. Bu 
nokta Belediyece aynca tetkik edilecektir. .......................................................................................................................... 

MOTEFERRIK 

Fransa, ithalat te§kilabm 
yeniden tensik ediyor 

F ransa hiikUmeti, Tiirkiye ile olan ti
Ci'lretini daha geni, ve muntazam bir tek
le sokmak i~in ithalat i§ini tetkilatland•r
maktadu. Bu teokilat, hi.ikCimetin mura· 
kabesi altmda. mub.telif tetekki.illerden i
baret olacakt~r. Her te§ekkU.liin alacag1 
ihroc .maddeleri tespit edilmi§ bulunmak
tadtr. Bu suret1e ihracatc;•lar•mtz, gOnde· 
recekleri maddeleri alacak te§ekkiillerle 
temasa ge~eceklerdir. 

Mulkiyenin kurulu§ 
y1ldonumu 

Sehrimizdeki Mi.ilkiyeliler, yarm Mi.il
kiyenin kurulu~ ytldOni.imG mi.inasebetile 
saat yirmide Parkotelde bir aile ziyafeti 
vereceklerdir. 

Dun ihrac edilen mallar 

SEHIR 1$LERI 

K azino ve barlarda yap1lan 
teftitlerin neticeai 

Belediye mi.iletti,leri Beyoglundaki 
kazino ve barlarda yaptlklan s1k1 tefti~ler 
neticesinde kanun hil8fma ecnebi tabiiye
tini haiz otuz ki,inin gizlice c;ah§hnldlgt
m te.pit etmi,lerdir. Cerek c;ahtanlar, 
gerek>Jc c;ah~t~ranlar mahkemeye verile· 
ceklerdir. 

Taksim Belediye kazinosun· 
da verilecek halo haz1rhklar1 
Seneba~mda Taksim Belediye kazino

sunda biiyi.ik bir halo verilecektir. Balo 
ic;in haz~rhklar yaptlmaktadJr. 

V alinin tetkikleri 
Vali ve Belediye Reisi Lutli K1rdar 

diin Taksime giderek in~aah ikmal edil
mekte olan Belediye kazinosunu gezmi§
tir. 

Belediye reis muavini Anka
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Siyasi icmal 
iran, Japonya ve harb 

vrupa harbi ba§hyah ii~ ay 
gec;tikten sonra bu k1t' amn ha· 

ricindeki ve bahusus Asyadaki 
devletler hirer hirer kat't vaziyetlerini ta
yin etmek mecburiyetinde kalmi§lardtr. 
Buna da oebeb lngilterenin Almanyadan 

ihracat1 men ic:;in vermi~ oldugu karardtr. 
Bu devletlerden evvela Iran lngiltereyi 
protesto etti ve Almanyadan almakta ol
dugu e§yamn yolda c;evrilmesine miisa· 
ade edemiyecegini bildirdi. Iran, her sa
hada oldugu gibi modern yollar ve sanayi 

tesisi yolunda dev ad1mlan atmakta ol
dugundan demiryolu malzemesini ve 
fabrika makinelerini temin ic;in Alman .. 
yaya biiyiik ihtiyac1 vard1r. Ayni zama.n· 
da Iran mallar1nm da ba§hca mti,terisi 
Almanyadtr. 

Her nekadar Almanya ile Rusya ara .. 
smda yapllan son bir anla§ma ile Kafk:as
yadan transit olarak Alman mallartmn 
serbest~e lrana gitmesi temin edilmi§se de 
Tuna ve Karadeniz iizerinden gelecek hu 
mallar muhtelil aktarmalardan dolaYJ 
masrafh olacagmdan lran Akdeniz ve 
Hind Okyanusu yollannm ac;tk ve serbest 
olmasml istemektedir. 

Asyamn en bi.iyiik devleti Japonya da
hi ayni meseleden dolay1 lngiltereyi pro· 
testo etmitti. Birbiri arkasmdan prote
tolanm tekrar ve te§did ettikten sonra bu 
dela Tokyo hi.ikumeti bunlan kabul etti
recek miieyyidelere dahi miiracaat ede

cegini bildirmi§tir. Soyle ki, Tokyoda 
ilan edildigi ve~hile lngiltere ile F ransa 
japonyamn protestolanm miihimsemeyip 
de Japonyaya gonderilen Alman malla • 
nm zaptetmek kararmda t:srar ettikleri 
takdirde Japon lmparatorluk hiikumeti 
mukabele bilmisil olarak alacag1 teclbir
leri Londraya ve Parise haber verecektir. 

Japon gazeteleri bu tedbirleri ,imdiden 
§U yolda izah ediyorlar: cUzak§ark de • 
nizlerinden yani Avustralya ve lngihz 
Borneo& u gibi lngiliz dominyon vc mi.is· 
temlekelerinden ve bitaraf memleketler
den lngiltereye ve Hindistana gidecek u .. 
mum lngiliz vapurlanm Japon harb gemi· 
leri c;evirecekler ve lngilizlerin zaptettik
leri Alman mah miktanna muadil lngiliz 
mahm tazminat olarak zaptedeceklerdir. 

lngilterenin Tokyo oeliri Japonyamn 
son protestolarma aid lngiliz cevabmt bil· 
dirmi§ ve Almanyaya kar11 muhasara har· 
bi yap•ld•iiJndan Alman mallannm Japon• 
yaya serbest gitmesinde tsrar edilmemesi· 
ni Japonya Hariciye Naztnndan rica ey• 
lemi1tir. 

Fakat Naztr Nomura, Almanyadan ser
bestc:;e mal almak japonyamn h:ayati men· 
laatlerile alakadar bulundugundan bunla
nn zaphna cebir ve kuvvetle miimaneat 
etmek hususunda japon htikiimetinin 
verdiii kararm kat'i olduij:unu ihtar etmit· 
tir. 

Bu vaziycte gOre Avrupa harbinin A&· 
yaya v~ bi.iti.in Hind denizine ve Biiyiik 
Okyanusa yay1lmasi ihtimalleri var de .. 
mektir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Dinarda n ka~an hus1z Bursa· 
da yakaland1 

ADLIYEDE 

Mahkiim oldular 

Diin ltalyaya kepek, kutyemi, ve deri, 
Beyruta elma, kestane ve likerda ihrac 
edilmi,tir. lhracatm en miihim k1sm1, Al
manyaya kara yolile gOnderilen ki.illiyetli 
tiiti.in t;~lmu§tur. 

raya gidiyor 
Belediye Reis Muavini Rifat, Beledi- Bursa (Hususi) - Dinar kazasmda o-

turan avukat Celal Toksoziin evine du· 

Bir l!inema locasmda yakJ§tk almaz va
ziyette gori.ildiikleri iddiasile bir erkekle 
gene Lir kadm, di.in sab~h methud su~ 

kanununa gore Sultanahmed O~i.inci.i Sulh 
Ceza mahkemesinde muhakeme edilmi§
lerdir. Hakim Mi..inib, neticede suc;u ka
nunun tarifah dairesinde sabit gOrmii§, 
her ikisini de alhtar ay hapse, on beter 
lira para cezasma mahkQm ederek, hak

lannda derhal tevkil miizekkereleri kes
mi,tir. Sekiz yi.iz kuru!} muhakeme masra· 

Berlin Buyukel~imizin refi
kasl dun gece gitti 

Berlin bi.iyilk elc;imiz Hi.isrev Gerede· 
nin refikas1, di.in gece Berline hareket et
mi~. lstanbulda J apon sefareti erl8.m ve 
doRtlan tarafmdan ui"urlanml~hr. 

ONIVERSITEDE 

Profesorler, ders notlarm1 
tetkik edecekler 

yeye aid i§leri takib etmek iizere ~r
§amba gijnii Ankaraya gidecektir. 

<;ocuklar1 Kurtarma Yurdu 
tevsi ediliyor 

<;ocuklan Kurtarma Yurdunun tevsii
ne karar verilmi§, bir komisyon teoki1 e· 
dilmi~ti. Komisyon c;ah~malanm bitirmit 
ve <;ocuklan Kurtarma Yurdu i~in yeni 
bir talimatname haz1rlamt§tlr. Yurdun 
kadrosu geni~letilecektir. Simdiki bina. ih
tiy~ca kRfi gelmediiinden biiyiik bir bina 
aranacakhr. 

f1 da ikisine yan yar1ya Odetilecektir. Oni\·ersite kitablan etrafmda faki.ilteler - ·-
Su~lu gazete miivezzii tarafmdan yap•lan tetkikata aid raporlar Istanbul K umandammn 

Maaril Vekaletine bildirilmittir. Vekalet 
Taksimde gazete satarken rekabet yi.i- ziyareti 

profe•orlerin den notlarm1 11k1 bir tetkik-
zi.inden aralarmda ~1kan kavgada, mi.i- 1 G 1 H I' 

ten sonra kitab halinde c;Ikarmalannl bi1- stanbuJ Kumandant enera a IS, 
vezzi Nevzadm sag gOziine yumruk indi~ dirmi~tir. Bu itibarla bundan ~mnra eskisi di.in Vilayette Vali ve Belediye Reisi Liit-
rerek bu uzvun tatiline sebeb olmaktan f K d · · gibi forma halinde not c;Jkmlyacaktn. i IT ar1 ziyaret etm1~tlr. 
su~lu miivezzi Osman hakkmdaki karar, ' 

lotanbul Birinci Aii•rceza mahkemesinde ( Beylerbeyinde bir yah yand1 ) 
di.in oabah bildirilmittir. o~ sene hapis ka- ... _______ .:._ ___ _:. ______ _ _ _:. _ ___ .....;, _____ _ __ ~ 

rar1 verilmi~se de, ya~1 ve ha!}ka cezayi 
azalttCI sebeblerle mahkiimiyeti bir s!!ne 
tic; aya indirilmittir. Aynca yiiz lira da 
tazminat Odetilecektir. 

V esika tahrifi suretile sahte· 
karhk davas1 bitti 

Bir veoikaYJ tahril ederek sahtekarhk 
yaptiit iddiasile bir zamandanberi Istan
bul Birinci Aiuceza mahkemesinde mu~ 

hakeme edilen Hikmet Eminin muhake~ 
mesi bitmi§, diin sabah iki sene ain hep
eine karar verilmi~tir. 

Baro umumi heyeti dun 
toplanamad1 

Istanbul Barosu umumi heyeti, diin sa
at on dOrt buc;ukta I!Stanbul Birinci Aiu
ceza mRhkemesi salonunda eenelik i~tima
tnl yapacaktt. Ekseriyet olmadtimdan, ic;
tima, Oni.imiizdeki cumarte&iye kalmtttlt. 

Y eni Muddeiumumi 
muavinleri 

Istanbul Miiddeiumumi muavinlikleri
ne tayin edilen Jzmir mi.iddeiumumi mu
avini Cevadla Gebze Miiddeiumumi mu
avini Ratib gelmi~ler. yeni vazifelerine 
ba,lam•!lard~r. 

Yanan yahmn dcnizden goriinii~ii 

Beylerbeyi, evvelki gece eabaha kar§t 

bir yangm tehlikeoi atlatm•t!lr. Saat dort 

bu~ukta Kerime aid yahdan yangm ~·k
ffil§, Reylerbeylilerle itfaiye, ate§i bir an 

evvel sOndi.irmek ic;in gayret gOstenni~ler· 

dir. Buna raimen ate2. yalmm biiyi.ik bir 

ktsmi yandtktan sonra sOndiiri.ilebilmi§tir. 
Oet\iz tara£1, tamamile yanml§hr. Deniz 

tarafmdan au stkmak iizere Sirketi Hayri
yenin 63 numarah vapuru iskeleden kaJk .. 
m11, yak1atmtl, lakin kuvvetli eu s1kmak 
mi..imkiin olamamJftlr. Yaltda bulunan 
2 7 0 Tiirk liras1, alevler arasmdan kurta· 
nlm1~hr. Yangm sebebinin, elektriklerin 
kontakt yapmas1 oldugu eantlmaktadir. 
Yah sigortasJzdtr. Tahkikat, derinle§tiril

mektedir. 

vardan gircrek ailesine aid kiipe, yii • 
ziik, inci, altm saat gibi miicevheratt ve 

bir miktar da parasmt ~alan bir hll'slz, 
Dinar zab1tasmca aranmakta idi. Bur· 
sa zabttast, burada Kamberler mahal -
lesinde oturan ismail oglu Dervi§ adm· 
da bir K1ptinin Kuyumcular ~ar§!Smda 

kuyumcu Kerim elile bu miicevhcratt 
sat1hga ~·kard•ltJm haber alm1§ ve ken· 
disini yakahyarak tevkif etmi§tir. Ku· 
yumcuda yalmz saatin bil~zigini tamir 

i~in b1rak•ld•g• iddia edilml§, diger mii· 
cevheratt fiatta uyu§amnd1klanndan 
satmad1gt tespit edilmi§tir. Sorgu ha -
kimligi alakadarlan isticvab etml§tir. 

fspartada mahkfunlardan fab1kah bir 
arkada~t oldugu anla§tlan Dervi§ mev
kufen ciirtim mahalli olan Dinara gon· 
derilmi§tir. .... _. 

Dostu tarafmdan hi~akla 
yaralanmlf! 

Be~ikta~ta Hac•halet ookagmda oturan 
Emine zab1taya miiracaat ederek doatu 
Salahaddin taralmdan bacagmdan bJ~ak
la yarnland1(i:tni iddia etmittir. Yaralt ka
dm Beyoglu hastanesine yahnlmtlf, Sal&.• 
haddin yakalanarak tahkikata batlanml§-
t1r. ._ .... 

Tramvaydan a tlarken a g1r 
surette yaraland1 

V atman Hasanm idaresindeki Yediku ... 

le • S irkeci tramvaYJ yolcularmdan 23 
ya,larmda Ko~o admda bir ~ocuk tram'" 

vaydan atlamak isterken ba,•n• elektril< 

direiine ~arpmu~. agnca yaralanmt§tlr. 

Cum huriyet 
=-===-

Niishast 5 kuru~tur. 

Abone $era1trl Ttirkiye Haric 
icin icin 

Scnelik 1400 Kr. 2700 tu. 
Alh avhk 750 • 1450 • 
'Oc ayhk 400 • 800 • 
Bir ayhk 150 • Yoktur 



3 Birineikinun 1939 CUMHURIYET 

SON HABER LER 

Balkanlar ve 
• 

/taiga 
Roma siyasi 

~ok 

mehafili, Balkanlardaki 
biiyiik bir dikkatle takib 

hadiseleri 
ediyor 

Berne 2 (a.a.) - cHavan Carriere [ 
del Tiano gazetesinin Roma muhabiri ya· 

Abluka ve ltalya 
Roma 2 (a.a.) - Popolo d'ltalia ga

zeteai, ablukanm te~didiJe bitaraflann 
uirtyacait haear miinaaebetile Times ga· 
zetesi tarafmdan yaztlan bir makaleye 
cevab vermektedir. 

%1yor: 

ltalya siyasi mahfilleri Balkanlardaki 
hadiseleri ~ok biiyiik bir dikkatle takib 
etmektedirler. 

Rumanyanm vaziyeti ve Yugoslavya .. 
daki komiiniat tezahiirah Hariciye Neza
retinin bilhaua dikkatini ~ekmekte ve 1-
talyamn Balkanlara komiiniat niifuzunu 
men i~in daba biiyiik ve daha enerjik bir 

faaliyet aadetmek iizere olduiu zanne .. 
dilmektedir. Bu tehlike, tehdid hududu
nu ge~en, daha timdiden bapnlmak ii-
2ere olan ve enerjik hir •urette miidahale
yi icab eden bir vakJadu. 

T essin' de ~titan mezkOr gazetenin Ro
ma muhabirine gore, yaktnda ltalyamn 
~iyaai ve iktuadi Phada miihim tezahiir
lerine intizar etmek icab eder, zira, ltalya 
:lc.omUnizmin Balkanlara nUfuzunun bir 
emrivaki ha1ine gelmeJine mini olmak 
a:zmindedir. 

Bundan batka gazetenin Vatikandaki 
rnuhabirinin haber ald1iJna gOre, cOec ... 
cab tn ta kendioi olarak telikki edilecek 

iki millet araatnda takaim edilmit olan 
Polonyantn ~ok vahim vaziyeti Papay& 
ciddi eaditelere oebketmektedir. Leh hal
knun ikbMdi vaziyeti feliketimizdir. 
Hastahk ve oliim vaka'lan miithi§ bir 

Timea gazetesi, bu makalesinde §Oyle 
demitti: 

cUnutulmamahd~r ki miittefik devlet -
ler ayni zamanda diier memleketlerin da
V&al da olan bir gaye i~in daha ~ok a~r 
fedakarhklara katlanmaktad~rlar. ~ 

Popolo d'ltalia gazeteai, garb demok· 
rat devletleri davaatnln ayni zamanda 
gayrimuharib milletlerin ve bu mcvanda 
ltalyantn da dava11 oldugu hakk;ndaki 
bu netriyata nihayet verilmesi li.z1mgel .. 
diiini yazdtktan .onra tOyle diyor: 

cltalyarun timdilik bir tek davaSI var
d~r. ltalya, ihtilaf haricinde kalan biricik 
biiyiik bir Avrupa devleti olmak vasfile 
Avrupa medeniyetinin de biricik biiyiik 
miidafaa ktoynag.nt tetkil etmektedir. 
ltalya hi~bir zaman yapmadtgt gibi bun
dan sonra da kendi davalannm hi~birinin 
miidofaastnt dogrudan dogruya olma,... 
bile hi~ kimseye tevdi etmiyecektir. Fa .. 
tist ltalya kendi davalartnt evvelce de is
pat ettigi ve~hile kendioi miidafaa ve te
min eylemektedir. 

Ayni zamanda maziden aldigl dersten 
10nra hatkalannm nankOr davalan ifSin 

Jnikyas almlthr. hic;bir ltalyan emek aarfetmiyecektir.:. 
-------·-IIMlllftlllflldllllmftfll/lrmtmiUliJI!miiJIIJIIIIIIWI•I._I 

Holandada tevkif jBiikre,te miihim bir 
edilen casuslar toplanb yapdd1 

Bir memur Almanlara 
malumat 
Amsterdam 2 ( a.a.) - Netrolunan 

resmi bir tebliide, Hariciye Nezareti me
tnurlanndan birile kanamm ve lktJead 
Nezareti memur1anndan birinin casu•luk 
t~hmetile tevkif edildikleri bildirilmekte
dir. Hariciye memuru ecnebi bir memle
ket rejimine temayiilii olrnak1a meruftur. 

Miitemmim maliimat 
Amaterdam 2 (a.a.) - Uhey'de Al

tnanya heoabma bir casuolult vak' a11 mey
dana ~Jkanlmttttr. lki hiikdmet memuru 
"• bir kadm tevkif edilmitlerdir. lyi bir 
huauai kaynaktan haber almdtgtna gore, 

bunlardan biri ge;en ay bidayetindc ga
zetelerde bir hayli mevzuubaha olan Al
tnanyaya Holanda iiniforma11 ka~ak~thg• 
iaile alakadard~r. Lahey' de hapaedilen iki 

Yiikaek memurdan birinin bundan batka 
Holanda ile lngiltere araamdaki ikboadi 
miizakereler hakkmda Almanyaya malii
lrlat verdiii sOyleniyor. 

Dikilide yap1lan paviyonlar 
lzmir 2 (a.a.) - Dikili feliketzedele

ri i~n yaptmlmakta olan 25 paviyondan 
on alttst bitmi1tir. Diger 9 paviyonun da 
intaatJ miimkiin olan •iir' atle bitirilecek
tir. Ktztlay bu peviyonlardan batka ken· 

diaine ev yapttrmak iotiyen feliketzede -
lore de para yardtmt yapmaktadtr. Zrl -
~eleden tamamen harab olan kasabanm 
ilerideki in§&ah i~in bir imar plAm haz1r· 
lanmasma karar· verilmi§tir. 

Koyliiden ahnan bugday 
Kayoeri 2 ( a.a.) - Kayaeri merkez 

kazaaile Sanoglan nahiyesinde a~Jimtt o
lan toprak mahsulleri ofisi mubayaa mer~ 
kezi koyliiniin fazla mahsuliinii degeri 
Pahaama almaga devam etmektedir. Bu
&iine kadar Kayseri mubayaa merkezinin 
lopladtgJ buiiday miktan bir milyon ki
loyu tecavi.iz etmi~tir. KOylU. mahauliinii 
aii4J:liik ~ekmeden deieri paha•ma •atbit 
i~in Cumhuriyetin bu nimet ve muavene
tini memnuniyetle anmaktadtr. 

Diger taraftan koyliiye tohumluk ve 
~ift hayvant tevziatmm arkaat almmtf, 
bu rneyanda yalruz merkez kazaamda ya

l>tlan tohumluk ve ~ift hayvanatt tevzia-
11ntn degeri iki yiiz bin lirayt bulmuJiur. 
Di(ier kazalardaki tevziat da bu mikta
ta Yakmdtr. 

Kagnt ycrine dort tekerlekli araba, 
81lPan yerine de pulluk kulJamlma11 ic;in 
l<oyliiye Ziraat Bankasmdan uzun vadeli 
l.redi temin edilmi~tir. 

Rumen • Sovyet hududu 
heniiz a~1lmadt 

Cernayiti 2 (a.a.) - cHavan Ru -
ll>anya - Sovyet hududunun tekrar a~tl
rnaa• henUz mi.imkiin olamamtotu. Karar 

butiin zorluklann halline talik edilmi1tir. 
A..lrnanyayo. aid Rumanya mar~andiz 
trenlerinin tranaiti i~in iki memleket t~k
'rliayenleri araamda baohyan gOri.i~meler 
hakktnda 11k1 bir ketumiyet muhafaza e
dilmektedir. 

ingiltere, Tunadaki biitiin 
merakibi satm ald1 

Biikre§ 2 (a. a.) - Bu sabah Ba,vektl 
Tatare•co'nun riya•eti a]hnda yap1lan 
toplanltya Milli Miidafaa Nazm II~uo, 
Bahriye ve Hava Naz1n General Teodo
reeco ve erk&mharhiye reiai General T ze
ne~u ittirak etmi§lerdir. 

Tuna iizerincleki biitiin vesait In 
giltere taralmdan saftn almclt 
Berne 2 (a.a.) - Basler Nochtrichten 

gazetesinin Biikref muhabiri yaztyor: 
FranalZ ve Jngiliz miieaae•eleri Tunantn 

Rumanya ic;indeki k1ammda c;ah§nn biitiin 
romorkOr ve mavnalan bir sene ic;in kira
lamJtlardtr. Bu auretle nehir tarikile A.l
manyaya e§ya nakli imkan haricine ~·k
maktadtr. 

Diger bir lngiliz tirketi de Fr~n.a ve 
lngiltereye etya nakli i~in Kostencede I 3 
vapur kiralamlf ve kontrolu lngili7lcre 
aid olan Astaro Romanu piyasadaki bii
tUn petrolu aabn almJ§tJr. 

Almanlar cia bir petrol firketini 
aahn alcJ,Iar 

Biikre§ 2 (a.a.) - Bir Alman moli 
I!TUPU 240 milyon ley miktannda bit Ru
manya petrol tirketinin firma ve emvalini 
mubayaa etmi§tir. 

Ayni grup, dii:er mUhim bir Rumanya 
petrol tirketini kontrol edebilmek it;in 
miizakereye devam etmektedir. 

Moskova mUzakereleri ni~in 
akim kalm1~? 

Paris 2 (a. a.) - Ayan Hariciye ~ncii
meni dUn lngiliz - F rane1z - Sovyet tni.i ... 
zakerelerinin ne gibi §erait alttnda akim 
kaldtgtnl tetkik etmi§tir. Enciimen bir~ok 
diplomatik vesikalara istinaden a9keri 
miizakerelerin cereyam esnasmda Berlin
le Moskova arasmda baglayan miizakere
ler dolayt~ile bu askeri mi.izakerelerin lU
zumsuzluguuu gOsteren birc;ok emarelerin 
mevcudiyetini mii§ahede etmi~tir. 

Fransadan ge~en Bel~ika 
tayyareleri 

Briiksel 2 (a.a.) - Kongo ile Bel~ika 
araamda i§liyen tayyarelerin F ramJa ara
zisi iizerinden ge~mesini meneden Fran
SJZ hi.ikUmeti Bel~ika tayyareleri i~in hare
ket iissti olarak Marsilya tayyare mevda
nml tahsis etmi§tir. Kongoya gidecek o
lan yolcular timendiferle oraya gelecek 
lerdir. 

ltalyan • Portekiz 
miizakereleri 

Lizbon 2 (a.a.) - Bir ltalyan murah
hae heyeti Lizbona gelmi§ ve iki memle
keti alS.kadar eden ekonomik mahiyette 
meselelerin tetkiki it;in Portekiz eksper
lerile temasa gelmi§tir. 

Bel40ika Kralmm tefti§leri 
Briiksel 2 (a.a.) - Kral Leopold. su

larm bashit mmtakadaki tesisat1 ziyA.ret 
r.tmi§ ve orada askeri §eflerle gOrU,mU§ -
tUr. 

Polonya Cumhur Reisi 
Paristen ayrlld1 

Garb cephesinde 
siikunet! 

CBa, taratt I lncl sahtteaeJ 
Hava Nezareti. aynca Kanada hlikU

metinin talebi Uzerine avct tayyarelerin~ 
den miirekkeb bir Kanada filosunun te§
kil edildigini ve lngiliz tayyarelerile te§
riki mesai edecek olan hu filonun miiret
tebatmm Kanadah olduiunu haher ver· 
mektedir. 

Dominyonlar~n anavatana 
yapacaklart yarcl•m 

Londra 2 ( a.a.) - <;:emberlayn, Mak
donald' m da haztr bulundugu bir mad a 
Attlee ve Greenwood ile gO.rii~miittiir. 
Makdonald' m miili.kat esnas1nda hazu 
bulunmast, dominyonlann ve miistemle
kelerin anavatana yapa~aklan yardtmm 
tacili mesele~i etrafmda gOrUtiildUiiinli 
tahmin ettirmektedir. 

8083 tonluk bir Norvet; vapuru 
bath 

Londra 2 (a. a.) - 8083 tonluk Real 
isimli Norve~ vapuru, per§embe ak§aml 
~imal denizinde torpillenmi§ ve yahud bir 
torpile ~arpnu§br. Tayfadan 44 k!~i •. bir 
tahliaiye vapurunu imdada fi&iuan San· 
tigati ltalyan vapuru tarahndan kurtanl .. 
mJfhr. 

l"eni 250 bin lngiliz a•keri 
Londr" 2 (a. a.) - lngilterede ycniden 

250 bin gencin silah altma almmak iizere 
bulundugunu lcaydeden Dail Meyl gaze
tesi lngilterenin Fran sad a hugi.inktinden 
daha biiyiik bir cepheyi itgal edecegini 
yaztyor. 

Fran•acla terhis eclilecek aakerler 
Pario 2 (a.a.) - Hiikiimet. 1909, 

1910 ve 1911 11mflarma mensub aslcer
lerle bu stmflann silih altma ahnmJ§ olan 
fazla ~ocuklu aileler babalanm terhis e
den hir emirname tsdar etmi~ti. $imdi de 
19 19 ile bundan daha ya~h stmflann ikin· 
ci stmf ihtiyatlan terhis olunmu'}tur. Buna 
mukabil mavi renkli vesika sahibi b\rinci 
8tmf ihtiyat efrad1, ilkOnce genclerden 
ba~hyarak I 5 kanunuevvelden itibaren 
askere ~agtn1acaktlr. 

lki Alman vapuru mu1aclere edilcli 
Londra 2 (a.a.) - lngiliz ztrhhlan 

Almanlann 2185 tonluk Cible ve 215 
tonluk Sophie vapurlanm zaptederek bir 
lngiliz limanma gOtiirmiitlerdir. 

Kap 2 (a.a.) - Bu sabah kcndi ken· 
dini bat1ran Alman vapuru Vatussi cenu
bi Afrika tayyareleri tarafmdan tevkif 
edilerek kendisine Simontovna gitmeai 
teblii edilmitti. Bunun iizerine vapuru ba· 
hrarak sandallara atltyan Alman mUret .. 
tebat diji:er gemiler tarafmdan kurtanl· 

mt§hr .. 

Frannt tebl$ 
Pario 2 (a.a. ) - Resmi gazete, biitiin 

F rans1z ckonomik gclirlerinin acferherli
iin tanzimine miiteallik bir emirname 
neoretmektedir. 

Franaz akfam tebligi 
Pari• 2 (a.a.) - 2 kanunuevvel ak~am 

tebligi: 
Giindi.iz heyeti umumiyesi itibarile cep

hede siikiinet kaydedilmi§tir. 

Aman tebligi 
Berlin 2 (a.a.) - Buyiik umumi ka

rargi.hm tebliii: 
Kayde deger bir hadise olmamJ~ttr. ___ ... __...... 

Harb ve sulh 
(Ba.,makalec!en aevam) 

alesseviye herkese temin olunacak kolay

ltklar. 
2 - Bunlan mii~kiilatstz satm alabile

cek ve zaten milletleraraaJ mUbadeleaini 
umumen kolaylathracak mUstakar para 

esast. 
Birinci maddenin zaman zaman ehem· 

miyetle tetkik ve miizakere olunduiunu 
biliyoruz. F akat bu tetkikler daha ziyade 
bir taraflt beyanat sayJlabilirdi. <;:unkii 
mesele hic;bir zaman biitUn milletlerm alil
kadar olacaklan kadar ciddi bir tetkike 
tabi tutulmadt. 

Jkinci maddeye ise hic;bir zaman el bile 
konulmadt. Halbuki yeni ba!llhyan harbin 
iic; ayhk masrafma tekabiil cdecek bir pa
ra bile bi.itiin milletler arasmda miistakar 
bir mUbadele vasttast temelini kurmaia 
kifayet ederdi. 

~imdi baohyan harbin aonunda konu
§Ulacak sulhun temelleri olmak iizere bu 
meselelerin dedigimiz §ekillerde de alm
masJ irnki.m yok degilae de eger harb uzar 
ve zaman zaman gOstermek istidadmd'i 
bulunduiu tereddilerle ~1g1nndan t;tkaraa 
o zaman bir ktstm milletlerin bu tedbirlcri 
tahakkuk ettiremiyecek ve onlardan isti· 
fade edemiyecek derecelerde fakir di.i~· 
melerinden eidden korkulur. 

Yeni ba~hyan harbin yalmz abes d~gil, 
hatta fiOk muz1r olduiunu onunla me§v,u1 
milletlerden yalmz bir ikisinin degil, hep· 
ainin takdir etmesi laz,mdlT. 

YUNUS NADI 

Yugoslavyada milli 
seferberligin tarifi 

Belgrad 2 (a.a.) - Yugoslavya Ba~
vekili bugiin ne§rettiii bir emhnamede 
milli seferberligi tarif etmektedir. 

Bu emirname bir seferberlik takdirinde 
ttltnacak tedbirler tespit edilmekte ve 
muhtehf nezaretlerin vecibelerini tasrih 

Bununla beraber, Rumanya murahhae 
neYeti Havas muhabirine yaptli:l beyanat
~· dort he, gun zarftnda yalmz etya nakli 
altk~nda bir tarzt hal bulunacai• iimidini 

~~har etmi§tir. Ruslar Sovyet Polonva~• 
\Jterinden yolcu trenl~rinin getmeaine 
ll>uvafakat etmemektedirler. 

Paris 2 (a.a.) - Polonya Reisic:.Jmhu- eylemektedir. Emirname muhtelif d~vaire
ru bu sabah Paristen Angers· e harcket et- ithalat ve ihracah tahdid etmek sali.ltiye
mittir. Orada ikamet edecektir. Leh R~isi· tini vermekte v~ sderb~rlik ic;.in hususi 
cumhuru garda Hariciye mi.iste~aTJ tara· I tetekki..iller viicude getirilmesini derpi:~ 
fmdan •eli.mlanm•§ttr. eylemektedir. 

( Maarif davamaz : 4 ) 

Muallimlerin hali berbad 
Bir meb'ua cliyor ki 
Biiyiik Millet Mecliainde, MBMif V e

killijii biit~esi miizakere edilirken ( 25 
mayts ] 939, Tokat meb'usu Hasib Ah
med Aytuna tunlart soyledi: 

cllk okul Oiretmenleri bugi.in medeni 
ihtiyaclanm tatmin edememi§ olmaktan 
ba,ka kannlannJ doyuram&m.J§ vaziyette~ 
dirler. Bunlar terbiye ioini iizerine almtf, 
talebesine her huausta ve her terle Ornek 
tetkil etmege mecbur fedakarlardtr. Mad· 
denin iistiinde ruhu, tahai menfaatin Us
tUnde millet ve devlet menfaatlcrini tut
rnak IUzurnuna inanmt§ olduklan ic;:indir 
ki, herteY ragmen feragat ve fedaki\rhkla 
~IJ§11laktadnlar. Onlann bu hizmet ve 
gayretlerini bu ki.ir:siiden takdirle. ~Ukran· 
la anar1m. F akat mai§et endi§esmi unntan 
muallimi devletin unutmamasm1 ve ko· 
rumasmt da aynca ve ehemmiyetle te· 
menni ederim. Bu koruma i§i §U iki esas 
dahilinde yaptlacak olursa, degil yalniJ 
muallimler, bUtiin memleket bu tedbiri 
ve karan §iikranla kar§tlamJ§ olacakhr: 
1. llkokul Ojrctmeninin b~langtc maa!}Jnt 
20 liray ~tkarmak, 2. Bunlann maa~lan· 
n1 hususi idarelerden umumi biit4;eye nak
letmek.~ 

Ba,ka bir meb'ua cliyor ki 
Biiyiik Millet Mecliainde, ayni giin, Af

yon Karahisar meb' uau Ber~ Tiirker de 
tunlan .Oyledi : 

cBendenizin ziyaret ettigi yerlerde ilk
mekteh ogretmenleri. aldtklan mae.tm az~ 
hgmdan, kifayetsizliginden bahscderek: 
cBu maatla boyle uzak yerlerde Y&ftya
mtyoruz. Bizden evvel gelenler bn,ka it 
buldular, biz de bJTak1p gitmeie mechur 
olacaitz.:. dediler. Binaenaleyh bu maat 
meselesi hltfen tetkik buyuruloun ve elde 
bulunan O&retmenleri ka~JrmtyalJm, • 

Altt ay evvel Maarif Vekilliginden is!e
nen bu itlerin bangisi yaptlmtf veya ban
gisinin yaptlmaama doiru tek adtm ahl
mtfltr? Bir de muallirnleri dinliyelim. 

Bir muallim cliyor ki 
11 ikincitetrin 1939 tarihile gonderditi 

mektubda, llir muallirn, bana tU sahrlan 
yaztyor; 

c.Maarif Vekili. son harem kanunile, 
ilkmekteb muallimlerinin mesleie girdik
leri tarihte 20 lira maatla itc ba§hyacak
lanm. halbuki bundan evvel I 6 lira ilc 
ba~lad1klanm -kendisinin bir muvaffaki
yeti imit gibi- ilin ve hatta dOrt senede 
bir terfi edecek olan muallimin. otuz sene 
sonra baremin en yUksek dereceler:ne 91 .. 
kabilecegini beyan ediyor. Halbuki reali
te §udur: 1702 aayth ve 19~0 tarihli IJ.•n\1· 
na gOre filhakika hir ilkmcktcb n"'!uallimi 
16 lira aoli maa~la i§e ba§hyordu; fakat 
dOrt •ene degil. iic; senede bir terfi etrnek 
hakktna malikti. Hasan Ali Yiicel, 9 oene 
evvel muallimlere verilmi§ olan bu ij~ se .. 
nede bir terfi hakkmt muhafaza edebil
mek i~in ne yapmt§br} Kendlsinin de 
i~inden yeti§tiii muallimlik mesleiinin 
yiiksekliiini ve ~tinliiini, bunun her
hangi hir memur itile mukayese edilemi
yeceiini Meclis ki.irsiiaiinde baguarak ne
den sOylemcmittir'? Mesela hikimlere e•
kiden verilmi§ olan baz1 hakhu. miidll
faa edildi&i i~in. yeni harem kanununda 
da -tasrih edilmek suretile- mahfuz tutul· 
mu§tur. (Hatta bu da kAfi gOriilmiyerek. 
son giinlerde Adliye Vekilligince hakim
ler i~in yeni bir harem projesi haznlandJ· 
im• bile gazetelerde gOriiyoruz) Bir kiil 
tiir mi.icadele ve inktlib1 yapmak. mecbu
riyetinrle olan memlcketimizde muallim
ler i~in de -c;ok bir§ey degil. zatcn evvelce 
verilmi~ olan haklann muhafazast i~in· 
bir§eyler yap1lamz mJYdt ~ 

cF akat Hasan Ali Yiicelin muvaffaki
yet&izligi bundan ibaret deiildir. Gcrek 
eski, gerek yeni kanunlara gOre orta ttod~ 
risat muallimlerinin -bir~ok kimselerin 
zannetigi gibi otomatik ~ekilde dE[!il, t~f· 

ti§ raporlarilc ancak muvaffakiyetleri si\· 
bit olanlann- U~ •enede bir, aiustos so .. 
nunda terfi etmeleri icab ediyor. Bu terfi 
muameleleri 19 38 ai:ustosuna 5:elinciye 
kadar muntazaman cereyan etmittir. An 
cak 19 38 aiuatosunun sonunda -yani 
Hasan Ali Yiicel idaresinin ilk scnesind~
terfie hak kazandtklan, Tebligler Dergioi
nin 2 8 a gusto• tarihli ve 3 3 saytl, ni.isha
smda i18.n edilen bir c;ok muallim1t"rdt:-n. 
maaolan 30 Jiradan yukan olanlarm pek 
1\Zt (383 ki,iden yalmz 80 kiti) terfi etti
rilmi,, buna sebeb olarak da tetkila! kad
rosunun mUsaid olmad1gl ileri aiiriilmii~ 

tiir. Hani ya, ilkmekteb muallimic.i bile 
bundan sonra dOrt senede bir munta7a~ 
man terfi etmek aurctile baremin ~n yiik· 
sek derecelerine kadar ~·kabileceklerdi ~ 
Elinde devlet biit~eai bulundugu halde 
Maarif Vekilliiinin yapmaia muktedir o 
lamadti• bir$eyi huausi idarelerin yapabi
leceiini farzetmek realiteden haberi olm1· 
yanlan bo§ yere iimide dii§iirmekten ba§ .. 
ka neye yarar ~ 

<Bundan evvelki senelerde te,kil!t k.d
rosu miisaiddi de bu sene ned~n ntiiaaid 
degiD Bunun sebebi §udur: Evvelki ve
killer, ihtiyac hast! olduk~ tabii Biiyiik 
Millet Meclisinin tasvibile kadroyu g~nio~ 
letiyor ve muallimlerin haklanm vaktinde 
veriyorlard1. Hasan Ali Yiisel ise Mediae 
boyle bir teklifte bulnnmamttttr. Maaril 
Vekilligi vaktinde boyle bir teklif yapmt§ 
olsaydt bugiin terfie hak kazandtklan 
il3.n edilen hiitiin muallimler haklanm 
ainu, olacaklard1. Kendisinden, muallim· 
lerin haklannt biitiin seleflerinden daha 

Yazan: PEYAMI SAFA 

biiyiik bir co§kunlukla miidafaa etmek 
beklenirdi; t;Unkii meslekten ve c;ekirdek
ten yeti§mi§ biricik Maarif Vckilidirl:t 

Bir koy muallimi cliyor ki 
25 ikincil"frin 1939 tarihile gonderdiii 

bir mektubda, bir koy muallimi bana fU 
sattrlan yaztyor: 

cMaarif SGrasmm verdiii karara gOre. 
kOy muallimlerinin tekhatma 4 ••mh ida· 
re ettiklerinden ve gelecek •ene de 5 
amtfl idare edeceklerinden ti.ipheaiz habe
riniz vardu. Meaken bedclinden, makarn 
i.icretinden. en hakir bir mcdeni m.amn 
hayat ve mai!tCt imki.nlanndan mRhrum 
birh alde siiriinen kOy muallimleri, tchir
de c;ah~an be§ mealckta§1n1n vazifelerini 
tckbatma gOrmiit olaca.k.lar. Bunlarm 
hepeine ctalihimiz• diyip hiianiiniyetle 
kar~uhyoruz. Fakat cumartesi gi.inleri aaat 
1 3 ten itibaren Tiirkiyc Cumhuriyeti da
hilindcki biitiin resmi daireler kanunen 
tatil iken, yalnlZ koy muallirnleri o giin 
de saat 1 6 ya kadar tedrisat yapmakla 
mi..ikellef tutuluyorlar. Arbk buna talih 
degil. cdiinya giinaht~ diyecegim. ln§l\1· 
lah Obi..ir di.inyada olsun rahat ederiz. 
<;:iinkii ona mahoub giinalu bu diinyada 
~ekmekteyiz.• 

Baska bir muallim Jiyor ki 
20 ikinciletrin 1939 tarihile gonderd;gi 

bir mektubda, bir ortaokul muallirni bana 
fU oabrlan yaztyor: 

cBu sene>, Maarif Vekaleti. Oniversit< 
mezunlanndan mekteblerde hizmet iati· 
yenleri lstanbula ancak yardtmet muallim 
s1fatile tayin etmek yolunu tuttu. Buna 
da sebeb §U imi§: Oniversite mezunlan 
ta§raya. bilhassa §ark vili.yetlerine ragbet 
etmiyormu§. Buna mecbur etmt:k 1~1n 
lstanbula maath olarak hic;bir mezun ta· 
yin edilmiyecekmi§. Bu, esasmdz. giizel 
bir fikirl 6yle ya, Anadolumuz irian nu
rundan nic;in mahrum kalsm) Fakat. b'l
kmtZ bu prenaip ne garib ve giiliinc neti
celerc vanyor. 

cAilevi veya herhangi bir mazeretle 
lstanbulda bir muallimlik istiyen Oniver• 
site mezununu Maarif VekS.leti yardtmc: 
muallim olarak bir ortamektebe tnyin e
diyor ve ona ayda 60 lira Ucret veriyor. 
Birka~ ytldanberi ihdas edilen bu yRTdtm· 
c1 muaiHmHR:e kimler tayin olunuyor. bi
liyor musunuz? Bi..iti.in lise rnezunlar1l Oe
mek Oniveraitede dOrt, he§ sene okuma
nm hi~bir faydaa1 yok. Vek.alet nazarmda 
bir liseli ile bir iiniveraiteli mlisl\vil Bu 
ig neye v~racak) Liseden mezun olaniPr.r 
gorecek ki dort bet oene yiikoek tahsilde 
bulunduktan •onra ayni ••fat ve ayni rna· 
aela m1,1allim olabiliyorlar. 0 halde bu 
kadar kiilfete ve masrafa ne liizum vat. 
diyecekler ve i.iniveraiteye raibet etmiye· 
cekler. Hani ya, liniveraiteyi maddcten vc 
manen kuvvetlendirecektik} Mezunlar 
bOyle muamelelere uirad•k~a iiniversite
nin tek&miiliine imkD.n tasavvur edilebilit 
mi? 

c.Dahas1 var: Bir iiniversiteliye 60 lira 
veriliyor, ki bu da keaildikten soma 45 
lira kadar bir§ey kal.yor. Y eni harem ka
nunu daha dUn fitkh ve orada yi.iksek tah· 
sil gOrmii§lerin 30 lira asli maa~la devlct 
hizmctine girecekleri mukayyed. 30 lira 
ki tutan 85 lira eder. !;\u halde Maarif 
Vek8.leti iiniversitelileri iki zarara eoku-
yor: Birinciai maat yerine iicret veriyor, 
ki ileride tekaiid hakkmdan mahn1m ede
cek; ikincisi 85 lira yerine 60 lira vcriyor. 
ki tutan 45 lira kadar bi11ey. Bu para ile 
muallim bo&azma mJ baksm, kitab mJ 
alsm ~ 

Ba,ka bir muallim cliyor ki 
2 ikinciletrin 1939 tarihli mcktubile 

bir ortaokul muallimi bana fU aattrlan ya
ZJyor: 

cBiliyorsunuz ki Maarif Veki.!eti, orta
mekteb ve liselerdeki mualiim ihtiyacmt 
girlermek ifSin • Gazi T et biye EnstitUsiinde 
ilkmekteb muallimlerinden 3 sene muvaf .. 
fak ohnu§, iyi rapor alm•J vc a~t1g-1 imti
hanlarda da ba(lan gOstermit olanlan 3 
sOmestr okutarak ve imtihanlardan ge~i· 
rerek ortamekteblere muallim olarek gOn
d~rdi. Bu muallimler bu i§i kabul ederkcn 
yalmz ortamektehlere muallim olmak 
hevesinde degillerdi. Maarif Velti\leti 
yaptJg• tamimlerle bunlar1 yiik•ek mekteb 
mezunu da sayacakh. Bu vaidlere kd.na
rak 700 kadar muallim de bir ~ok mahru
miyetlere katland1, Vcki.letin taahhiidii
nii yerine getireceiini sanarak c;ah~h. 

muvaffak oldu. Fa kat Vekalet taahhiidii
nii yerine getirmedi. (Vesikalar: a - Ilk 
ogretim gene! direktorliigii sayt 6/3841 
ve I 3.4. 19 36 tarihli tamimin 9 uncu mad
desi. b - Kiiltiir Bakanltgt Kiiltiir Kuru
lu gene! say& 358. ozel sayt I 0 ve 7. 4. 
9 36 tarihli tamimin 7 nci madde'si. c -
Biiyiik Millet Mecliainin 26.5.936 tarih 
ve 68 inci ini'kadmda Saffet Ar1kanm be
yanatl.) 

Ba~ka bir muallim cliyor ki 
21 ikincitettin 1939 tarihli mektubile 

bir ilkokul muallimi bana fU aahrlan ya-
2.tyor: 

eBen Istanbul vilayetinin bir i1kmekteb 
hocas1y1m. 1935 seneainden 15 ayhk rna· 
at farkt, 19 39 oenesinden 3 ayhk gene 
maaJ fark1. 19 32 •enesinden bir •enelik 
me•ken bedeli. ceman yekUn 200 lira a
lacRiJm var. BUti.in bunlardan vaz.ge~tik. 
bari bu aydan itibaren kanuni olan maa· 
!!11ID1Zt verseler ... 

t'Her hirimiz bet alt1 niifu• g~~indiri
;yoruz. Memurlar araamda en u maag. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Y eni bir silahm muvaf
fakiyet ~artlari 

A lmanlar. lngiltereyi ma~lUb et· 
mek i~in yeni bir taktm sHihl~· 
ra gi.ivcniyorlar. yahud Oyl~ !!;0• 

riiniiyorlar. Hitler, bir nutkunda, bOyle 
bir sili.htan bahsetmemi~ miydi'l 0 za
man. Hitler'in ip.rel ettigi ve lngiherrnin 
cgayriinMni• diye itiraz edeceiini sO\·le
digi ailahm -yahud bu ~e~id stliihlard•n 
birinin- mayin oldui:u anla~1hyor. M~ki
nizmasmm heni..iz kat'iyetle bilinn1edi~i. 
lngiliz .. Frans1z gazetelerinde filknn b:r
birine benzcmez haberlerden anla~1tan 
miknahsh Alman mayinleri. lngiltereyi 
mai:lGb edebilir mi? 

BUyi.ik Harbde, zehirli gaz. alev .a~an 
cihaz, zeplin, denizalh gemisi. 120 kilo
metreden Parisi dOven c;ok uzun mfl'nzil
li toplar, Almanlan zafer hulyasile d~re
ce derece sevindirmi~lerdi. Fakat bunln ... 
nn hi~biri. Almanyay1 zafere ula,• trmaK 
~Oyle dursun, mailUbiyetten kurtaramtt.
dt. 

Nic;in ~ 

<;iinkU, yeni bir silahm zaferi temin ~de..
bilmesi i~in. (s\irpriz • baskm• tesiri. icra 
etmesi ve hasma, ona kan~t c;are bulmnga 
imki.n, zaman ve meydan vermtome~i !a .. 
z1mdtr. Mesela, Almanlar, Biiyiik Harb..
de, zehirli gazi. ilk defa bir nevi tecri.ibe 
gibi mahdud miktarda ve mahdud salw.da 
kullandtlar. Gaz hi.icumuna ugnyan K a
nada tiimeni panik yaptti:t zaman. Al
manlar, hatta mevzii bir yarma bile ya
pamadtlar. Bu gaz hiicumunun muvaffak 
olmast ic;in, cephenin miihim hir k"mm
da, ~ullamhnast ve haSlm panik yaphil 
zama.n hemen bi.iyUk ve esash hi: taarru
za gec;ilmesi liz1mdJ. Halbuki Alman as· 
kerleri Kanadahlann paniK:ini gOri.ince, 
maskeleri olmad1g1 ic;in gazli mmtakada 
taarruz yapmaktan korktular. Onlar da 
manevi bir paniie uiramt~lnrda. Bundan 
sonra. lngilizlerle F rans1zlar. hem en gaza 
kar,, tedbirler ald1lar. Almanlar da gaz 
taarruzunun aiirpriz .. ba~km tesirini ka..

~trmll oldular. 
Yeni bir •ilihm muzaffer alma•• i~in. 

miihim miktarda ve ani olarak kullantl .. 
maan, miidafaa ~areleri ve vas1talan bu
lunmadan hasm1 ytkmasl li.z1mdu. Mik ... 
nahsh mayin de, bu gartlan haiz olarak 
i§e ba~lamamt§tJr. Bu yiizdcn batan gemi
ler. 18,5 milyon ton olan lngiliz deniz ti,. 
caret filosuna nazaran, pek ehemmiyet .. 
sizdir. Mayin harbi, muvaffak olrnak it;in.,. 
her ay ve muntar.aman. 600 bin ilil 1 mil .. 
.ton ton gemi hahrmahd1r. Alman nt-ti
cclere gOre. bu. miimkiin olamamt!'Jhr. 
Mayinin yapt1it eiirprizin tesiri pek mah
dud kalmtl ve lngilizlere, bu yeni silaha 
kar§l miidafe.a ve mukabele ~arelerini bu
lacak zaman ve meydan1 vermitlir. 

Almanya, ba~ka yeni bir silah bulma!C 
mecburiyetindedir. 

alan biz muaiJimlerin kanuni haklannt 
kim. hangi makam mi.idafaa ve temin e• 
decek ~ Bu memlekette kanun hakimte 
haklanm1z1 c;ii:niyen ve bizi aefalette bt.o~ 

rakan &mirier neden mes'ul edilmiyor!ar?J 
Bize stk stk: c.Sizler memleketin feragat1 
ki.r, fedakir unsurlan. gene inktlabc•lan"' 
smtz!• derler. Bizler yemez i~mez mdek .. 
ler miyiz):. 

T e§his ve 40are 
MuallimlerdeQ aldtg.m mektublar boy• 

le birka~ makaleye stiimaz. Eaki degil, 
son vaziyetlerini anlatmak i~in bana bep 
g~en ay gonderilen mektublartn hirer 
pafl<astru yukanya aldun. Hakh, fakat 
prenaiplere degil, pbtslara aid tikayetl'"" 
ri de bu aeriye koymadtm. Onlan cMaa• 
rifle idare ketmeketi• adh makaleme a• 
y1rtyorum. 

Hepsi kanunlara ve vesikalara dayanan 
yukartki mektublann iistiine konabilecek 
tetbis a~tkttr: Muallimlerin bali berbad. 
Maarif Vekilliii;i, Biiyiik Millet Meclisinde 
alb ay evvel beliren isteklerin tam tersi~ 
ne, muallimlerin zaten peripn vaziyetle-. 
rini biisbiitiin vahirnlettiren yanh§ tedhir• 
ler alnutttr. <;iinkii bir sistemden, ~iinkii 
bir kemiyet ve keyfiyet muvazeneainden 
mahrumdur. Bir sistemi olsaydt, bir ke
miyet ve keyfiyet muvazeneai de olacak• 
b; bir kemiyet ve keyfiyet muvazenesi 
olsaydt, hedefile elindeki vasttalar ara• 
Jlnda a~1lan nispetsizlik u~urumuna yu• 
varlanm1yacakb; lise ~ocuklannt muallim 
diye almaga devam ederek mekteb bern 
seviyelerini Al~altnuyaeak, hem de ma~f 
kadrolannt daraltmtyacaktt; biit~eai fe
rahlaytnca, ilk itlerinden biri de, bususi 
mubasebelerden maat alan ( yani alamt• 
yan!) zavalh ilkokul bocalanm Vekilete 
baiilamak olacakh. Coriiliiyor ki esasa 
aid biitiin meseleler, ilk iki makalemde 
inceledigim iki ana meseleye ka,~u~uyor. 
Bunu anlamtyan bir maarif, en b~yiikiin
dcn en ki.i~tiii.ine kadar hi~bir meaelevi 
l:alledemiyecektir. ltte, ne balledebilmit, 
ne de balletmege doiru bir ad1m gitmif• 
tir; bilakis en ters istikametlere kotuyor, 
ardmda yiikselen ve eteklerinin r\izgi.nn
da dag.Ian tikayet ~tgltklannt duymuyor. 
Yukanya koydugum mektublar, muallirn 
derdinin ve muallim sanciSJnln binde biri· 
ni bile aksellirmit degildir, buna da emin 
olunuz. 

PEYAMI SAFA 
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lundugum ticarethanedeki haftahk izin uzun farzedebilecegimiz hayatmm mlihim Aynca : B E B E y I M EGENiN VE BUTiJN YURDUN ZiRAt TiCARl 'DERDLERiNi 
giinlerim ~ar§ambaya tesaduf ediyordu. bir kiSmiru, hatta hepsini sikmll, acl ve YAZACAK KUVVETLi iMZALAR, KUVVETLi KALEMLER .•• 
0 gunlerde en biiyiik zevkim, sabahleyin gozya§lan arasmda ge~irir. Giindiiz ve gece 8,45 de 3 film birden TiiceariD, EsnafiD, Ziirrain gazetesi 
erken temizce bir hra§i olduktan aonra - Peki, netice itibarile ne demek isti~ I:~:::::::::::::-~~~~=~=::::::::::::::~ Ill••••••••••• Birka~ gilne kadar ~yor. 
Alemdardaki evimden kalk1p, kahvalll yorsun? L BUGUN 
yapmak Uzere KarakOydeki sU.t~iiye ka- - Demek istiyorum ki, kahkahalart- s A K 
dar yiiriimek, daha sonra da rasgele, sa- ffilZ ~ok olmakla beraber sevinclerimiz A R y A sinemasJnda 
ga sola dola~arak. aktamtn olmastm bek- pek azdtr. Ve §Uurlu farzettiiimiz ya§a-) k · . Sinemanm en ~uh y1ld!Zl 
erne II. YI§Imiz tamamile ~uursuz olmasa bile sev- V 1 V j A N E R 0 M A N C E'i 

<;ok s~gu~ bir kanunusani ak§amm_da I kitabiilerin ve muhitin degi~mez ve §a§- PiERRE BLANCHARD ile beraber 
~ene harikulade dostumla meyhanemtze maz kanunlarma ti.bidir. Biz kend,·m,·z,· tt kl D yara 1 ar1 ostoiewsky'n>n romam 
iltica etmi~tik. 0 giin ikimiz de ne~· esiz biiyiik bir denizde kendi ba~ma ietedigi 
ve hatta kederliydik. Ben bi.ittin hayahm· yere giden bir gemiye benzetiriz ... Fa- K UMARBAZ 
ca sevdiklerimden uzakta, bu koskoca ve kat mesele bOyle degildir. Amanstz flr· 
insan oglunun derdlerine, acllanna, se- tmalar bu gemiyi bir limon kabugundan filminde takdim ediyor. Montekar-
vinderine kulak asm1yan, tiiyiinii k1pu- farks1z hale getirir. lonun liiks ve ihti~am1 aras1nda 
datmJyan insafstz §ehirdeki hayabmlzt - Evet, sOylediklerin tamamen dogru va~avan maceraperest bir kad1n1n 
degittirmek i~in sarfettigim gayretlerin olmasa bile a§ag1 yukan bir hakikatin ifa- htvah ve a~klan .. Rule!.. ihtiraslar. 
bir muhasebesini yapmak istiyordum ... desidir. Fakat neye bu kadar bedbinsin? laveten: FOKS JURNAL en so~ 
F k t 

.. k" 'lk k d h L f diinya ve harb haberleri 
a a ne mum un. 1 a e ten sonra - a m k1sas1, Olmek istiyorum. Ar.. B ugu"n saat 11 ve 1 de tenzila• tl t· 1 

kuvvetli, fakat tath bir melankoli i~inde tak ya§amayi tamamen manas1z buluyo~ 1 
rna lne er 

Beyoglunun geceyansmdan sonraki Jslak rum. 
ve hiiziinlii kald1nmlann1, KOpriiyii, bir -Neier sOyliiyorsun Allaha~kma '? 
ogle yemeginden sonra, denizin en giizel - SOylediklerime yijzde yiiz inan dos~ 
kokular ve renkler dagtttlil saatlerde tll:m. Aruk. hayattan zevk almamaia ba~
KadrkOyiine ge~meyi, hele ak~am iizer- lad1m. 
Jeri evlerine dOnen OskiidariJlan di.i§iinii
yordum ..• Evet ne yapsam ve ne desem Oerin bir elem kuyusuna dalml§ olan 

arkada§tmla hirer kadeh daha yuvarla
diktan sonra dt~anya ~drnu§hk. 0, sarho§ 
olmasma ragmen bir fikri sabit haline 
getirdi8i cOliim» meselesinde h8.18. tsrar 
ec.liyordu. 

hayat giize\di ... Hem o kadar giize\di ki, 
\lakit vakit Olmeyi bi1e dii§iiniiyordum. 

Bizimle beraber ic;enler, meyhanenin 
hemen her zaman tesadlif ettiiimiz mii§
terileri idiler. lote, tekba§Ina kapmm ya· 
nmda.ki masada oturan ve ytllardanberi 
aktOr olmaga ~aiJ~an, uzun yagh sa~h. 
beyaz kirli pardesiilii gene... Onun ya

nmda ak sac;h. korkunc derecede zaytf, 
dalgm baL§h miitekaid memur. lleride 
hir §arktct kadtnt ortalarma alan iki dell
kant.. .• YarumtZdaki masada orta ya!}h, 
olduk~a diizgiin loyafetli b' mii1teri aya
ia kalkarak sokaia c;tkmak i.izere haztr· 
lanan c;ic;ekc;i kadma yalvanyor: 

- Marika, Marika, ruhum, ne olur bir 
kadeh rak•mt i~l 

- Simdi olmaz, ba~ka zaman ic;erim ... 
¥¥¥ 

COmerd meyhanemizin dar sokaim
dan kurtulup Beyoglu caddesine c;tkmt§
llk. Dostum benden bir iki ad1m ileride 
konu§a konu§a yiiriiyor, ve daima ba§tnt 
yere ii'iyordu. 

Bu snada caddenin bir tarafmdan di· 
ier tarafma gec;mek icab etti. 0 esnada 
ileriden hiZia gelen bir taksinin dostumun 
Uzerine dogru yiiriidiigl.inii gOrdiim. Kor
kudan ceyvah I> diyerek gozlerimi kapa
dJm. Ve miithi§ neticeyi gOrmemeie ~a~ 
h~ttm. F akat bir dakika sonra gOzlerimi 
a;tti1m zaman dostumun kurtuldui"unu 
ve kar§lki kald1nmda beti benzi u~mU§ 
bir hal de beni bekledigini gordiim; yant
na yakla~Jhilm zaman aizmt bile ac;ma
ga mecali yoktu; sessizce: 

$ehzadeba~J Senenin en biiyiik ve en kuv- Sehzadeba~J 

T U R A N vetli m~i. b~tiin tstanbul hal F E R A H 
kmm gormege ko~tugu film 

Umit $arkiSI (Ne~idei emel) :~:~:: ,::::~ 
Sarlon yegane 
ses kr ali~esi UMMO GOLSOM iin ~aheseri l!iiriilmemi~ 

ragbetle devam ediyor. 

Bu film yalruz sah giinii ak~amma kadar devam edecektir. 

Prg?ra~a ek olarak Ebedi $efimiz Atatiirk'iin oliimiiniin birinci ylldo
numu, Ankara ve !stanbulda yap!\~n ihtifal ve Cumhuriyetin 

10 uncu senesinde ATATURK'iin NUTKU. 

~~~ 

GABBY MORLA Y'in 
kudreti ile silsledigi 

l(ADRiL 
SACHA GUiTRY'nin 

Kalemi ile hayat verdilti 

KADRiL 

Te,ekkiir 
Bayan Serve! Armam ebediyen 

kaybetmemizden miitevellid biiyiik 
acumza gerek cenazeye i§tirak ve 
gerek bizzat veya tahriren taziye 
lutfunda 'bulunan akraba ve aile 
dostlarrmJza ayr1 ayn !e<Jekkiire te
essiiriimiiz mani oldugundan aflanm 
diler, saghklar temennisile minnet -
tarhg•m•z• arzey!eriz. 

Ra§id Usberg, Nafiz Arman ve 
aileleri 

Bugiin MELEK sinemas1nda--... 
Senenin en nefis. en giizel filmi 

HONOLULU 

Ba~ rolde diinyanm 
birinci dansiizii 

\ . 
::¥'1 

':.? . . ' 
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I 
ELEANOR POWELL 

Fil.me ilave olarak: FOKS diinya haberleri ve Prof. FUAD KOPRULtl''ye 
Paris Sorbon Universitesinde FranSlz Cumhur Reisi oniinde yap1lan bii

yiik merasim. Bugiin saat 11 ve 1 de tenzilath matineler. Dostumla iki ufak §i,eyi bitirdikten 
soura uzun m\.inaka§:alara dalmt§hk. O. 
tniitemadiyen bedbin bir gOrii§le hayatt~ 
mn manas1zhgmdan ve renksiz gec;en giin .. 
1erinden bahsediyordu. Musahabemiz bir 
arahk Oli.ime intikal etmi~ti. 0. her za
man uzak mesafelere bak1yormu~ hissini 
veren gOzlerini ktrparak durmadan konu
§Uyor ve ~unlan sOyliiyord'u: 

- Bir bardak su i~eyim, diyordu. 
Yava!fy<l koluna girdim. Ve sabrede

miyerek sert bir sesle sordum: 

• 
Jacqueline Delubac'in 

ARSLANLARIN FiLLERtN, MAYMUNLARIN ARKADA~I - 1001 MACERANIN KAHRAMANI 

- Aziz karde§im. hayalla daima ter
cih yapmak liztmdlr. Ben, giizel denen 
her ~eye boyun iien bir insamm. $imdi
ye kadar hayatlmda beni biiylik ve oid· 
detli arzularla kendisino baihyan pek c;ok 
nimetlerden nasib ald1m. Fakat sana kuv
vetli bir imanla si:iyliyebilirim ki, her §eY 
bo~tur. Hem o kadar bo§tur k!. her yap
hglmiZ hareketin ktsa fakat titiz bir mu
hasebesini yapacak olursak hunu anlanz. 
Eazt insanlar vard1r ki, her i.nm ihtiva 
ettiii zevki, kana kana ic;ebilir ve di.inya· 
y1 sonu gelmez ve tilkenmez nimet ve 
zevklerle dolu addederler. Ben bu gOrii-

- NaSI!. meyhanede soyledigin gibi, 
Oliimii istiyor musun? 

- •• 0 •• 

I BAKI StJHA 

Meccani frans1zca ders 
Eyiib Halkevinden: 
1 - Eyw.b . Halkevimizd,e- hatt.da ~a. gUn 

fransu:ca dersleri verllmektdir. Yeniden kaytd 
arzu edenlerin idare memuruna miiracaat etme~ 

Ieri • d ' 
2 - Eyiib Halkevimiz adtna c:36» nc1 ilko-

kulda tiirk~e dersleri 26/ 12/939 dan itibarcn afirl
laca~ndnn istekli olanlarm Ev idare Mem.uruna 
kaytdlanmalarml rica1anz. 

3 - Eyiib Halkevimizin giir~ salonunda 
haftada c:3» gece ziyare~ilere Bfirtk giire~ G0steri1f 
leri yaplld!gl.nl bildirirlz, ve gelecek.lerl sevgi 
ile bekleriz. 

giizelligi ile bezedigi 

l(ADRiL 
GEORGES GREE'nin 

at&,i ve zevk verdig.i 

J(ADRiL 
Senenin en ne~'eli ko'lledisi, en 

niikteli eseri ve en bilyiik Franstz 

filmidir. BU HAFTA 

LALEde 
BUGUN A S R J SiNEMADA i!iiveten: RENKLl MiKEY ve 

METRO J'URNALda 

A $ K I N G Q Z Y A $ L A R I Son barb raporlan. 
En giizel ve en miikemmel Bugiin saat 11 ve 1 de 

(TORK(;E SJZLO) 
Hakiki TARZAN roliinde 

• 
TUrkc;e s6ziU • Arabca ,arklll 111m I p E K 

JONNY WEiSSMULLER 

Sinemasmda giiriilmemit 
muvaffakiyetler kazanmaktad1r. 

t:.:!B~a~§~r~o~l~le:r~d~e~:~A!B:D~O~L~VE~::H~A~B~v:e~N:E~C~A~T~=!!!::::uc:u:z :h:alk: m: a:tin: e:le:ri:. ::'II ~ Programa ilave olarak FOKS diinya haberleri ve BAY FUAD KOPRULUYE Paris iiniversitesinde Cumhur Reisi 
oniinde yap1lan merasim. Bugiin saat 11 ve 1 de tenzilath matineler. 

DiKKAT! SA RAY SiNEMASI DiKKAT! 
Miidiriyeti, ge~enlerde emsalsiz bu muvaffakiyetle gos terilmi~ olan (EBEDiYEN SENiNtM) miistesna filmini 

gormiyen y!izlerce ki~inin taleb ve isran iizerine : 

Bugiinden itibaren 2 biiyiik filim birden · gosterecektir : 

EBEDiYEN SENiNiM KOVBOY'un A~KI 
BARBARA STANWYCK ve JOHN BOLES 

( Frans1zca sozlii ) 
Saat 10,15 - 1,50 - 5,30 ve 9 da 

GARRY COOPER 
( FranSIZCa sozlii ) 

Saat: 12 - · 3,40 ve 7,20 de 

Emsalsiz, zengin ve fevkalade bir program : Biiyiik bir a~k romam ve nefis ve cazib bir komedi. Gidiniz, goriiniiz. 

Bugun saat 10,15 ve 12 de tenzilath matineler. 

T efrika No. 26 Nakleden: KEMAL RAGIB 
- Zaten, diyordu, annemle babamml gibi gOriindU: 

ba~ma gel en felaketten sonra, bu evin - Amcam size sOylemedi mii .. dedi. 
i~inde gi.iri.iltiilii diigi.inler yakl!}lk almaz. Biisbi.itlin kendi aram1zda ni!}anlanrru§. 
Olsa olsa, o da ancak herkese kar§t bUs- sOz kesmi§ olmiyallm, diye tamdtklanml~ 
bi.itiin kiit¥i.ik di..i§miyecek kadar bir~ey z1, bir ak§am yemegine c;aitrahm, dedik. 
yapacaitz. Gizli kapakh evlendiler, di· Gene kendi aram1zda ... Bunu en ~ok am
yen olmasm; ancak i§te o kadar... Ya- ~am istiyordu. Onun ic;in size de sOyle
rm ak~am degil, Obiir ak§am bir nifB.n mi;:tir, samyordum. 
yemegi verecejiz. - Haytr, sOylemedi. Fakat mademki 

Muzaffer, onun sOzi.inii yanda bJTakh: bir di.iii.in olacaK, elbet bir ziyafet de 
- Y a, demek. Obi.ir ak§am ziyafetiniz ister. 

va r? .. - Di.iiiin gecesi verilecek ziyafet mi. 
Diye sormaktan kendini alamadt. tabii o ba~ka ... 
- Ziyafet deiil, tOyle otuz kuk ki§i- - Ougun gecesi de aynca bir ziyafet 

lil bir ak§am yemegi... daha var, Oyle mi? .. 
- Ha ... Otuz k1rk ki§ilik bir aktam - Nikah giinu, Belediye dairesine ge-

yemegi Oyle mn .. Bilmiyordum da bo· lenleri, orada yalmz hirer ~ay, hirer pas-
bulundum. onun ic;in eordum. ta ile savmak olmaz ya, oradan ~1kmca ... 

Evin it;.inde bir ni§an yemeii yapthyor- - Demek ki, Belediye dairesinde 
clu: hem de kendilerinin ni§anl i~in bit de?~. 
ziyafet veriliyordu: on a so ran, sOyliyer - Orada yalmz bir biife yapllacak; 
hile olmamt§tl. $imdi de, ancak l8f ara- biraz soiuk yemek, c;ay, pasta, dondur-
8111da ni§anhs~ndan duyuyordut.. Satvet ma, limonata, i§te o kadar ... Ak!}ama da 
de sanki onun bu sOzlerinden §A§lfllll§ gene tamdUdar arasmda yalanda nbir zi-

yafet verrnesek olm1yacak. Masraftan 
ka~tt. diyecekler. Zaten olsa olsa iki yiiz 
ki§ilik bir ak§am yemegi !.. 

- <;ok iyi. Hepsi bu kadar demek? .. 
- Bizim unuttui:umuz, yahud SlZm 

baoka bir dii§i.indiigiiniiz varsa, aman, ri
ca ederim onlan da sOyleyiniz. lyilik et
mi!f olursunuz. 

- Hayu, ne olacak?.. Siz, hepsini pek 
iyi dii~linmii!}si.inliz, i~te ... 

Gene k1z, annesile babastnm yasmt tu
tuyormu§; demin Oyle sOyliiyordu. Son
ra, ona gizli gizli gOzyagt dOktliren kim 
bilir nasii bir iiziinti.isii de vardt. 0 ara
l1kta gt-ne ni11an yemeklerini, Belediye 
dairesindeki bi.ifeleri, iki yiiz ki~ilik ziya
fetleri di.i~iinebiliyorlar, bunlann hepsine 
yeti§iyorlardl. Ya Oyle olmasayd1, acaba 
masallardaki gibi kirk giin kirk gece dii
gun mii yapacaklardt ~ •• 

Haydi, ne yaparlarea yapem1ar. diye
lim. Kendisini adam yerine koyup da 
haber veren bile olmuyordu. Onun gibi, 
i{;gi.iveysi diye, iki eli ho§, bu kap1dan i
~eTiye gireni, elbet, adam yerine koymazr 
lnrd1. Mademki bu yemek\erin, bu ziya· 
fetlerin parasmt verecek olan o degildi; 
arttk ona kim soracakt1, hem ne ic;in so
racakh'? .. 

Muzaffer, i~inde biraz uyu~m?~ gibi 
duran acmm yeniha!}tan slzladlgint duyr 
du. Biitlin bunlan kararla§tlran ister Sat· 

r Sehhar • s1cakkanh.... giizel ve daima cevval ispanyol y•ldJZJ " 

iMPERiO ARGENTiNA 
Bu hafta S 0 MER sinemas1nda 

Goriilmemi§ bir muvaffakiyetle gosterilmekte alan ba§ dondiiriicii 

SPANYOLiTA 
!spanyol §ark1 ve danslarile dolu 

filminde seyircileri ga§yediyor. Bu 
filmin musikisi bu sene herkesin 

agzmda dola§acakllr, 

ilaveten EKLER JURNAL en tam ve en son barb diinya havadisleri. 
Bugiin saat 11 ve 1 de tenzilath matineler 

vetin kendisi olsun, ister amcasl ol:mn, 
demek ki ikisi de gimdiye kadar ona da
nt§mak §Oyle dursun, kar§lb.rma ahp da 
konu~may1 bile dii§linmemiglerdi. 

Gene klZ. onun ic;inden neler ge~irdi
Sini anlamtyonnu§ gibi: 

- Bana kalsa, diyordu, bu kadann1 
da yapmazd1m. Amcama bir ti.ilii sOz ge· 
~iremedim ki ... l§itenler ne dermi§: «Bu 
ktzm kim bilir nastl bir gi.inah1 vard1 da 
onun i~in herkesin Online ~tkmaya utan· 
d1lar; §Oyle gizlice, hie; kimseye duyur· 
madan su~ ortagma verdiler; i§i Ortba., 
ettilerl> diye dedikodu yaparlarml§. 0 
bOyle eOyleyince ben de arhk ses ~tka
ramadlm. 

Muzaffer~ ktsaca: 
- Oogru, dedi, Muhiddin Beyefendi 

pek dogru dii§iinmii§ler. 
Satvet gene ic;li i~li giiliimsedi: 

- Mademki siz de i:iyle diyorsunuz, 
ona hak veTiyorsunuz. Benim ic;in de bo· 
yun igmekten batka yapacak yok. Y al
mz, ne olacaksa olsun biBin, sade onu 
rica ediyordum. 

-Bunda de sizinle beraberim, efen· 
dim. 

- <;ok te§ekkiir ederim, Muzaffer 
Bey. 

0 arahk Muhiddin Rey de i~eriye gir
mi~. daha kapmm Oni.in,den: 

- Haydi .;ocuklar, diye acsleniyc.rdu. 

Y emege oturahm, arhk. Ac;l•ktan benjm 
ba§IID dOndli. Hem yemek yeriz. hem de 
bakm1z size neler anlatacaF;1m 1.. 

-6-
- Ma§allah, teyze hamrn !.. Haniya 

bana ilk geldigin glin: cHtzn gibi imda .. 
dma yeti§tim» diyordun. Sahiden seni 
ele gec;irmek. Htzua rasgelmek kadar 
gii~mii§. Ka~tu ge\iyorum, kap1dan do
niiyorum. Eskiden, hi~ olmazsa konudan 
kom§udan duyup da ba§larml pen~ere
den uzatanlar oluyordu. Ya gelecek, ya 
~elmiyecek diye bir saltk veren bulunu· 
yordu. ~imdi onlar da aldunuyor. 

-Our. ayol, ic;eriye gir de ne sOyliye· 
ceksen Oyle sOyle. Kapmm Oniinde kavga 
m1 edeceksin ~ .. Celdin rle beni evde bu
lamadmsa, demek ki o ~iin sokaga .;Jk~ 

IDI§lffi. 

- Bir giin degil ki ... Dorl mii oldu, 
beg mi oldu, bilmiyorum. Hepstnde de 
sokaga ml c;tktm) .. 

- Evdeydim de kap1y1 a~mad1m, di
yemezsin ya ... 

- Vallahi, ne diyecegimi ben de §a
~nrdlm. Onun i~in buglin, her !i!;linkiinden 
ba§ka bir saatte geldim dr: seni evde bu
labildim. 

-Bil•ydim ... 
- Bileydin ,kap1y1 ac;-maz mtydm/ .. 
- Haydi aman sen de ... Bileydim, ya 

ben sana gelirdim; yabud da evden ~·k-

maz, seni. beklerdim. Onu eOyliy~cektim. 
Anlat, bakahm. Bu kadar arad1gma g<.ire, 
elbet, bir sOyliyecegin var. 

- Bir degil, birka~ tane. 
-Kim bilir. hepsi de ne sat;.maduf •• 

- Neden sac;rna oluyormu~?' .• Ne bi .. 
liyorsun? ... 

- Bilirim ben; halinden belli ... Hani• 
ya buln1uo da bunayor demezler mi, se
ninki de Oyle i~te ... 

- Ne bulrnu§urn? .. Siislii salonlar, ~·f· 
t~ ~ifte U§aklar rot, diyeceksin ~ .. Zengin
lik, guzellik hepsi yerinde ama ka~ giin
dtir ne t;.ektigimi bir de bana sor. Ne §e'" 
refim kaldt, ne de insanllitmL 

- Sere fine. insanhgma da ne oldu) .• 
Kim, ne yapll.. Daha bir hafta bile ol• 
madJ, iki bin lira i~in kendi camna k1ya., 
cukt~n. Oyle soyluyordun. Bu kadar pa• 
ray1 nereden bulacaitm diye ktvramrken,. 
sonra da benden altp gi.izel gi.izel yerine 
yahnrken §erefini, insanhi:m• dii~iinmii

yor muydun).. Ne c;abuk hepsini unut• 
tun. Paralar bulundu. l~in de h1z1 gec;ti, 
degil mn .. Kendini kurtardm ya, istersen 
biitiin borcu benim iisti.ime btrak, ben 0-
deyeyiml.. 

- Rica ederim, teyze... Bu nastl la~ 

k1rd1 L Ben o kadar bayag• m•y•m 1 .. 
Be-n den umar m1sm) .. Borcumu inkAr e• 
decek degilim ya. [ArkaS'I va~l 
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GUNUN MEVZULARI 

Finler ve Turan fikri 
Bursa koylerinde 

sJtmanin tahribatJ 

Namik Kemal 

ihtifali IPAiARDAN PAzARAI 
Parlamentosunda 

Onbin vatanda, bu hasta-
meb'uslar « y a,asm hga musab bulunuyor 

Biiyiik tair ve vatanperver Namtk Ke~ 
malin Oli.im yJidOniimii mi.inasebetile diin 
ogleden aonra saat on heote, Oniveraite 
konferana salonunda ~ok samimi bir top~ 
lantt yaptlm§J, bize ilk defa vatan B§ktru 
terenni.im eden ve ilk hamiyet der~Sini ve· 
ren kahraman tairin Ozlii hatuaat, mi.i· 
nevver gencliiin i~tirakile amlmtftJr. 
Konferana salonuna, ihtifal vesilesile bi.i
yi.ik oairin bir portresi asJlmt§h. 

Harbe vak'a benzer •eyler - Finlandiyada bir 
tarlalar1 

1 
Maarifin bir Mayin yasag1 

Yazan: SERVER BED/ ml.anlr:tiya!» diye bagmrken biiyiik bir dii,iince 
birligine terciiman oluyorlard1 

Dunku gazetelerde ku~uk bir telgraf 
vard1. Budape,teden gelen bu tel

Macar parl8.mentosunda, Macar Na
grupu, Finlandiyanm uiradtit istili. 

"are~'eti kar~tsmda teessiirlerini ifade i~in: 
- Ya~asm Finlandiyal 

okumuoum ki, aradan pek uzun bir za
man ge~mi§ olmt\stna ve o zaman heni.iz 
pek gene bulunmama ragmen, bu maka~ 
leleri daima hatulanm. 

Bursa (Hususi) - Vilayetin biitiin 
kaymakamlan, nahiye miidiirleri ve 
devlet daireleri amirleri Belediye sale
nunda Valimiz Refik Kora!tamn riya -
setinde toplanarak be~ senelik ~ah~ma 
program! ha=lamaya ba~!atm~lard!r. 
Valimiz, uzun bir nutuk!a toplanb)Tl a~
ffil§, miiteak1ben Maarif miidiirii Fakir 
Erdem, Merinos yeti!jtirme miifetti!ji 
Tevfik, maarif ve merinos~luk vaziye
tini anlatm!~lar, programda bu i~lerin 
a!acag> mevkii ve takib edecegi istika -
meti izah etmi~lerdir. Top!antmm en 
hararetli mevzuunu, ge~en sene pirin~ 
zer'iyatma miisaade edilmi!j olmasm -
dan vilayetin en miinbit bir par~as1 ii
zerindeki koylerde (10) binc yakm Slt
ma!mm bu musibet yiiziinden lovran -
mal<ta olmas1 te~kil etmi~tir. Bu husus
ta S1hhat miidiirii doktor Ali Kema!, 
S1tma Miicadele reisi Fehml Ozdemir, 
Ziraat miidiirii Tevfik Diindar ~ok §a -
yam dikkat malfunat ve lzahat vermi~
leroir. Bu izahata nazaran, ~eltik ekilen 
mmtakalara miicavir koylerdeki s1tma 
nispeti yiizde seksen be~e kadar ~il<ml~ 
bulunmaktad1r. Korkun~ bir yangm 
halinde devam ettigi anla~Jlan s1tma -
nm sondiiriilmesi i~in biitiin s1hhat ve 
miicadele te~kilat1 seferber olmu§ bu -
lunmasma ragmen bu faaliyet yang1mn 
sondi1riiimesine kifayet etmemektedir. 
<;iinkii, yangm sa~a~ sarrnl§ ve ~imdi
ye kadar koylerdeki s1tma gizli tutul -
mu~. muhtarlar bunu hiikumete haber 
vermemi~ bulunmaktad1r. S1tma Miica
dele reisinin verdigi malwnata gore, 
tar!asm1 ii~ be§ lira mukabilinde ser -
mayedar ~eltik~iye veren koyliiler, ~o
cuklanm oliimiin kucagma atmaktad!r
Jar. <;eltik kanununun tatbikatma me -
mur olan su koruyucularmm ilmi se -
viyeleri bu miihim ve hayati i§le mii
tenasib degildir. Siirfenin ne demek ol
dugunu dahi bilmiyen su koruyucusu 
c;eltik tavalanmn, kanallanmn berbad 
bir vaziyette kalmasma sebeb olmakta, 
binaenaleyh facia devam etmekte, diger 
taraftan da miicadele t~kilab seferber 
vaziyette c;ah~maktad1r. 

Harbe benzer feyler 
f 
rH•tn, giize) Fin ktzlan arasmdan se~ilen 
nahrlar, erkekleri ytkarlarmt~. Hi~ bir 
Fin erkegi bunlara yan bakmazmHJ:. Adt 
ve milliyeti li.ztm deiil , ecnebi1erden bi
ri, ytkamrken, bu ktzlardan birine sar-

Oiye bagtrmt~lar ve bu cya~asml• ni
diger fnkalara menaub Macar meh· 
Uzerinde derin bir tesir btrakarak 
Meclis tarafmdan Finlandiya hak
bir ~empati izhar edlimuini mucib 
Macar Nazileri Alman taraftarla

an miirekkebdir; Almanya da Rusya 
~ok s•k• bir surette dost oldugu gibi, 

loteden'beri kendilerine gayet iyi miinase
bulundugu Finlandiyahlan, bu 

ugradtklan taarruzda yalntz btrak
ve suamu~tur. Buna raimen, Macaris

ltandakJ Nariler cya~asm Finlandiya!> di
bir teessiir sesi t;tkarmt§lana elbet bu

hmm!li bir sebebi olmak 1Aztm gelir. 
Bu hususi sebeb oudur: Finler, aslen 

bir millettir. Etnograflann Fino~ 
diye tesmiye ettikleri T uranh zi.imre· 
olan Finlerle Macarlar arasmda ~ok~ 

1•anoen stkt bir ki.ilttir ali.kas1 mevcud o~ 
hatta bundan iki sene evveldenberi 

memleket arasmda bir taktm ziyaret· 
teati edilmi~ ve bu ziyaretler araamda 

Finleri birbirlerine ba(ilayan 
karde~li(ii, hararetli aempati niima .. 

fyi~lerirte vesi1e vermi~tir. 
Fino - Ugr denilen Turanl1 zi.imresi, 

Turk - Tatar - Mogol namlarile ta• 
i m•d•:g~rnlZ biiyiik T uran ziimrelerinden bir 

Asyadan Avrupaya dogru ya
hiiyi.ik muhaceretler arasmda bun~ 

baztlan Rusyanm §imalinde ve 
IDlOitltK kenarlannda yerle§mi§ler ve za~ 

;manila milli vas1flannda hu•ule gelen bir 
deii§melere ugramt§lardn. Ancak, 

Finlandiyahlar, halii muhafaza ettikleri 
isimlerinden de anla§tlacait ve~hile, astl· 

ne unutmu~lar, ne de kaybetmi§ler~ 
Buna mukabil, Eatonyahlar da ayni 

zumreye mensub olduklan halde gerek 
!l<usllar ve gerek Almanlar ve lskandinav

fazla mi.inaaebet peyda ettikleri ic;in 
saffetlerini hayli kaybetmi§lerdir. 

Fakat, onlar bile Turani olan &!ltllanm hi~ 
bir zaman unutmamt§lar ve daima bu· 
nunla iftihar ve gurur duymu§larda. 

Bundan dolay1, bugun herhangi bir 
Turk veya MacaT Finlandiyaya gidecek 
olsa, orada kendisine kar~t izzet ve ikram 
edildigini gOrUr. TUrki.i, Maean Finlandi
Yahlar hirer karde$ tannlar ve ae\rerler. 
Macarlarla bizim aram•zda oldugu gibi 
Macarlarla Finler arasmda da ayni asrl 4 

dan gelen ~ok eski ve mii!fterek kelime· 
ler vardtr. T uranistler bu kelimeleri hirer 
hirer toplaylp c;tkanrlar ve etnoloji 1le 
u2:ra~anlar, her giin elde ettikleri yeni ke~ 
§iflerle T uran milletlerinin miioterek ta· 
rihlerini zenginle§tirecek eserler biriktirir~ 
lor. 

"'"'. 
Turan fikrinin ve Turan milletleri ara~ 

llndaki karde~lik baglarmm ilk naoirleri 
Macarlar oldular. Hatta, ei"er ben hh.hra
Ianmda aldanmtyorsam, Macarlarla Tiirk~ 
ler arasmdaki kan karde~ligine ve umu
rniyetle T uranc1!Jk fikrine aid ilk yaz1lar, 
liirkiyede Macarlann tesirleri altmda in~ 
titar etti. 

Bundan tahiben 45 sene kadar evvel, 
lstanbulda cMaarih ve cMekteb~ unvan~ 
larile hirer kliltiir mecmuast neoredilirdi. 
Senim hahralartma gOre Turanlthia dair 
ilk okudu(ium yaz1 bu mecmualarda Ve· 
led <;:clebi tarafmdan ne~redilmi~ olan iki 
fnakaleyi te~kil eder. Ben ondan daha 
evvelki zamana aid bu nevi ne§riyata te~ 
•aduf ettigimi hatnlamad•g•m gibi Veled 
C::elebinin o makalelerinde kulland•ii• dil 
de ondan evvel bu tarzda yaztlar yaztl
tnaml' olduiunu gOsterir mahiyettedir. 
Beni ilk de fa olarak T uranl•llk fikrinin 
llYanmasma vesile vermit olduklan ic;in 
bu makaleleri o zaman o kadar dikkatle 

Makaleler, o zamanlar yeni ne~redilmit 
olan bir eserden bah.!ediyordu. Eaer, net· 
rind en biraz sonra, bi.iti.in oryantalistler a~ 
raamda biiyiik bir ~Ohret kazanmtf olan 
hir seyahatname idi. Bu aeyahatnameyi 
yazan da me~hur Macar ti.irkiyat~tst Vam· 
heri' dir. cMerkezi Asyada aeyahab un· 
vamm tattyan bu aeyahatnamesile, Ma4 

car tiirkiyatc;tst Macarlann astHan hakkm
da tetkikler Yl\pmak iizere merkezi Aaya
da uzun zaman aiiren bir seyahat yapmt§ 
ve hu esnada bir ~ok maliimat toplamtllht. 
V eled <;elebi, o makalelerile, ilk de fa ola
rak Turanhhk fikri hakkmda bir tak1m 
basit malU.mat veriyor ve bunlan verirken 
de kendisince zaten malUm bilgilerde_Q 
ziyade Macar tiirkiyat~tslmn aOzlerine is~ 
tinad ediyordu. 

Birc;ok Macar Ttirkiyat~ISI, bu mevzu 
iizerinde, Vamberi' den evvel ve ondan 
sonra pek c;ok ~aiJ§hlar. Bulgarlann da 
as len T uranh olduklartmn nihayet §iiphe 
gethmez bir surette ispahm onlann c;aho· 
malanna borcluyuz. Bunun gibi, Finler, 
Estler hakkmda da Macarlarm ~ok buyuk 
~ahomalar1 vardtr. Bu c;ahomalar sayeain· 
de tedricen T uran milletleri arasmda kar
detlik duygulan artm1~ ve kart•hkh sem
patiler uyandtrmt§hr. Macariatanda hu io
lerle me~gul olan hususi bir cemiyet de 
vardu. T uran Cemiyeti unvamm ta~tyan 
bu miiessese, Budape§te • de iiniversiteye 
bagh bir tetekkiil olup butun Turan ha
reketlerini takih eden bir ktiltUr ve ilim 
miiessesesi roltini.i oynar. 

""'" Macar parlamentosunda, Nazilerin bi-
le cYatasm Finlandiyaf~ diye adlarmt 
sevgile yadettii'i Finler, bizim kan kar· 
deolerimizdir. Bunlar da, biitiin muhacir 
T uranhlar gibi, ktltc kuvvetine dayanarak 
merkezi Aayadan merkezi Avrupaya doi:~ 
ru kendilerine hicret yollan a~maia ~·
h§ml§ olan Finlerin ~imale doiru giderek 
Balttgm ~s.rk ve timal e:~hillerine yerlet
mio olmalarile te~ekkiil etmiotir. Bidayet
te birkac; kabileden ibart:t olan bu kan 
karde~lerimiz, zamanla oralarda iklimin 
miisaadesi niapetinde ~ogalmJo1ar ve ta~ 

rihin biiyiik hadiseleri arasmda s1k'''P 
kalmt§ olmalanna ragmen hem var!.kla
nm muhafaza etmi,ler, hem de mede.ni.
yet yolunda en yiikeek kemal dereceleri
ne kadar ilerlemi~Ierdir. Bugi.inkii Finlan
diyantn ilim, teknik, namua ve fazilet gi~ 
hi dOrt biiyiik temel i.izerine oturan bir 
varhk oldugu dunyaca methur bir hadi
sedJr. Finlerin bu yolda nekadar ileri git
tikleri hakkmda bir fikir vermek iizere 
zikredelim ki, Finlandiya, Amerikadan 
aldtii borclan, zamaninda muntazaman 
Odemek aurelile, taahhiidlerine sadaka~ 

tini tamam ispat etmi§ olan yegB.ne Av~ 
rupa memleketi olmakla me§hurdur. ln
gihere ve F ransa gibi altm ki.ipti saytlan 
memleketler bile, harb esnaatnda Arne~ 
rikaya yaphklan borclara mukabil ala
cak!.ya cbir bardak su• takdim etmekte 
tereddud etmedikleri halde Finler, ckur
tulut borcu) namile, Rusyaya kat§l yap
ttklan miicadele esnasmda Amerikadan 
akdettikleri istikrazt bu. memlekete tama~ 
men Odediler. Bu ~alu;kan ve faziletli 
milletin bugi.in ugradtijt taarruz kar§tsm~ 
da, biz de Macarlar gibi: 

- Ya~asm Finlandiya: 
Diye teessiiriimiizii izhar etmegi unut· 

mamahytz. 
Mademki bu memleket takriben bin 

aenelik tarihinde kendisine ve tuuruna 
sahib olarak ya§amt§ ve medeniyette hii
tiin kom;,ulartnl ve pek ~ok medeni Av· 
rupa memlek~tini geride btrakacak dere
cede ileri gitmi§tir, §U halrle onun ya§aya· 
cagma da §Uphe yoktur. ' 

H. BILECEN 

Valimiz Refik Koraltan, 'lltmarun hii
kiim siirdiigii koylere nas1l gittigini ve 
iki biikliim kadid olmU§, korkun~ hirer 
iskelet haline gelmi~ hallu goz ya§larile 
mii~ahede ettigini, c;ocuk!arm ayak iis
tiinde duramadiklannt anlatm1~tlr. 

Miicadele reisi de; bir koyde, kocas1 
askerde bul.unan bir hamile kadmm s•t
madan oldiil!iinu gorerek: 

.-- Bilmiyorum, askerdekl o baba, 
~eltik yiiziinden olen hiimi!e kar!smm 
bu kara haberini almca, orada ekilen 
~eltikten yap1lan pirinc; pilavm1 yiye -

bilecek mi? Niliifer vadisi, Hindistan -
daki Ganj nehri mmtakas1 veya <;in -
deki San nehir vadisi gibi cehennemi 
bir s1tma manzaras1 y~1yo~• demi~tir. 

Valimiz - Vatanda§lann zengin ol -
masm1, ~ok kazanmas1m nepimiz arzu 
ederiz. <;eltik i~inde kat'i Karar vermi§ 
degiliz amma bu rakamlar kar~1smda 
tahammiil edebi!irseniz ne ala! Yani bu 
~ekil devam ederse, bila kay1d ve ~art 
inanabilirsiniz ki, on sene sonra ova 
koylerinde kimse kalm1yacak, demi~tir. 

Ziraat miidiirii Tevfik Diindar ise, va
zifeye heniiz ba§lad•gmdan vaziyeti ve 
muhiti kavramaml§ bulundugunu, bi -
naenaleyh s1tmanm ~eltik zer'iyabndan 
m1, yoksa eskidenberi bu mmtakada Sit
rna bulunmasmdan m1 ileri geldigini 
bilmedigini soylemi§ ve ~unlan ilave et
mi§tir: 

c- Vaziyete nazaran, Bursa adeta bir 
nevi koloni, miistemleke olmu~, birkac; 
sermayedar faaliyetlerini bu kazanch 
i~e tahsis etmi~ler. Halbuki, o sermaye
lerini ba~ka sahalarda nemaland1rrna -
ya imkB.n vard1r. Lakin onlara bu i~ c;ok 
kiirh geliyor. Miinavebe usuliine dahi 
riayet etmiyerek ilerisini gerisini ve 
koyliiyii dii~iinmiyerek Slrf keselerini 
doldurmak ic;in ~ah~lyorlar. Merkezde 
c;eltikle me~gul olanlar sek1z ki$i imi$. 
Sekiz ki~inin yaptlg1 bu i~. ziraat degil
dir. Bu, kolonide yap1lan bir istismar -
d1r. Bu i~i birkac; tiiccara buakmaktan
sa. biitiin koyliilere gordiir,-.ek !az>m -
d1r. Zer'iyatm bu §ekilde devamm1 kat
iyyen dogru bulmuyorum .• 

Neticede bu i~in s1hhat enciimeninde 
etrafile tetkiki ve Ankaraya arzedilmesi 
kararla§mi§br. Ge~en sene baharda ~el
tik ekilmesine miisaade olunduktan 
sonra alevlenen bu s1tma afeti i~in kat'i 
tedbirler almmak iizere faaliyetle c;a -
li~ilmaya ba~lanml~tlr. 

Vilayette yap1lan toplantllar devam 
etmektedir. Enciimenler b~ senelik me
sai programm1 haz!rlamaktadlr. 

Profe1or Ali Nihatlm •ozleri 
Edebiyat fakultesinden Raci, birka~ 

kelime ile toplanhyl ac;mt§t1T. Mi.iteakt~ 
ben fakiiltenin metinler §erhi profeai:irii 
Ali Nihad Tarlan soz alarak kursuye 
~·knufhr. Ali Nih ad Tarlan: cNam1k Ke· 
malin mukaddea hahraSI namma yaph8;t· 
ntz toplanhda beni dinlemek arzusunda 
bulundunuz. Ancak bu tetebbi.isiiniizden 
pek gee; haberdar olduium 1~m stZI ve 
kendimi memnun edecek bir hitabe haztr
hyamadtm.~ 

Dedikten sonra sOzi.ine §Oyle devam et

mi§tir: 
c- Bir kere daha etrafmda toplandt~ 

i•mlZ hat1ra, hundan yanm aeu e'YV"el. 
diinyadan gO~en Nam1k Kemal admdaki 
fani deiildir. Biz burada, bu anda onun 
temsil ettiii vatan ve hiirriyet ideali etra
h.nda toplantyor ve bir daha o nedb ide
ali diinyamn en asil milleti olan mileti~ 

mizin aiztndan baitnyoruz. 

Aziz gencler1 Diinyamn pek actkh ve 
pek nazik bir devreainde bulunuyoruz. 
Bu anda ben bu toplanttnlZI c;ok manah 
buluyorum. Milletlerin vatan ve hiirriyet-

Gene denizlerde ve karalarda harbe 
benzer bir ~eyler olma&a ba§ladt. Deniz
de ki.ic;Uciik bir mayin koca tranaatlantik· 
leri ballrtyor; karada koca Sovyetler mi~ 
nicik Finlandiyayt ~ii:nemekle me,gul. 
lngiliz Batvekili Chamberlain, tramvay

Jeri hic;e aaytld•i• bir devrede bizim vatan da bir c;ocuiun ayaima bas1hnca babasl
ve hiirriyet ideali etrafmda bu §Uurlu, mU~ nm aOylemesi li.ztm gelen §eyi aOyledi: 
tesanid bir viicud ha1inde toplanmamtz _ Teessiif ederiml dedi, c;1ktr. 
ideal bir milli varhk, bir millet camias1 1-lalbuki Sovyetler BirliiiJ, Finlandiya· 
heyet ve heybetinde gOri.inmemiz ne ctgm naatnna basmakla iktifa etmiyor. o

muhte§Cmdir. Bu manzara kaa§lamda nu dev tabam altmda ~ziyor. Bu tab)o 
Nam1k Kemalin bir mtaratm tekrar ede- kat§tstnda pi§kin Avrupantn ve Amerika-
ceiim: mn c;Jkardlgl ses, bir kuru cvah, vahb-

cBu temataya hak da ittk olurl• tan ibaret. <;unku dunya tarihinde bu ne-
Tarihimizde bu derece mea'ud bir i.m vi h&.diseler, hie; de yeni bir teY deiil; 

bulmak pek gu~tur. Biz, bugiin hur ve buyuk devletlerden her biri, haf•zalannl 
miistakil bir yurd i~inde, hi.ir ve mUatakil fazla kurcalama&a mecbur olmadan, hu
bir inaan camiaat olarak ya~tyoruz. Bu sa- na benzer bir vak'amn aeyircisi, hatta 
adetin, diinyanm her lezzetinin fevkinde kahramant olduklartm kolayca hattrlar

olan tadtnt bir ker daha vecd i~inde tat- lar. 
mak i~in burada toplandtk. Bu hakikat, biitiin larih hoyunca, mil~ 

Elli y•l evvel NamJk Kemal, bugiin ha· letleraras• hukukunu maskara etmege de
vam ediyor. Hukuk pr\lfesOrlerile kuman~ 

yata gOzlerini kapad1. Onun bir destant 
danlann ayni fikirde olmalan pek nadir 

habrlatan hayattm her TUrk mi.inevveri 
bir ,oey; ihtiyar Avrupa bu nevi vak'alarl 

apgl yukan bilir. Ben mi.iaaade ederseniz. 
b1ytk altmdan gi.ilerek seyrediyor ve bir 

onu bir kere daha hulisaten anlatay1m.~ 
vah vahla eavu~turuyor. lhtiyar Avrupa, 

Hatib muteak1ben, Nam•k K•malin ihtiyar kurd 1 
hayatmdan baz1 safhalan hikaye ederck 
ezcumle demittir ki: Finlandiyada bir vak'a 

c- NamJk KelT)al. vatan ve hi.irriyet 
ic;in §Uurla ~ah§mlf bir insandt. Bizde ede
bi teceddiid fikir aahasmda batlamtlhr. 

Sinasi. her1eyden evvel bir muteFekkirdi. 
Bu devreye Tanzimat devresi diyoruz. 
Nam•k Kemal de Tanzimat edebiyatma 
mensubdur. Franatz edebiyah, 17 nei as
nn iki biiyiik miiesaesesine hiicum ediyor
du: Din ve aaltanatl Nam1k Kemal ve o-
nun arkadaolan ise, bu 
!aha c;ah§JyorlardJ. 

iki miiesse8eyi 11-

Buyiik vatanperver, 1840 senesinde 
T ekirdagmda dogdu. Ecdad1 arasmda 
Nadir $ah1 maglub etmek celadetini gos
teren T opal Osman Pa~a gibi phsiyetler 
vardtr. Anneai, Konic;e etrafmdan Abdiil· 
I&tif Patamn ktztdtr. 

Kemal, muntazam bir mekteb tahsili 
gOrmedi. Bir miiddet Beyaztd riittiyeain~ 
de, bir muddet de Valide mektebinde o· 
kudu. 

12 ya§mda dede•ile Kana, oradan da 
Sofyay gitti. Kemal, heniiz on alb yatm· 
da idi. 0 devirde, Kap1altJ varidatJ adile 
bir vergi tahsil edilirdi. Kema.l, bu vergi· 

yi bir ri.i§vet teli.kki ediyordu. Bunu tah
sile alet olan babaama tiddetle itiro.z et· 
ti. 

18 yatmda iken elinde kii~iik bir tiir 
divam vardt. Kemal, c;ok gec;meden enci.i
meni fU&raya dahil oldu. Bir mi.iddet son
ra da Sinasi ile tan1~t1 . Sinasi, onu garba 

•iiriikledi. Nam1k Kemal, artJk franSJzca 
ogreniyordu. Oslubu gittik~e sadeletti. 
Kendisini bu analarda, Erzurum vali mu
avinligile lstanbuldan uzaklathrm~k iste· 
diler. Fakat o bu teklifi kabul etmiyerek 
Avrupaya firar etti. Kendisini davet eden 

Prens Mustafa Faz1l Pa~a. te~vik eden de 
Ziya Pata idi. Londrada o stra.larda inti~ 
f&T eden cHUrriyeb gazetesinde ate~li ve 
kudretli makaleler yazan Nam1k Kemal, 
bir mi.iddet sonra gazetenin kapanmast ii

zerine, lstanbula dOndii ve buracla lbret 
I 

gazetesini tesis etti. Nam1k Kemal (Jbret} 
te, devrin Sadnazamt olan Mahmud Ne· 
dim Pa§amn icraatmt ~iddetle tr"nkid edi~ 
yordu. Mahmud Nedim, Namtk Kemali. 
bir ara, Gelibolu mutasarnfltima tayin et

mek istemi§, fakat ona. bu vazifeyi kabul 
ettirememi1ti. Nam1k Kemal, (lbrct) te 
ki makalelerine devam etti.~ 

Hatib, bundan aonra. Namtk Kemali11 

iNL 

. ' 
~ ~ 

Finler ~ok zeki, bilhassa ~ok namuslu 
bir millet olmakla me~hurdurlar. Hel
•ingfon hamamlanndo, boylu boslu, sa-

Manifatura ihtikim 
<BaJtaraft 1 inci •ahifede) 

haasa ithalftt ticaretimizdeki fiat ve pazar 
bozukluklannl onleyecek bir kanun liiyi
haSJ da hukumet tarahndan Buyuk Mil
let Meclisine sevkedilmek iizeredir. Li.
yiha, ticaret birlikleri te~kilini istihdaf et
mektedir. 

MalUm oldugu i.izere, §imdiye kadar 
yalmz ihracat birlikle yaptlmakta idi ki, 
bunlar da eemiyetler kanununa gOre te§· 
kil olunuyotdu. Yeni l8.yiha kanunla~m .. 
ca timdiye kadar kurulmu§ ve badt'ma 
kurulacak gerek ihracat gerek itha15.t bir
Hklerine kanuni mesned olacaktu Bu ka· 
nunla ithaliit ihtiyaclannl derhal kar~Jla
yacak tedbirler almak ve bedellNinin te
diyesi i~lerini tanzim etmek gibi gavelf"r 
de temjn olunacakhr. 

tanperverligi idi. Onu aeviyoruz. <;:iinku 
yurdumuzu ve hi.iriyetimizi sevivot'•Z.~ 

A sistan Kaplamn sozleri 
Hatib mlli.eak1ben J\>amtk "~malin 

cVatan~ manzumesinden baZJ parc;alar 
okumu!Jtur. Ali Nihaddan sonra, Tanzi
mat edebiyatt asistant Kaplan. Nam1k 
Kemalde hiirriyet fikrinin teeuiisi.inii an
latml~ ve bir ara: 

KO LTV R J $LER/ Vatan - Silistre piyesi, Gedikpata tiyatro
aunda oynandr81 gece halk tarafmdan 
gOsterilen tezahi.irattan, onun Ml'\goaa 
zindamnda gec;irdiii tshrabh ~iinlf"rden, 
lstanbula avdetinden aonraki hayshndan 

c- Biz Namtk Kemalin heyk.lirti ka
ptmtzm Online dikmek iaterdik. FEikat o
nun eserlerini yeniden bast1np t-limizde 
bulundurmak da ayni maksad1 temin ede 
cf"ktir.~ demiotir. 

Hukuk fakUltesi son amtfmdan Necde~. 

Dort ayhk miiterakim mea
ken bedelleri veriliyor 

F Istanbul ilktedrisat muallimlerinin mii-ransada smtflan siliih altma ~agm.lan biitiin sinema ve tiyatro artistleri uzunuzad1ya bahsederek sozlerini ~oyle 
asker oldular. Bunun iizerine biitiin sinema stiidyolarile bir k1S1m tiyatro- terakim dort ayhk mesken bedellerinin bitirmittir: 
~r kapandtlar. SJmflan silah altma ~al!mlmlyan yai;h erkek artistlerle, as- verilmesi i~in Vali Liltfi K~rdar dun husu- c- Nam•k Kemal ideal sahibi bir a-
e~hkle tabiatile alakas1 olm1yan kadm artistlcr de cepheye giderek muh- si muha•ebeye emir vermittir. Muhaoebe .. . . . . . 

teJ,f karargahlarda tertib edilen ej!lencelerde numara yapmakta, askerleri bu muallimlerin li•telerini haz1rlayarak o· damdJ. 0, fuphe yok k• edeb•yat tanh1m1· 
k~l~ndi~mektedirler. Yukanki resimc'.e Maurice Chevalier ile Josephine Bac- numu<deki hafta i~inde tediyata ba§laya-jzin birinci simalan arasJndadJr. Fakat 

er I bOyle bir ziyaret esnasmda Frans1z askerleri arasmda goriiyorsunuz. 1 caktJ r. Nam•k Kemalin as1l mumeyyiz vash, va· 

Nam1k Ke~alin Vatan - Silistre piyesini 
yazdtit devre aid bazr hat1talan t,.krar
lamlf ve Nam1k Kemale cburjuva tar-la&1~ 
diye tariz edenlere, hiiyi.ik vatanperverin 
§iirlerinden parc;alar okuyarak cevab ver~ 
miotir. 

Mi.iteaktben Raci isminde Edebiyat fa
kiiltesinden bir gene, amtk Kem~t~lden 

baz1 par~alar okuyarak toplanhya niha· 
yet verilmi1tir. 

kmhhk etmege kalkm1~. Adam• mahke
meye vermieler. 

HAkim aormu~: 
- Ned en bu hareketi yaphmz) 
Suc;lu ~u cevabt vermi!}: 
- lradem elimden gitti. 
Hakim demi~ ki: 
- Eier bir insamn ba§ka bir insana 

zarar vermesi i~in iradesinin elinden git .. 
~eai kB.fi bir mazeretse, !}imdi henim de 
iradem elimden gidiyor ve sizi hudud ha
ncine ahyorum I 

Ve mahk~me karan tatbik edilmi~ 

Mayin tarlalart 
Matbaada konu~ _ , 

~'"''""''· e;, .,,. ~ ""' 
dat: ~ 

- Almanlar Si- '< 1 ~ 
mal denizinde yeni ~ · :"t;;;~ " 
hir mayin tarlast da- ......... _ :. 
ha m1 viicude getirmi§lcr? diye aordu ... 

- Evetl 
- Acaba bu tarla mahsuli.inii ne za· 

man verecek} 
- Hasad zamam ilkbahardad1r; har· 

mam da sonbaharda beklel 

Maarifin bir yasagt 
Maarif Vek8.leti, muallim1erin gazete 

miinaka~alartna kart!fmalanm yasak etmie. 
Bundan sonra Nadir Nadi, Ismail Habib, 
Nurullah Ata~. Necib Faz1l, Hakk1 Suha 
ve diier arkada~lar, bir fikir mi.inaka, as14 

n:t giremiyecekler. Tiirkiyede muharrirle .. 
rin yuzde doksam muallim olduklan i~in 
Maarif Veki.leti, matbuat kanunundan da. 
ceza kanunundan da daha teairli bir ~are 
iJe, yani bir tek emirle muharrirlerin bii~ 
yi.ik bir ekseriyetini susturmanm yolunu 
buldu. 

l~te bizim demokrat Maarif Vekilimiz, 
miinaka~alartn ucu kendisine dokununca. 
en tota1iter devletlerde gOriilmiyen f}id
detli tedbirl!!re hae vurmaktan kendini 
alam1yor. Gitgide muallimlerin gazetele
re yaz1 yazmalart, nihayct gazete okuma· 
lan da yasak edilirse Maarif hakkmda ya~ 
zrlan tenkidleri gOrmelerinden doiacak 
mahzurlar bertaraf edilmio olur. <;iinkii 
y&.nh§ kitabtn da, yanl1~ Maarifin de ha~ 
talartnl ortaya dOken gazeteler, arttk Ve
kiileti rahats1z etmege ba~ladJlar. Butun 
kabahat, bu memlekete matbaayt sokan 
Ibrahim Mutoferrikadadirl 

F a•il~i mahrum 
Kleopatra gibi burnile me~hur ve Mt~ 

smn giizel §ehriyan kadar mairur gaze
ted arkadaotmtz T evfik Necati. !IOO mat~ 

buat kongresinde, istanbul Matbuat ce· 
miyetinin Basm Birliiine iltihakt lehinde 
rey vermi§ti. Fakat Basm Birlij:i, idare 
i,lerinde ~h~hi:t i~in, kanun mucibince 
Tevfi&i asli azas1 arasma kabul etmemi§. 
Sevgili arkadattmtzJ cfasikt rnahrumJo va .. 
ziyetine aokan bu hB.dise iizerine kendisi
ni bulduk; bize dedi ki: 

- Yirmi bir senelik gazeteciyim. Ba
sm Birligi daha dun elimde dogdu. Onu 
kucag1mda sallayordum. Ostume bir ka· 
bahat yapb. Mazur gOriiri.im ve hemen 
alttm deiittiririm. Nevzada ktztlmazt 

SERVER BEDI 

Istanbul Belediyesi memurla
ri kooperat ifinin mektubu 
Istanbul Belediyesi memurlan koope· 

ratifi miidi.irli.ii:Unden d.iin §U mektubu al

d•k: 
cMuhterem gazetenizin 2/12 / 9 39 ta• 

rih ve 5588 aayth niiahastnm 3 iincii aahi
fesinin ikinci ai.itununda (lstan}lul Bele· 
diye kooperatifinin yailarmm Ankarada 
aatJ§I menedildi.) serlevhast alttnda An
karadan alman telefon haberini okuduk. 
Keyfiyetin aoagtdaki ~ekilde tavzihini ri~ 

ca ederiz: 

1 - Mi.iess~aemiz Belediyenin tahsi
yeti maneviyeainden tamamen ayr1 ve 
hath ba~1na bir tahsiyeti hi.ikmiyeyi haiz 
bir te~ekkuldur. l•mi de (Istanbul Bele
diyesi Memurin kooperatifi) dir. 

2 - Kooperatifimiz idaresi bidayette 
CRafine aade yag1) imaline te§ebbUs et• 
mit ve bu isme gOre tenekeler yaptlrmu}
u. Bll3.hare, Sthhat ve lc;timai Muavenet 
Vekaleti yiikaek makam~ndan, aadeyait 
isminin tereyagi ile iltibasma meydan ver
m~mek Uzere (Rafine yemek yait) §ek· 
Iinde tuhsat istih5al olununca, elde mah· 
dud miktarda mevcud bulunan (Rafine 
sa de yag1) ibareli ten,..keler iizerine {Ra
fine yemek yag1) ismini tatJyan etiketler 
yapt~tlnlmt$ht. Tenekelerin litoirafik ol
mast ve belki de tslanmast neticesi olarak 
bu etiketlerin di.i~mi.ii!J olmalan ihtimal da~ 
hilindedir. Ve arzedilen esbabm da bu su
itef~hhiimii tevlid etmiJ olmaat ger~ktir. 

Yeni tenekelerimizin k8ffesinin {R:1fine 
yemek ya$i:t) ibaresini tal)tmakta olduiu· 
nu da teburUz ettirmek is~eriz. 

3 - Yaglartmtztn mahlUtiyeti iddia~n· 
na gelince: bu havadis habra, ta~dik buy. 
rulan {formiil) haricinde yag imal edil• 
diiini getirmektedir ki, vaziyet kat'iyy~ 
bOyle olmaytp mevzuu bahis yai;lat doW 
rudan dogruya yuksek s.hhat ve l~tinu. 
Muavenet VekB.Jetinin tasdik buyurdub. 
Ian (2) numarah formuliin aymd1r. A· 
dedleri de I 000 olmay1p 1 00 dur. 

Tavzihimizin dercini rica ederiz.:. 
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Ticaret Vekilimiz 

bir nutuk daha 
'soyledi 

~~-R_A_~~ ~~~----=: ~. J Fin mukavemeti devam ediyor 
Mektebler arasindaki IIk . . (Ba$. tara!~ 1 lnc~ sahlfe~e> I Srgrnakta toplanan parlamento 

·R.-ADYO 
( Bu ak~amki program) 

(BQf tara/! 1 Inc! sahifede> 

birler hakkmda maiUrn.at vereceiim: 

R1c at eden Fmland•ya kit alart koyle· Berne 2 (a.a.) -Helsinki' den bildi • 

I d.. b Iandi r~ ate!J ve_rerek halkl beraberlerinde gO- rildigine gOre Ryti .. Tanner hiiklimetinin mal' ar1na un a~ tur~ekted~rJer. , . program1, bu sabab bir Slgmakta top}anan 
~ ~ Fmland1ya hava kuvvetlen Careh her· parlmento azalan tarafmdan ittifakla tas-

TIJ"RKlYE RADYODIFtlZYON POSTAL&RI 
Dalga ozunlutu: 

Tiirklye Radyosu 1648 m.. 182 Kc; a. 120 Kw. 
Ankara • T. A. P . 31.10 m. 9465 Kc/.. 20 Kw. 

zahi i.izerinde Sovyet k1t' alanna hiicuma vib edilmi§tir. 
tetebbiio etmi~lerse de Sovyet hava ku V• .. • •• • • , 

vetlerinin mukavemeti ile kart•latm•~lar· Komumst hukumetrm tamyorlar 
Taksim ve Seref stadlarmda dort talum arasmda , 

diT. Sovyet tayyarelerinin hombard1man Moskova 2 (a.a.) -Tass Ajansmm 

Ecnebi mem1eket1erle olan ticaret mll· 
nasebetlerimizde, 19 3 3 &eneaindenberi 
tatbikma ba~lanmJ§ olan klering usulii ve 
bunu takiben baz1 memleketlerle olan ta· 
kas muameleleri, ihracat mallanmiZln fi
att iizerine sur· atle tesir etmit ve bu fiat~ 
lan beynelmilel piyasaya nazaran yiik .. 
scltmi~ti. Bunun neticesi olarak ic; pazar 
fiatlanm1zla aerbest cihan pazarlat1 ara .. 
smda gittikc;;e bi.iyiiyen bir fiat intibak.etz~ 
l1g1 meydana gelmi§ oldu. 

yapdan miisabakalar alaka ile takib olundu 
-------- ' u~u§lar1 esnasmda Finlandiya tayyareleri bildirdigine gOre. Sovyetler Birligi yi.ikse-k 

muhtelif noktalarda muharebeye girmek Sovyet riyaseti divam, Finlandiya halk 
te11ebbi.isiinde bulunmu,lardir. I 0 Finlan· htikUmetini tamma8a ve Sovyetler Birli

~ diya tayyareai dii§tiriilmti~tiir. 2 Sovyet iile bu cumhuriyet arasmda diplomatik 

12,30 Program ve mernleket saat ayar1, 12,35 
Ajans ve meteoroloji haberlerl, 12,50 TUrk mi.i.
zi~:i: Ankara Radyosu Kiline Ses ve Saz heyeti. 
idare eden: Mes'ud Cemil. 13,30 - 14,30 MUzik 
(Ki.i~tik orkestra - ~ef: Nee.ib Atkm) 18 Pro~
ram. 18,05: Memleket saat ayar1, Ajana ve rne
tcoroloji haberleri. 18,25 Miizik (Radyo caz. 
orkestras1) 19 Cocuk saati. 19,30 Tiirk milz.if:'L 
t;alanlnr: Vecihe, Fahire Fersan, Retad Erer. 
Cevdet Kazan. I - Okuyan: Necmi R1za A1us
kan. 1 - 9ehnaz pe§revi. 2 - DelHllzade - ~eh~ 
na.z §atkt: (Etmedin bir lBhza ihya). 3- Dede ... 
§ehnaz §arlo: (Sana ey carumm cam efertdim) 
4 - Mustafa ~avU§ ~ !;iehnaz §atkl: (Ftrsat but
sam yllre de varsam.) 5 - Mustafa <;av~ .. 
Hisarpuselik g;arkt: (Dli ~C3mimden gitmeT..) 6-
§iikrli §enozan • Buaelik 1arlo.: (GUnill lut· 
rarcti sOnmez.) 7 - Sadeddin Kaynak - Bw;c
lik §arkt: (Sa~ilartma ak dii~tii). ll - Okuyan! 
Semahat Ozdenses. 1 - ~emsedclin Ziy:t - Hi
caz 1arkl: (Arulsm y~r Ue). 2 - ~evkl Bey 
Hlcaz 1ark1: (Kudretin kafi de~.) 3 - $evld 
Bey - Hicaz 1ark1: (K1~ geldi, firak a;madathr 
sincme yare) 4 - Hicaz ti.irkii: (~u kOyliinii.n 
yosma kw) 20,15: TUrk miiziii!o Halk turkUJc
ri. i'nebolulu San Receb tarafmdan. 20,30: Ko .. 
nu~ma. 20,45 Tti.rk milzigi (Fastl heyeti) , 21.30: 

Bu hadiseden en ~ok mUteeasir olan, 
Birleoik Amerika hiik\imetlerine olan ih~ 
racattm1Zd1r. 

19 2 9 aenesine kadar Amerikaya olan 
ihracahnuzm takriben yiizde elliai tiitt.in, 
miitebakisi diger miitenevvi me.hsulleri
:miz iken, son aenelerde ihracahmlZtn t~k
riben yiizde dok.saruru tiitiin i§gal etmi§
ti. Buna rnukabil diSer mahsullerimizin 
hisaeai, yi.izde on niapetine diitmii§tilr. 
Amerikaya ihracatJmlZda tiitiinlerimizin 
eski mevkiini tutahilmeei bir taraftan A
merikablarm tiitiin mi.Jbayaaamda Balkan
larda da tesadi.if ettikleri miitkiilita, di~ 
ier taraftan da tiitiinlerimizin tark tii~ 

tiinlerinin ba§tnda gelen bir spasiyalite 
plmasmdand~r, yokaa bahsettigim fiat in· 
tibaks1Zhg1, tiitiin ihracatlmiZI da hayli dil
fi.irebilitdi. 

Galatasaray • Pertevniyal liseleri arasmdaki ma~tan bir gorlinii~ 

lhracatlmlzm bu vaziyetine mukabil, 
'Amerikadan yaptJ8nruz ithalB.t ise, tama
men z1d bir istikamette inld!j&f etmit. ya
ni Amerikamn bize yapbi?;t ihraeat art· 
ml§hr. Ancak. bu vaziyette Amerikadan 
yap1lan ithalitm bedeli, gi.inii giiniin.e Q. 

denemediginden, miihim bir blokaj hast! 
olmuotur. 

Mektebler aras1 lik ma~lanna dun Tak-1 tib edilen kupa ma~lanna bugiin Taksim 
sim ve S~ref sahalannda ba§lanmi§tlt. Bii- atadmda ba§lanacaktir. Jki hafta devam 
yuk bir alaka ile takib edilen ma~larda edecek olan bu ma~lara Gp.latasaray, Fe · 
tak1mlar birbirinden giizel oynamak au· nerbah~e. Be~ikta§ ve Beyogluspor ku· 
retile umumi bir takdir kazanmtvla.rdu. li.ibleri i~tirak etmektedir. Lik mac;lanmn 

Bir senedenberi Amerikadan itbal edi· 
lip de bugiin heniiz odenmemi, mal be
deli olarak takriben alb bu~uk milyon 
dolar vardu. 

Bu hal, tabiatile, ithalatJ zorla§tlrmak· 
ta ve ancak mi.ihim fedakB.rhklarla itha· 
lat yapabilenleri de, fiatlan fevkalade 
yiikseltmeye aevketmektedir. 

Buna ac;1k bir misal vermi§ olmak i~in. 
otomobil, frijider gibi tebrid aletleri ve 
radyo fiatlannl zikretmek k!ifidir. 

Bundan alt1 yedi ay evvel otomobil 
tiimriik resimlerinden beher arabada he· 

1 
men hemen 400 • 500 lira raddesinde bir 

ltenzilSt yap!lml§tl. HaJbuki otomobil fi
atlan bu arada 400 • 500 lira artt1. De
mek ki hakikatte otomobil fiatlan, araba 
bu§ma 800 • I 000 lira artmt§ oldu. 

Unutmamak liiz•111d" ki, bu fiat yiik
seli~inin son harb vaziyetile hic;bir ali.kast 
)oktur. Zira kaydettigim fiatlar, harbe 
tekaddiim eden tarih1ere aiddir. 

Daruffafaka: 3 • Erkek 
Muallim mektebi: 0 

Taksim stadyomunda yap1lan mekteb~ 
liler ma~larmtn birincisi $azi Tezcantn 
hakemligi altmda Darii~~afaka ve Erkek 
Muallim mekteblexi araamda oynand1. 
Erkek Muallim mektebinin ka~~rd•ii• bir 
penaltlya mukabil Darii~~afakahlar ii~ sa· 
y1 yaparak rna~! 3 • 0 kazand1lar. 

Galatasaray: 2 - Pertevniyal: 1 
Gi.ini.in ikinci miihim ma~t. Adnan A· 

kmm hakemligi altmda Galatasaray • 
Pertevniyal takimlart arasmda yaptldt. 
Birinci devreyi Galatasaray rnerkez mu .. 
hacimlerinin birbiri arkastna yapttg1 iki 
say• ile galib bitirdi. lkinei devrenin O· 

nuncu dakikasmda CalatasaraY miidafi· 
Jeri topu birbirine b~rakt1lar. Pertevniyal 
merkez muhacirni glizel bir gol yaph. 
Vaziyet 2 .. 1 olunca ma~ siir'atli oynan• 
maga ba§lad1. Pertevniyal hakim oyna· 
yor, ma~ sertle.!}mege yiiz tutuyordu. Ha· 
kern yerinde miidahalelerle bu liizumsuz 
sertliiii onledi. Ma~. netice degi~meden, 
2 .. I Calatasaraym galibiyetile bitti. 

Sanat mektebi: 1 • Yiice tllku: 1 
~eref stadmda yaptlan San"at mekte• 

bi • Yuce Olkii ma~mde ilk devreyi San• 
at mektebi tamamen hakim oynad•g• hal· 
de slf1r .,f~ra bitirdi. lkinci devrede San· 

0 halde, Amerikada ihrac ktymeti de· at mektebi yedinci dakikada bir gol yap
gi~memii bir halde has1l olan bu fiat yuk· 11• Ylice Olkiiliiler 20 nci dakikada hera· 
seli§inin sebebi nedir? berlik saylStnt yaphlar. Oyun iki tarafm 

Ayni fiat farklartm, hiraz evvel saydt, devamh tazyiklerile gec;mi§ ve mac; 1 .. 1 
&1m gene ayni §ekilde gi.imriik tenzil8.tma berahere hitmi§tir. 
tabi tutulan tebrid aletlerinde, radyolar· BogaZifi: 3 • Taksim: 0 
da ve hemen hemen Amerikadan idhal Boiazit;i tak1m1, ilk devrede tamamen 
ettiiimiz bi.iti.in e§yada gOri.iyoruz. hAkim bir oyun oynadt ve devreyi 1 - 0 

Bunun sebebini, Amerika ile olan tica-l bitirdi. lkinci devrede bu hakimiyet, da· 
ri miinaaebetlerimizde idhalitlmlZI kar· ha bariz bir §ekil aldJgmdan Bogazic;ili· 
~nlayabilecek bir nispette ihracahm1zm in~ ler, iki aayl daha yaparak ma~t 3 - 0 ka· 
ki§af edememeainde aramak lizimdu. zand1lar. 

0 halde bu mevzuun e:arih ifadesi, A· Miisabakalara gelecek hafta cumartesi 
merikaya olan ihracatm11Zt arbrmak za.· gUnii devam edilecektir. 
ruretinden ba§ka bit§ey olamaz. Bunun 
da c;aresi biraz evvel i,aret etti8:im gibi, 
iki piyaaa arasmdaki fiat inubakstzh8:t~ 

n1 ortadan kald•rmakt.u. 

Stad kupast ma~larma 
bugiin ba,Ianlyor 

cStad-. apor mecmuaat tarafmdan ter-

tatil devresinden istifade edilerek haz~r· 
lanan hn ma~lan tumuva oeklinde tertib 
etmek auretile mac;lara verilmi' olan e
hemmJyet, dOrt tak1mtn yapaeais kar§t• 
la§mO.J'l pek cazib bir §ekle sokmaktad~r. 
\=.ekilen kur·aya nazaran ilk ma~t Fener .. 
bah~e • Beyogluopor, ayni giin ikinci rna• 
c;1 da Galatasaray ... Be~likta~ yapac:akt!r. 
Beyogluspor taktmt ikinci kiimede olma~ 

sma ragmen nizami vaziyetleri dolayteile 
bir miiddet lik haricinde kalan oyuncula· 
rile tak1m1m takviye edeceS;i i9in F ener
bah~e ile yaptlacak olan bu ma~m biiyUk 
bir ehemmiyeti vard1r. F enerbah~e kulii~ 
biinde yaptlan idari deiitikliklerin ilk 
miyarm1 meydana litkaracak olan hu ma~ 
c;a eon oyunlan o1duk~a fena giden Fe· 

nerbah~eliler de merakla intizar etmek
tedirler. T urnuvamn bi.iti.in nazar1an iize
rine ~eken rna~ hi~ ,Uphe yok ki Gala
talasarayla, Be§ikta§ arasmda yap1lacak 
ikinci kar,Jla§tnadn. Birinci devre lik rna~ 
lannda pek c;etin bir oyun ve azami bir 

miicadeleden sonra Galatasarays 1 - 0 
maglub eden Betikta§, kuvvetli rakibi 
kar§tsmda gene galib c;akabileeek midi'f ') 
Be§ikta§m Galatasaraya galib gelerek ge
lecek hafta finali OYilam:t'"' i<;in aaTfede• 
cegi gayreti, Calatasaraym da gOsterece· 
gi tabii ve muhakkakt~r. 

Kupa ma~m•n hemen hemen galibini 
meydana koyacak olan bu oyunun kuv· 
vetli bir enerjiye, azami bir tahammiille 
sonuna kadar devamh ve miiessir bir hii· 
cuma dayanacaimt tahmin ettigimiz ic;in· 
dir ki biliitereddiid bu ma~a mevsimin en 
giizel kar§llatma•• olacak diyoruz. 

latanbul mmtakasma ikinci 
reis tayin edildi 

F ethi Tahsin Ba§aranm vefatJ Uzerine 
iki aydanberi miinhal bulunan ve futbol 
ajan1 Kemal Halim tarafmdon idare edi· 
len Istanbul mmtakas1 ikinci reisligine eS· 
ki Tayyare cemiyeti ikinci reisi F eridun 
tayin edilmi§tir. lkinci reis maath olarak 
tayin edildiiinden biitUn glin m•ntaka 
merk~zinde ~ah§acak ve pazarteaiden i.ti· 
baren v-azifesine ba§hyacaktJt. Mahsullerimizin biiyiik bir kl!mmm ih

rac.mt aerbest huakmak suretile bir tara£. 
tan kOylii, mtistahsil, mutavasstt ve ihra· 
cat~! gibi genit bir balk kiitlesini biiyiik 
bir fiat salAhile, rahat bir nefes aldJtmaya 
~ah§uken, dii"er taraftan i~ pazarlanmLZ· 
Ia Amerika gibi bir piyasa arasmda hasU 
olmu~ fiat intibaksizlti"mt ihmal etmeie 
imkan yoktur. Akoi takdirde timdiye ka
dar ald•ihmlZ tedbirlerin yarun kalmas1 
ve tesirlerinin ge~ici olmast zaruretile 
kar§tla~tnz. Nas1l ki bundan sonra alaca

glmiZ tedbirlerin de tarn muvaffakiyeti 
ic;;in ayni §ekilde di.i~i.inecei"iz. l§te Ame
rika pazarlarile it; pazarlartmlz arasmdaki 
intlbakstzhi:• ortadan kaldJTmak ve Arne~ 
rika ile olan ticari mi.ibadelemizi diger 
memleketler mubadelesile ahenkli k•l
mak ic;in, Amerika ithaliit ve ihracatm~ 
da takas usultini.i tatbik edeceiiz. 

Galatasarayhlartn · diinkii ~ayt 

Amerika takas primi takriben yi.izde 
yirmi be§ olacaktu. Dem.ek ki her ihrac 
metanntz, bu niapet dahilinde prim ala
cait gibi her ithalB.t maddesi de ayni nis~ 
pette prim verecektir. 

Galatasaray cl.enizcileri tarafmdan tertib edilen ~ay ziyafeti diin Tokat· 
hyan salonlarmda verilmi~tir. Ziyafette Vali Lutfi K1rdar da dahil olmak 
iizere giizide bir kalabahk haz1r bulunmu&tur. 

diger taraftan miistahsili koruykn bir ted· 
bir, o kanaatteyiz ki. bu itlerl., uzaktan 

yabndan alakadar olanlann ancak tas
vib edebilecegi esas olabilir. 
A~tk~ ve tam sarahatle ifade etme~ 

isrerim ki, TUrk paraamm i§lira kabiliye· 

tini. yani k1ymetini art1rmak i~in bundan 
daha miispet bir tedbir, koruyucu ve 
kat"i ~are yoktur. 

kuvvettedir. 
Cihamn bu kan~1k devrinde yurdun .u· 

zun iktasadi ve ticari hayatma. tabiatma 
mev'ud olan imkanlan ~·erecek tedbirleri 
almakta olan hiikumetin bu yoldaki ka
rarlannm hi~birinde ve a!elQmum ikttsa
di siyasetinde iphem ve vuzuhauzluk yok· 
tur. 

Ben burada size, blitun memleket ef
kan umumiyesine, sa18.hiyetle almakta o) .. 
dugumuz tedbirlerin sarih manasm1 an
latlyorum, aiz de, her tedbiri, gizli mak· 
sadlarla yanh1 gOatermek istiyenlerden 
ayni sarahatle maksadlarmt aorunuz. 

,tayyaresi tislerine dOnmemi§tir. mi.inasebetler tesisine karar vermi~tir. 

H ava hucumlarr Finlandiya halk hiikumetinin Batvekil ve 
Helainki 2 (a. a.) - lki Sovyet tay- Hariciye Nazm, I kiinunuevvelde Sovyet

yaresi, Helsinki'yi saat birde bomba.r .. ler Birli@:ine bu tarzda bir miiracaalte bu
d•man etmitlerdir. Bunlar, 1ehre ~ok rnik· lunmu~tu. 
tarda bomba atmt~lardJt. Tayyare1er. au 
depolarmt bomba1amak ister gOriiniiyor
lardJ. Bunlan takiben gelen diger tayya
veler, Seernaes yaktnmdaki petrol depo· 
lanm hedef ittihaz etmitlerse de isabetH 
ateg: edememi~lerdir. Oradan pek uzak
ta olm1yan emtia depolanna birka~ bom
ba isabet etrni~tir. Helsinki iizerine ki.il .. 
liyetli miktarda daha batka bombalar da 
di.i§mii§tiir. Sehir biiyi.ik bir matem i~in
dedir. Her tarafta tahlisiye boliikleri do-

Komunistlerin Bulh fartlarr 
Berlin 2 (a.a.) - Moskovadan D. N. 

B. Ajanstna bildirildiiine gOre, Sovyet 
mahfillerinde Rua • Finlandiya muhasa
matmln derhal tevkifi ic;in muktezi §art -
larm diin Finlandiya komiinist partisi 
merkezi komitesi tarafmdan tanzim ve 

Pravda gazetesi tarafmdan ne§rolunan 
beyannamede tasrih edildi&:i beyan olun· 
maktad~r. Bu §artlar a~ag1dad1T: 

la§tyor. Y1k1lan bir alc.aretten a;imdiye ka· 1 - Bir demokrasik halk hi.ikG.metinin 
dar 1 3 cesed c;tkanlmt§ttr. Bazt yerlerde, tetkili, 
hombalar damlan ~okertip mahzenlere 2. - ~imdiye kadar Rus hlik<lmetinin 
kadar inmi§ ve oTada patlamak suretile taleb ettigi §eraitten ba§ka Finland~vamn 
binalatda ta~ ta§ iisti.ine btrakmamt$hr. ikttsadi ve me~ruti te§ekkiiliinde bazJ ta-

(:evirme hareketi akim kalda dilatt ihtiva edecek bir pakt akdi. 
Berne 2 (a.a.) - Ladoga goliiniin ti· Moskova mahfillerine gore bu tadiliit. 

malinde Finlandiya ordusunu 4¥evinhek Finlandiyantn Sovyetle§tirilmesi manaal~ 
istiyen Rus ordusu §imdiye kadar miite· m tazammun etmiyecektir. 
madiyen pUakiirtiilmi.i~tiir. Finlandiya or
dusu kendisini miidafaa i~in bilhassa or
manhk ve gOllii araziden istifade ediyor. 
Bu arazi Rus hi.icumlarmtn i1erlemesine 
mS.ni olmaktad1r. 

36 Sovyet tanka tahrib edildi 
Berlin 2 (a.a.) - DNB ajansmm Hel

sinki' den verdigi bir telgrafta, Finlandi
yahlann ]erjoki'nin Ruslar tarafmdan 
zaphm tekzib ettikleri bildirilmektedir. 

DNB' nin bu telgrafmda Finlandiyah
lann 36 Sovyet tank1 tahrib ettikleri ila· 
ve edilmektedir. 

Fin marefalrnin beyanatr 
Helsinki 2 (a.a.) - Finlandiya ordu

su ha§kumandam Mare§al Mannerheim, 
Finlandiya k1taatma. hararetli bir hitahe· 
de bulunarak Finlandiya istikliil harbi
nin devam etti&ini kaydetmi§tir. 

Diger taraftan, Ba§vekil Ryti de rad· 
yoda verdigi bir nutukta, Finlandiyanm 
Rusya ile goriitiilmesi mlimkiin olan hii· 
tiin meaeleler hakkmda mi.izakereye ama
de o.hduiutw., fakat. isbikli.1i ve dahili re· 
jimi meseleainde boyun igmiyecegini bil· 
dirmi§til'. • 

Hasara ugrryan Sovyet kruvazorii 
Helsinki 2 (a.a.) - ltimada deger bir 

kaynaktan bildirildigine gore diin Sov • 
yetlerin 8600 tonluk Kirev kruvazoriine 
Finlandiya bataryalan tara6ndan ahlan 
obiislerle iaabet vaki olmu§tur. KrovazOr, 
kendi vesaitile uzakla~maga muvaffak ol• 
mu~tur. 

Akamete ugrryan ihrac 
te,ebbusleri 

Londra 2 (a.a.) -Helsinki' den bi\di
rildiiine gOre, Sovyet filosu asker ihracl 
i~in yaptl&• tegebbiiaiin akamete u8rama
alndan aonra Helsinkiden uzakla~mJ~tlf. 

Ruslar Hangoe· ye de ihrac yapmaga mu.

vaffak olamamt~ttr. 

Finler mukavemet ediyor 
Helsinki 2 (a. a.) - Finlandiya ktt' a • 

!an biiyiik bir enerji ile Sovyet ktt"alanna 
mukavemet etmektedirler. Sovyetler oiiJr 
top ve tanklara istinad ederek Careli her· 
zaht m.~ntaka~nnda durmadan hUeum et .. 

mektedirler. 

Bir muhrib batmlda 
Helsinki 2 (a.a.) - Finlandiya kuv • 

vetleri, Russaro"yu bombardtman eden 
iic Sovyet muhribinden birini battrmJ~lar .. 
d!f. Muhabriblerle aahil bataryalan ara • 
smdaki diiello, ogleden oonra ak,ama ka
dar eiirmti~tiir. 

Petsama'mn istirdadr 
Oslo 2 ( a.a.) - Salahiyettar Finlan • 

diya mahfilleri, Petsama'mn istirdadl ha· 
berini resmen teyid etmektedirler. 

Salmijarn civannda Ruslardan !50 e
sir almmt~ttr. Norvec;e akm eden Finlan .. 
dlya mi.iltecileri miinhasuan kadm, c;ocuk 
ve ihtiyarlardan miirekkebdir. 

H elsinkinin tahliye1i 
Amsterdam 2 (a. a.) - Haber verildi

gine gOre. evvelki giindenberi Helsinki· 
den aynlanlar yiiz bin ki§idir. Bunlann 
c;ogu, yaya olarak ve yanlarma gayet az 
e~ya alarak gitmitlerdir. Tahliye devam 
ediyor. Carelie' de barb son dereee ,id
detle devam etmektedir. Rus k1taabnm 

mlikerrer taarruzlan her tarafta piiski.ir .. 
tiilmilgtilr. Miiteaddid tank tahrib edil • 
miJtir. Bombard1manlann neticesl ~ok 
korkunc olmu~tur. Tanmmt~ elektrik mii ~ 
tehaaSI&I profesor Stkkonnen yiiksek tek
nik bilgileri mektebinin bombard•manm· 
da olmii§tilr. Finlandiya radyosu, hazin 

bir dini merasim ne~retmi§ ve hu arada 
herkesi bulundugu noktada vazifesini 
ifaya davet etmi§tir. Ne§riyat milli mahi
yette bir dua ile bilmi~tir. 

Norveflen arazi taleb edildi mi? 
Oslo 2 (a. a.) - Norve~ Hariciye Na· 

z1n, ecnebi memleketlerde pyi olen ha -
berler hilafma olarak. Sovyet hiik<imeti -
nin Norve~ten hi~bir arazi talebinde bu • 
lunmadtgxnJ beyan etmi§tir. Mezk(lr ha • 
berlere gOre Sovyetlerin Norvec;in thna • 
lindeki ii~ limanl iatedigi iddia edilmekte 
idi. 

$imal memleketlerinde Ru.lar 
aleyhine numayi,ler 

Londra 2 (Huousi) - Kopenhag' dan 
bildirildigine gore binlerce halk Sovyet 
sefarethanesi Oni.inde Finlandiya lehine 
niimayi§lerde bulunarak el~iligin camla
rtm kum1~lardu. 

Stokholm' de de balk bir komiinist ga· 
zeteainin idarehanesine ta.arruz etmi§, po
lis niimayig~ileri zorlukla dag1tmaga mu· 
vaffak olmu~tur. 

Romadaki Sovyet !efarefi 
onunde numayi,ler yaprldz 

Roma 2 (a.a.) - Birka~ yiiz gene bu 
ak~arn Sovyetler Birligi aefareti Oniinde 
<Finlandiya, Finlandiya> diye haykuarAk 
Sovyet ktt'alartntn FinlandiyaYJ. i§gali a~ 
leyhinde niimayi§te bulunmu§lardu. 

Bunlar mi.iteaktben Finlandiya sefareti 
Oniine giderek sempati gOstermi~lerdir. 

Sovyet parafUlfuleri 
Helsinki 2 (a. a.) - Sovyet paratiit

~iilerinden miirekkeb miihim bir grup Fin· 
landiya hatlannm arkastna inmek te~eb~ 
bilsiinde bulunmu~laraa da bu tejebbiis 
akim kalml§tlf. 

Finlandiya ordusuna gonullu 
yazrlan lsvefliler 

Stokholm 2 (a.a.) - lsve~liler, Fin • 
landiyanm mi.idafaa eafahatJm biiyiik bit 
sempati ile takib etmektedir. Ekserisi a· 
mele olmak iizere 600 lave~li bugiin 
Stokholmdeki Finlendiya el~iligine mtira· 
caat ederek gonullii kaydedilmi,tir. Esa-

Mtizik (Cazband - Pl.) 22: Memleket saat 
ayar1 ve ajans haberleri, 22,15: Ajana spor ler• 
visi. 22,25: MUzik (Cazband • Pl.) 23,25 - 23,30: 
Yarmki program vc k.apant§. 

FOTO MAGAZiN 
20 nci 

Tiirkiyenin bu yegS.ne ayltk salon mecmuas1, 
bu ay it;in bir fevkalide nUsha hazrrlBrn13tll". 
Bu husust oay1 Ebedl §ef Atatiirkiin hayatma 
aid, Foto Siireyyarun dosyalanndan altnnut ve 
§imdiye kadar hi~:bir tarafta intftar etmemit 
fotograflar ve dikkate r;;ayan hatJ.ra.larla ~tka .. 
cakbr. Bundan ba;tka M. Turhan Tan, Mlthat 
Cemal, Sadri Ertem, Fazll Ahmed, Ferldun Qs .. 
man, Nizameddin Nazif, Kandemir, Malunud 
Yesarl, Zlihir Sttkt Gi.ivemli, ve Hamdi Var• 
oglunun en kuvvetli yazllan ve nefis surett.e 
to.bedilmi§ renkll tablolarla sUslti olan bu fev-. , 
kala.de niishay1 6 k!nunuevvel gUnU. bayll.erl ... 
nJzden isteyiniz. Onda hJ~blr mecmuada gOre .. 
miyece~iniz yaztlan okuyacak ve en giizel tc• 
simleri bulacaksuuz. 

r "' Ankara Borsas1 2/12/939:1' 
Attbs ve Kapazua ll 

1 Sterlln 5,21 I 
100 Dolu 130.36 I 
100 Frank U8 
100 Liret 6 81 
100 l.sviere Fr. 29:27 j 
100 florin " 69,26 
100 Rayismark 
100 Behta 21.3525 

0,965 . 
1.6125 

100 Drahmi 
100 Leva 
100 Cek kronu 

100 Pezela 
- I 

13,5325 ' 
100 Zlotl 
100 Penl!'o 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Ven 
100 lsvee Kr. 
lOG Ruble 

23,8225 
o.91s r 
3.1575 

31,59 
31.1975 

~=============-J. 
Halk Opereti 

Eski !;aghyanda 
Buglin matine 16 da 

ak§am 9 da 
$ark opereti 
(HALiME) 

(ZOZO Dalmasla)' 
Yem bale 

RA~tD RIZA 
E. SADt TEK 

TiYATROSU 
4 birincikanun pazar·' 

tesi ak§atnl 
tlskiidar Halede ' 

KUDRET HELVASI ~ 

sen bunlann bir k1sm1 dana 1918 de Fin, 
landiyanm istikJB.l harbine i§tirak etmi§ti. 

Oiger taraftan, lsve~ it~ileri, me§hur, 
sosyalist 1ideri Brantigin riyaseti altmda 
Finlandiya halkma iane toplamaya ba~la• 
mtglard~r. 

Nihayet love~ K1zJ!ha~1 Finlandiyaya 
seyyar hastaneler, il&c ve a1hhiye memur
lan gOndermeyi dii§iinmektedir. 

Finlandiyahlarm Petsamamay1 yeniden 
itgal ettikleri bidirilmekte ve bu hususta 
a~&g•daki Lafsilih verilmektedir: Belediyesi ilanlart I Finlandiya ktt' alan karla ortiilii yo! -
larda biitiin gece yiirUyerek hi~ bekleme· 
dikleri bir anda Ruslara hiicum etmi~ler • 
dir. Finlandiya tayyareleri piyadeye fa
a! bir §ekilde yard1m etmi~ ve Ruslann i~
gal ettikleri mevkileri dunnadan hom -
bard1man etmi§tir. GOri.indi.igiine gOre 
Ruslarrn zayiah pek aiudtr. 

Kurtulu§ta Baruthane eaddes!le Bilezlk~l sokagmda. mevcud parke ve ad! ta.§la.r 
kaldtrlnl yaptmlmas1 a;1k ek.s!ltm!ye konulmu§tur. Tahmln bedell 7370 Ura. ve 
Ilk temlnat mlktar1 552 lira 75 kuru~tur. ihale 18/ 12/ 939 pa.za.rtesl g!lnti saat 14 te 
Dalml Enciimende yapJ.!acaktJr. §artname Zab1t ve MuamelM Miidilrlil~U ka.lemln
de gorUJeb!l!r. Tal!blerln Ilk temlnat makbuz veya mektublar!le !haleden 8 giln ev· 
vel Fen I~lerl Mildiirlii~iine milraca.atle alacaklarl fennl ehl!yet veslkalarlle !hale 
giinil muayyen saatte Dalml Enciimende bulunmalart. (10007) 

Bu usuliin tatbi1<1 itha1at bedellerinin 
pe~inen Odenmesine imkan vereceii c.i
hatle, bundan sonra ablokaja mahal kal· 
rtlaml§ olacakt1r. Bu mekanizmanm fiat· 

lar iizerindeki teairini de ~Oyle dti~tinebi· 
liriz: Aagari yiizde elliden batlaylp yiiz· 
de yetmi§ he§e, seksene kadar giden A· 

merikan ithalat mallanndaki pahahhk, 
)·iizde yirmi be~ten e1liye kadar dii~iiri.ile· 
bilecektir. Amerika ile ticaretimize takas 
usuiUniin tatbikmdan hekliyebilecegimiz 

faydalardan biri de ihracatm ald1g1 pri
min ihracatmuz1 geni~letmesi ve bu su
retle bi.iyi.ik Amerika pE".zarlannm mah
sullerimize at;llmll&J ve bu suretle mlistah· 

:sillerimize yeni imkanlar vermesidir. 

Bunu anlam1yan baz1 bedhahlann, hal
km zihnini kart§tlrma:n ve piyaaada pek 

c.anlt olarak dogmag.a ba~IIye.n emniyet 
\'e itirnadJ saramaga ~ah~malar1 mUmkiin· 

di.ir. Hatta buna dair hRZl emareler de 
son gi.inlerde gOziimiizden ka~ml§ degil
dir. 

lki Sovyet alayl imha edildi 
Londra 2 (a.a.)- Londraya h~yecan· 
haberler gelmektedir. Finlandiya kuv • 

Bizim en bi.iyiik gayemiz ve en mu· 
kaddes emelimiz, yurdda~larm refah ve h 
huzurudur., vetleri Petsama lime.n1m geri alma8;a mu· 

vaffak olmu~lard1r. 

I Devlet Demiryollar1 i,Ietme U. Miidiirliig3 
Muhammen bedeli 4440 lira alan 8 kalemden !baret ve 49000 aded muhtellr 

clns ve eb'adda I!imba §l~elerl 12/12/1939 sail gUnil saat <11> on b!rde Haydar
pa§ada. Gar b!na.aJ dah!llndekl Kom!syon tara.fmdan a1<tk eks!ltme usullle satm 
allnacaktll". 

Bir taraftan ithalat eo:vasmdaki fiatla~ 
rm i ~aret iuigimiz nispet1erde sukutunu te· 
min etmek suretile mtistehliki ez.rniyen, 

Saym dinleyicilerim, pek iyi bilirsiniz 
1d, Cumhuriyet hiikUmetiuin en biiyiik §i· 
an umumi efkB.r Oniinde, her§eyini a~1k 

sOylemek ve icraahm ac;1k yapmakttr. Bu 
a~1khk. emniyet ve kat' iyet ic;inde aida~ 
g1m1Z kararlan tatbik ederken, karanhkta 

ve rutubetli yerlerde ya~ayan mikropla-

rm zehir dOkmesine ve halk1 ve alakadar~ 
Ian §a§tttmaema imkan vermiyecek bir 

Arnavudluk ordusu Bat· 
kumandant 

Tiran 2 (a. a.) - Arnavudluk ordueu 
ba~kumandam General Alfredo, yeni bir 
vazifeye tayin edi\diginden Amavudluk· 
tan aytJlmi§hr. T ayyare meydarunda, ken
disini hi.ikUmet erkam. aivil ve aakeri 
riiksek memurlar te§Yi etrnitlerdir. 

Finlandiyahlar Kareli korfezi Uzerinde 
bulunan bir ormanda iki Sovyet alaytm 
imha etmi~lerdir. Finlandiyahlar kendile
ri tarafmdan icad edilen §imdiye kadar 
me~hul bir modelde mitralyozler kulle -
ntyorlar. Bu mitralyOzlerjn kur§unlarma, 
agac gOvdeleri m8.ni olarnamaktadtr. 

Bundan ba~ka Finlandiyahlar 36 aded 
Sovyet tankm1 tahrib etmi§lerdir. 

Bu l~e g!rmek lstlyenlerln 333 llraltk muva.kka.t temlnat ve kanunun tayln 
ettl~l vesa!kle blrllkte eks!ltme saatlne kadar Komlsyona milracaatlerl I!izlmdlr. 

Bu l§e aid ~artnameler Komlsyondan paras!Z olarak da~ltllmaktadlr, (9732) -Devlet DemiryollarJ 9. f&letmc 1\Iiidiirliigiinden: 
Ankarada. Ulus, i:stanbulda Yen!sabah ve izmirde Yenlam gazeteler!n!n 24 -

26 - 28 - 30/ 11/ 939 nilshalarmda lntl§ar etml~ alan ll!ina gore 11/ 12/ 939 pazarte.s! 
giinii saat 15 te miinakasas• yapllacag• blldlr!len Sirkecl gar! meyd an!le pl!ininda 
gOsterUen yollarm Topeka sistemi as!a t.l "m'1rt.'Sl 1~1 g6rtilen Hizum ilzerine ayni 
~artlarla 25/12/939 pazartes! gilnil saat 15 e blrakllml§tlr, .(9995) 
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Ucoz Klife atelyesi 

~~~~~enlfli'. 
'lo!/re.Oiot;jilil:e 

irli?~', 88 !fir ve !1ade!7f 
Ei;/fel ;:,S!er(' 

l:fstanbul Valoflar Direktorliigii ilanlarl I 
1 !HI 150 
1 • 120 

151 > Daha yukar1 
121Jo »,. 

Eytam 
Tekaiid 
Eytam 
Tekaiid 

5 K. Evvel 939 
6 > • 
7 > • 
8 • • 

Sail 
Car§amba 
Per§embe 
Cum a 

Vaklflar !dares! veznes!nden maa~ alan miitekald!n, eytam 
nuevvel 939 11~ §ubat 940 ayhklan yukar1da yaz1ll tarihlerde 
No.Jarma gore tesvlye edileceii:l 1lfm olunur. 

ve eramilin kAnu
hlzalarmdakl srra 

(9996) 

istanbul S1hhi Miiesseseler Arttlrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Slhhat Mlidiirlii~Une aid kohne Berliye markah kamyonet 6/12/939 ~ar~amba 
giinii saat 14,30 da C~aloglunda S1hhat ve i:~tlmai Muavenet Mtldiir!iigii blna
smda kurulu Komtsyonda pazarllkh satllacaktu Muhammen bedell 60 llrad1r. 
Tem!nat 9 llrad~r. isteklller belli giin ve saatte Komlsyona gellneleri. (100()51 

Istanbul Levaz1m Amirliginden verilen Haricl askeri 
k1taatt ilanlart 

A~ag1da cins ve miktarlar1 yazilanlarm hizalarmd.a gosterilen giin ve 
saatlerde ihaleleri yapllacakt1r. isteldilerin teminat makbuz veya mcktub
larile kanunda yazll1 vesikalarile ihale g(inii ihale saatinden bir saat ev
velinc kadar teklif metublarm1 Edirnede Mii~iriyct Dairesindeki Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. •901. (10002) 

Cinsi Miktan Tutan Teminat1 !hale gtinii Saati 
Kilo Lira Lira K. 

Toz ~eker 
Sadeyag1 
Sa bun 

30,000 7875 591 18/12/939 15,30 
14,30 
11,30 
14,30 
15,00 
15,30 
1.1,30 
14,30 
15,00 
15,30 

52,500 60375 4269 • 
75,000 24750 1857 20/12/939 

Makarna 
Arpa &ehriye 
Zeytinyag1 
Yulaf 
Kurufasulye 
Nohud 

150,000 33750 2532 • 
30,000 6750 50''7 • 
15,000 7500 563 • 

1,470,000 88200 5660 22 • 
240,000 37200 2790 • 
150,000 19500 2535 • 

Pi rinG 144,000 39600 2970 • -Cinsi Miktan Tutan Teminah ihale giin ve saati 
Lira Lira 

Sadcyag1 Kilo 8,300 9,130 1370 4/12/939 10 
Sadeyag1 • 9,400 10,340 1551 • • 11 
Nakliyat Ton 4,300 30,100 4515 6 • 14 
Nakliyat • 1,125 7,875 1182 • • 11 
Kok komtiru Lirahk 5,000 750 6 • 14,30 
Koyun eti Kilo 21,000 6,930 520 • • 14 
Tamirat Hastanede 4,999,29 750 • • 9,30 
Un Ton 300 39,000 5850 8 • 12 
Tamirat Hasta ocak 998,82 150 • • 14 
Nohud Ton 100 13,000 1950 • • 16 
Toz ~eker Kilo 8,000 2,100 315 9 • 11 
Pi rinG Ton 100 27,000 4050 11 • 14,30 
y e&il mercimek • 100 20,000 3000 13 • 14,30 
In~aat Bir kule 4,000 600 11 • 15,30 

Yukanda yaz1h i&lcrin pazarllkla Edirnede Mli&iriyet dairesindeki 
Askeri Satmalma Komisyonunda hizalarmda yaz1h giin ve saatlerde yap1-
lacaktlr. isteklilerin Komisyona miiracaatleri. ·903· (10003) -lzmir Mtistahkem Mevkii birliklerinin I 300,000 kilo un kapah zarf usulile sa-

73500 kilo pilavllk pirin~ ihtiyac1 kapah tm ahnacakttr. Muhammen bedeli 31 
zarf usulile eksiltmeye konmu§tur. tha· bin 500 lira olup ilk teminat1 2362 lira 
lesi 14/12/939 per§em be giinii saat 15 50 kuru§tur. Eksiltmesi 18/12/939 pa
te 1zmir Lv. Amirli!!i Satmalma Komis- zartesi giinii saat 15 te <;:arum Askeri 
Yonunda yap1lacak\lr. Tahmin edilen Satmalma Komisyonunda yap1lacaktu. 
tutan 18007 lira 50 kuru~tu. Ilk temi- Teklif mektublanmn ihale saatinden bir 
nab 1356 lirad1r. :;>artnamcsi her giin saat evveline kadar maklmz mukabi· 
komisyonda goriilebilir. istekliler Tica· Iinde komisyon reisli!!ine verilmesi Ia· 
ret Odasmda kay1dh olduklarma dair z1md1r. 863> c9809• 
Vesika giistermek mecburiyetindedirler. -
Eksiltmeye i§tirak edecekler 2490 sa· 
Ylh kanunun 2 ve 3 iincti maddelerinde 
ve §artnamesinde yazl11 vesikalarile te
minat ve tekilf mektublarun ihale sa· 
atinden bir saat evvel komisyona ver
meleri. c868> c9808> -315 ton ekmeklik un kapah zarfla ek· 
siltmeye konmu§tur. Muhemmen bede
li 37,800 lira, ilk teminat1 2835 liradrr. 
Eksiltmesi 15/12/939 cuma giinii saat 
10 da Adana Askeri SatmgJma kom!s
Yonunda yapllacakttr. :;>artnamesi An
kara ve istanbnl Levaz1m ftmirlikleri ve 
Adana, Kayseri Askeri Satmalma ko -
misyonlannda giiriiltir. Eksiltmeye gi· 
recek!er kanunun 2 ve 3 iincii madde -
lerindeki evsa£1 haiz olduklarma dair 
Vesaikle birlikte ihale saatinden en ge~ 
bir saat evveline kadar zarflanm ko • 
tnisyona vermi§ olacaklard1r. 

(874) (9859) 

280,000 kilo un kapah zarfla eksilt -
meye lronmu§tur. :;>artnamesi Siirdde 
komisyonda her gtin gortihir. Tahmin 
bedeli 39200 lira, ilk teminat1 2940 lira· 
d1r. Eksiltme 16/12/939 cumartesi giinii 
saat 10 da Siirdde Askeri s~tmalma ko· 
misyonunda yapllacakhr. Isteklilerin 
teminat· mektub veya makbuzlarile ko
misyona mtiracaatleri (872) (9860) -270,000 kilo unun kapah zarfla ek -
siltmesi 11/12/939 pazartesi gtinii saat 
14 te Dortyolda alay satmalma komis -
yonunda yaprlacakttr. Tahmin bedeli 
32,292 lira, ilk teminah 2421 lira 90 ku
ru§tur. :;>artnamesi Diirtyolda alay le
vazimmda gortiliir. !steklilerin eksilt -
me saatinden bir saat evvel teklif mek
tublanm komisyona vermeleri. 

(837) (9688). 

IStanbul Levaz1m Am1rlig1 
Satmalma Komis onu iiAnlar1 
200,000 aded biiyiik ve 400,000 aded 

kti~iik kop~a 7/12/939 per~embe gtinti 
saat 14 te Tophanede Levazrm amir
li.i(i satmalma komisyonunda yap1la· 
cakttr. Tahmin bedeli 1700 lira, ilk te
minat 127 lira 50 kuru~tur. Niimuneleri 
komisyonda goriiliir. isteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. (9943) 

c44h -5000 !Lrahk kadar odun ahnacaktrr. 
P azarhkla eksiltmesi 4/12/939 pazar -
tesi gtinii saat 13,30 da Tophanede Lv. 
amirligi Satmalma komisyonunda ya· 
pilacaktlr. Kat'i teminat1 750 liradtr. 
:;>artname ve evsaf1 komisyonda giirii -
1iir. isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 444) (9967) -1000 metre bir No. h mu§amba 

500 metre iki No. h mU§amba 
500 top separe§ir 

Yukanda yaZih iio; ~e§id mU§arnba 
18/12/939 pazartesi giinii saat 14 te Top
hanede Levaz1m amirlii!i Satmalma ko
misyonunda miiteahhid nam ve hesabl
na a<;Ik eksiltme ile almacaktl.r. Tab • 
min bedeli 2650 lira, ilk teminatl 198 
lira 75 kuru§tur. :;>artname;;i komisyon· 
da goriiltir. isteklilerin kanuni vesika -
larile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 458) (10000) -Rumeli ciheti Anadolu ciheti 

84,500 
39,000 
92,000 
9,200 

Kilo 
• 
• 
• 
• 

35,000 Ispanak 
18,000 L~hana 
38,000 Prrasa 
1,700 Havu~ 

11,000 • 3,500 Kereviz 
18,700 demet 10,000 Maydanoz 
Yukanda cins ve miktan yaz1h 6 ka-

lem sebzenin 8/12/939 pa~artesi giinii 
saat 13,30 da Tophanede Lv. amirligi 
Satmalma komisyonunda pazarhkla ek
siltmcsi yap1lacaktrr. Rumeli cihetinin 
ilk teminatr 737 lira, Anadolu cihetinin 
ilk teminatr 298 lira 74 kuru§tur. Hepsi 
birden ihale edilebilece!!i gibi Anadolu 
ciheti ayn ve Rumeli ciheti ayn ihale 
edilebilir. :;>artnamesi komisyonda go -
riiliir. !steklilerin kanuni vesikalarla 
beraber belli saatte komisyona gelme -
Jeri. (455) (10001) -500 aded etajer almacaktlr. Miiteah-
hid nam ve hesabma a~1k eksiltmesi 
19/12/939 sal! giinii saat 14 te Topha -
nede Levazrm amirli!!i Satmalma ko -
misyonunda yapllacaktrr. Tahmin be -
deli 6000 lira, ilk teminah 450 lirad1r. 
$artname ve ntimunesi komisyonda gii
riiliir. isteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gelme -
Jeri. ( 453) (9999) 

.--- OperatiSr 

RIZA UNVER 
Dogum va kad1n h•stallkla,. 

mUtehaSSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22. Mavi yap1 

T elefon: 22683 

Azade S. S. T arcan 
Jimnastik miitehasa~st 

K1§ jimnastik kurslar1 
ac;dmi§hr. 

Ni§anta§l Ihlamur yolu: 6 
Telefon: 41430 

I Deniz Levaz1m Satmalma 
.. _.Ko•m•i•sy•o.nu .. il.an.la.r.' .. • 

120,000 kilo sadeyag1 
1 - 28/11/939 tarihinde kapah zarfla 

yapJ.lan eksiltmesine talib ~Ikmamasm
dan 120,000 kilo sadeya!!mm 7/12/939 
tarihine rasllyan pel'§embe giinii saat 
14,30 da pazarhk eksiltmesi yapilacak
hr. 

2 - !lk teminah 7288 lira 40 kuru§ o
lup §artnamesi her gtin komisyonda gii· 
riilebilir. 

3 - tsteklilerin belli giin ve saaite 
Kas1mpa§ada bulunan komisyonda bu -
lunmalan (9875) • -80,000 kilo sabun 

1 - 28/11/939 tarihinde kapah zarfla 
yapllan eksiltmesine talib ~lkmamasm

dan 80,000 kilo sabunun 7/12/939 tari
hine <rashyan per§embe giinti saat 11 de 
pazarhkla eksiltmesi yapllacakhr. 

2 -ilk teminah (2034) lira olup §art
namesi her giin komisyonda goriilebilir. 

3 - isteklilerin belli gtin ve saatte 
Kas1mpa§ada bulunan komisyonda bu -
lunmalan. (8976) 

Dr. Suphi $enses' 
idraryollan hastahklan mutehas1ss11 
Beyoglu, Ytld1z sinema ka~tst Leks• 
ler apart.Iman. Fakirlere o•ra•I?. I 

TeL G0:-4 

Miisabaka 
TURKiYE i~ 

ile Memur Abnacak 
BANKASINDAN: 

1- Bankam1zm muhtelif ~ubelerinde ~ah~tmlmak iizere miisabaka ile 15 
memur almacaktrr. Mtisabaka imtihanlan 25 birincikmun 1939 ]Jazar
tesi giinii Ankara, istanbul ve izmird.e yaprlacaktrr. 

2- !mtihana girebilmek iGin : , _, , 
a) Laakal lise mezunu olmaK, 
b) On sekiz ya~mdan a~ag1 ve otuz ya~mdan yukar1 bulunmamak, 
c) Askerllgini yapm1~ olmak (askerligini heniiz yapma~ olanlar 

muvakkat memur olarak almacaklardlr) 
3- Yukanda yaZlh evsaf1 haiz olan taliblerden tahrirl imtihanda muvaf

fak olanlar berayi tecriibe on be& giin maa&SIZ olarak ~ah~tmhrlar. Bu 
miiddetin hitammda mesaileri itibarile de iyi not alanlar barem ka
nununda muavven tahsisatla kadroya almtrlar. 

4- Muvaffak olanlar arasmda ecnebi Jisan1 bilenler tercih olunur. 
5- !mtihan neticesinde banka hizmetine almacak 15 memurdan ba&ka 

muvaffak olanlar, muvaffakiyet C.erecelerine gore miiessesede aGllacak 
mtinhallere srra ile almacaklardrr. 

6- Taliblerin en geG 20 birincikanun 1939 ~ar~amba g(iniine kadar 'Anka
rada Umum Mtidiirltik Memurin Servisine~ istanbul ve tzmirde :;>ube 
Miidiirliiklerine vesaiklerile birlikte miiracaatte bulunmalar1 ilan 
olunur. 

istanbul Naf1a Miidiirlii~iinden : 
21/12/ 939 peqembe giinii saat 15 te istanbulda Naf1a Miidlirlii~ii Eksiltme 

Korrtisyonu odasmda. (9769,10) lira ke§lf bedelll Guraba hastanesi dahlliye anftsi 
testsat1 bitirme ~lerl a~Ik ekslltmiye konulmu~tur. 

Mukavele, eksiltme, baYlndnltk l§Ierf genel, hususl ve fennt ~?artnamelerl, 

proje, ke~f huliisasile buna miiteferrl diger evrak dalresinde giiriilecektlr. 
Muvakkat tem!nat (733) l!ra<llr. 
isteklller!n en az b!r taa.hhiidde (25000) llrallk bu ~· benzer !I) yapt1~ma 

dait ldareler!nden alml~ oldugu vesikalara lst!naden istanbul Vlllyet!ne miira
caatle ekslltme tar!hinden (81 giin evvel allntru§ ehl!yet ve 939 y111na ale! Tlcaret 
Od""' vesikalar!le gellneler!. (9927) 

Turkiye Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarlhi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Lirasa 
!?ube ve ajans adedi : 2&5 

Ziral ve IIcari her nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERiYOR 
Zlraat Elankasanda kumbarah ve lhbars1z tasarruf hesaplar1nda en az 50 lirasa bulunanlara se· 

nede 4 defa c:eki!ecek kur'a ile &!iaA•daki pUina gore lkramlye daaatalacaktar. 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,0()0 

" 4 " 
250 

" 
1,000 

" 40 
" 

100 
" 

4,0')() 
" 100 

" 
50 

" 
5,000 

" 120 
" 

40 .. 4,800 
" 160 , 20 

" 
3,200 , 

D1KKAT: Hesablarmda.kl naralar blr sene IGfnde 50 llradan a~ai!l dUI'Qllyelliel'a ikramlye o;1ktli!l takdirde 

% 20 fazlasile verllecektlr. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiO~, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 haziran tarih· 
lerlnde ~;ekllf!'cektlr. 
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Rahat uyku, ne§'e ve i§tiha 
~ocugunuzun tam s1hhatte ol
duiunu gosteren en iyi mi-

yarlardir. Bu husus ancak 
yavrunuz 

HASAN 
0ZL0 UNLARI 

Yedigi takdirde temin edilmif olur. 
Ciinkii HASAN BZLO UNLARI 
yiikaek besleyici kabiliyetine ila
veten yavrularmtza i,tiha veren 
vitamini bol, kalorisi fazla bir 

ozlii ,.ocuk gtdastdtr. 

HASAN Deposu Yeni Adresi: 
Bahc;ekap1 Beyoglu tramvay duragt kartismda 

-~ 

Karaman Belediyesinden : 
1 - Karaman ka.sabasmm yaptmlm1~ olan hallhazir harltasma gore takriben 

350 11~ 400 hektar viis'atindeki meskiln ve gayr!meskiln lmar sahasm1 te~k!l eden 
ve lmar pl!nlarmm tanz!mi I~Ierlne aid umuml tal!matnamenin 6 nc1 maddest 
muclblnce yapllmaSJ gerekll avan projeyl hazulamak ve bunun Naf1a Vekll.let!nce 
ta.sdlkmdan sonra aynl tallmatnamenln 29 uncu maddeslnde mezkilr clan !mar 
plAn.Iarm1n yapllmasl 111 kapall zart usullle ekslltmlye konulmU4tur. 

2 - Ekslltme 20/ 12/ 939 tarlhlne musadlf ~·r~amba giinii saat 15 te Karaman 
Beled!ye Dalres!nde toplanaeak Beledlye Enciimenl huzurunda yap!lacaktir. 

3 - B!rlncl maddede zlkrolunan avan proje ve 1mar p!Anlarlnl tanzlm 
f41nln muhammen bedell u~ bin llradir. 

4 - Ekslltm!ye glreceklerln yukarJda bahsl gecen tallmatnamenln be§lncl 
madeslnde yaz!IJ ehllyetl ha!z olmalarl §arttir, isteklllerln 225 llrallk temlnat1 
muvakkatey! havl tekl!t mektublanm !hale saatlnden en ge~ blr saat evvellne 
kadar Karaman Beledlye Relsll~lne gilnderml~ veya tevdl etml§ olmalan Jii'Zumu 
ve postada vukua gelecek gec!kmelerln nazari ltlbara allnm!yaca~l 1lil.n olunur. 

(9520) 

RADVOLiN 
iLE SABAH, OGLE VE • • 

Her yemekten aonra giin de 3 defa muntazaman 
ditlerinizi fJr,.alaytruz. 

Orman Koruma Genel Komutanbk 
Satmalma Komisyonundan : 

1 - Orman Koruma Gene! Komutanllk tallmgAhl lhtlyacl !~In 45,000 kUo 
siiflr etlne tallb ClkmadJ~Indan yenlden kapah zarf usullle lhalesl 14/12/ 939 per
§embe giinii saat 11 de Ankarada Yenl§ehlrde Komutanllk blnaSJndakl Satmalma 
Komlsyonunda yap!lacaktir. 

2 - Muhammen bedel! 12600 lira ve muvakkat tem!natJ 945 l!radlr, 
3 - §:artname.s1 hergUn Satmalma Komlsyonunda gOri.ilebillr. 
4 - istek!Uer!n ~artnameslnde yaz11l veslkalarla beraber tekllf mektublarml 

!hale saatlnden blr saat evvellne kadar Komlsyona vermelerl lliln olunur. 
c6036> (9579) 

I Kad1koy Vak1flar Direktorliigii ilanlar~ 
Semtl Mahale.sl 

Beylerbey! Abdullahata 

Uskiidar 

> 
> 

Erenkoy 

> 
> 
> 

Hacehesna EL 

SeJmanalfa 
Pazarba~l 
Kozyata~1 

> 

• 
> 

Kuzguncuk 

icadlye 

Selman bey 
~ahbulut 
Uskiidar 

Del!lrmen 
Uskiidar 
De~men 

Kap1N0. Cinsl 

16 Uryanlzade camll 
avlusu ve nhttm.. 

Ayllk klraSI 
L . K. 
60 00 senevi 

3/4 T.J. Ah§ab 4 odall ve 
bah~ell ev 

HO 

78 66 
7 > 

65 

11 
65/1 
11/1 

Arsa 100 
4 odal! ve bah~ell ev 7 00 
6 odal! yanm kM- 7 00 
g!r kil§k 
Ve araz! 
DOrt odall ev ve 
babcestnde lkl a
lur ve oda 

5 00 

Yukarida ctnsl ve mevkllerl yaz!II gayrlmenkuller 31/5/ 40 sonuna kadar 
miiddetle ve mlizayede lie k!raya verllecektlr. ihalelerl 6/ 12/ 939 car~amba giinil 
aaat 15 ted!r, isteklllerln Kadlkily Vaklfiar Miidiirlli~iine ge!meler1, , .(9746) 

CUMHURlYEi 

MERAKTAN KURTULUNUZ I 

Galata.sarey, is tiklal caddesinde 161 No. eski piyango miidiriyeti 
binasmda a~1l1yor. Telefon 49944 

c. K. M. 
En gUzei, en zarlf, en ••k ve en son moda 

Y0NL0 ve iPEKLi KUMA~LARLA 
DIAer ltlna lie haz1rlanm1' c;e,ltler me,herld~l~r::__. ~~~~ 

4000 MJ Tomruk T aslttJrilacak 
' 

Devlet Orman i$letmesi Aband • Keremli 
Revir 

A 

Amirliginden : 
Mudurnu kazasmm Elmae1k mmtakasindakl ~ehlrllyayla ve Seymen orman

larmda mevcud takrlben 4000 metre mlkfLb1 kilk nar ve ~am tomrugunun EimaCJk 
Derekilyiinde gilsterllecek lstlf yerlne nakl! a~1k ekslltmlye ~Ikarllmi~tir. Muham
men iicret b!r metre mlkl>b1 !~In 170 kurU§tur. §artnameler Bolu ve Mudurnu Or
man idarelerlle Diizcede Revir Amlrllglm!zden allnabU!r. Tal!blerln 9/ 12/939 
cumartesl giinii saat on lklde % 7,5 teminatlarile Diizcede Rev!r Amtrl!glmlzde 
miite~ekk!l Komlsyona miiracaat etmelerl. (9800) 

EKZAMiN 
Ekzemanm 1Uic1d1r. 

Yara ve ~tbanlarda kullan1hr. Her eczanede kutusu 50 kuru~tur. 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 numaral! madenl ufakllk para kanununun seklzlncl maddest muel

blnce mevkll tedaviilden kaldu!lan eski bronz bef ve lk1 bu~uk kuru~luklarla nlkel 
b!r kuru§luklar 31 K. Evvel 939 tar!hlnden sonra devlet borclarma mukabll gerek 
Malsandiklan ve gerekse haz!ne veznedarllg!m Ua eden Merkez ve Zlraat Ban 
kalarinca dahl kabUl edllmlyecektlr. 

B!naena.leyh : E!lerlnde bu nevi para bulunanJarm bunlart mezkil.r tarlhe kadar 
devlet borclarl mukab!llnde Malsandll<lar!le Merkez ve Zlraat BankaSJ §Ubelerlne 
yatumalarl 1lM olunur. (8041) 

YEN I 

s s 
CIKTI. 

TURKiYENiN EN CANLJ, EN YENt MECMUASI. 
Yazanlar: Suphi Nuri 1leri, Hilmi Ziya thken, Hamami Oglu ihsan, 
Said Faik Abas1yamk, Bedri Rahmi Eyiiboglu, Asaf HiUet Celebi, 
Mecdi Devrim~ !lhan Berk, Faik BerQmen, Arif ve Abidin Dino, 

Yusuf AhiSakh ve daha bir <;ok imza ve resimler. 

Bursa Vilayeti Mustafa Kemalpa~ 
lH I Bel~iye&inden : 

Mustafa Kemalpa~a Beledlyes! tarafmdari sthhat l~erlnde kullan!lmak iizere 
blr aded etilv makinesl ekslltme usullle mubayaa edllecektlr. 

1 - Eks!ltme 5 b!rlnclklnun 939 tarihlne musadlf salj giinil saat 14 te Be• 
ledlye Enciimen!nde yapiiaeaktir. 

2 - Etiiniin muhammen bedell 1400 J!radir, 
3 - Ekslltmlye l§tlrak edecekler % 7,5 depozito ve !haley! miiteaklb % 15 e 

lbla~ edllecekt!r. 
4 - ~artnamey! giirmek lstlyenler M. K. P. Beledlyeslne miiracaat etmelerl 

JlfLn olunur. (9796) 

Mide, Barsak ve t~ hastahklan 
muayenebanesi 

:3 Birincikilnun 1939 
, __ _ - - ---
GRiPiN 

Ba§, Di§, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kmkhk ve biitiin agnlannlZl derhal keser 
lcabtpda g iinde 3 ka~e alonabili r. Her yerde pullu kutulan 1srarla isteyiniz. - ·- --

Vekaletinden : Ziraat 
- - -

Pulluk, Diskharo ve Mibzer Ahnacak 
Zlral komblnalar lhtlyaCJ l~ln kapa!1 zarf usullle 30 aded M!bzer, 15 aded 

5 D!skll, 15 aded 5 Disk!! pul!ukla 30 aded Diskharo satm almacaktrr. 
1 - Mibzerin beherlne 675,5, Dlsk!i pullugun beherlne 600, 6 Dlskll pullugun 

beherlne 750 ve Dlskharonun beherlne 350 Ura klymet tahmln edllml~tlr. 

2 - ihale 14 blrlnclkanun per~embe giinii saat 15 te Ziraat Vekil.letl b!nasmda 
miite~ekkll Satmalma Kom!zyonunda yapJlacaktir. 

3 - 30 aded Mlbzer !~in 1519 llra, 15 aded 5 Diskll pul!uk !~In 675, 15 aded 6 

D!skll pulluk !cln 844 ve 30 aded Dlskharo !~In 788 lira muvakkat temlnat 
verilecektir. 

4 - Bu maklnelere ald !dar! ve fennl §artnameler Z!rai KomblnaJar Mii
di.irlUgUnden paras1z olarak verillr. 

5 - isteklllerln kapah zarflar~m 14 blrlnclkfLnun per~embe saat 14 e kadar 
Kon!ISyona vermelerl ve saat 15 te 2490 saylll kanunda yaz1h vesikalarla birllkte 
Komisyonda haz1r bulunmalan. (7906) 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
Ticaretbaneleri 

Pazar giinleri a~1kbr. 
Merkezl : Bahc;ekapr. 

~?ubelerl: Beyo§lu, Karakiiy, Kad1kHy 

istanbul Valiliginden : 
Bu ders ylll ba~mdanberi gonderdlkler! raporlar Maarlf Sagllk kurulu tara

fmdan kabul edllmemesinden dolayl vazlfeler!ne avdetlerl kendilerlne teblig 
olundu~u halde el'an odevlerlne ba~lam1yan Slllvrl Merkez Blrlnel okul il~
retmenlerfnden Leman i:Iter. Uskiidar 19 uncu okul ogretmenlerinden LAmJa 
Saraco~lu ve BakirkQY 3 iincii okul ilf:retmenler!m!en F!kret Berkln 6 gun 
zarfmda Ulm!zdekl Odevlerlne ba§lamadlklan takdlrde lstlfa etmi~ say1Iacaklar1 
!!lin olunur. (9963) 

Dr. Y. Hallacyan 
Taksim ( eski Talimhanede) Ab

diilhak Hlimid caddesi, Sabiha. 

TURK TiCARET BANKASI A. S. 
No.4 

istanbul asliye 3 iincii hukuk hiikim
liginden: 

Istanbul Vak1flar Ba§miidiirliigu ta -
<"afmdan Haskoy Ke~ecipiri mahalle • 
sinde Cami sokal!Inda 34 No. da Mah -
mud aleyhine a~1lan tashihi kay1d da
vasmda: Milddeaaleyhin sekiz sene ev
vel mezkilr ikametgahi terkederek git
tigi, yenisi de belirsiz oldugu cihetle 
usuliin 141 ve 142 nci maddelerine tev· 
fikan ilanen vaki alan tebligata ragmen 
dava arzuhaline cevab vermedigi ci -

hetle muhakeme giinii olarak 27/12/939 

tarihine musadif ~lll'§amba giinii saat 14 
tayin edilmi§ oldugundan muayyen o
lan mezktlr tarihte mahkemede bizzat 

ve yahut bilvekale haZir bulunmadi!!I 
takdirde hakkmda gtyab karan ittihaz 
olunacag1 teblig olunur. (22363) 

istanbul asliye ii~iincii h ukuk mah -
kemesinden: 

Zeliha tarafmdan, Be~ikta~la Uzunca
ova caddesinde 62 No. da mukim iken 
bali h=r ikametgalunm belirsiz oldu
gu taayyiin eden Halil c':)zcgn aleyhine 
mahkemenin 938/1983 No. h dosyasile 
a~1lan bo§anma davasmm yapt!an mu
hakemesi neticesinde: Kanunu medeni
nin 134, 138 ve 142 nci maddeleri mu -
ciblnce taraflann bo§anmalanna ve 
Halilin bir sene miiddetle evlenmeme
sine ve her iki ~ocugun hakk1 velayeti
nin anaya tevdiine 29/9/939 tarihinde 
karar verilmi§ ve verilen hiikmii havi 
ilam mahkeme divanhanesine talik e
dilmi§ oldugundan tarihi il~ndan itiba
ren on be§ giin zarfmda M. A. Halil ta
rafmdan temyizi dava edilebilecegi teb
lig makamma kaim olmak uzere ilan o
lunur. 

Sahib ve B~uharriri: Yanua Natli 
Umum! ne.,-!yat1 !dare eden yan ifleri 

MildV:rii: Hikmet Miinil VIgen 

Cumhuriye' Matbaan 

Her 

KURULU~ TARiHi 1919 

Tamamen yabnlm1~ sermayesi: T. L. 2.200.000 

Merkezi : A N K A R A 

muameleleri • nevi 

Dahilde ve haricte muhabirleri vard1r 

T elgraf adresi : 

Umum N.iidiirliik: Ti.iRKBANK 

~ubeler : TiCARET 

I 


