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ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Mualllınlerin ft mektep taleltesinln en kuvvetli ,.ar

dmıcısı, çocu~ erı zengin kütüphanesidir. Çocuğunu se

'ff?l her babanın yavrusuna verebileceği en gQzel hedi:re
dir. Müessesemiz tarafından nşedllmtsttr. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

SULH TEKLiFiNE CEVAP 
Devamlı Sulhün ilk 
Şartı Fiili Teminattır 

HUKOMETIN BiR KARARI 
ithalat ve ihracat için 
Birlikler Kuruluyor 

,. ___ .. _........_.-- -~---~ ... 

Hükiimet Gıda Maddeleri Satın 
Alarak Stok Vücuda Getirecek 

Ticaret Vekili 
Yeni Kararları 

izah Ediyor 
Ticaret Vekili Nazmi Topçu

oğlu, bayram münaıebetile teh
rimize gelmif ve kenqisile görü· 
fen bir arkadAfımtza muhtelif 
ticari meseleler üzerinde mühim 
beyanatta bulunmuttur. 

Vekil beyanatmria, hükı"tmı<>tin g:ı. 

. .. 
latanbul limanındaki ihracat faaliyetine ait bir görünüf 

lngiliz avcı tayyareleri ile fiddetli bir muharebeden sonra lngiliz topraklanna düşürülen 
bir Alman bombardıman tayyare•i (mitralyöz ate1inin açtığı rahneler reırimde görülüyor) 

da maddeleri :-toku vüı;ude gP.1 irmek 
kararında olduğun:.ı, ihrac.ıtımızın 

teşkilatlandırılması için ihra.!Eı t bir
likleri kurulacağını, AmerikP ile ti- ,-
cari münasebetlerimizin ~ev.sil im
kanlarının arandığını, Almanya ile e. 
konomi münasebetlerimizde yPni hiç 
bir hareket kaydedilmediğini söy1e. 

Churchill Diyor ki=, 

MU N i H 
Suikastının 

Manası 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

S uikaşt, daiına ter&den 
doğa.n bir ıikısülimel ve 

iia.Jk tabaıkalan anamda.ki bü
,1iik botnutauzluiun bir ifadesi
dir. 

T ari1ıteki auilia.stleri tetkiJC e. 
diniz: Bmılamı çoğu ya zalim 
&ükinndarla.ra ve yahut zulüm 
Ye fiddet kullanan devlet adam
luma ka.Jlı yapılmıftrr. Çünkü 
zulme, dehtete ve teröre daya
nan rejimler daima halle araaı:n
da bo,nutsuzluk yaratır ve bu 
bo,nubııuzluk ha.zan bir suılcaste, 
hann bir isyana müncer olur. 

Bu bakıından Münihte tertip edi
len suı1cast Almanyanın güç vaziye
tbıi anlatan bir ışık vazifesinı gör
!XlÜ~ür. Bu suikast teşebbüsünün fa
ili, ne Almanların iddia ettiği gibi 
İngilizler, ne de İngilizlerin ortaya 
sürdükleri :faraziye mucibince Al
rnanyanın gizli polis teşkilatıdır. Bu 
suikast, Almanyadaki terör rejiminin 
bir aksülameli ve umumi hoşnutsuz
luğun bir üade ve tecellisidir. 

Filhakika Almanyanın güç vazi
yeti harp halinde bulunan bir mem
leket için çok :fecidir. Almenyada 
liitler rejiminden memnun olan yok 
gibidir. 

Hitler büyük sanayicilere ve orta 
cınıfa dayanarak iktidar mevkiine 

(Sonu Sa: 6, Sü: 6) 

Buhran, Hafifledi 

Holanda ve BelçiKa<la 
Bulunan lngilizler de 

Memlekete Dönüyorlar 
Holanda Hükumeti, Dün de Bazı Müstahkem 
Mmtakaları Daha Sular Altında Bıraktı 

Pa.ris, 12 (A.A.) - Cümhurreisinin, Belçika Kralı ile Holanda 
Kraliçetıl.nin mesajına verdiği cevapta, bu mesajın yüksekliği ve 
ualeti Fransa tarafından fevkalade takdir edildiği, çünkü hiçbir 
milletin F ranaa kadar sulhperver olmadığı ve hiçbir milletin Av
napa sulbü namına onun kadar fedakarlığa katlanmadığı söylen
mektedir. Mesajda deniliyor ki: 

miş ve İngilfalerin bi:ı:den mühim 
miktarda mal alacaklarını ilave et
miştir. Nazmi Topçuoğlunun muhte
lif mevzulara temas eden bu beya. 
>nahzu-ıoiıd• oliuyaoaksınız: 

Gıda maddeleri •toku ~ 

"- Hükumetimiz yurdun ihtiyaç. 
lanru nazan dikkate alarak muhte
lif mahsu18.tın kıymetlerinin düş

mesine mani olacak mühim tedbirler 
almaktadır. İlk olarak memleketin 
her tarafında henüz müstahsilin ve 
mutavassıt tüccarın elinde bulunan 
gıda maddelerinden bir çoklarını hiL 
kumet hesabına satın alacaktır. th. 
racına müsaade edilen maddeler 
memleket ihtiyacından fazlasını teş
kil edeceği için bu suretle gelecek 
istihsal yılının sonuna kadar halkı
mızın yüksek fiyatla uhire tedariki
ne mecbur kalmaması temin edile
cektir. Vekaletçe düşi.inülen bu ted
birin tatbikatı için her mıntakada 
:rnebzulen bulunmakta olan toprak 
mahsullerinden fasulye, nohut, pi-

( Sonu Sa. 6 Sil 1 ) 
"Fransız milleti, bütün milletler --------------------

arasında adil ve devamlı bir sulh --...-.....-~~~~..,, 
temini imkanlarını hüsnü suretle 
kabule amade olduğunu yine tekrar 
eder. Fakat, ancak adalet esasına 
müstenit bir sulh devamlı olabilir. 
Şu halde, sulhtin tesisi, istikbalde, 
bütün milletlerin hürriyetine hür
met hususunda ınüsbet garantiler 
verildiği nisbette imkan dahiline gi
rebilir. 

Yeni Tefrikalarımız 

İnsanların endişeden veya ıstırap
tan kurtulmaları için, bundan böyle 
hakka karşı yeni suikastler yapılmı. 
yacağından emin olmaları lazımdır. 
Adaletsizliğin za!erini tasdik eden 
her hangi tarzı hal, Avrupada ancak 
gelip geçici bir sükanet yaratabilir. 
Tehdide maruz bütün milletlerin 
müştak oldukları bu sulhün lehinde 
veya aleyhinde karar vermek, artık 
Fransaya değil, Almanyaya düşer.,, 

BEBEK 
Yazan: Aka GÜNDÜZ 

8Behel{, .Aka Gündüz'ün Tan okuyucuları için hazırladığı ne-
. fis eserin ismidir. Daha ilk satırlarından itibaren sizi heye

canla ~aracak ve sonuna kadar zevkle sürükliyecektir. "Be· 
bek" tefrikamızı takibe şimdiden hazırlanınız. Bayram erte
si neşre başlıyoruz. 

=============- lngilizler ayrılmağa batlıyorlar 
~ ........................... ...._. Artık Söylüyorum! 

t Amsterdam, 12 (A.A.) - Holan-
BA YRAMINIZ dadaki İngiliz konsolosluklardan 

KUTLU OLSUN! 
TAN, şeker bayramı münase. 

betile yann ve öbür giln çıkını-

yacak, perşembeden itibaren 

neşir vazifesine devam edecek~ 

tir. Okuyuculanmızın bayramı~ 
nı tebrik ederiz. 

bir tamim almışlardır. Bu tamimde 
Holandada kalmaları için hususi bir 
sebep mevcut olmıyanlann İngilte. 
reye avdetleri tavsiye olunmaktadır. 
Nakliyat için her türlü tedbirin alın
dığını ilaveten bildiren bu tamimde 
Holandada kalacak olan İngilizlerin 
de daha sonra İngiltereye gönderil
meleri mümkün olabilecekse deşim. 

._. • • • • • • •,,,,, .~, • •• • • •• _.... dilci gibi hususi bir vapurla seyahat 
( Sona Sa. 6 Sü • .f ) 

1 ı •, ı l ı ı • 

eN azi casusu olmuış bir İngilizin bu şayanı dikkat itiraflannı 
perş~mbe gününden itibaren neşre başlıyoruz. Tam altı sene 
Almanya hesabına çalışan bu casusun bütün dünyada hayret 
uyanchran ifşaatını bayram ertesinden itibaren Tan sütun
larında takin ediniz. 

PerşembeGünüTANda 
~~~........_._...._, 

Nazi Rejimi ile 
Bitler Ezilecek, 
Mahvedilecektir 
"Holanda ve Belçikanın Akibeti de lngiltere 
ve Fransanın Zaferi ile Tahakkuk Edecektir" 

Londra, 12 (A.A.) - Amirallik Birinci Lordu Churchill, bu ak
tam radyoda bir nutuk söylemiştir. Churchill, Büyük Britanyanm 
harbe mani olmak için her teyi yaptığını, birçok teyler kabul et
tiğini, fakat timdi harbin içinde bulunduğunu anlattıktan aonra, 
lngilterenin dütmanı usandınncaya kadar bütün vesaiti ile harbe 
devam edeceğini tebarüz ettirmi~tir. 

Churchile, Chamberlain ile her ı-

zaman mutabık olmadığını, :fakat o-1 •••············ nu tanıdığını ve Chamberlainin sulh 
için nasıl inat ile çarpıştıysa, zafer 
için de çarpışacağını söylemiş ve sö
züne şöyle devam etmlştir: 
"Şunu mutlak bir hakikat olarak 

teliıkki edebilirsiniz: Ya Fransa ile 
Büyük Britanyanın modem dünya.. 
da hikmeti vücudünü teşkil eden 
her şey bitip gidecek, yahut nazi re
jimi ve Hitler ezilecek ve malıvedi.. 

lecektir. 
Müttefikler kendilerine bahşedilen 

10 hafta müddetten memnunıyetle 
istifade etmişler, hazırlıklarını ta
mamlamışlardır. Bu vaziyet, cnları 

büsbütün başka bir mevkie koymuş 
bulunuyor. Zira, şimdi çok daha 
kuvvetli ve daha iyi hazırlıklır:iırfar. 
Hava müdafaaları ıslah edilmiştir. 

Hava kuvveti şimdi daha büyüktür. 
Deniz harbi memnuniyet verici bir 
tarzda inkişaf ediyor.,, 

Churchill bundan sonra atiye olan 
itimadını ifade etmiş v~ Almanyanın 
insaniyetperverliğinden dolayı şim
diye kadar İngiltereye luymadığln_ 
dan bahseden Göring'in sözleriyle 
istihza etmiştir. ChurehilJ. "insani. 
yetperverlikleri bunn kuvvetliler 
hakkında tatbik etmelerine mani olu
yor,, demiş ve İtalyanın bitarafh_ğını. 
Türk - İngiliz - Fransız muahedesinin 
ehemmiyetini zikrettikten sonra Sov
yet hükümetinin şarka doğru ilerle-

EN SON DAKiKA 
Amsterdam, 12 (A.A.) - Dün ak

şam bazı mıntakalarda inkıtaa uğ

rıyan telefon mükalemcleri bugün 
tekrar düzelecektir. Amsterdamın 

deniz limanı olan DıJmuıdcn akşam 
bütün gemilere kapanacaktır. Gemi
ler limana girmek için sabahı bek· 
liyeceklerdir. Başvekil yarın saat 
13 de radyoda bir nutuk söyliyecek 
ve endişeleri izaleye çalışacaktır. 
Telefon muhaverelcrinin dün akşam 
ki inkıtaı, Holanda nazi partisi ta
rafından yapılan gayri meşru bir 
hareket şayialarına atfedilı) or. 

Müteaddit subayın bu hareketten 
suçlu olarak tevkü edildikleri riva
yetleri tekzip olunmakla beraber, a
lınan tedbirlerin haklı olarak ittihaz 
edildiği görülmektedir. 

• 
Brüksel, 12 (A.A.) - Brükseldek:i 

Alman elçisi salı günü Holanda · kra
liçesi ile Belçika Kralı tarafından 

gönderilen telgraf muhteviyatının e
saslı surette tetkik ediimekte oldu· 
ğunu bu sabah Spaak'a bildirmiştir. 

Tan, mııkinesindeki hususi tertibat sa
yesinde bu sütunda her gün en son da
kika gelen haberleri verecektir. Haber 
olmadığı gün ·bu kısım boş kalacaktır . 

<Sonu Sa: e. Sil: 8) .............. . 
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lsuG[ill 
Sulh Teklifine 
Cevap 

Yazan: Ômer RıllG DOCRU L 

H olanda ile Be~~ika hükümdar. 
lan birkaç giin önce iki mu

harip taraf arasında tavassutta bu. 
lunmak ve harbin a:ııami '}iddeti bul. 
ma~ından önce harbe s1>n vermek i
çin muharipler ara.;ınd~ ıınlıt~mn ze. 
mini bulmak istedkıcrini Sö!-·lemiş

Jerdl. 

TAN 

~ 

Suikastin, Yahudilerin 

Eseri Of duğu Söyleniyor Belçika De Ho1antlanın bu teşeb. 
biiste bulunmalan son derece mani. 
dardı. Çünkü bugiin bu iki devletin 
bitaraflığı da tchlik'!dedir. Gerçi Al
manya, bu iki devleti çiğnemek Iik. 
rinde ve a:mıinde olduğunu heniiz 
göstermiş değildir. Bilakis, Almanyn, 
son dakikaya kadar, hep bu bitaraf. 
lıita !!llygı göstereceğini söylemektt" 
idi. Fakat tehlike mevcuttur. Ve 
Holanda ile Belçika, bu tehlikey! his-
1ettiklerl için dakikn kaybetmeden 
ha7.1Tlanmakta ve tehlikeye karşı 

koymak için ne lazımsa yapmakta. 
dır. 

Berlin, 12 (A.A.) - Hitler dün/ 
sabah suikast mahalli!li ziyaret et
miş ve tahkikatın seyrinakkında hu
susi tahkik komisyonu şefi.ndc..rı bazı 
malumat almıştır. 

Ba bakımdan bu bitaraf devldle
rin muharip fa:raOan nzlaştırmak i
~n esne lltılmalannın bir seliebi de, 
yangını, kendi yurtlanna da siraye.~ 

etmeden evvel söndürmektir. 

Belçika De Hola.ndanın tavassut 
teklifine mukabil, İnJrlltere, sulh tek.. 
Dfierlnl Almanyadan beklediğini söY
JemJı Te Almanya tarafından vuku 
bulacak teklifleri takdime tavasmt 
edildiği takdirde bunlan tetkik ede· 
eeğinl anlatmıştır. 

Fransa tarafından ft'f't,en cevap 

da a~ğoı yakan ayni mealdedir. 

İngiltere ile Fran!!a, sulh şartlan. 
111 daha linceden llln etmiş oldukla. 
niçin Almanya bunlara vakıf bu
lunmaktadır. Bu şartların en mühim. 
m.1, milstakil Lehtstanı yeniden kur. 
mak, tecavüz ııtyasetint kökünden 
kaldırmak, milletlerin humr için· 
de yaşamalanna imkan verecek va. 
zlyeti ha7.1rlamak, ve bütün bunları 
temin edebilmek için sözüne gilveni. 
lir, taahhütlere hürmet eder bir Al· 
__ ;..:.,a ~.J-:1-..h __ ,.: :1 .... L- ..... JacTnn\ftlr. 

- Acaba Almanya, bu şartlan 

Yahudileri itham 
Münib. 12 <A.A.) - jMatbuat Bur

gerbran birahanesi suikastile ıpeşgul 
olmıya devam etmekte ve bu suikas
tin manevi mesuliyetini daha şimdi
den tamamile beynelmilel Yahudilik 
hareketine yükletmek mümkun ol
duğunu yazmaktad1r. Polis tarafın
dan yapılan araştırmaların neticeleri 
şimdiye kadar malum değildir. Gesta 
po teşkilatı mühim bit izin üstünde 
bulunduğunu ve yakında bazı ifşa
atta bulunabileceğini ümit ettiğini 
bildirmektedir. 

ltalya Krahnın Y il 
Dönümü ve Fransa 
Tunus, 12 (A.A.) - İtalya kralı ve 

Habeşistan impuatoru Viktor Ema
nuel'in yıldönümü münasebetile 
İtalya konsolosluğuna Fransa 
ve Tunus namına temennilerde bulu
nulmuştur. Kilisede resmi memurlar, 
Fransız ve İtalyan muharipleri huz:u. 
rile dini A}"İ!l yapılmI§ ve kilise içi
ne Fransız - İtalyan ve Tunus bay
rakları asılmıştır. 

Kral ve Faşist marşını milteakıp, 
Marseyycz ve Tunus marşı çalınmış
tır. 

Meksika Bitaraflığını 
Temin Eden Kanun 

kabul ederek ıullıc yanaşır mı? Meksika, 12 (A.A.) - Resmi gaze.; 
Almanya bugiin hakikaten müş. te, Meksikanın bitara!Iiğını sağlam-

laştıran bir kanunun metnini neşret
kUI vaziyettedir. Çiinlı.ıl a.c;kerlik mektedir. Kanun muhariplere ait tah 

bakımından hiç te iyi veya ümitli telbahirlerle silahlı vapurlan Mek .. 

nziyettc değildir. Bilakis Almanya sika sularına ~rmclerini ve muha
a.,kert bakımdan bir çıkmaz içinde- riplere ait deniz tayyarelerinin Mek. 
ıtir. Zaman Almanyayn dei(l, müttc- sika arazisi üzerinden uçrnala.nnı 
fik1ere hizm<"t etmekte ve müttefik. meneylemektedfr. 
ler günden güne kuvvetlenmektedir- Diğer taraftan reisleüinhur bir ka-

lcr. rarname neşrederek silah ve patlayı-
Diğer taraftan Almanyaya karşı cı nuıddeler kaçakçılığı yapanlann 

tatbik olunan iktısadi abJoka, tesi- bundan sonra 10 • 15 sene hapis ce
rlni gösteriyor ve bu tesir günden zasına çarpılacaklarmı bildirmiştir .. 
süne artıyor. 

Yugoslavyada Benzin 
Sarfiyatı Tahdit Edildi 
Bel~at, 12 (A.A.) - Nazırlar 

meclisi tarafından neşredilen bir ka
rarname ile benzin sarfiyatı ve mo
törlü vesaitin seyrüseferi tahdit edil
miştir. 

Garp cephesinde Alman topçulan 

Garp Cephesinde Sükunet 

ManştaBir Vapur 
Bir Tayyare 

Hücumu Atlattı 
Londra, 12 (A.A.) - Reuter Ajan.. 

sı bildiriyor: 
Bir hıgiliz limanına gitmek üzere 

Manşa doğru haıoeket eden ve i~de 
100 k>War .)tn~1 buluı.ı.aıı bir Frarun'% 
vapunına, bir· nazi tayyaresi tarafın
dan iki bomba atılmıştır. Bombalar 
vapura isabet etmemiş, denize, ge
minin yakınına düşmü§tür. Yolcu.. 
lardan biri, bu bombıtlardan birinin 
20 yarda uzağa düştüğünü söylemiş
tir. Tayyare görünür görünmez süva
ri geminin süratini arttırmıştı. 

Sahilde alarm işareti verilınişti. 

Hemen hemen ayni zamanda topçu
lar ateş açtılar. 

Yolculardan diğer birt, bir İngiliz, 
tayyarenin geminin tam üstünde 12 
bin kadem yükseklikte dolaştığını 
aöylemi§ ve demiştir ki: 

"Alınan pilotunun, tepemizde uçar
ken, üstümüze çullanmağa hazırlan
dığını sezer gibi oldum. Bizimle, na
zi tayyaresi arasında uçan üç tane 
Fransız veya İngiliz tayyaresi, onun 
bu maksadına miini oldular. Mitral
yöz kurşunlarının havada çıkardığı 
takırtılan gemiden mükemmelen 
işitiyorduk.,. 

Diğer bir yolcu da: "Çok heyecan
ı bir manzara· idi,, diye anlatmıştır. 
Gemide hepimiz şayanı hayret bir 
sü.k:U.net gösterdik. Güvertede bulu
nan bir cak yolcular. taarruza uğra.. 
dığımızın farkuıa bile varmadılar.,. 
Parise gelen lngiliz askerleri. 

Paris, 12 (A.A.) - Bu sabah bir 
tabur İngiliz askeri Parise gelmiş 
ve Lyon gannda Paris halkı tarafın
dan alkışlanmıştır. 

Cephede •ükiinet 
Paris, 12 (A.A.) - Havas AJansı 

askeri vaziyet hakkında şu maluma
tı veriyor: 

Birçok t.ahminlcre göre, Alınan 
kıtaatının bitaraf memleketler hu. 
dutlarında yaptıklan tahşidata ve 
Siegfried hattı üzerindeki mevziler
de külliyetli takviye harekatına rağ 
tnen, dün cephenin heyeti umumi
yesinde tam bir sükunet hüküm sür
müştür. 

Sovyetlerin 
Finlôndiyadan 
Talepleri 

---0-

Leningrat Karşısında 7 

Fırka T ahşit Edildi 

Mübarek 

r 

Bayramlar 
Olsun! 

Yazan: B. FELEK 
- Oo! Hoş geldin, safa geldin! 
- Hoş bulduk birader. Bayramı 

şerifin müharck olsun! 
- Teşckkiir ederim. Allah nice 

nice senelere yetiştirsin! 
- Kardeş! Seni severim.. Sevdik. 

terimi de bayramda ziyaret etmeden 
Stokholm, 12 (A.A.) - Helsinki- geçemem. 

den alınan bir telgrafa nazaran Mos.. - Eksik olma! Gözünü seveyim! 
kova müzakereleri etrafında Finlan. Şekerden buyur! 
diyada hüküm süren nikbinlik Mos. - Teşekkür ederim. Acaba ne al. 
kovadan verilen haberler üzerine sam? 
şiddetle sarsılmıştır. Sovyetler, Fin- _ Ezme iste?' misin? 
landiya mukabil tekliflerini hali ha- - Hayır! Ne ezmeyi severim; ne 
zırdaki ~ekiller.ile kabul edemiyecek- eziJmeyi! Dişlt bir adam olmadığım 
lerini ve Sovyetler İttihadının Fin. halde hayılınm akidenin tazesine! 
landiya arazisinde bir deniz üssü ta- _ Nelisini seversin? 
lebinden vaz geçmiyeceğini bild.id- :..... Nanellsini! 

yorlar. - Amma yaptın ha! Nanen akide 
Sovyet şeflerinin, Sovyet talepleri de yenir mi? 

hakkında yeni bir muhtıra hazırla- _ Keyif bu ya! Ben naneli akide 
I dıklan söyleniyor. Bu muhtıranın bu severim. EIAlemin yediği nane gö:ıil.. 
, gün hazır olınası muhtemeldir ve Pa- ne batm~n: da benim naneli akideye 
asikivi'nin hükumetinden talimat al- ilişirsin be kardeş. Seni de anlıyama
ma.k: üzere Helsinkiye avdeti icap e- dım kH 

decektir. - Gficenme gözünil seveyim! Bay.= 
7 fırka tıahf it edi.lmi' ram günfi akide için blıblrimizl mi 

Moskova, 12 (A.A.) - Dün Finlan-[ kıraca~z? 
diya murahhaslarının yalnız Sovyet - Yoo! Blşa! Onu demek istemi. 
tekliflerini reddetmekle iktüa etmi. yorum! 
yerek huduttaki kuvvetlerinin mik- - Zaten bayram dediğin darfm. 
tannı arttırmak suretile itilAfgiriz- lann banşması; kusurların affedil. 
ilklerini takviye ettikleri sırada mesi, yorgunun dinlenmesi, fakir 
mevzuubahs olmuş olan yedi Fiiılan- gönüllerin şenlenmesi, çoluk çocu
diya fırkası Leningradın karşısında ğun eğlenmesi i<:İn yapılmıştır. 
Carolien berzahında toplanmıştır. - YanJ. bayramın ... * =- Uzatma! Sana bayramın cem.a: 

Helsinki, 12 (A.A. l - Tass ajan- ziyülevvelini anlattım. İşte o kadar! 
mım beyanatı ve Finlandiya Harici. - Gerçek haklısın birader! Evvel. 
ye nazınnın cevabı Moskova görüş.. ki giin söyle çnşıdan geçtim; maşaL 
meleri neticesinde, müzakerata kafi Jah ufak, bilyiik bütiin esnaf çalışı. 
bir esas bulunamadığından, bu mü- yordu. Dükkôn1ar dolup dolup boşa. 
za.kerelerin umumi mevzular etrafın- hyor. Doğrust1 ~e,•indim. 
da cereyan ettiğini göstermektedir. - Öyledir ya! Bayram deyfp ge~ 
Bir Fin gemui mulKl.dere edildi memeli! nu sade bir dint anane de-

Helsinki, 12 (A.A.) - Finlandiya i?fl, sade bir fçtimai tasfiyei hesap da 
bandıralı 2430 tonl~k Airosto vapu- değil, mfikemmel bir ekonomi 1ı9l'&
rtı Aaland adaları civarında bir Al- ketfdir. Sekerciler, bnşta, elbfsecner; 
man harp gemisi tarafından muaye.. <:ıımaşır<'ılar, kunduPacılar, şapkacı.. 
ne edilmiş ve Swinemunde'ye gö- lar, tuhafiyeciler, sfoemat"ılaT, şo. 

tiil'ülınüştür. Bu vapur, sellüloz yük- f'ôrler, hulnsa geniş bir ticaret mu. 
1ü olduğu halde Finlandiyadan 'A.. biti bayramdan istifade eder. 
merikaya hareket etmişti. Bu mi.ısa- - Doğru söyliiyorstm! Yani şu 
dere Alınanyanın Finlandiya gemile- demek 'i; bayram bir lüzumlu tey .. 
rini İsveç kara sulanndan Şimal de- dir. 

niıine geçirmek istemediğini teyit - Öyledir. Hem içtimai. hem ah.: 
eylemektedir. 1Akt, hem lktuıadi faydası vardır 

reyan etmemiştir. 

F rannz tebliği 
Paris, 12 .A.A.) - Umumi karar. 

gahın tebliği: 

Gece cephenin muhtelif noktala
nnda bazı baskın hareketleri olmuş
tur. 

Bir .Alman vapuru 

- Bayramda ne yapacaksın? 
- İki giin bayram gazeteler ça-

lışmaz. Biz de dinl<"niriz. 
- Aman öyle ise bana anlatıver, 

ne olup ne bitiyor? 
- Nerede? 
- Nerede olarak, Avrupada! 
- Manzara m: Holanda ile BelçL 

ka bir Alman t<>cavfü:iinden Jrnska
lanı:rorlar: hudutlannı kapattılar; 
müdafaa tertibatı alıit!ar. 

- Ynprır mı d<"rsin? 

- Kimisi, İngiltereyi yııkrndnn 

Amerikanın ıilah aınbargosunu 
kaldırması fse, Almanyanın ha11pten 
nınza.ffer çıkmaııma birbir imkan 
bırakmamıştır. Miitt-P.fikJeıfo silah 
Ustilnlüğü mtitemad:yen artacak ve 
JOnunda bu fnikiyct harhJn mukad. 
llerah üzerinde en kati rolü ifa ede
eektlr. 

Yalnız Sarre'ın birkaç kilometre 
garbında, ayni nehrin birkaç kilo
metre şarkında 2 Alman keşü kolu. 
nun bir çıkış hareketi yaptığı haber 
veriliyor. Birkaç m itralyöz "lteşı ol
muşsa 'da, hakiki bir muharebe ce. 

--------------------,;__------...:.....------------~---------------------=-----~~~ 

Santiyago de Şili, 12 (A.A.) · 
Zahire ve bilhassa buğday yüklü o
larak Hamburga giderken 19 eyl.G.lde 
Talca Huanda iltka eden Alman ban
dıralı Toucoma vapuru, 10 teşrinisa
nide, Almanyaya müteveccihen bu 
limandan ayrılmıştır. 

tehdit için Ho lnndayı çiğner diyol'. 
Kimisi de "hörlc bir hareket umu.. 
lan netireyi vermediği halde hem 
Holanda . V<> Relçikımın 7 • 800 bin
den asağı fllmıyan km•Yetlcrinin de 
Almanlal'a lrnrsı harhctmesini. hem 
de bitaraf dünya mcmfoketlerinin 
Almanlar ale,•hine tamnmiJe nönme. 
sini intııç edehilir. Onun için böyle 
bir sev yapmaz" db·orlar. 

so.,.,.et Birlifinfn ise, Almanya 
hMabıııa harbe girmiyeceği kati bir 
111rette anlaşılmıı bulunuyor. 

O halde Almanya fırııatı ganimet 
ltfterek, sulh tavassutundan istifade 
eder mi? 

Zannetmiyoruz. Çünkil Almanya
ia hüktlni stıren zihniyet, hala teca. 
ris zı"lıniyetidir. Ve bu zihniyet 
kalkmadıkça sulh ynpılam1yacaldır. 

Alman Kimyagerleri 

Nobel MükCifatını 
Reddettiler 

Bern, 12 (A.A.) - Bund gazete
sine göre, 1936 ve 1939 Nobel kim
ya mükafatlarmı kazanan Alman 
profesörlerinden Kuhn ve Bute.. 
nandt bu mükafatları reddetmişler. 
dir. 

~ 
Almanyada Bir Beledfye 

Reisi Kurşuna Dlzfldt 
Berlin, 12 (A.A.) - Eski Brom

berg belediye reisi Barciszeskl. har
bin ilk günlerinde bu şehirde Alman
ların katledilmesinden mesul tutul
duğu için kurşuna dizilmi:;;tir. 

~-...;.---=-......;.~-=_...;.;.,_~_·~CD ·JflD;tJlttltDlm 
Her Hitlerin ~n ia(işareleri. ıırcuında Garp cep
huinde muvallak olunamaaı'ğı takdirde ne yapı
lacağı da uzun uzadıya tetkik edilmif &Je o zaman 
:Alman kuvvetlerinin Ren nehrinin •ol kıyısından 
•ağ kıyıaına ncıkli nretüe bu hattı tutmaaı lazım 
geleceği ve bu takdirde hükumetin de Miinih 

• 

anlaşması dairesinde ıulhe teşebbüs etmesi icap 
ettiği, la'kat bunrm, Danzigi Almanya ilahi/inde 
bırakacak bir sulh olması iktiza ettiği neticesine 
vanlmıflır. Führftr, vaziyet bu mahiyeti aldığı 
takdirde çekilmek kararını vermekle tereddüt et· 
miyeceğini de ilave ettiği için Naziırtler, onıın de
mokra8ilerle sulhü kolaylaftırmak için bu feda
karlığı ihtiyar etmekte tereddüt etmiyeccğine 
inanmaktadular. v 

* Her IDtler, Rusya'nm kendi lehinde harbe girmek iste. 
mediğini ve onunla askeri bir ittifak akdlne taraftar 
olmadituu, ona tayyareleriyle n tahtelbahirlerile yar. 
dun etmek istemediğini anladıktan sonra Moskovada. 
lı:i maslahatgüzan vasrtasiyle Alman ihtiyat kuvvetle .. 
rinin yıpranması takdirinde '1{ızıl gönil11ülerden müte. 
şekkiJ bir seferi heyetin" Almanya'ya yardım i~fn g<in• 
derileceğine dair s«Sz almak istemiş fakat Stalin ha 

• 

• 

• 

)'Olda da bir söz vermeyi kabul etmemiştir. 

* Pari&teki kanaate göre, Almanyanın HolanJaya 
karşı giri~eceği söylenen istila hareketi tahakkuk 
ederse, bu, umumi bir taarruz ifareti olacakhr. 
Çünkü, Almanyanın bu mretle Holandayı lngil
tereye karşı hava veya denizaltı taarruzlan için 
bir köprü olarak kullanmak isteyeceği meydan. 
dadır. 

* Ambargonun kaldın1'maın i.izerlne, Amerikndnn fngı1 • 
tereye miihim miktarda tayyare nakliyatı bnşh:yac:ık. 
tır. İngili:r. amira1hğı, bu nakliyatın nlman tahtelbahir. 
leri tarafından izaç edilrnrmesi için yeni ''e fe,·knlade 
tedbirler almak liizumunu hissetmi!';tir. T:ı:rvarelcri ha. 
mil vapurlar, birkaç zırhlı ve muh;ibin r~f~katinde ve 
büyiik bir hafile halinde hareket edeceklerdir. Ayrıca 
bir de tayyare gemJsi bulunacaktır. 

* Romaya gidceği söylenen Mare,al Göring, bu •e-
yahatini tehir etmifti1'. Ancak, •aliihiyettar bi,. 
Alman mümes•ilinin pek yakında ita/yaya gönde. 
rileceği ve Alman hükumetinin talimah dairesin
de bazı mühim tema8larda bulunacağı anlQfll-
maktadır. 

- Sen ne dersin? 
- Vallahi birader! Elimh:de kati 

ölçü ı·ok ama hc":m O'! lrnnnatim AL 
manlann Holandaya girmiyecckleri 
tarafmrl:ı. 

- Ya hu ha7.nltk neı 
- O. llobn<l:l ilf' R~lcilrnvı hnftil 

diğer bitnrafları f n~iliz ah1oka4'm:. 
mukavemet ve Alman,•ıwa ithaHt 
yard1m1 yapmıya sevk için yapılmış 
hir tehdit .• 

- Ya Finlandb·anın Rusl:ırlıı mfı. 
zakereleri? 

- İnkıtaa uğn,·acağı 
aına o taraftan bir şey 

sanmıyorum. 

sih•lenivor 
çıkacağını 

- İtal:ı·a ile bizim aramızda ade • 
mi tecavüz paktı havadisi nedir? 

- Kardeşim! Biz sı1Ih istivorn:ı. 
Kiınseı•e de satasmnk nh·rtinı'fr flf'
ğ-Hiz. Eirer f tnh·a ıfa bu fikirde ise no. 
den anlacımıya1ım? 

- Ya Rulgarh;tan? 
- Zannediyorum ki; Balk::ml:ırda 

(Devamı 6 ıncıdal 



BUGON 
Yazan: N ACl SADULLAH 

Sabah Saat 9.30 dan 
itibaren iPEK ve SARAY ve lzmirde ELHAMRA 

Sinemalarında Birden 
rlandn'nm büyiik TC sevimli e.. 

dibi Ilemav Şav, yer yüzUnün en 1 
pınltılı zekalarından hiridir. İngili7. 

gazetelerinden birisi, açtıf bir anke. 
tin: 

Türk Sanatkarlarının 
Kadar Yapllan 

Memleketimizde Hazırladıkları Senenin 
Eğlencelisi ve En Filimlerin En Güzeli, En 

ikinci Filmi Bugüne 
Mükemmelidir. 

- ''Harbe taraftar mısmı7.?" Sua. 
line, Ilcrnnv Şnvı da muhatap et. 
mi<ı. J 

Bcmnv Şav, bu nnl·cte cevap ve· ı 
rirl·cn: 

- Sual garip... diyor.. Zira, di. 
mnğı, iclrnki henüz teşckkiil ,.tmiş 

bir çocuk bile emindir ki, harp, ne. 
rede, ,.c hangi sebepler yib:ünden 
çıkarsa çıksın bir faciadır. 1914- ıı; 

harbinin, kanlı ,.e miiUıiş hco;apları 
ortn•ln: Dört yıl siircn o facia, beşe. 
riyetc milyarlara. ve :!O milyon insa. 
nın hı:ı atına mal oldn. Cephclcrdr 
insnn kanı, ''o ccphP ı:crHnindP ;:n1 
yast. "'t'nt'lcrce oı:rl gihi alttı. f nsani~r 
birbirlerinin ölii "rini yediler. Vc 
harptt'n sonra ad•kfan ölrnlt"rin ca.

1 
yısı, harp csna"1nda <"ephclcrde ö. 
lcnlcrin miktarını htl,. ac;t1. Fakat 
huna rnihnrn hu cmc;nfc:i7. (:ıcia, Jılr 

bir da nvı halletmedi. niliıt,ls arka 
smda. lmr,iinkü harbe ~ehehh•f't \·~

ren h' çok yr.ni vr nflrfülii davalar 
ihtil.flnr bıraktı. Fakat buna rai'?
mcn, itiraf edelim kt, umumi 1-Frhin. 
inl<iil' edilcmi ·ccck kadar büyük 

1 
favclalnn d:l v:1Tdır. 

l\lescla, Rus çarlıl:'l, umumi harp 

sa esinde yıkıldı. 

Mesela, alman lmpuntorluğa, o. 

mumi harp sayesinde yıkıldı. 

l\lcselfi, Avusturya - Macaristan 

imparatorluğu, umumi ~arp sayesin. 

de yıkıldı. 

Ve mesela, Oc;mnnh sultanlığı, u

mumi harp sayesinde yıkıldı. 
Şimdi de eğer, sonunda lngiliz 

imparatorluğu, yani ingiliı: emperya. 
lizmi yıkılacaksa, hen harbe can l'e 
göniildcn taraftarım!,, 

Deni, en fazla hayretl' düşüren 
nokta, Bcrnnv Şn\''rn bu orijinal ce. 
'l'nbmdan ziyade, bu cevabın bir in. 
giliz gazetesinde yer bulabilmesidir. 

:Matbuat hürriyetinin bir memleket. 
te bu dereceye vanşı knrş1!';ında, sa. 
mimi bir takdir duymamaya imkan 
'l'ar mı? 

Kıymetli yıldızunız 

FERİHA TEVFİK 

Genç ve Kıymetli aırtist

Icriıniz Şevkiye ve Süavi 

BU llAKtKl BİR KAHKAHA TUFANIDIR. 

TOSUNP AŞA filminde kıymetli artistlerinıiz 

V ASFt RIZA • FERİHA TEVFİK - 1IAHMV D , ............... . 
'T'OSUNPAŞA F1Ll\IİN1l' 

Ba~rolünde : 
IlAZI!\I 
FERİHA TEVFİK 
VASFİ RIZA 
HALİDE 

NECLA 

:MAHMUD 
SÜAVİ 

ŞEVKİ YE 

Ve 

TAN ASA RF.YÜSÜ 

~~--------------' 
Halide 1uanmua 

ve 
TOSUNPASA 

TOSUN PAŞA muslki kısmile 

VASFİ ve FERİRANIN ~arkı. .. 
lan MUHLİS SABAHATTİN 

• DIKKA T: 
Filmin uzunluğu ve programın 

tenevvüü dolayısiyle 
SEANSLAR HER GÜN SAAT: 
9,30-11,45. 2-4,15.6.30 ve .9 da 

BAYRAM GÜNLERİ SABAH 
SAAT 9,30 da 

l J!i.NZ1.L/\ ı .u.ı JL.ı~ v .r., nru.;;~ 

MATİNELER! ' , 

Sevimli ve büyük sanat 

karımız HAZilH 

Kıymetli ıı:anatkarımız 

HALİDE 

Muhakkak ki, şu bahtiyar f nırı1te. 
rede - her şeyin olduğu gibi - hiir. 
riyetin de bolluğu var .• 

PROGRAl\IA lLA VE OLARAK: 1 - Ebedi Şefimizin vefatının birinci yıldönümü münasebetiyletanbulda yanılan merasim 

2- Erzurum Demiryolu hattının acılıs töreni 

Faknt, bana kalırsa, İngiltere, 
kendi topraklarındaki hürriyet bol· 
luğunu, onun bir dnmlımnı ihraç
etmcy1şine borçlu. Battii bilakis, İn. 
gilterc, "hürriyet" i sade ihraç ~hne. 
mekle kalmıyor, - kendisininki -vct. 
m.iyormuş gibi - "ucuz hürriyet" 
buldukça, derhal satın alıyor! l\fe. 
scln, koskoca Ilindistanm hürriyeti 
de İngilterenin elinde. Bunun için
dir ki, İrlandalı "Ilcrnav Şav" 
''Londra" şehrinde, Hindlstanın hür. 
riyctini, yüreği doyuncnya kadar vi
ycbiliyor: Zira Hlndistandnn hol bol 
ithal olunan ''hiirriyet", İngilteredc 
Rindistnn cevizinden daha bol.. ve 
Hindistan ce\•izinden ıfalıa ucuz! ... 

•• 
Dalga 

"İhsnn" nrhnda bir okuyu<'umdan 
bir mektup aldım. Eğer bu 7.cki va. 
tandns, bizim mc leğe lnti<;ap eder. 
se, maruf mizahçılarımız~an bir· 
~oklarına taş çıkarabilir. Znrif nük. 
telcrlc dolu mektubunun bir yerin. 
de: 

Dlinyanm en büyük muganniyesi 

G R A C E MO ORE FERNAND GRAVEY 
Paris Opera~nnın birinci tenorü GEORGES Tilh~L ile beraber çevir. 
diği, bütün filimlerin fevkinde temayüx ettiği ve bütün musikili 

Ve yen\ keşfedilen sinema yıldın 

MICHELINE PRESLE ve altı büyük Fransız yıfdızinin 
iştirakiyle fevkalade bir tarzda yaratılan filmlerin en muhte~cmi 

1 GAİP CENNET 
Büyük ve güzel filim bu Çarşambadan itibaren u z 

Büyük Opera filminde gilzel şarkılar !Öylüyor. SÜMER Sinemasında 
Bu hafta S Ü M E R Sinemasında başhyor. Pari~ın yüksek ve şık muhitleri arasında cereyan eden ve 

1 ilaveten: EKLER Jt:RNAL: Pari~in zı:ngin dekorlıorını ve en güzel kadınlarının. .• 
MAJİNO ve SİGFRİD hatları üzerinde en ~on harp ve moda hnhcrleri. Parisin aşkını ... tasvir eden emsalsiz filim. 

~ Bugünmatinclu~a~ 11 dchadar ~~~~~-·~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ö L ÜM 
Sadn Azam Benderli Ali Paşa ha. , 'fJ 

fidesi, Gedik Ali Paşa kızı, merhum 

General Esad Gedik zevcesi, Iğdır 

kaymakamı Salahaddinin annesi, 

Daimi Encümen azasından Ekrem 

Turun kayın validesi, Hamdi Akif. 
Ethem Akif, Adnan Akifin teyzesi 

Bayan Emine Faika Gedik vefat et. 

llfl BUGtİN- ' 
BAYRAM ŞEREFiNE ISTANBUL HALKINA BiR SÜRPRiZ ! ~ ASRI Sinemada 

MİL L j ve ALEMDAR Sinemalarında 
TELEVİZİONla adeta günün hakiki Ye müthiş hir DENİZAI.TI llARBl seyredilecektir. 

ı MUAZZAM FİLİI\1 BfRDEN: 

1 • DENiZAL Ti AVCI GEMİSİ 
Mümessilleri: ~orges Bancroft - Nancy Kelly - Richard Grune ve bayram şekeri olarak 

takdim edilebilecek olan 

Büyük bayram haftası 2 büyük 
filim birden: 

1-AYNAROZ 

KADISI 

"- E kiden, diyo:r, Ankara .rad. 
yosu, - şimdi hir ga7.etenin ya7.. 
dığı gibi - 1639 metTe. ve 183 Ki· miştir 2 • E B E D i Y E N S E Ni N i M 

(HAZIM, VASFİ BEHZAD, 
HALİDE, ŞEVKİYE) 

tarafından oynanan büyük 
Türk filmi 

losikl ile çalışıyordu. Vakr:t bir hayli Cenazesi bugün saat 11.30 da Şiş. 
aydanhcri, hunlar 1648 metre. ve lide Ebe klzı sokak Gristi apartı. 

182 "kilosikl" ile deği~mi:5 bulunu. manın 6 numaralı dairesinden kaldı. 
1 - Mümessillen: Barbara St:ınvvirk - .John llnllaq ıı - il 

Q ·' ı 
yor. Fnknt radyo ilanlarına bakıyo. rılarak Feriköy camiindc namazı kı. doks kilisesinde icra edilecek ve yi
rnm, ve göriiyorum ki, bu gazete lındıktan sonra Feriköy mezarlığına ne Kadıköyündeki mezarlığa defne-

Arnavutköy Akıntı ourunda 

BiLECiK 

2. BORA 
Şayanı hayret aşk dr,amı 
ŞARL BOYER ve 

1 MİCHELE MORGAN tarafmdan -lınli'ı ayni dalgada! .. ,, defnedilecektir. dilecektir. 
Evveli'ı, hay mu~ahhihfn nu:an ... Not: Köprüden saat 1,50 ve 2,35 te Gazinosu Sahibi ı - • -

• ZDhrevt ve cfft h11hltkT•rı mtlte.,anı• KO ( Ş k · -

Dr. Hayri Ömer 
dikkatini, hu ~oktıl\'n rclhe,•1eTim.. Ô L O M hareket eden vapurlar merasim sa- U D"'I MAR e ercı ~ 

Sonra.. ~c diyeyim? Drılga<hr.. atine tesadüf etmektedir. · .. ve )ğleden sonra Beyog"lu Aga- cam H "'I USTAFA l\IAllDUl\IU 1 
Jlem de. avlarca sür<liiğüne gö•e.. Bayan Maria Topuzoğlunun zevci, ıu. Pistof cenaze levazımatı ltlll"Ştsmda No. 133 Telefon :43!'>Ş! Sayın müştedlerinin bayramını Sayın mii~terilerinin hanamım 

"uzun dnfon•• dır! Galatada Hırdavatçı tüccan Aristo. Tel: 44236 .. ____________ ,. 1 kutlular ---• kutlular 1 
teli Topu:ıoğlunun, Sultanhamaırun- ••••••••••••••••••••ı•••••••lllii:,.ııiı•ııiı·.·.·.-:.·.·.·.·.~· ..... ;.;.;.;.;.;.;;;;·.·.-."':.-------------~ 

Dr. HAFIZ CEMAL 
da Kazmirci tüccar Anastas Topuz- # 
oğlunun ve Galatada komisyoncu 
Yani Topuzoğlunun babalan, tanın. 
mış tüccarlanmı:ıdan Eftat Topu:zoğ-

Şehzadebaşı 

FERAH 
Toplarından ölüm .. torpillcrlnden tu!an

Sema ve cöklere şim~eltler, kudurmuı 

denizlere alev ve deb~tler saçan fllolann 
Pazardnn maada s:ıat <14 30 dan 13 e ıu 12 teşrinisani 1939 pazar günü ve· Sinemada, Tel : 21359 

b Bugünden ı'tih,nren bayat ve lSlüm savaşı arasında ıeçmlt 
Salı, Cumartesi 12 ye kadar tı.karaya. Di- fat etmiştir. Cenaze merasimi U-

HARP CHARLES BOYER 
ANNABELLA 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan mrunlekeiler için abone 
bedeli müddet surasiyle 30, tıe, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuru~tur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesi lazımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Türk Diline 
Çevirilecek 
Yabancı Eserler 
Dün, bu sütunda, kitap buhra· 

nmdan şikayet eden bir yazı 
intişar etti. Bir yüksek tahsil talebe· 
sinin kaleminden çıkını' olan bu ya. 
zı, kitap buhranını, edebi bir üslup· 
la tasvire çalışıyordu.. 

Bu şikayeti haklı bulmamak müm
kün değild.L Zira, kütüphanelerimiz 
ıözden geçirilirse, teessür ve tees. 
aUfle görülür ki, gençlerimizin "Mü
nevver., amıfına hak kazanabilmele
ri için, bir yabancı dili mutlakn öi
renmelerinden başka tek care yok· 
tur. 
Vakı~ son zamanlarda ter~nme 

neşriyat çoğaldı. Ve son birkaç yıl 
içinde, lisanımız birçok değerli eser· 
ler kazandı. Fakat ne yazık ki, bü. 
tihı bu tercümeler, pro~amsız ola
rak, rast gele yapılmaktadır. 'Üste
lik te, yapılmış olan tercümelerden 
birçoklarını doldurmuş bulunan ra. 
hiş hatalar, Türk matbuatında biı 
~ok kereler, çok haklı tenkitlere 
blevzu teşkil etmiştir. Bunun içindir 
ld, bu vazifenin başanlmasına ma
arifin önayak olmasını bir iefa da· 
ha beklemek ve istemek ihtiyacını 

yenemiyoruz. 
Eser tercüme ettiren ta'!>i1er - ga. 

yet tabii olarak - ilk planda, basa
caklan kitapların getirebileceği ge 
liri hesaplamak mecburiychni duyu. 
yor18ı. Bunun içindir d, lisanımıza 

çevrilen eserler, onları okuyacakla
nn dimağlanndan ziyade, onlan ba
sanların keselerini, veyd kasalaruıı 
besliyor. 

Biz, bundan dolayı, kendimizde 
tabileri itham etmek hakkım görme· 
ie kalkışacak değiliz. Hatti\ bilakis 
- onların eser tercüme etmelerini -
tenkide olduğu kadar, teşvike ve tak
dire layık bulmaktayız. Onlar tara
fından basılan eserler - bazı mtis
tesnalarma rağmen - hafif te olsa
lar, faydalıdırlar. Ve onlar, mesela: 

#'- The Story of civilization!., 
"- Tbe Stroy of th~ Duman 

Jıaee,. 

''The Stroy of the vorld's lite. 
rature,, 

Veya 
11- The Story of Riligion!,; 

kabilinden büyük, faydalı - fa-

kat satışları masraflarını ve külfet

lerini kapatamıyacak olan eserlerin 

tercümesine ıririşemezler. 

Halbuki, aklımıza ~eUveren lıirer 

nıisal olarak zikrettiğimt'l: bu altışar, 

redişer yüz sayfalık eserleri ol ... uya. 

eak gençler, medeniyet tarihi, beşe· 

riyet tarihi, edebiyat tarihi, dinlerin 

tarihi hakkında geniş ve toplu ma
himat edinebilirler. Zira, dünyanın 
en tanınmış alimleri tarafııı::lan, ve 
uzun tetkikler, büyük zahmetler ne. 
ticesinde meydana konulmuı olan 
bu kabil değerli eserler, gençlerin 
edinmek mecburiyetinde bulunduk· 
lan bilgileri, kolay hazmedilir birer 
komprime haline ı:etirmişlerdir. Ve 
biz, ihtisas ve itina ile hazırlanmış 

bir program dahilinde, hu kabil e
serleri seçmekle, - uzun stirınüş bir 
ataleti bir an evvcJ ı:\dcrmcnin kiH. 
{etlerini - mi.imkiin mertebe hafif. 
letmiş, kolaylaştırmış oluruz. 

Bunun içindir ki, Lir defa daha 
bu hususta da harekete geçmeğe ça
ğırdığımız Maarifimizin, 'isanımıza 

bir an evvel, seçme eserler. özlü e
serler, dolu eserler kazandırmasını 
bekliyoruz! 

Şişli • Galatasaray 
Taksim stadında sabahleyin Gala

tasaray B takımı Şişli ile karşılaş. 
mıştır. Bu müsabakayı Şişli 2.0 ka. 
ll.nmıştır. 

Bir Amerikalı 

Gazeteciye Göre 

Sovyet Siyaseti 
S ovyet Birliğinin harict si

yasetinin baş kaynağı ne
dir? Sovyet Birliğinin Almanya i
le bir olup İngiltere imparatorlu.. 
ğunu paylaşmayı istedığini söyle· 
mekle, yahut Sovyet Birliğinin 
Polonyaya karşı takip ettiği siya
seti takbih etmekle bu meselenin 
içinden Çıkılmaz. Hakikatte Sov .. 
yet Birliğinin büyük kapitalist 
devletlere karşı itimatsızlığı değiş
memiştir ve bu itimatsızlık bilhas
sa Mister Chamberlain ile Müsyö 
Daladier'nin riyaseti altındaki hü_ 
kumetlere müteveccihtir. 

Bu vakayı kabul ettikten sonra 
Sovyet hükumetinin hedefleri hak
kında fikir edinmek imkanı haınl 
olur. Sovyet hükumetinin günde
lik inkişaflar karşısındaki siyaseti 
oportünist bir siyasettir. Fakat o. 
nun daimi hedefi garp devletleri
nin, muhtemel bir müşterek taar
ruzuna karşı daima kendini hazır
lamak ve mevcudiyetini emniyet 
altına almaktır. 

Fransanm müzaheretini haiz o
lan İngiliz siyaseti, Japonyanın 
Mançuriye karşı taarruzuna mani 
olmadığı, faşist İtalyanın Habeşis-
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&~~:~; Rus Siyaseti lngiltere ve 
lu ile Gl. Franko-

nun İspanya cüm 

huriyetçilerini ez 
mesine karşı gel
mediği, Avustur. 
yanın Almanya 

Fransa dan üpheEsasına 
tarafından ilhakına adeta yardım 
ettiği, Çekoslovakyanın mukave
metini kırmak hususunda Alman. 
yaya müzaherette bulunduğu için, 
Sovyetler, İngilizlerle Fransızların 
Moskovada yaptıkları konuşmaları, 
hafüleşen değil, gittikçe derinle
şen şüphelerle karşılaşmış ve bu 
konuşmaları, bir suikast hazırlığı 
telakki etmişlerdi. 

Eskiden Hitlerin dostu olan 
Miralay Bck'in Sovyet düş· 

marn Polonyasma, ve Sovyet a.. 
leyhtan bir pakt ile Polonyaya 
bağlı olan Romanyaya teminat ve
rilmesi, garplı müttefiklerin Sov· 
yetlerce Polonyaya Sovyet as
kerlerinin ve tayyarelerinin gön
derilmesine mukavemet etmeleri, 
ve Sovyet Birliğine Baltıkta üsler 
verilmesini red ile karşılamaları 

Sovyet Rusya liderlerine, harpte 
en belli başlı kurbanın Rusya ola
cağı fikrföi vermişti. 

Bunların düşünüşüne göre, !n. 

giltere ile Fransa garpte Alman 

fırkalarının yirmi kadarını tuta

caklar, kara veya havadan ciddi 

hiçbir taarruzda bulunmıyacaklar, 
ve Nazist Almanyanm bütün kuv
vetile Polonyayı aşarak Sovyet 
Birliğinin garp hududuna dayan. 
masına, ayni zamanda Japonya
nın şarktan, İtalyanın cenuptan, 
Sovyet Birliğine karşı taarruza 
geçmelerine j rn k a n vere -
ceklerdi. Bu şüphelerin ve 
daha sonraki inkişafların tesi!'i 
altında hareket eden Sovyet lider
leri. hala bu vaziyetin imkan da. 
bilinde bulunduğuna inanıyorlar. 
İngiltere ile Fransa, Alrnanyaya 
karşı el peşrevleri yaprnıya de
vam ettikçe, Rusya, kendisini tat
min etmemekle beraber Almanya 
ile teşriki mesaiye devam edecek. 

tir. 

S ovyetlerin şüp~e,_ itimatsız
lık ve endişe ıçınde hare

ket ettiklerini anladıktan sonra he. 
deflerini tayin etmek işi nisbeten 
kolaylaşır. Sovyet Rusya her şey
den evvel, kendi hududuna karşı 
vukuundan endişe ettiği bir taar
ruza mani olmak için ileri karakol. 
lar vücude getirmiye, diğer taraf
tan emperyalistleri sulhçü propa· 
ganda ile dahilden zaafa uğratmı
ya çalışmaktadır. Almanyada ol
duğu gibi Fransa ve İngiltercdeki 
komünistler bu siyaseti · takip edi
yorlar. 

Muharip devletlerin, kendisini 

Dayanıyor 
Yazan: 

G. E. R. Gedge 
(NEVYORK TlMES'lN MOSKOVA MUHABiRi 

bir tarafa bırakarak bir konferans 
tuplamalarından endişe eden Rus. 
ya, herhangi bir konferans akdj 
takdirinde kendisine masa başın
da en yüksek sesi temin edecek 
vaziyeti alm~kta ve İngilterenin 
Hindistan üzerindeki kabzasını 
gevşetecek, Japonyanın Çin üzerin
deki tahakkümünü zayıflatacak ve 
Almanyanın Polonya ile Çekoslo. 
vakya üzerindeki tazyikini berta
raf edecek bir siyaset tutmaktadır 

Fakat vakitsiz bir sulh akdi tak. 

dirinde bütün bu siyaset alt üst 
olur. Rusyanm en esaslı menfaati 
harbin devamındadır. Fakat İngil
tere ile Fransanın buna azmettik
lerine henüz emin değildir. 

Sovyet Rusya, arada Estonya ve 
Letonyadaki hava, deniz ve kara 
üsleri edindi. Almanyaya karşı 
Litvanyanın hududunu tahkim hak 
kını üzerine aldı. Litvanya budu· 
dunu tahkim işinin doğrudan doğ
ruya Almanya aleyhinde bir 
hareket o 1 d u ğ u n u Rus 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERI 

ŞEKERE VİTAMiN LAZIM 
Eski zamanda, Manisa kadısı. 

nın oğlu Molla heyin ~eker bayra
mında bahasına tebrike ~elen mi
safirlere karaciğeri şekerli una 
bula:varak ikram ettiğini - hika. 
ye olarak - elbette işitmişsiniz. 
dir... Bu azi7:lik eski 7amanda, 
şüphesiz, şımarıklık eseri olmak
la beraber, bu zamanda Molla be
yin şeker bayramında misafirlere 
çiğ karaciğer yedirmiş olması a. 
deta bir keramet eseri sayılabilir. 

Şeker, yediğimiz bütün gıdalar 
arasında en lezzetlisi, vücuda en 
fa:vdahsı, adalelerimizin hareketi 
- bu arada yüreğimizin durma. 
dan vurması - için en Iiizumlusu 
olmakla bera her. insan şt>keri yal
nız haı;ına yemekle yaşıyamaz. O· 
nun vlicnda yaraması için vita • 
min lazımdır. 

Vücutta şekere lazım olan vlta. 
min bulunmayınca, şeker kana ka· 
nşsa bile karaciğer onu vücuda 
Yarıyacak şeker haline getiremez. 

Vitaminsiz şekt>r kanda işe yara. 
tnaz, ;\'ahancı bir madde gibi ka. 
hr, viicuda yabancı olan her mad· 
de de nihayet zat'arlı olur. 

Zal'&rlarının ne olduğunu da 
söyliyeyim: Vitaminsiz s<'ker il. 
kin mide:vi bo7.ar, arkas1~dan iş
tah kesilir. Daha sonrasını da söy 
lemcğe lüzum yoktur. Çiinkü işta
hı kesilen insan zorla şeker yese 
gene zayıflar, zayıflar. 

Halbuki şekerle birlikte vfta. 

min de yenince seker mideyi dü
zelti'!'· mide ağrıl:ırını bile geçi· 
rir. insanı semirtir, zehirlere bile 
panzehir olur. 
Şekerin vücuda fayda vermesi 

kin, bir değil. iki türHl vitamin 
lazımdır. Biri B2 vitamini, -.ekerin 
vil<'uda yarıyacak hale Jr<'lmesi i
ı;in. öteki de 83 vitamini. s<'kerin 
adalelere yanyacak ve adaleleri 
isletccek hale gelmesi için lüzum
ludur. 

Tesadiife - vnhut Molla heyin 
kerametine -

0

hakınız ki. hu vi
taminler. en 7.iyade bereketli ola. 
rRk karacij?erd~ hulunur. Onun i
cin sımar\k Molla. misıtfirlerin 
başka· Yerlerde yeıHkleri srkcrin i
şe yanvabilmesi idn onlara bol 
vitaminli kımı<'iğeri çiğ olarak ye
dirmi~ demektir. 

Karaci/?erden ho"?lımmuc;anız, 

- yine dananın olmak şartile -
böbrek kızratmasında da o vita
minlerden bol bol bulursunuz ..... 
Daha az olarak yumurtada, biraz 
daha fa'llasını sütte. Ondan dolayı 
yumurtalı krema tathsı pek fay
dalı gıda olın. Pirincte de bulun
duğu için, sütlaç ta faydalıdır. 

Pilavı, kuTufa:ı;ulve ile kan'?tıl'
mayı ~cverc:eniz. ikisinde de o vi
taminler bulunur. Soya fasulyesi 
elinize ge~erse, onda srayet bere. 
ketli.... Bayramda soğan yemek 
yasak olmasaydı, onda da. bulu • 
nur.do. 

=- Alınan dostluğu nazariyesinin 
en hararetli taraftarları dahi ka
bul etmektedir. Rusya. ayni imti
yazları Finlandiyada edinmek için 
uğraşıyor. 

Rusya, bütün bu yerlerdeki Al
manların çıkıp gitmelerini temin 
ettikten başka beyaz Rusyadaki 
Almanları da Almanyaya gönder. 
miş ve Baltık devletlerindeki bü
tün Alman nüfuzunu söküp atmı
ya muvaffak olmuştur. s ovyet Birliğinin Baltık dev-

letlerinin dahili işlerine ka
rışmamayı taahhüt etmesi, ko
münist fikirlerin bir iki sene için
de burada yer etmesine mani de
ğildir. Sovyet matbuatı, Sovyet 
neşriyatı, ve Sovyet filmlerinin 
buralara girmesi, büyük Sovyet 
kuvvetlerinin bu memleketleri iş
gal etmiş olması, bu yarı faşist dev 
letlerln hayatında bir tahavvül ya. 
pacaktır. 

Türk - Rus müzakereleri Sov. 
yet Birliğinin Bcsarabyayı istirdat 
ederek ve Tunanın ağzını alarak 
kendini Karadenizde tam emniyet 
içinde bulundurmak istedi.ğini ve 
böylece herkesten evvel Almanya
ya karşı kuvvetli olmak. Almanya
yı Romanyadan uzaklaştırmak ve 
Macaristan ile hududunu kuvvet
lendirmek istediğini göstermiştir. 

Onun için Rusyanın, kendi 
hududu haricinde kalan Uk

raynalTları istemesi bekleniyor. 
Bunların bir kaç yüz bini Roman. 
yada, bir miktarı da Macaristan
dadır, Sonra Besarabvanın istir
dadı ihtimalleri zail olmu~ deği1dir. 

Kremlinin de. Carlık gibi Basra 
körfezinde bir mahreç düşünüp, 

düşünmediği, Hindistana yaklaş
mak icin Efgani<:tana f!Öz clikip dik 
mediği belli değildir. Çünkü Krem
lin fırsat hullıl edinciye kadar sü. 
kut ediyor. sonra harekete geçiyor. 

Fakat zerre kadar tereddüde uğ
ramadan söylenecek bir söz var
dır. O da. Sovyetlerin Hindistana 
göz dikmeleri tRkdirinde İngiltere 
ile Fransanın. Rusyaya karşı Ja
ponya ile anlaşacaklarıdır. Al
manyada yeni bir hükumet teşek
kül eder ve Fransa ile İngiltere bu 
hükumetle anlaşırsa. o zaman Rus. 
yaya karşı da hareket imkaru baş 
gösterir. 

Bu inkişaflar henüz bas göster
memiş bulunuyor. Finlandiya me
selesi yüzünden İskandinavya ile 
bir mücadele kopmadığı takdirde 
Sovyet Rusya yeni ileri karakolla
rını takviye ile meşgul olacaktır. 

-- -
Bir yıldönümu : 

Milli Şefin ilk 
Cümhurreisliqi 
Yılı 

Yazan: Falih Rılkı :.\TAY 
İsmet İnönü'nün ilk Cumhurre.. 

isliği ytlını bugün tamamlıyoruz. 

Geçen senenin tarihini bir cümlede 
hulasa edebiliriz: ''TÜl"kiye ilerle. 
meğe devam etmiştir." 

Rejimi ve bizi yakından tanımı. 
yan. vehim ve sabit fikir kurbanla· 
rı ne zannettilersc aksi olmuştur: 

Zor veya anarşi yerine milli hayat, 
daha geniş bir murakabe ve iaha 
tam bi.r vahdete doğru inkişaf etti. 
Devlet, Hatay anla§ması ile, türk 
vatanı biltiinlüğünün son davasını 

halletti. Yeni emniyet tedbirlerimiz, 
milli müdafaa teminatını arttırmış. 

tır. 

Bu millet, şüphesiz en büyük 11.cı. 

sını Atatürk öldüğü zaman hissetti: 
Fakat ümitsizlik ye'si bundan tıaşka 
bir şeydir. Vatan kaybolmak tehlike. 
sine düştüğü zaman bite, hürriyet 
kahramanlarına, bu milletin asla 
kaybolmıyan cesaret ve ümidi mes. 
net olmuştur. 

Ancak böyle zamanlarda, bir an 
dahi boşluk salıntısı duymaksızın, 

bütün memleketi ismi Ü.">tünde ittL 
fak ettiren bir reis bulmak, yüksek 
bir talih eseri olduğuna şiiphe yok· 
tur. 1938 yıb sontcşrininln on ikin. 
ci günü, İsmet İnönil etrafındaki 
halk itimadına hiç tereddüt etmek. 
sizin "eşsiz" sıfatını verebillriz. fs. 
met İnönü o reistir ki kuvayımilliye 
ve cümhuriyet devirleTinin tari. 
hi tekrar edilmeksizin hal tercümesi 
yazılamaz. Asker olarak İnönii'n. 
den İzmir'e kadar ordn ve cephelerin 
başında, Hariciye Vekili olarak Lo· 
zan murahhas heyetinin başında, 

inkılap ve eserleri yeni Türkiye'ye 
vücut veren cümhuriyet hükUınetle. 
rinin başındadır. 

İsmet İnönü'nün şanlı hizmet ba. 
yatı, şahsi vasıfları tebarüz etmeğe 

başladığı genç zabitlik devrinden i.. 
tibaren, müstesna bir insicam ~öste. 
rir: her vakit, yılmaz bir say, meş. 
ru nizam, basiret ve tedhir adamı ol· 
duğu kadar, en ağır tehlikeleri gü. 
ter yüz ve açık göğiisle karşılıyan 

cesur karar adamı olmu!jtur. BUytlk 
bir hususiyeti kendi kendine s!dık 
kalmaktır: Osmanlı saltanatınm stt. 

kut ve inkıraz facialarını bir der9 gi. 
bi takip eden İnönü, herhangi dere. 
ccde bir mesuliyet deruhte etmişse, 
biitün iradesini, bu memlC'kette. o 
faciaJara viicut veren si~·asi. idari, iç. 
timai, ahlaki, fikri , iktısadi ve mali 
zaaflar ile mücadeleye hasretmiştir. 
Şüphe yok ki en kıskanç olduğu 

mevzu, milli hakimiyet davasıdır. 

Murakabe hakkını tenkit eden hiç 
bir sistem üzerinde reisimizle müna· 
kaşa edilemez. 

De,·letin anarşiyi önlemek vazi

fesi ile, miitemadiyen millet karşı. 

sında mesul olarak ve onun tarafın

dan murakeb"e edilerek vazife gör· 

mek mecburiyetinin birbirini n11k. 

zedeceğine hiç inanmamıştır. Haık 

hayrına çalışan dürHst n faal bir 

hükUınetin, halle ile anlaşamıyaca

ğıru kabul etmez. Onııo için, halk i

timadını sağlam tutmanın bir tek 

yolu vardır: Daimi liyakat ve daimi 

muvaffakıyet! En parlak mazi, ne 

bugünkü liyakatsizliği, ne de muvaf .. 

fakıyetsizliği mazur gösterebilir. 
l\lilletin görülmüş olan işi kadar, 
görülmekte olan ve görülc:?k olon 
işleri vardır. iktidar sahibinin eski 
hizmetleri, hiç şüphcsi:ı ona karşı U• 

mumj itimadı hazırlamıştır. Fakat 
bu itimat, yalnız hizmet ve liyakntin 
devamı ile muhafaza olunabilir. En 
doğru miyar, mütematli "hesap ver· 
me,, halinde bulunmaktır. 

Her birinin yapılması, 'Jütün hür. 
riyetleri tatil ettirmesi lazım gelece
ği iddia olunan binhir hadise .çinde 
bulunduk: kurtuluş harbi, dahilt 
harp ve isyanlar, inkılaplar, tasfiye
ler ve tesisler, hepsi başarılmıştır. 
Bununla beraber, 19 sene 6 ay 12 
giindenberi bu memleket bir an mec. 
Hssiz kalmamıştır. Çünkli bütün bu 
hareketlere yalnız bir endişe, menı· 
leket ku.rtancılığı ve millet hadim
liği endişesi hakim olmuştur: 

''Biz, baba oğul yanyana cerbede, 
ana kız yanyana yollarda, kendile. 
rinden hizmet istediğimiz vatandaş
lara, layık olduklan ve vaadettiği-

(1..(~tfen sayfayı çeviriniz) 
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Liseler için Muhtasar Yeni Harp Kal"fısında 

Mütarekenin 
Devamh Sulhün ilk 
Sartı Fiili Temin.attır 

MU N i H 
• 

Suikastinin Bir Edebiyat .Tarihi 
Kitabı Hazırlanacak 

Yıldönümü 

Tesit Edildi 
• (Başı 1 bıcide) 
edemJyecekleri söyleniyor. Binaena
leyh Holandadaki İngilizlerin İngiL. 
tereye gidecek olan herhangi bir va· 
purda yer bulmak bilahare vapur bu. 
lamayıp Holandada kalmak şıklann
dan birini tercih etmeleri lazımgel. 
mektedir. Kalacak olanlar vapur 
bulsalar dahi ancak valizlerini götü. 
rebileceklerdir. Halbuki şimdiden 

gidecek olurlarsa sandık vesaire gilıi 
havaleli e~alarını da götürebilm~le
Ii. için tedbirler alınmıstır. 

takdirde ancak böyle bir teşebbiise 

atılacağı tahmin olunabilir. 
Manası 

:Ankarada Toplanan Komisyon, Aynca Türk 
Di& ve Edebiyat Antolopsi Neşrine Karar Verdi 

Londra, 12 (A.A.) - İngiltere kra
lı, Fransa cümhurreisi Lebrundan şu 
telgrafı almıştrr: 

Paris, 12 (A.A.) - Hitlerin, Ho
landa arazisine taarruz hususundaki 
tereddütleri Paris gazetelerinin ek
serisi tarafından kaydedilmektedir. 
Bununla beraber. yakırı ati hakkın
daki fikirler ihtirazhdır. 

Figaro gazetesinde Vladimir Do
merson diyor ki: 

(Başı 1 fnc!de) 
gelmişti. Fakat iktidan eline ald1k. 
tan sonra büyük sanayii devletin mi
litarist siyasetine hizmetkar yaptı. 

Orta sınıfı, proletarize etti. 
~ara, 12 (A.A.) - Blr kaç gün. 

denberi toplanıp çalışmakta olan 
-Türk Dil ve Edebiyat komisyonu, 
dün tatil olmasına rağmen vekillik 
binasında öğleden evvel ve sonra ça
lı§malarına devam etmiştir. Oğleden 
sonraki içtimada Maarif Vekilimiz 
Hasan Ali Yücel de hazır bulunmuş
tur. 

Komlsyona. rc!s1ik eden edebiyat 
-liğretmeni Süleyman Şevket hazırla
nan raporu okuyarak, varılan netice
ler hakkında izahlarda bulunmuştur. 
13u izahlara göre, Türk dili bir bütün 
\ba.Jl.nde kabul edilerek orta okul ve 

da asır taksimine dayanarak tarihse
yp-lcrini takipte elde edilmesi lazım 
meıeıcC'yi kazandırmak diişüncesile 

büyük şa~iyetlerl tebarüz ettiren 
bir usulün takibi muvafık görülmüş
tür. Bu muhtasar edebiyat tarihine 
mukabil izahlı büyük Türk di~ ve e
debiyat antolojisi yapı1acakhr. Ayn. 
ca gerek Türk edebiyatının, gerek 
dünya edebiyatının birinci sınıf a. 
dam ve eserlerini tanıtan yardımcı 
kitaplar vilcude ket,irilece1dir. Bütün 
bunlar kin komisyon, müsabaka sis
temimizin en muvafık vol olduiru 

"Zaferle tetevvüç eden bir feda
karlıkla yurtlan uğrunda cari ve
renlerin hatırasını taziz ettiğimiz bu 
tarihte ayni hatıra ve ayni ümit i
çinde İngiliz milletile birleşen Fran
sız milletinin muhabbet ve itimat 
duygularını haşmetmeabınıza ifade 
etmek isterim. Fransa ve İngiltere 
gençleri, yanyana ve umumi harpte 
ça:Pışan bir çok büyüklerile beraber 
beşeriyetin inkar edilemez haklarını 
müdafaa için bir kere daha savaşı
yorlar. Onları sevkeden ayni ideal
dir. Avrupa nizamının hürriyet, a
dalet ve emniyet esasları üzerine ye
niden kurulmasmı temin edecek bu 
mukaddes kavgayı sonuna kadar gö
tü:-eQilmek için şart olan kuvveti o 
idealden alıyorlar.,. 

İngilizler ~imdi veyahut sonra git.. 
mek istediklerini veya Holandada 
kalmağa karnr verdiklerini konsolos
luklara haber vcrmeğe davet edilmiş. 
!erdir. 

"Belçikanın veya Holandanın iş

gali Polonya taarruzuna inzimam e. 

dince bütün dünyada o kadar büyük 

akisler uyandıracaktır ki, Nazi zL 
mamdarlarının böyle bir deliliğ'} atı. 

lacaklarına ihtimal vermek güc,tilr. 

Münih suikastı, Göringin dahildeki 

gayri memnunlara hitap eden garip 

sözleri, bütün bunlar Almanyada va

ziyetin gerginliğine alamettir. Bu 

ahval Alman rfcalini bE'!lki zannedil

diğinden daha fazla ihti.vatla hareke. 

te yahut son çareye baı vurm:ığa 
sevkedecektir.,, 

Bu suretle b i n d i ğ i dalı 

kesmiş oldu. Z at e n Almanyada 
13 milyon reye sahip olan işçi sınıfı 
Hitlerden memnun değildi. Yahudi
lerle Katolikler ise düşman cepheye 
geçmişlerdi . Binaenaleyh, H itler re.. 
jimi yalmz üniformaya, nümayiş ve 
alayişe kapılan gençlerden mürekkep 
nazi teşkilatına dayanıyordu. Faka1 
büyük kalahalık gayri memnun el· 
duğu için, idaresini ancak şiddetle ve 
cebirle ve zorla idame edt?biliyordu. 

lisede bugün yapılmakta olan türkçe 
edebiyat ve tedrisatının tam bir a
henk dahilinde ve biri diğerinin de-

ıvamı sayılmak suretile öğretflmesi 

esası tesbit edilmiŞtir. Bu prensipde 
hareket edilmesi ve dünkü müfredat 
programının daha vaiıh ve daha in_ 

sicamh bir şekle konulması istenmek 
tedir. ' 

Ana dil öğretiminde Ş'!mdtye kadar 
edebiyata başlıca esas addolunan na. 
zati edebiyat, tarihi tedrisat an.ane

' sinden kurtulunarak talebeyi Türk 
' dil ve kültürünün eser ve mahsulle .. 
rile doğrudan doğruya temas ettir_ 
mek yoluna gidilmesi kararlaştıttl.. 

mışt~. 
Bun~temln için muhtasar bh ede

biyat tarihi vücude getirmek ve bun. 

• o 
müta1easındadır. Bu ıslahat ve yeni 
kitaplar yapılıncaya kadar Vekillik_ 
çe kabul edilen bugiinkü beş kitap 
komisyon azası tarafından, Rraların. 
da taksim olunarak mürettip hatala. 
nna varıncaya kadar sayfa 5ayfa tet

kik olumıcak ve neticeleri bk ay zar

fında Vekilliğe bildirilecektir. 

Komisyon Vekil tarafından verilen 
ve bu mevzua ait hulnnım diğer hu. 
ruı::Jan_incelemey<! İstanbulda devam 
edecektir. Her harta ~alışmalar hak. 
kında komiwon reisi Vekİllilte rapor 
gönderecektir. Orta okul tii.rkçe ki. 
taJ?lan üzerinde de incelemeler yapı
lacağı için, orta okul türkçP. ö1?ret. 
rnC'nlerl B. Bedri Kemal, Tahir Ne. 
jat ile kolej türkce öğretmeni B. Ba
ha komisyona memur edilmislerdir. 

Idhalit ve ihracat 
·Birlikleri Kuruldu 

(Başı l incide) 
~;arpa: ~vdar, yıılaf ve sair mad 
.deler bu mıntakalardıı huki'tmet he
;cabma açılacak depolarda stok edi
lecektir. E1yevm hükumate aft sno. 
larla depolar buğdayla dolu b~lun
duğu için ihtiyacı kaf1:tlamak llzerc 
icap ettiği takdirde muhtelif mer
kezlerde yeni depolar açılacaktır . 
Ege mıntakasmda· ihtiyaç hissedil
tniyecek kadar depo . vardır. Diğer 
mıntakalarda da tetkikler yapılma

, sına başlanmrştıl'. 

ihracat birlikleri lrurutacali 
Normal zamanlarda hile ihracatın 

teşkııatlandınlması ve sistemli te
~küiler tarafından idaresi çok 
faydalıdır. Ezcümle harp veya anor
mal zamanlarda buna siddetle lüzum 
lıis~edilir. Bizim de ihnıeatm11zm 
bıkisııfını temin etmek en birinci e
~limizdir. Bunun ic:In yeniden e. 
saslı tedbirler almaktayız. 

sini veklletimiz hazırlamıya başla
mıştTr. Bu suretle bütün ihracat ve 
hatta ithalat muameleleri kanun1 
bir şekilde teşekkül etmiş birliğin 

bürolan tarafından idare edileceıı;:. 

tir. Birliğin .ız:ayesl , fert elinde ı:!elic:i 

güzel muamelelere, fiyat temevvüç
lerlne anorm:ıl iktısadi vaziyetler 
tevlidine meydan vermemekle be
raber meml~ketin ekonomi siyaseti
ni takviye edici mesalrlen ibaret ola
caktll". İhracatın daima toplu bir 
halde yapılmasma ve ithalahn da 
buna muvazi olarak devamına imkan 
vermek birliğin esas vazifelerinden 
birini teskil ed~ektir. HükumE>tiıı 

mürakabesi altına gir.niş bulunacak. 
olan ticari mübadela!ın bu sayede 
inkişafa mazhar olacağmı ümit edi
yoruz. İngiltere, Fransa, İtalya bile 
iktrsadi bünyelerini bu suretle takvi
ye etmişlerdir. 

Amerika ile ticaretimiz 

İngiliz kralı şu cevabı vermiştir: 
"Britanya imparatorluğu ile Fran

sarun müşterek bir idealle atılıp za
ferle bitirdikleri, mücadelede hayat
larmı feda ed~n vatandaşlarımızın 

hatırasına ithaf ettiğiniz bugünkü 
mesajınız beni derin surette müte
hassis etti. Onların gösterdikleri asil 
imtisal nümunesile iftihar ediyor ve 
silah başma davetine icabet edip ay
ni davanın müdafaası için omuz o
muza toplanan yurttaşların ayni ru. 
hu taşıdıklarını görerek seviniyoruz. 
İngiliz ve Fransız milletlerini itima
da müstenit bir el birliği içinde bi
ribirine bağhyan rabıtala:::- bu hatıra 
ile ve şimdi milletlerimlrln en sarsıJ. 
maı bir azim içinde müdafaa ettik. 
leri dava uğrunda yapılan müşterek 
fed8.k:Arlıklar1a daha ziyade kuvvet 
ve asalet bulmuştur. Müşterek gay
retlerimizin muvaffakıyetl<? biteceği
ne, Avrupanın mütemadi cebir ve 
şiddet ve tehditten siyanct edileceği
ne ve sulhün sağlam hürriyet ve a
dalet esasları üzerine kurulacağına 

eminiz.,, 

Kraliçenin mesajı 
Londra, 12 (A.A.) - Kraliçe Eii

zabet mütarekenin 21 inci yıldönümü 
münasebetile dün akşam f ngiliz im
paratorluğu kadınlarına hitaben rad
yoda bir mesaj okumuştur. Britanya 
impnratorlu~ kadmbın namına ola
rak önce Po1onya kadınlarına sonra 
Fransız kadınlarına karşı derin ve 
sarsılmaz sempatisini ifade etmiştir. 

Son knrarname ile ikıracınn müsa
ade ettiğimiz maddelerin arasnıdn 
yardumurun muhb~ bulunduğıı 
miktardan fazla knla~ak mndd<"lcr 
mevcut ticaret anlasmalarına göre 
9erbestçe ihrac edilecektir. Ancak 
ihracatın müteferrik bir halde yaptL 
ma!n memfc-ket menarine tamamen 
uygun görülmemC'ktrdir. Bunun için 
1hracabmıZ1 te~kilatlıınd•rmak hıru_ 

Tetint hissediyoruz. Ru maksatlad~r 
ki. İzmirde kunılmucı <'lan ihracat 
birliğinin faydalan "ÖrülmÜ<! oldu. 
la için İstanbulda da her ihra~at 
maddesini alfıkalandrran genis sala
hiyetli bir ihracat bi~Fği kmu1acak. 
tır. Bu birliğin mevcut cemiyetler 
kanunu ile tc kili gayrikahi1 olaca
ğı için yeni bir kanun hazırlanması 

kap etmektedir. Bu kanunun proiP-

Amerika ile mevcut ticaret anlaş
ması üzerinde yeniden ban tetkikler 
yapmaktayız. Esasen htı anlaşma 

mahiyet itibariyle muvakkat olduğu 
için iki memleket arasmdn mübade
lelerin artmasınr temin edecek esas
lan yeniden bazı ilavelerle tevsi ede 
bileceğimizi zannediyorum Vaktiyle 
Almanyanın memlc1.ı::c>t~mizden al
makta bulunduğu tütünlerin bundan 
sonra Amerikaya ihr3cını temin ·çin 
bu anlaşma şekli üzerinde görüşül
mektedir. Esasen İzmir tütün tüe
c~rlarıyle basladığımız ~örüşmeler 
bıle daha ziyade bu noktalara temas 
etmektedir. Aynca İngiltere ve 
Fransaya da fazla miktarda tütün 
satabileceğmlzi ümit ediyoruz. Bu 
memleketler ile de tiitfın mevzuu et
rafında görüşmelere bnslanacaktır . 
Yakında açılacak olan tütün piyasa. 
sıhda da bu görü~elerden alınacak 
neticelerin müsbet bir rolii. olaca~m 
ümit ediyorum. Amerikaya lhr:cat 
ve oradan ithalatın arttmlması ıçin 
zemin ve şerait müsaittir Bu mevzu
ları tekemmül ettirel!eğiz. 

ille bir şey söylenemez. Almanlarla 
mübadelat için ancak knrşılrklı ola
rak serbest dövizle ihracat ve itha
lat yapılabilir. 

miz neticcJeri ıöstermek i~in ynşıyo. 
nız. - İNÖNÜ,, 

lngilizler mal alacaklar 

Reuter ajansının muhabiri İngi
lizlere yapılan bu teklifin sırf ihtiya
ti bir tedbir olduğunu ve vazi:"·etin 
nezaketine ham ledilmemesi lazım 
geldiğini bildirmi!"tir. Buhranın sim
di az çok izale edildiği zannı va~dır. 
Amsterdam borsası düne nazaran 
daha müsat bir vaziyette bulunuvor. 
Lahaye'de de endişenin daha az;ldı 
ğı aşikardır. 

Suya boğulan mmtakalar 
Resmt mahafil, ecnebi memleket

lerde Holanda hakkında dola~an bed. 
bin rivayetlerden dolayı mi.iteessir
dir. Yabancı ~uhabirlere göndere
cekleri haberlerin sansüre tabi ttıtul
masına mecburiyet hasıl olacağı ih
tar edilmiştir. 

Dün iki mıntakanm su altında bı
rakılm~ı kararından sonra bugün 
-mr at.repnrıquım t?l{hq ~p -e;:ıuı<:u 
ya gömüldüğü ilAn edilmiştir. Şim
dilik sular, Holandıının beJJibaşlr 

müstahkem mevkilerini kaplamış 
bulunuyor. 

Dün, Hitlerin taarruz için cumar
tesi gününü intihap etmek itiyadında 
olduğu hat1rlatılıyordu. Bundan baş. 
ka dünkü gün mütarekenin yıldönü
mü idi ve Münib bombası dolayısile 
fngiltereye karşı mevcut olan kin de 
tehlikeyi arttırıyordu. Fakat saatler 
g~çmiş hfçbir tehlike belirmemiş ve 
halle rahat bir nefes almıştır. 

Gerginlik azalmış olmakla bera
ber Holandrının vaziyetinin çok na
zik olduğu tamamen idrak ed'liy~r. 
Şurası da muhakkak ki. Holandahlar 
memleketlerinin bitaraflığ"ını muha
faza etmiye son derece azimlidirler. 

Hitlerciler toplanamıyacaklar 
Amsterdam belediye reisi, Holan

dalı Hitlercilerin toplantı yapmaları. 
m menetmiştir. Çünkü bunların va. 
ziyeti, Holanda payitahtında asabiyet 
uyandırmaktadır. 

Alman hükumetinin Holanda kra
liçesile, Belçika kralı tarafından ya
pılan tavassut teklifini itina ile tet
kik edeceğine dair olarak bugün Al
man elçisi tarafından Holanda hüku
metine verilen teminat, fili makamat 
tarafından, Almanyanın taarruz mak 
satlarını dolayısile tekzip eder ma
hiyette telakki olunmaktadır. 

Belçikadaki İngiliz kolonisi · 
Briiksel, 12 (A.A.) - Resmi sıfatı 

olmtyan İngiliz kolonisi komitesi. se
yahat masraflarını kendi ccplC'rin -
den ödeyebilecek olan İngiliz tebaa
sına Belçikadan ayrılmak üzere ha
zırlık yapmalarını dün akşam bildir
miştir. 

lsveç gazetelerine göre 

Madam Tabui Övr gazetesi'lde Pa. 
ris matbuatının noktai nazannı asa

ğıdaki şekilde mükemmelen hulasa 
ediyor: 

"Führcrin askeri projelerini tatbik 

edeceği muhakkak cleğildir. Hele A. 

merikadaki maslııhat.güzarının ve La 
Hayc'deki elçisinin raporları onu te

emmüle sevkediyor. F::ıkat Fi.ihrerin 

ileri emrini vermesi de imkansız de

ğildir.,. 

Mübarek 
Bayramlar 
Olsun! 

(Başı 3 üncO.de) 
hnn görilsmeler oluyor. Bu görilş

meler bir taraftan Bulgarlarla Ro. 
manyıthların, diğer tnraftan Macaı-. 
larla Rumen ve Yugoslav hüktlmet. 
lcrinln yaklaşmasın~ istihdaf etmek
tedir. Bu mfü:akerclerin ne zaman 
intaç erlileceğinl bilmem ama her 
halde hir anlaşmaya VR1'8caklardır. 

Çünkil bugünkii fırtınada bil' yere 
bağlanmaclan tek ba•ıma durabilecek 
tı-kn~ mevcut d<'ğildir. Gazctel<'ri o. 
kumuyor mutıun? Bu1gnTlar Make
donya \'e Tr:ık:vn hududundaki askt"r. 
terini terhis ediyor. 

- Rn! Rak hu fena de~l.; 
- Biz de zaten ihtiyatları salıver. 

dile .• 
- Allah rnn "'~nn! Blra7: ytlrdi

me su serpildi. Efendim. Ben te18ş11 
adam dej!i1im ama! Ah şu J?&zeteler 
yok mu? İri iri yazılarla .... IIa! Şinı
di akhma geldi. Ya bu Her Hitlerc 
atılan 'homha nedir? 

- Ne olncnk bomba! 
- Biliyorum ya! •Acaba kim at. 

mışttr? 

- Bak bunu hiliyorum ama söy1i-
yemem. And verdi •. 

- AJay ediyorsun! 
- Alay ederim ya! Öyle hir şey 

soruyorsun ki Gestapo bile bilmez. 
- O da kim? 
- Gestapo Alman gizli polisinin 

ismidir. 
.:_ Dak birinci defa f~itiyorum. 

Demek onlar da bulnınadılar? 
- IJnyır! 

- Ya İngilizler attı bombayı dl. 
yorlar? 

- Camm! fşin o tarafı propagan. 
dadır. Almanlan İngilizlere kızdır
mak icin. Yokc;a onun orasına İne;ilfa: 
girebilir mi? Bunu yine atsa atsa ya 
bir imparatorluk taratdaTı, yahut 
miifras~p nasyonal sosyalistlerden, 
heJki de eski muhalinerden biri at
mıstır. Zaten hu, harp basladığ-ından 
beri 'Almanyada patlıyan üçüncü 
bombadır. 

- Ya?. 
- Öyle ya! Birisi polis mOdfirlye. 

H itleri kendilerine lider tanı-
mış olan ve onun her emnne 

itaati vazife bilen nazi teskilatı da 
Sovyet - Alman anlaşmasından son
ra jkiye ayrıldı. Bu anlaşmaya muha. 
:it olan nazi şdlerindcn mühim otr 
!nsmı Hitlerin yeni siyasetini açtk:
tan açığa tenkit ediyorlardı. Bu ee.. 
bepJe Hitler yalnız karada~ denizde> 
ve havada hariç düşmanlara karşı 

hnrbetmekle kalrr.ıyor, dahi1de.ld 
dül)manlarile de ayrıca muharebeyo 
mecbur oluyordu. 

Bizce Müııih sur kisadi bu umumt 
hoşnutsuzlu~un umumi bir tezahü... 
ründen başke bir şey değildir. Al
manyada gizli neşriyat yapan rad. 
yonun bildirdiğine göre de bu suL 
kasdi diğerleri takip edecektir. 

Binaenaleyh Hitler, dahildeki har
bi şiddetlendirmeğe tazyik ve şidde. 
ti arttırmaga , temerküz kampJanaı 

ço,ğa1tmağa ve kendi partisi içind'! 
934 de olduğu gibi kanlı bir t~fiye 
yapmağa mecbur olacaktır. 

Harp içinde bir milletin kuV'\•etl 
birliğindedir Daha harbin başlangı
cında dahlli nifaklarla milli birliğini 
kaybeden Alrrıanyanın uzun, Y1Pra
tıcı bir harbe nasıl mukavemet ede. 
ceği cidden suale muhtaçtır .. 

Chu1çhitl 
Di..qor ki: 

(Başı 1 !nclde) 
me yolundaki nazi hülyalarına kati 
surette bir son verdiğini söylemiştir. 

Daimi bir tehlike alhncla 
Churchill Belçiknnın ve Holanda. 

nın maruz bulunduğu tehdidi mevzuu 

bahs ederek nazilerin şimdi Avwıtur. 

ya, Çekoslovakya ve Polonya gtbt 
çiğniyecek küçük memleketler bula

bilmek için garpte haris bir araştır. 

ma ile meşgul olduklarmt anlatmıf 

ve demiştir ki: 
"Naziler kendilerini bekllyen İngt. 

1iz donanmasına dokunmuyorlar. Ve 
Fransız ordusunun çelik cephesi ö
nünde tereddüt ediyorlar. Askerleri 
Holanda ve Belçika hudutlarında yı
ğllıdır. Şimdi tereddüt etmeden diye.. 
bilirim ki Holanda ve Belçikanın L 
kıbeti Polonyanın, Çekoslovakyanın 

ve Avusturyanın Ak1beti gibi, Büyük 
Britanyanın ve Fransanm zaferile 
tahakkuk edecektir. Bütün dünya 
Hitlerin ve Hitlerizmin aleyhinde. 

dir. Her ırka mensup insanlar bu 
korkunç hayalin kcndilerile onlara 
mevut olan ve bu asra yakışan ileri 
hareketi arasında dikildiğini hi~sedJ. 
yorlar." 

tinin koTidorunda, hiriı;i haca neza
retinin kapısında, birisi de Mtinihteki 
birahnnecfo pntladı. 

- İyi alamet değil! 
-Değil ya! Anlaşılan Almanlar 

Hitlerln h:ıl'p politikasını tasyip et. 
mlyor1RT. 

- Haklnrı da var blrad~. Durup 
dururken diinyantn en hiiyiik iki dev. 
letint haTp açmak kolay mı? 

Acaba Cümhuriyet tarihinin İnö

nü devrinin hmmsiyeti ne olacaktır? 
Daha doinısu ne olmak lazım gelir? 
Bir memleket ki, inkılaplarını ta
mamlamıştır; miiessesele!i istikrar 
bulmuştur; kurtulu~ davasının isti.. 
kametlcri üstünde milli anlaşma 

tamdır. O halde yeni ievrin farika. 
sı, Kemalizm demokrasisini onlar 
kadar istikrarlı ve tam bir tabiiliğe 
doğru götürmekte: baŞka ne olabi
lir? 

Almanya ile ticaret vaziyeti 

İngiltere ith411Ut ve ihracatını muh
telif teşekkiillcre yaptırmaktadır. 

İngiltere ile olan anb~mamız üzeri
ne ihracat mallanrmzın bir kısmı da
ha İngiltereye gönderilecektir. fngi. 
liz iaşe nezareti memleketimizden 
toplu olarak mübayaatta bulunacak
tır. İzmirden alınan büyük partiler
den maada yeniden miihim miktarda 
üzüm ve incir dahi mübnyaa ~e
ceklerdir. İzmir ihracat b1rliği bu iş
le meşgul olmaktadır. 

Stokholm, 12 (A.A.) - İsveç mat
buatının Berlin muhabirleri Alman -
Holanda mün33ebetleri hakkında da. 
ima bedbin haberler gönıiem:ekte. 

dirler. Gagensyhcter gazetesinın mu
habiri Alman hariciye nezaretinden 
Belçika ve Holanda bitrraflığırın ih
lal edilmiyeceğine dair yeni bir te
minat almanın tmkAnsız oldnğunu 

bildiriyor Resmi mahfiller Belçika 
ile Holandanın İngiltere emrinde bu
lunacakları yerde hakikaten bitaraf 
olsalardı Almanyanın vaziy~ti büs
bütfin başka olacağını s?y1emekle 
iktifa ediyorlar. 

Bu muhabir bitaraf müşahitlerin 
bu ifadeden cıkardıJdan hükme göre, 
Belçika. ile Holandanın tehlikeli bir 
mıntakaya girmiş oldtıklarını söy !e
mektedir. 

__ .. _ 

Yeni CümhurreMnin de bize ilk 
nutkunda söylediği bu idi ve şaş.. 

maksızm bu gayeye do!:rru gitınck· 
teyiz! 

Almanya ile ekonoml ır.ünasebeL 
lerimizde yeni bir harel:et yoktur. 
Müddeti bitmiş olan kliring anl~
sı yenilenmemiştir. Yeni bir anlaşma 
için de henüz hiçbir teşebbüs vaki 
olmamıştrr. Fakat Almanlarla müna. 
sebetimiz diğer bitaraf devletlerde 
olduğu gibi normaldir. Geçen ıene 

Almanyaya satılmış olan tütünlerin 
kaffesi tüccarlanmız tarafından gön
derilmiştir. Yeni satışhr için şimdi-

Yunaniaan ile yeni anlaflD& 
Yunanıstanla aramızdaki ticaret 

anl&:,-ımuının müddeti. birlnciklnu.. 
nun sonunda bttecekt\t'. Dost ve 
komşu memleketle yen~ bir ticaret 
anla~ası yapacağız. Bunun ıçin ya
kında görüşmelere başlana~aktır. :tki 
memleket arasındaki ticari mfinase. 
betlerin daha ziyade tnk!saf ~deceği
ni kuvvetle tahmin edP.biliri:z. 

Bu gazeteci fllve ediyor: Maama
fth Almanya Holandaya karp vaki 
olacak bir taarruzun bütün dfinya 
efkAnnı Almanya aleyhine ayaklan. 
dıracağını çok iyi biliyor. Şu halde 
Alınanyanın diğer bütün tesviye 
tarzlan imki.nsız telakki edildiği 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:; 
NevralH, kırıkhl(. ve bütiln ağrılarınızı derhal ke~er. 
- icabında günde 3 kaıe ahnabilir. -
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HDKAVE 

ÇAMAŞIR TEKNESİ 
Yazan: Somerset Maugliam • Çeviren; Cevat Şakir 
........... . .. 

P ositano köyü dik bir dağ te. 
pesine kondurulmuş kartal 

yuvamsı bir İtalyan şch!rciğidir. 
Evlerinin kırmm kiremitleri asır. 
larca güneş ateşinde pişe pişe so
larak pembclcşmiştir. Şehrin üç 
tane mini mini oteli yaz kış, o ye. 
rin güzelliğinin resmini yapmıya 

gelen dişili erkekli ressamlarla 
doludur. Bunların bazılan yağlı 

boya karıştırılmakta kullanılan pa
let bıçağile rastgele boyalan sü
rüştür<lükçe, başlannı bir tarafa 
kırıp göz sÜ7.crlcr. "Yaptığım re. 
simde kendi hususiyetim var. Tam 
ben değil mi?,, derler. 

Bazılan da biribiri içine geçme 
yaylar gibi toparlaklar ve tlört kö. 
şcli şekiller yaparak "benim gör. 
düğüm budur!,, derler. Fakat Posi. 
tano onlara hiç aldırmaz, onları 

görmez. Yalnız uzakta ışıl.dayan 
denize bakar. Ta aşağıda deniz kı. 
yısında bir kaç balıkçı kulübesi, 
ve bir de meyhane vardır. Asılı do. 
muz suçukları, ve salkım salltım 
kuru balıklardan ibaret bir tava. 
nın altıç;da balık çorbalarının en 
nefisini içmek mümkündür. 

Ağustostu. Capri adasmdan bık
mış usanmıştım. Başımı alıp şu ten 
ha Positanoda kafamı bir dinlen
direyim. dedim. Küçük bir kayık 
kiraladım. Az buçuk çama~ınmı ve 
on. on beş kitabı havi bir paketi 
kayığın içine attım. Kıyıda cana 

yakın her köyde karaya çıka çıka 
Positanoya vardım. Yüklerimi 
sırtlayınca şehir yolunu tuttum. 
Otellerin birinde otelci İnseppe'. 
ye rastgelmiyeyiin mi? Orada gar. 
sonluğu, hizmetçi kızlığı ve aşçı 
başılığı bir başına bccer~yordu. 

Ona otel misafirlerinin kimler 
olduklarını sordum. Bana saydı. 
Hepsi :ressamdı. Sonunda da A. 
merikalı dediği bir adamdan balı. 
ıctti. "Ressam değil mı?., dedim. 

- Ha.yır! Efendidir! Ona aşağı
da meyhanede rastlarsınız. Yeme. 
ğini orada yer, dedi 

Y emek zamanı gelince lrıyı· 

ya indim. Orada yoktu. Ma. 
ama.fili bir kaç dakika sÖnra, içeri 
uzun boylu ve yaşlıca bir adam 
girdi. Krem renginde şık bir ipekli 
elbisesi vard1. Kır saçları kısa ke
silmişti. Duruş ve jestlerinde zara.. 
fet vardı Etrafına baktı. Beni gö
rünce gülümsiyerek geldi 

--Juseppe bugün otele geldiğinizi 
söyledi Beni size takdim için bu. 
raya inemedi. Kendimi ben takdim 
edeyim. Bir yabancı ile beraber 
yemek yemek sizi sıkmaz sanırım, 
dedi 

Ben bir memleketliye rastgel
mekten memnundum. Yeme!t yedik 
ve yemeği enfes bir Miscatello şa. 
rabı ile suladık. 

Mütemadiyen konuşuyordu. Bir 
a.ralilt durakladı: 

- Gevezeliğimle sizi söz hapsi
ne almıyorum ya? Üç aydan beri 
ingillzce konuşmak fırsatını bu. 
laınadığım için, o mecburi sükU-

tun acısını çıkarıyorum, dedi. Çok 
gµzel konuşuyordu. 

Resimler hakkında o kadar de. 
rin bit bilgile söz söyledi ki, ret
sani olduğunu sandım. Adını sor. 
dum: 

- Barnaby, dedi. 
- Bu isim, bu sıralarda Lon_ 

drada her dudaktan işit.itiyor, de
dim. 

- Ne münasebetle? 
- Sizin şu meşhur Madam Ba. 

rnaby'den haberiniz yo~ mu? Ka
dın bir hemşehrimiz. 

- Gazetelerde göiüme ilişmişti. 
Kendisini tanıyor musunuT.? 

- Evet tanıdım. Şimdi Londra
da en büyük ziyafetleri veren o. 
dur. Çok cazibeli bir kadın. Çok ta 
zengin. Fakat şöhreti serveti dola
yısile değil. Şahsiyeti kuvvetli. 
Çok açık ve dobra dobra konuşan 
bir kadın. Bütün Lontlra parmak 
ısırıyor. Başından geçen sergü
zeştleri duymuşsunuzdur belki. 

- Hayır. Fakat ben Amerikayı 
iyi tanırım. Madam Barnaby'nin 
adı, her ne kadar Londrada dilden 
dile geziyorsa da, Nevyorkta onu 
anan yoktur. 

B en fçirnd!?n güldüm. O ka. 
dının açık sözlülüğüne, çıl

gınca neşesine bu aklı başında ve 
başı yerinde adamın nasıl hayret 
edeceğini düşündüm. Yeni peyda
lanmış Hostuma: 

- Size anlatayım, dedim. Bu 
madam Barnaby'nin kocası, pek 
külhanbeyi, delifişeğin biri imi~ .. 
Lakabı tek kurşun M!.!<e. imi§. 
Çünkü Amerikanın batı kıyıların. 
da bir kurşunla üç kişinin canı 

na okumuş. Bu anda. kocası ma

dencilik yapıyormuş. Bin bir sanat 
tutmuş bir adammış, süvari imiş. 
Oduncu imiş, boksör imiş, Madam 
Barnaby'nin kocasmı nasıl anlat
tığını dinlemeli.. Aman kocanızı 

Londraya getirsenize diye yalva
ran yalvarana .. Fakat kocas~ o ba
tı Amerikasının vahşi ovalarından 
ve ıssız ormanlarından dünyaaa ay. 
nlmazmış. Geçen aene altın arar. 
ken, zengin bir altın damarına rast 
Iamış. Tümen tümen para yapmış. 
Adamın büyük bir şahsiyet, ahe-

nin bir seciye sahibi olduğu mut
lak. Madam Barnaby'yl · görmeli. 
Altın ve gümiişlerle pırıl pırıl par. 

Iıyan ziyafet masasının başına ge
çip te, bir iki sene evvel, kocası 
altın aramak için toprak kazarken, 
kendisinin de yetmiş madencinin 
çamaşırlarını nasıl yıkamış ?ldu. 
ğunu onun ağzından dinlemeli. İn-
san kulaklarına inanam1yor. Bazı 
kadınların bir şekil hayattan tam 
onun zıddı başka bir şekle hopla
yıp uyuvermeleri var, insanı hay. 
retten hayrete düşürüyor. 

Dostum: 
- Evet! $aşılacak şey, dedi 

O tele dönmek sırası gelmişti. 
Yokuşu konuşa konuşa tır .. 

mandık. Dostumun odası alt katta 
idi. Bana methettiği bir kitabı ver-

TAN '1 

TOddye Radyodifüzyon Postalan 
Tiirkiye Radyosu Anka1'8 Radyosu 

Dn1ga Uzunlujfo 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
r. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
r. A.. P. 31,70 m. 94!'>6 Kes. 20 Kv. 

Pazartesi, 13 • 11. 1939 

12.30 Program ve memleket saat ayıın; 
12,35 Ajıms ve meteoroloji haberleri, 12,l!O 
Türk müziği (Pl.), 13.30 - lf,00 Müzik 
(Karışık hafif müzik - Pi.). 

18,00 Program, 18,05 Memleket saat a
yan, ajans ve meteoroloji haberleri, 18,25 
Müzik (Radyo caz orkestr<tsı), l!l,00 Ko
nuşma (Çocuk terbiyesi), 19,15 Türk mü
ı.iği: Cemal Kamil Göncnçin birind kon-

i seri, 20,ıs Konuşma (Aile zirııati: Tavuk
çuluk), 20.30 Tiirk müziği (Fasıl heyeti), 
21,15 Müzik (Küçük orkestra - Şef: Ne
cip Aşkm) 1 - Bruno Marks: Küqük as-
kerler (Fanteı.i), 2 - Pauı I,incke: Yeşil 
vAdilerde bir randevu, 3 - Erluard Kün
neke: Mavl elbisett hemşireler operetinden 
mars, ,4 - Paoin TOl!!ti: Bit" tımıe için, 5 -
Beriot Balet sahnıoc:i, 6 - Paul Lincke: 

Mizaht marş, 7 - Çayakov~ki: Kanıonct
ta (keman için kon~erto), 8 - Jae Grlt: 
Çiçeklerin güzelliği (Vals), 9 - Beetho
ven: İı:koçyıı havalan, 10 - Fr:mz Lchar: 
Şen dul operetinden vahı. 22,00 Memleket 

saat ayan, ajans haberleri, ziraat, esham -
t.ıhvilat, kambiyo - nukut borsası (Fiyat), 
22,20 Müzik (Küçük orkeı;tra - Yukama-
kl programın dev11m1)._ 22,35 Mürik (Kon
serli: Keman ve Alto fç'..ıı - Mozart) (Pl.), 
23,00 Mihlk (C',aıband - PL), 23,25 - 23,30 
Yarşnki progı:am ve kapanı~. 

Kongreye Davet 
F'erlk!Sy • Şltll ldm•n Yurdundan-: 

Cemiyetler kanunun• göre ;rurdunıuz 

nl7.amnameslnde buı maddelerin tAdlU lü

rumu hHıl olduğunlnn 19-11-39 Pazar &U
n(\ saat 10 da Feriköy 17 ncl llkolrula bll
tlln yurt Oyelerimlzin gelmeleri ehcnııni
yetle rica olunur. 

Şubeye Davet 
BE'şlktaş Askerlik Şubesinde kayıtlı ye

dek 8. sınıf hesap memuru Reşat oğlu Fu

at Us'un hemen ~beye müracaati ilin o-

\ lunUl'.-~~~~~~~~~~~~ 
mek üzere, beni odasına soktu. Ma 
sasının üzerinde Madam Barnaby'. 
nin resmini görmiyeyim mi? He
rif utançtan saçlarının dibine ka
dar k~zardı, bana: 

- Artık gördünüz. Size dos. 
doğrusunu anlatayım. Karım deh
şetli zengindir. Bense bir dokto
rum. Beraberce Avrupayı dolaşmı. 
ya karar verdik. Vapura bindik. 
Karımın şezlongunun yanıbaşmda 

Hereford dükü ile dü}esinin gü. 
verte koltuklan varmış. Karım bir 
söz ucu bularak düşesle konuşmı
ya koyulmuş. Ve sizin demincek 

• anlattıklarının anlatmış. 
Dükü de düşesi de parmak ısır. 

nı~lar. Kanm, hemen bana koştu. 
Kamarada traş oluyordum. A
damlara neler yutturmuş olduğunu 
söyledi. Çok eğlendiğini, fakat 
meydana çıkarsam oyun bozanlık 
etmiş olacağımı anlattL Aman et
me, eyleme, dedim. Dinliyen kim? 
Hemen hasta olmuşum gibi yaptım. 
Sormayın başıma gelenleri. Ya
tağa yattım. Deniz yolculuğunun 
bundan ötesi esnasında kamaram
da mahpus kaldım. Karaya çıkın

ca karımdan köşe buçak kaçmıya. 
mecbur oldum. Nihayet bu deliğe 
gelip tıkıldım. Oysa! Oh! Dilediği 
gibi keyif çatıyor. Londranın bü. 
tün yüksek sosyetesini tefe koyu
yor. Ne var ki, kendimi hiç gös
termiyeceğime ağzımdan bir vaat 
aldı. Gılya Avrupayı beraberce do. 
laşacak gezip tozacaktık. 

A dam yüzünü ekşitti. Ben 
dayanamadım. Makaraları 

1alıverdim. 

- Hele o çamaşır teknesinde. 
maden amelesinin çamaşırlarını 

nasıl yıkadığını bir dinlemeli idi
niz. Herkesin muhabbetini kendi
ne öyle bir bağlıyor ki, Kristof 
Kolomp Santa Maria gemisile A. 
merikaya gelip orasını keşfettiği 
gibi, o da çamaşır teknesine bine.. 
rek Londra sosyetesinin o kapalı 
kapılarını kahkahalarla kınp ge
çirdi. Herkesin gönlüne yakın düş. 
tü. Yaman şey doğrusu, dedim. 

Adam suratrnı astı: 
- Bir de bana sorunuz! dedi .. 

Onu yalancı çıkarmamak için şim. 
di gidip batı Amerikasında süvari 
olmağı öğrenmeli! 

: 

DONKO GALATASARAY· BEŞiKTAŞ MAÇINDAN BiR GORONO$. 

Beşiktaş Galatasarayı 
Dün 1 - O Yendi 

Fakat 
Sıkıcı 

Maç, Hakemin İdaresizliği Yüzünden Cari 
Oldu ve Yarıda Kalmak Tehlikesi Ge~irdi 

S enenin en mühim karşılaşması, Hakemin otoritesine olan itimat. 
dün Şeref stadında yedi sekiz sıtlıkla maç sert başladr. Çok geç-

bini aşan bir seyirci kitlesi önünde meden bir Beşiktaş hücumunda be.. 
Galatasaray _ Beşikt~ arasında ya- şiktaşlılar, Hakkının ayağı , ile bir 
pdmrştı:r. Fakat, maalesef oyun e- gol yaptılar. Hakem, ağlan delerek 
hemmiyetiyle mütenaljip bir şekilde dışarı çıkan topu avut sayarak gol 
oyn!inmamış ve bir kör döğüşü ha- vermedi. ve tabiatiyle itirazlar baş. 
lini almıştır. Peşinen söyliyelim ki, ladı. Oyunun bundan S1>nras1 bir köc 
bir senelik mesainin bilançosu bakı- döğüşü halini aldı. Ve beşiktaşlılar 
lt)ınclan memleketin en güzide ilci devre ort:ılannda Hakkının bir ka
kulübü için büyük ehemmiyeti olan fa vuruşu ne ilk gollerin! ka!'!andr. 
böyle bir maçın idareshti .ıaif bir far. Oyun 1-0 Beşikta~n galibiyeti 
hakemin eline bıra'!<mak büyük bir altında devnm ederken bir Galatasa. 
isabetsizliktir. Nitekim, iki takımın ray hücumunda topla beraber ~le. 
yirmi iki oy~ncusu dahil olduğu hal- ye giren Bodu:iye kasJi bir hareket 
de yedi sekiz bin kişilik bir seyirci yapıldı. 

kitlesi içinden hiç bir fert sapadan Hakem, buna da bir ceza vermedi 
memnun olarak çıkmamıştır. Beşik- ve devre ı.o Beşiktaş lehine netice· 
taşın 1-0 galibiyeti ile neticelenen lendL 
bu :maçın, dünkü şekliyle hiç bir İkinci devrede Galatasaraylılar 
sportif kıymeti yoktur. mağliıbiyetten kurtulmak için çok 

Saha ortasmda, tam bir bm;uk sa- uğraştılar. Fakat ge.-ck hakemi:ı 
at, zaafını bilen ve tab13tiy1e yir:ni İ- !cna idaresi, gerek şanssızlık mağ* 

ki oyuncunun hareketlerine kendisi- lı.ibiyetten kurtulmalarına mani ola. 
ni kaptıran bir hakemden başka bir madı. Ve bu mühim karşlaşmayı 
şey seyredilmemiştir, denebilir. E- tatsız bir oyundan sonra siyah be. 
sasen sabada hakE'm o:arak Nejdet yazlılar 1--0 galip olarak bitirdiler. 
Gezeni görenler bu oyunun normal 1. Spo • Süleymaniye 
bir §ekilde bitroiyeceği hakkında da- Şeref stadında ilk birinci küme 
ha pe~inden hükümlerini vermişler. man İstanbnlspor - Siileymaniye 
dir. NiteJdm, ilk devrede Beşiktaş arasında yapilmıştr. S:ıhaya her iki 
lehine olan bir golü vermemesi de takm tam kadrolariyle çıkmışlardır. 
ışı şirazesinden büsbütün cıkar. Bu müsabakayı İstanbulsporun ka. 
nuştır. ıanacağı ümit edilirken oyun tama-

Hakem, daha sonra, bu hak!'rzlr- miyle_ aksine olarak '1-0 gibi büy1ik 
ğını telafi düşüncesiyle hareket eL bir farkla Süleymaniye lehine ne
miş, fakat ne de olsa, Galrıtasaray ticelenmiştir. Birinci denenin 10 
kendi lehine kaybedilen sarih golü. uncu dakikasında Cihat -::e Orhruıın 
nü kaybetmiştir. sakatlanmasiyle dokuz ki~i kalan is. 

Hakem, bu arada Bc"ikta§h oyun- tanbulsporlular, birinle de\'rede iki, 
culann bazı kasdi ha::~ketlerine g?z ikinci devrede de iki gole mani oll\
yummak mecburiyetinde kalmış, Ja. mrunışlar ve sahadan 4-0 mağlup 
ha sonra Beşiktaşlı Hakkr hakemin çıkmışlardır. 

üzerine yürümüş ve elinde bulunan Fener Stadında , 
topu Yermediği için oyun on dakika 
kndar tevakkuf etmiştir. Ancak se-

yirciler arasında bulunan hakem ko_ Fenerbahçe Güçlükle 
mitesinden Nuri ile futbol ajanı Ke. 
mal Halimin müdahaleııinden sonra
dır ki oyun tekrar başlıyabilmiştir. 
Bütün bunlardan başka G&1atasaray 
lehine olan bariz iki penaltı da ve. 
rilmemiş, bu hareketten cesaret a
lan birkaç beşiktaşlı o~uncu maçın 
tatsız bir şekle girmesine sebep ol
muşlardır. Ve bu sertlik zaman za. 
man her iki takıma da sirayet etmiş
tir. 

Kasımpaşayı. Yendi 
Fener stadında günün birinci 

küme maçı Fenerbahçe - K3-
srmpaşa arasmda olmu~tur. Fenerli
ler Cihattnn mahrum olarak cıkrnT~
Iardır. Genç kasımpaşalılnr "ne oha 
yeneriz., kafasiyle hareket eden fe
nerlileır karş.ı.sında muvaffakiyetli 

bir oyun çıkararak birinci devreyi 
O.O beraber bitirmişlerdi?'. 

İkinci devre de Kas::mpaşanın Fe
nerbahçe hücumlarına karşı koyan 
güzel oyunu ile geçmiştir. Devre 
ortalarına doğru Kasunpaşa kalecl.. 
si, mükemmel bir şütü bloke ede. 
miyerek topu elinden kaçınruı. sarı 
lacivertliler Melih ve Basrinin aya.. 
ğryle bir gol çıkararak maçı 1-0 ka. 
zanabilmişleroir. • 

Bundan evvel oynanan Altınordu 

- Galatagenyler macı 4-4 beraber 
neticelenmiştir. 

Taksim Stadm.da : 

Beykoz, HilaR 
Mağlup Etti 

Dün Taksim stadında Beykoz • 
Hilal karşılaştılar. Takımlar karşı

Wdı olarak sahada tam kadrolariyle 
yer almışlardı?'. Beykozlulnr dördün.. 
cü dakikada firlkıkten yaptı~ bir 
golle birinci devreyi 1-0 lehlerine bi
tirmişlerdir. 

İkinci devre daha canlı olmuş, bey. 
kozlular Kazım vasnasile bir gol da. 
ha kazanarak maçı 2.0 galibiyetle 
n eticelend irm işlerd ir. 

Beyoğluspor .) Galafaspor maçın.. 

da da Beyoğluspor güzel bir c.ıyun 
oynryarak maçı 3-1 kazanmıştır. 

Şişli ile Galatasaray B tak1ml.ın 

arasındaki hususi maçttt Şişli 2-0 ga. 

!ip gelmiştir. 

Vefa • Topliapı 
Şeref stadında mühim maçtan e. 

vel Vefa _ Topkapı karsılac:tılar. Bi. 
rinci devreyi 1-0 ga1ip b itiren v efalJ
lar, ikinci devrede 4 gol daha kayde. 
derek sahadan 5.1 gal"p olarak ay. 
rıldılar. 

Gug iinkü Güreş 
Müsabakaları 

Bugün Tak sim stadında Türkiye
nin birinci sın ıf pehliv:ınlnrının iş

tirakiyle profesyonel gürec:ı m üsa
bnkalarr yapılac:ıktu. Boşta Tekir. 
dağ}[ - B:ıhaeskili İbrahim. Dinarlı 
Mehmet _ K araali. Miilay·m - Hava
ti, Molla Meh met • Arap Hüseyin ile 
karşılaşacaktır. 

Maçın Tafsilôh 
Şimdi maçın tafsilatına geçelim: 
Takımlar sahada karşılıklı olarak 

şu şekillerle dizildiler: 

i•öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM• 1 
• Hakkw Kn rnn Pn~tiH~ri de vardır. • 

GALATASARAY: Osman - Faruk, Ad
nan - Eşfak, Enver, CelM - Salim, Sal~
hattın. Cemil, Rodun, Sarafim. 
BEŞiKTAŞ: M. All - H!lsn\I, İbrahim -

Hüseyin, Feyzi, Cihat - Hayati, Hakkt, 
Sabri, Şeref, F.Şl'd. 

KOYU BÜYÜK ZÜMRÜT ._~~0ıııo 
, Sandal Bedc:enin. de t~şhlr edilmekte olan pırlantalı ve platin fü:crinde mül kemmel Avrupa taşı ON YEDi KIRATLIK koyu bir zümrüd yii 7.ii''ürı ayın 
'z 16 ıncı perşembe gQnOnde mOzaye!de ile sstılııeağı il~n olunur. rllr!JJjtJI 
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~ . \)\)\l 

~ 
~, • .., "'1york G.E> 
~ "' Jgr-af (llew- .. 
~ ıe büyuk 
~ Dünyanın en 
~ ·parişi Yine 
~radyo sr .. 

l E\ectr1e 
~ Genera 'ld. I 
:~ fabrikalarına verı ı. 

FOGEL 

N E W ·YOR K BELEDJYE elektrik idaresi birinci 

sınıf muhtelif marka radyoları arasında fenni in• 

celemelerden sonra - 265.000 radyoyu Generaf 

Electric fabrikalarına bir defada slparış vermlştır. Sizde bunun gibi 1940 model General Electrfc radyofart dinledikten ıonra evinize 

blr General Electric radyosunu alacaksmız. 1940 AkumOlatörli ve cereyanU radyolan geldi. Bi/11.ISiK AHlllKAN/N HAHlllA111i• 

:::l~ GENERAL ELECTRiC MAGAZASI Beyooıu, ••t lktaı caddeaı No. ••· Teıoton ••.._ 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZİRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 TürlC Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 

Zi.mt ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMİYE VERiYOR 

Ziraııt Penlrnc;ında kumbaralı ve ih'harsız tasarruf hcsaptannda en 
az 50 lirası buJunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile .ışağıdaki 

4 
4 

40 
100 
120 

Adet .. 
• .. 
" -

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
ı .ooo Lirahk 4,ooo Lira 

soo • e.ooo .. 
250 • 1.000 • 
100 .. 4,000 • 
-1 • s.ooo ,. 
ıo " 

4.800 .. 
160 • zu • 3,200 .. _,._ 

DffKAT: fksaplanndaki paralar btr sene tçinde 50 liradan aşağı 
düc::mivenlere ikramiye ç1ktı~ı takdirde % 20 fazlastyle verilecektir. 
K~ral~r ~cncde 4 defa. t Eylfıl, 1 Biriocikanun, 1 Mart ve 1 Hıuı.ran 
tarihlerinde cekileccktir. 

~?~:mc:=m: ___ ÜROLOG _ OPERATÖR 

Dr. REŞiD SAMI BERKER 
(İdrar yollan mütehassısı) 

Beyoğlu, istiklal. caddesi, Mis sokağı No. 1, Tel: 41443 
1 , 

Osmanlı Bankası 

1 LAN 
% 3 faizli 1911 ihraçlı Mısır Kre

di Fonsiye tahvilatmın 1.12.939 tari
hinde yapılacak itfa keşidesinde başa 
baş tediyesi tehlikesine karşı. Osman 
lı Bank.ası Galata merkezile Yenica. 
mi ve Beyoğlu şubeleri tarafından 

lstanbul Arkeoloii Müzeleri Arttırma ve 
Riyasetinden: 

Eksiltme Komisyonu 

Yapılacak lfln cinsi ve mahiyeti 

Ayasofya Müzesi dış kapısı ittisalin
deki odanın tamiri, metr'Cık su depo
sunun yıkılması, ahşap çatı yapıl-

Keflf beden 
miktarı 

Lira Kr. 

90 

Muvakkat teminat 
mlkt.rı 

Lira Kr. 

258 38 

Ekılltmenhl nerede ve 
hangi tarih ve .aatte 

yapılaeaöı 

Eksiltme 20-11-939 tarihinde Pa
zartesi günü saat 15 de Yüksek 
Mektepler Muhasebeciliğinde. 

\

pek iyi şartlarla sigorta edileceği, 

mezkur tahvilat hamillerinin malu
mu olmak üzere ilan olunur. 

ması vesaire. • #91------1\ Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikaJ.,.rrndan gelen 

Ayasotya Müzesinde bermııcibi keşif ya ptırıfacak olan inşaat ve tamirat lşleri yu kanda yazılı gün ve saatte açık eksntme-
ye konmuştur. Olba.ptaki keşif ve şartnameleri görmek isteyenlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Umum Müdürlilğüne tamir 
ve . inşaat yerini mahallen görmek anusunda bulunanların Ayasofya Müzesine, talip olanlıınn da VilAyet Nafia İdaresinden al
mış oldukları müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarile muvakkat ~at makbuzlarını blınllen Yüksek Mektepler Mu-

BAYANLAR 
hasebeciliğindeki komisyona müracaatları. 

1 
~ "904~" 

için son moda ve yüksek fantazi 
MUŞAMBALAR ve MANTO
LAR, Beyoğlunda BAKER ma
ğazalarında teşhir edilmek ve 
gayet müsaid şerait ve ~~uz fi
atlarla satılmaktadır. Çeşitler 

tükenmeden evvel ihtiyacınızı 
şimdiden temin ediniz. ,,,_ __ mıııııım ___ _, 

iLAN 
Viyanada resmi muallimlik yap. 

m.ış Viyanalı genç bir bayan müreb
biyelik veya mekteplerde resim, elişi 
muallimliği veya muhasip daktilo. 
luk arıyor. Beyoğlu Post restant Li. 
zil. 

·. ..... . . ' ...... ' . ,•. . ı ····.~-. •: .• ,. 

J:SoorekJerden ıdrar torbasına kadar yoHardakı 

ha.stalrkların mikroplarım kökünden temizlemek 
..... ,, H E L M O B l . ö lmHa.mnı;ıı:. 

HELMOBLEU 
Bobreklerın çaH~ınak kucı.n~Lını arttıru· . Kauuı, er.K~A ıcı.ı·a. ı.o ........ ıarını, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabrnı, bel ağnsını, sık sık idrar 

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

SıhhAt Vek!ı )Ptınin rııh~atmı hı:ıi7<lir. HF''R 'F'C'7:A NF,T)E RTH .. TTNTTR. 

,--------~--------------... , MEMUR ARANIYOR 
Karadeniz Vilayetlerinde çalışmak üzere fransızca bilen ve seri ya

zan Türkçesi kuvvetli bir daktilo ile muhasebeden anlıyan genç me

murlar alınacaktır. Ticaret Lisesi mezunları: tercih olunur. 4 üncü 

Vakii han Asma kat No. 10 a müracaat. 

........... alll ..... l 

P T T L Mu .. du··rıu .. nu .. nden.: • • • evazım ':il 

1 - Talibi c;xkmayan 20 ton Amclgama çinko pazarlıkla almacaktrr. 
2 - Muhammen bedel (10.000) muvakkat teminat (750) lira olup paıarhk 

24/İkinciteşrin/939 cuma gilnü saat (16) da Ankarada P. T. T. Umum müdürlük 
binasındaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Taliplerin şartlnn öğrenmek üzere her gün ve pa:r:arlığa iıtirak etmek 
için me.ıkfir aün ve saatte o komiııyona müracaatları (5583) (9004) 

.~ . 

. . . .. 

RADVOLiN 
" . - . 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günc!.J 3 defa muntazaman 

dhd@rinizi fırc,,lttvınız. 

Harp Akademisi Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 
Tahmin edilen bedeli 126 lira 26 kuruş olan 29 kalem hurda elektrik malzemesi

nin açık arttırma ile satıış münakasıııı1 29-İkincit~rin-939 ı;;arsamba günü saat 14 de 
akademi satın alma komisyonunda yapılacaktır. Malzemeleri görmek isteyenlc.rf.n 
h~ gün münakasaııına iştirak edeceklerin de münakasa günü Beşiktaş mal me
murluğuna yatırılmış 955 kuruşluk muvakkat teminatlarile komisyona müracaat-
ları. ( 93 96) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları ,. 
Cinai Miktarı Muhammen Be. 

Yangın söndürme 360 adet 
alAtı eczası ile 
beraber 

Lira Kr. 

<!562 50 

% 7,5 teminat Eksiltme 
Lira Kr. fekll Hatl 

342 18 Açık ek. 14 

Demir sehpa 1500 n 1680 - 126 00 t\ ,. J5 
I - Şartnameleri ve mevcut krokisi mucibince yukarda miktarı yazılı (2) 

kalem eşya açık eksiltme usulile satın alı nacaktır. 
n _ Tahmin! bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında 

gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 24/XI/939 tarihinde cuma günü Kabataşta Levazım ve Mi.lbaya
at su besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen subeden parasız alınabileceği gibi seh
panın krokisi de tetkik edilebilir. 

v - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa-
ralarile birlikte mezkiır komisyona gelmeleri. (9286) 

Sahibi ve Neşriyat MiidUrO Halil LtltfO DÖRDÜNCtl. Gazetecilik ve 
Nem,,at T. L. s. fbqldıih vt"? T ~ "J l\hft..ııııq 


