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SiYAS İ HALK GAZ ETESi 

Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr .Ganon diyor iri: 
"'Her tacir ba kitapta ıröıterdifim asuTierf &tbtlr ~ek 
nretiyle bir iki sene ıribi lnu bir :r:aman için~e mnıte~&o 
rinin adedini bir misli arttrrabilir. Ben ba lcitabnnda aıze 
ba unati ötretiYoram." Fiyatı 50 kuruı. 

Alman Propaganda Rus - Fin H·arbi 
Türkiyede Servisi 

. 
Cok 
w 

iddetlendi 
Nasıl Çalışır? 

Yurt Dışı Teşkilô.tını Hitlerin 
Dostlarından Bouhle idare Eder 

Finler iki Ateş -'-4-tasznda 
Kalmamaya Çalışıyorlar 

Ao teşkilatı ıeli 
Bouhle 

"Ao .. Denilen Bu T eşkila~ Dünyayı 
Üç Mıntakaya Ayırarak Üç Büro 
Halinde Faaliyetine Devam Ediyor 

FİNLER 
Rus Askeri 
Tesisatını 

Bombaladı 

Nazilerin Türkiyedeki teşkilatlannı anlatmadan evvel, .~azi 
propaganda servisinin beynelmilel teşkilatını ve ~~ U:~k~~~ 
istinat ettiği esaslan bilmemize ihtiyaç vardır. Çunku ~utün 
ecnebi memleketlerdeki teşkilat muayyen bir merkezden ıdare 
edilir ve bunlar birbirine sıkı sıkıya bağl!dır. 

Alman propaganda servisine bağ
lı o1an ve onun emrinde çalışan Al
manlar muazzam bir ordu ~eşkil e. 
derler. Bu ordunun nüvesi, nasyona1-
sosyalizmin hariç memleketlerdeki 
"mahalli gruplar., adı verilen 600 ü 
mütecaviz teşkilattır. Binlerce Hilfs
verein bu merkezlerin etrafında top
lanır. Bu suretle Alman propagan. 
dasına bağlı ve maaş alan 50 bin kişi 
vardır. Bu ordunun erkanı harbiyesi 
merkezde Berlindc bulunuyor. 

Ve bununla meşgul olan resmi 
makam on zamaglarda A1man Ha. 
l'JCl)'C "tCZ.lilt::' ıuc Udt;ıaııau 1 WU U ~ı 

teşkilatı (Auslandsorgamisation) ya
hut kısaca "AO,, dur. 

Bu teşkilatın başında halen Cenu
bi Afrika tabası ve ayni zamanda Al

.............................. _ ... _4_ ... ~. 

lngiltere ~ Bin Gaz 
Maskesi Gönderiyor 

SORABiLiR MiYiZ 1 , 
' 
. 

Bu Adam 
' 

Londra, 9 ( Huauıi) - Fin
• landa ile Ruıya araaında harp 

Türkiyede 
: devam ediyor. Son Rus tebliği 

tudur: 

"8 Kinunuevvelde, Sovyet kı-

b • ı • •1 · ' talan, her istikamette ileri hareK a 1 a 1 1 r mı • ' ketlerine devam etmİftİr. 
Kareli berzahında, bu berza-

~~ «?" ~n•d~u ... ~'~-~~= ' bm faı4r krammda. 7 /12 tarihin
bir habetlnı bnd1rt11. Bu wdurma ie Fin eeaa müdafaa hattım yar
haberde TOrklyenl" ıtafku aephe- mıt olan Sovyet krtalan, timal 
sinde tnhşidat yaptığı, Rusların da 
buna göre hudutta tertibat aldığı iatikametine ve cenahlara doğ-

SovyeUerln Finlandaya 
yürümeleri Almanyanın 

tsveçten tedarik ettikle
ri demir madenini tehdit 

ediyor. 

Rusya, Fin hududunda 
tesis ettlii haLlt hülro
metine Finlerle meskQn 
Karelyanın ancak bir 

parçasını veriyor 

Ruslar, FinlAndanın 11-
malcie buz tutmayan 
biricik limanı olan 

Petsamoyu almak 
istiyorlar. 

---.------------man tabaası olan "BOHLE,, isminde 

I biri vardır. Zahiren Hari~iye Neza
retine merbut gibi görünen "Ao,, ha.. 
kikatte başlı başına bir müessese

bildiriliyordu. , nı muvaffakıyetlerini inkitaf et-
Ne Türkiye, ne de Sovyetler tara- • tirmitlerdir. 

:tından Kafkas hududunda hiçbir 

A lmanlar 
Sovyetleri 

Ne reye 
Sevkediyorlar? 

dir. Ve Bohle, kendi sahasına ait iş-
ler müzakere edileceği zaman nazır 
hukuku ile kabine toplantılarına iş. 

tirak etmek hakkına maliktir. 
Almanya dışındaki Almanlarla 

tah~ldat ve tahkimat yapılmadığı i
çin Anadolu Ajansı bu haberi tekzip 
etti. 

Tek7Jp etti ama. bizce Is bununla 
kalama7.. Bizim tahklkatımıza göre 
D. N. B. ajansına ve Alman matbu
atına bu yalan haberi veren ve iki , 
komşu memleket arasına kundak , 
koymnk isteyen znt D. N. R. ajansı
nın İstanbul miimessill Brel'dlr. 

Fena hava dolayısile, keşif uçuş. 
lanndan başka hava faaliyeti olma. 
mı~tır." 

Sovyet askeri makamatı dumdum 
kurşunları ve zehirli maddeler kul. 
landığına dair neşrolunan haberler 
hakkında şu resmi tebliği neşretmiş. 
tir: Leningrad 1 ı • meşgul olmayı vazife edinen ve bu 

(Almanların misafir bulundukları 

memleket hukukuna müdahale et
meyi asla istihdaf etmediğini) ilan 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL eden bu teşkilatın çalışması oldukça 

Tan'dn Almanlann Romanyayı Besa- ' "Leningrad askeri mıntakası erka. 
rabya hududunda tahkimata teşvik ' ruharbiyesi şunu tasrihe lüzum görür 
ettiği hakkında Avrupa gazetelerin- ki, ecnebi tnatbuatın bu haberi ta. 
den naklen çıkan bir haberden do-
layı Türk matbuatına tecavüze cü- mamile uydurmadır. Mezkur mınta-
ret roen D. N. B. ııjnnsının İstanbul ka kıtaatı dumdum kurşunu ve ze. 

Ruslar, Aland ada
lanna hllklm, ve 
müstahkem b i r 
mevki olan Hon
go adasını talep e
diyorlar. Burası 

İsveç sahiline de 

Hogland ile Fin
lAnda körfez.inde
ki diğer beş ada, 
Rusyarun istediği 

adalar arasındadır. 
Bu adalar askerlik 
bakımından Sov-

Rusya, Finlerin 
bugünkü hudutıa
nnı kırk be~ mil 
geriye almalarını 

istiyor. Bu suretle 
Finlerin ?llajlno 
hattı Rusların eli-

Murmansk arasın
da işleyen mühim 
demiryolu battı 

yeni Fin hüküme
tlne verilen arui-Son günlerde Alınan matbuatı 

Sovyet ordularına yeni he. 
defler gösteriyor. Finlandada çal'pı.. 
tacak yerde Kızılorduya cenµba 
teveccüh ederek Türkiye üzerinden 
Basra körfezine, sıcak denizlere in
:rnesini tavsiye ediyorlar. 
Diğer bazı Alman gazeteleri, Fjn

landadan sonra Sovyet!erin Besa
l'abya ile meşgul olacağını tahmin e
derek bunu önlemiye çalışıyor ve 
:Rusları Türkiye ve İran üzerinden 
İngilizlere saldırmıya 1eşvik ediyor
lar. 

Alman matbuatının bu neşriyattan 
:maksadı nedir? Sovyctlerle Alman
lar arasında hakikaten bir dünya 
Paylaşmasına ait bir anlaşma mı var
dır? Almanlar Sovyet yardımını ka
tanmak için Moskovaya neler vaa. 
detmişlerdir? 

-Alman gazetelerinin neşriyatını O

kuyunca ilk akla gelen sualler bun
lardır. Vaziyetin aydınt:mması, Al
ınan matbuatının neşriyatındaki ha
kiki hedefin keşfi için de hu sualle

tin cevaplarını araştırmak zarureti 
Vardır. Bu suallere bulacağımız ce. 
Vaplar ayni zamanda Sovyetlerin ha
tici siyasetlerinin ana hatları hak
kında da bizi aydınlatmağa yardım 
edebilir. 

* 

esrarengizdir. 
hAklmdir. yetlere lA:t.undır. Bir kere teşkilat reisinin resmi ün

vanı, aşağı yukan eyalet valisi ma
nasına gelen "Ganleiter,, dir. Ve adı 
altında bulunan eyalet te "Yurd dışı 
eyaleti Gan Ansland,, dır. 

mümessili misafir bulunduğu mem- hirli madde kullanmamış ve kullan. 
Ieket aleyhinde böyle yalanlar uy- mak fikrinde de değildir." 1 
durmağa ve muzır propaganda yap-

Tas ajansı esir düşen Rus askerle. mağa nasıl cesaret eder? 
sornblllr miyiz? ' ri üzerinde bombardıman edilecek 
Berlinde Anadolu Ajansının mu- , askeri hedefler hakkında evrak çık. 

habiri A1manların Sovyetler oıleyhln- , tığı ve bu evraka göre İsveçin şark 
de hudııtta tahşidat yaptığı hakkında ' sahilleri de bombardıman edileceği 
yalan bir haber uydurup göndersey- ' hakkındaki haberin kamilen uydur. 
dl, Alman hilkumeti bu hareket kar-

ne geçecektir. ye bitişiktir. 

Rusya Romanyaya 
Kati Teminat Verdi 

Parmağını uzattığı memleketleri 
birer Alman eyaleti gibi isimlendi. 
rerek işe başlıyan bu teşkilat yanı 
'Ao,, bir çok (memleketler biiro. 
su - Sandesamt) ına ayrılmıştır. 

1 Numaralı büro Büyük Britanya, 
İrlanda, Fransa, İspanya, Portekiz. 
Lüksenburg, Belçika, Holanda, Ce

CSonu; Sa: 6; Sü: 3) 

şısında susar mıydı, yokla bu zatı ma olduğunu bildirmektedir. 
kolundan tutup hudut haricine m! a- , Havasın bildirdiğine göre. bu sa-
tardı'! bah cephenin şimal müntehasınd'l, 

Biz de Brel hakkında Ayni mua- ' Rusların çok zayiat verdiren muha. 
melenin yapılmasını isUyemez mi- rebeler cereyan etmiştir. Finlandalı-
ylz? ' lar üç kilometrelik bir cephe üzerin-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • de baskın şeklinde taarruza geçmiş-
===================== ler, düşmanı imha e!mişlerdir. 

Reuter'in Kareli cephesindeki mu. 

TAN, (Sonu; Sa· 6; Sil: 3\ 

Rusyanın 

Arzusunu 
iyi Komşuluk Münasebat1nın ldamesi 

Bildirmesi Memnuniyet Uyandırdı 
BüJcret, 9 (A.A.) - Sovyet maslahatgüzarı Poptilyef, geçen 

gece B. Gaf enko'yu ziyaret etmit ve Beynelmilel Komünist Re

vue' ıünde -hıtitar eden makalenin reımi Sovyet noktai nazannı 

Okuyucularını 

Zengin Bir Kütüphane 
Sahibi Yapacaktır 

Amerika lngiltereye 
Karşı Bir Nota Neşretti 

1 
ifade etmediğini aöylemittir. 

Havasın bildirdiğine göre masla. 

hatgüzar İnternational Komünist 
mecmuasının Sovyetler Birliğile Ro. 
manya arasındaki münasebata dair o. 
larak neşrettiği makalenin resmi Sov 
yet noktai nazannı ifade etmediğini 
ve Moskova hükfımetinin Bükreş ile 
halen mevcut mütekabil dostluk mü. 
nasebetlerini muhafaza etmek arzu. 
sunda bulunduğunu söylemiştir Dün 
akşam Sovyet radyosu tarafından 
neşredilen bu tebliğ bütün dünyada 
Almanların yaptıkları hareketler ne. 
ticesinde husule gelen haklı ınfialin 

Sovyetler Birliği aleyhine çevrilme. 
si için mahirane idare edilen bir do.. 
lap karşısında bulunduğu kanaatim 
taşıyan Romanya efkarı umumiyesi 
tarafından memnuniyetle karşılan. 

,. TAN, 150 kumşl\ verdiği 50 ~i müteca~iz kitabın rördüiil 
rnğhet iizcrine, hu yol üzerinde yürümiye ve okuyuculannı 
:\·ok pnhasına zengin bir kütüphane sahibi etmiye karar ver. 
mişlir. 

Gayemiz her Türk evini değilse bile, her TAN kariini kü
çiik bir kütüphaneye sahip kılmaktır. 

Bu maksatla gazetemiz, okuyucuları için yeni ve sengin 
kitap serileri temin etmiştir. Bu serilerin ihtiva ettiif eserle. 
rin isimlerini Salı günkü nüshamızda bulacakınnıs. 

nu yeni fırsattan istifade için de evvelce olduğu gibi, bu 
n:nn on beşinden itibaren gazetemizde yeni kuponlar neşrine 
başlana~aktır. Tafsilatı Sah nüshamızda okuyunuz. 

Vaşington, 9 (A.A.) - Buıün Ha. 
riciye Nezareti tarafından İngiltere. 
ye hitaben ne,redilen bir notada 
Birle,ik Amerika, Amerikah'ların 

meşru ticaretlerine mani olmamasını 
İngiltereden istemek mecburiyetin. 
de kaldığı beyan edilmektedir. Bir. 
leşik Amerika, Amerika yurddaşlal'l
nın bütün haklarını, bu haklar ihlAl 
edildiği takdirde. her hususta muha. 
faza edecektir. Nota ilaveten diyor 
ki: Amerika hükumeti bu suretle ha. 
reket ederken, prensipe taalltik eden 
1ebeplerden fazla olarak, pratik se. 

beplere istinat etmektedir. BeyneL 
milel kanunlann ihlali neticesinde 
sulh dostu milletlerin emniyetinin 
de tehdit altına girdiği bu devirde bu 
prensiplerin muhafazası bilhassa ıa. 
zımdır. 

Pratik sebepler şunlardır: 
ı - Bir çok ahvalde Amerikalılar 

Alman menşeli mallar ısmarlamış

lardrr. Bunlann bedeli ya kısmen 
veya tamamen ödenmiş veyahut mal 
lar alınmıyacak dahi olsa bedelleri· 
nin ödenileceği teahhüt olunmuştur: 

<Sona Sa: 1. SU: 3) (Sonu Sa. 6. Sü. 4) 
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İŞİN ŞAKASI 

Muharrir 
Zihniyeti, 
Patron Zihniyeti 
Yazan: NACI SADULLAH 

Eğer dün, birisi "Son Telgraf,, 
J?azetesine Ethem İzzet Benice 

tarafından, diğeri de "Akşam,. ga. 
zetesine Vala Nureddin tarafından 

yazılmış olan iki ufak fıkrayı oku. 
sa~·dınız patron zihniyeti ile muhar. 
rir zihniyeti arasındaki farkı kestir. 
m ckte hiç zorluk çekmezdiniz. Zira, 
o iki ufak fıkrayı. muharrir zihniye. 
tile patron zihniyeti arasındnki tczn. 
dı tehariiz ettiren çok karakteristik 
iki vesika sayabilirim. 

Vala, diyordu ki: 

TAN ;_":::::::=:=============================================10.12.n39 

GÜNÜN RESİMLERİ : Dünkü T oolantılar 

"- Ortalıkta . gazetelerin dört say. 
faya indirileccklerine dair, fena bir 
şayia ,·ar. Biz, bu ayianın tahakkuk 
etmemesini temenni eyleriz: Zira, 
gazete sayfaları di>rde indi~i takdir. 
de, her biri bir aile geçindiren bir. 
çok muharrirler, birçok miircttipJer, 
birçok musahhihler açıkta kalacak. 
lardır!" 

Hal.k Partisi Beyoğlu kaza Kongresinde bulunanlar lstanbul Ba11~sunun dünkü içtimaına.Jştirak eden avukatlar 

Ethem İzzet Benice ise diyordu ki: 
"- "Akşam,, muharririnin endi. 

şesine, elbette biz de iştirak ederiz: 
Fakat, acaba, Akşam muharriri, o sa. 
tırlan yazarken hiç düşünmedi mi ki, 
gazeteler şimdiden dörder sayfaya 
inmedikleri takdirde, altı ay sonrıt, 
topumuzu J.hden kağıbız kalmak 
tehlikesi tehdit etmektedir?'' 

Satie İşi 
Yolsuzluqu 
Davası 

ihtikirla Mücadele 
için Yeni Tedbirler 

Beyoğlu 

Kaza Parti 
Kongresi 

Görüyorsunuz ya? Muharrir bu. 
günkli nafakasını, patron ise, altı ay 
sonraki kağıdını düşüniiyor. Fakat, 
bence, bilhassa, "Son Telgraf,, reli. 
kimizin, kağıt endişesine dlişme~i

nin hiç manası yok: Bu refikimiz, 
maazaUah altı ay ~onra, kağıtsız ka. 
hrsa, kendisine o güne kadar iade e. 
dilmiş olan niisbalan yeniden S'!tışa 
çıkarabilir. 

Satie yolsuzluğu davasına dün b!. 
rinci ağır ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Dinlenen şahitlerden İS
tanbul defterdarı Şevket, Satie me
selesini gazetelerden öğrendiğini, bu 
sıralarda kendisini ziyarete gelen a
vukat Atıf Ödülün, "bu işe benim de 
ismim karışacak. Çünkü para ~lma.. 
dığtm halde bir makbuz imzalndırn.,, 
dediğini söylemiş ve Atıfın mektep 
arkadaşı olduğunu ifade etmiştir. 

Hükumet Meclisten Geniş Salahiyet Alacak, Merhun 

Piyasaya Çıkarılacak ve ltalyadan Geniş Mikyasta 

Manifatura Eşyası 

ithalat Yapılacak 

Beyoğlu kazası parti kongresi dün 
toplanmıştır. Kongrede Vali ve be
lediye reisi Lütfi Kırdar, parti müfet
tişi Fikret Sılay, vilayet idare heye. 
ti azaları, şehir meclisi azalan, vi
layet ve belediye erkanı hazır bu· 
lunmuşlardır. 

Zira onun okuyuculan, eski hava. 
dise' alıştmlmış bulunduklan için, 
kendilerine eski niic;halann verilişini 
yadırgamıyacaklardır! •• 

Elindeki iade olunmu' nüshaların 
miktarına gelince... Bu refikimizi, 
muharebe bitip yollar •!ılana. ve ka. 
ğıt gelene kadar idare eder c;anmm!. 
Anlaşılan, şimdi zaten dört sayfa 

&larak inti ar eden hu refikimiz, fs. 
tanbulun bütün ceridelerini kendisi. 
ne benzetmek istiyor. Fakat o takdir. 
de, vatandaşlar, dört sayfaya da beş 
kuruş vermiye mechur tutulurlar<11a, 
gazeteleri değil... Gazetelere okur. 
lar! 

• Dostum Nizamettin Nazif, bir ga. 
zete çıkaracak. İşittiğime göre, onun 

çıkaracağı bu gazetenin adı: 
"- İstiklal!" olacakmış! 

Fakat, doğrusunu isterseniz, "Karn 
Davut,, müellifi, çıkaracağı gazete. 
ye bu ismi takmakta büyük bir İsa. 
bet göstermiş: 

Bundan sonra Devlet Liman İşlet. 
meleri umum müdür muavini Hamit 
Saracoğlu dinlenmiştir. Hamit Sa. 
racoğlu, Galata ile Fındıklı arasın
daki sahanın istimlaki hakkında He
yeti Vekilece verilmiş bir knrar ol. 
duftunn V4 l:ıı\T"kar~"namodon .. ,..ı .. 
şıldığına göra emlaki milliyeye ait 
olan binalann meccanen, eşhasa &it 
olan binaların da istimlak kanununa 
göre alınabileceğini söylemi~ ve Sa. 
tie binasının alım. satım işleri hak
kında mallımatı olmadı~ını beyan et
miştir. Devlet Liman İşleri umum 
müdürü Raufi Manyas ta bu mese
leye dair alım, satım işinden malU. 
matı olmadığını söyliyerek demiştir 

ki: 
- Tahkikata başlandığı zaman, 

müfettişler bana, Heyeti Vekilenin 

istimlak işleri hakkındaki kararna

mesini banka müdürlüğüne niçin bil

dirmediğimi sordular. Ben de bu hu

susta umum müdürlüğe şifahen iza

hat verdiğimi söyledim. 
Şahidin bu ifadesi miinakaşnlar:l 

sebep olmuş, maznunlardan sab>k 

Denlzbank umum müdürü Yusuf Zi. 

ya Öniş söz alarak demiştir ki: 

Hüki'ıınet ihtikarla miicadcle için bugiinün 7.aru. 
ret ve icaplarına göre şiddetli tedbirler almıya ka. 
rnr vermiştir. Bu maksatla mühim bir salahiyet pro· 
j~si hazırlanmıştır. Bu layiha Büyük Millet Mecli
sine giindcrilmek ilzeredir. Salahiyet projesine ~öre 
hiiki'ım~t mali ve iktısndi vaziyetin icap ettirel·t>ği 

bilcümle tcdbi,rleri alabilmek üzere :Meclisten sala. 
hiyet nlncnk \'e lüzum göriildiikçe İcra Vekilleri He
yetinden bir kararname çıkaracaktır. Kanun H'ıyi· 

hasmın bu hafta l\1ecliste göriişüleceği anlaşıl. 

nıaktaılır. 

Hükumetin aldığı tedbirler 
Manifaturacılar diin Ticaret Odasında y<.'niden 

toplanmışlardır. Ev\'elcc yapılan içtimalar hakkın. 
da Ticaret Vekaletine gönderilen rapor iizerine hii. 
kumetçc ticaret miidiriyetine yeni tebligatta hu· 
lunulmuştnr. Bu tebligata göre ellerindeki malları 
bankalara terhin ederek miihim ikrazlar alınış olan 
manifaturacıların hesaplarının kapatılması \'e mal. 
ların sahiplerine iadesi için bankalara emir veril. 
:miştir. 

İtaJyndan manifatura ithalini kolaylaştıracak ve 
fazla mal ithalini temin edecek tedbirler de nlın
mıştır. Yerli fabrikalarımızda yapılan malların da 
fiyatları indirilecektir. Giimrüklerde bulunmakta 
olan S<'llovc yani suni pamukla karışık mensucatın 
da yüzde <.'JJi nisbctinde pamuklu addedilerek ve bir 
defaya mahsus olmak iizere pamuklu tarifesine tfıbi 

tutularak ~ıkarılması için bir kararname ha7.ırlan
mıştır. Kararname bugünlerde Vekiller Heyetinden 
çıkacaktır. 

Alman bankaları konşmento vermemekte 
ısrar ediyorlar 

Alman hankalarının miidiirleri dün ticaret mm. 
taka miidürüniin nezdinde Ticaret Odası Umumi Kfı. 
tibi Ce,·dct Diizcnli ile birlikte bir içtima yat'mış. 
lardır. İçtimada banka direktörleri heniiz Alımmy:ı 
ile aramızda Ticaret muahedesi mevcut olmadığı 
için Alınan firmalarının giiınrüklcrde bulunan mal· 
]ara ait cnakın tiiccarlarımıza verilmesine miisaa
uc CUUCUIKl~J ı 111 :iV) ICllU~ıcı Ull. 

Altın fiyatları yükseldi 
Son lııı ftn içinde altın fiyatları yeniden yiikc;cl. 

mlştir. İki giin evvel 15 buçuk liraya satılan altın. 

lar evvelki giin 16 huçuk liraya \'e diin 1730 kuruşa 
kadar fırlamıştır. Paramızın kıymetini sebepsiz bir 
şekilde ıliişiirmek ve ~ırf spekülfısyon yapmnk için 
bazı açık g(;zlcrin takip ettikleri bu hareket, üzerin
de ehemmiyetle durulmaktadır. 

Piyasada demir azaldı 
Son giinlerde hariçten piyasamıza demir getiril. 

mediği i~in piyasada demir miktarı azalmıştır. Fi. 
yatlar dn gün geçtikçe yükselmektedir. ltalyad:ın 
iki yiiz kilodan fazla demir ihraç edilmemesine tlair 
çıkan kararnameden dolnyı hu memleketten demir 
ithnli imk:insız bir hale gelmiştir. 

Lokantacılar Serbest 

Tarife lst-iyorlar 

Mekteplerde Pasif 

Korunma Teşkilô+. 

Baro içtimaı 

Cumartesiye Kaldı 
Lokantacılarla otelciler, dün öğle

den sonra saat 15,30 da belediye ik. 

tısat müdürlüğünde bir toplantı yap. 

Kongrede kaza parti idare heyeti
nin bir senelik faaliyet raporu kabul 
edilmiş, nahiye kongrelerinden gelen 
dilekleri tetkik etmek ·izere bir d;lek 
encümni teşkil olunmuş, bu dilekleri 
tetkik ile neticeyi bir raporla kon.. 
greye bildirmesi için ::elseye yarım 
saat fasıla verilmiştir. 

İkinci celsede dilek encümeninin 
raporu okunmuştur. Kazanın moktep, 

saiti nakliye ile şµ ihtiyaçların\~ te
minine ehemmiyetle temas eden bu 
rapor. daha mafevk makama t.akdım 
edilmek üzere tasvip edilmiştir. Bu 
esnada partililerden birisi Knsımpa
şa ile Eminönü arasında otobüs işle
tilmesi için teşebbüsattn bulunulma
sını teklif etmiştir. Bu teklif kongre. 
ce muvafık görüldüğü gibi kongre. 
de hazır bulunan vali ve belediye re
isince de tasvip ile karşılanmıştır. 

Bundan sonra iki idare heyeti seçi
mine başlanmış, geçen seneki idare 
heyeti tekrar ekseriyet kazandığm -
dan vazifelerinde ipka edilmiştir. 

Bugün Çatalca ve Sarıyer kazala

rında, yarın Eminönii kazasında, sa

lı günü Fatih kazasında, önümüzde

ki cumartec;i günü Üskiidarda, pazar 
güni.i de Kadıköy ve Bakırköy kaza· 
larında parti kongreleri aktcdilecek-

tir. 
-·---4'.l----
Bir Ev Yandı 

Görmfıyor musunuz? Hahesistnn10 
istiklalini İtalya aldı. Çinin istikln. 
Jinde, Japonyanın giizü var. Arn:ı. 
vutluğun istiklali, İtalyanın elinde .. 
İstiklallerini kaptırmış veya sntmış 
başka milletler ararsanız: Polonya 
var... Hindistan var... Avusturya 
var ... Çekoslovakya var .. 

- Mademki binanın istimlak ile 
mışlardır. Toplantıda Lokantacıl:ır 

alınması lazımdı. Kendileri Mani;.a. 
cemiyeti idare heyeti ile şchrimizde

Mekteplerde hazırlanmakta olan 

pasif korunma teşkfüıtı ikmal edil -

miştir. Mekteplerde kurulan teşki

lat maarif müdürlüğü tarafından lis. 

te halinde vilayet seferberlik müdür
lüğüne bildirilmiştir. Seferberlik mü 

diirü de hazırlamakta olduğu nümu
ne siperlerinin teksir edilmiş kroki
lerini ve planlarını mektepler<? gön
dererek talebelerin ameli rnrctte as
kerlik derslerini görıni.iş :>imalarına 

yardım edecektir. 

Baro heyeti umumiyesi dl.in öğle. 

den sonra avukat Mckki Hikmetin 
riyasetinde adliye koridorunda sene. 
lik toplantısını yapmıştır. Evvela ida 
re heyetinin senelik faaliyet raporu o 
kunmuş, sonra müzakereye başlan
mıştır. Söz alan avukat Vedat, res
mi makamlarla baro arasında muha. 
vereler cereyan ettiğini, bazı ilmi 
suallere umumi heyete danışmakı::;ı. 
zın cevap verildiğini söylemiş. bu ci
hetin doğru olmadığına işaret etmış
tir. Daha sonra avukat Asım da hu
kuk mahkemelerinin tapuya sıkıştml 
masma itiraz ve nak!ine karar veri. 
len Şurayı Devlet binasına da sığa
mıyacağını söyledikten sonra adliye 
sarayı yapılıncıya kadm· adliye dai
relerinin bir arada bulunması için 
bir binaya ihtiyaç rılduğunn işaret 

etmiştir. Ayni mevzua temas eden 

Celfıl Sıtkı, bina meselesinin bir nn 

evvel hallini istemiştir. 

Kumkapıda Saraç İshak mahalle ... 
sinde Artine ait 27 numaralı evde 
yangın çıkmıştır. Ev kısmen yandık
tan sonra söndüriilmüştür. 

deye ait bir antrepoyu mubayaa için 

Binaenaleyh ... Nizamettin Nazirin neden pazarlığa girişmişlerdi. Buna 
gazetesi de satılacak, hatta kapışıla. cevap versinler. 
raktır: Zira hu devirde "İstiklal" in Raufi Manyas ce·ıap vererek mcv-
mlişterisi çok! zuubahis binanın satın alınması te-

Fakat acaba Nizamettin Nazif. İ!I. şebbüsüne İktısat Vekaletinin eın. 
tik13li nereden bulup da satacak? O. r:ıe başlandığını, ylp lem muamele. 
lstikl81ini, Bayan Suat Dervişe teslim den vekaletin paı;>eri Oldugunu ve 
etmiş değil miydi? esasen muamelenin vekaletten alr -

POLiSTE: 

lstinyede Bir Kadın 

Bir Erkeği Yaraladı 
İstinyede Çayır sokağında oturan 

Kemal ile komşusu Halime arasında 
geçimsizlik yüzünden çıkan bir kav
gada Halime, Kemali ekmek bıçağı 

ile başından yaralamıştır. Yaralı te· 
davi altına alınmış, suçlu yakalan -
mıştır. 

İki Amele Yaralandı 

nan emirle yapıldığını ve nihayet bu 
işten sarfı nazar edildiğini söylemiş
tir. 

Daha sonra, türkçe bilmediği için 

tercüman vasıtasile dinlenen tasfiye 
halindeki Elektrik şirketi m iid~h ü 

Delacroi sorulan suallere şu cevap

ları vermiştir: 

- Binaya 250 bin lira kıymet tak. 

dir edildi. Derhal satışa çıkardık ve 

keyfiyeti Jerans şirketine haber ver. 

dik. Şirket bize müşteri aramıya baş. 
Iadı ve Denizbankı buldu. Bir müd
det sonra Lutfi adında biri Satie 
binası için 220 bin lira teklif yap. 
mıştı. Fakat bu adamın kim olduğu. 
nu ve teklifi kimin namına yaptığını 
bilmiyorum.,, 

ki büyük otel ve lokantaların mümes 
silleri hazır bulunmuştur. Toplantı

da, lokantacılar. halen tatbik etlil • 
mekte olan tarifelerın daha fazla in
dirilmesinin doğru olamıyacağını, 

böyle bir teşebbüsün yemeğin nefa
setine ve miktarına zaruri olarak te
sir yapacağını söylemişlerdir. Lokan. 
tacıların noktai nazarına göre, bele
diyenin tarife huwsunda lokanfacı

lan serbest bırakması müşterinin 

menfaatini mucip olacaktır. 

S - Son harpte Polonyadan Ruslar 
ne kadar arazi ve nUfus, Almanlar ne 
kadar arazi ve nüfus kazanmııtıırdır~ 

C - Almnnyn 180 bin kllomP.trellk 
bir saha ile 20 milyon nilfus knzanmıs
tır. Sovyetlcr de 205 bin kilometrelik bir 
saha ile 13,5 milyon nüfus knuınmışlar
dır. Bu rakamlar tahminidir. Henüz tah
rir yapılıp l<Att rakamlnr tcsblt edllmlı 
değildir. 

• 
S - Saç dllkUlmeıl vOeuttakl bir 

Talebelere verilecek gaz maskeleri 
ihzar edilmiştir. Bunlar talebeye 6 
taksitle verilecektir. Her talebenin 
bir tane gaz maskesi edinmesi mec
buri tutulacaktır. 

birçok suallere cevap almak Uızımdır. 
Saçlannız yağlanıyor mu? Kepek ya
pıyor mu? Uvzl bir rahatsızlık var mı., 
Kndınlarda adet bozuklut'll, lnllzam
sızlık saç dökOlmcsinc sebep olabillı". 

T A K V 1 M ve H A V A 

10 İlkkfmun 1939 
PAZAR 

Gün: 31 Kasım: 33 12 ncl ay 

Arabt· 13!i8 
Şevval: 28 

ft11mt· 13!i!i 
İkinciteşrln: 27 

Güneş: 7,15 - Öğle: 
İkindi: 14.28 - Akşam: 
Yatsı : 18,19 - imsak: 

12,06 
16.40 

5.27 

Hava Vaziyeti -
Ycşllköy meteoroloji istasyonundan alı· 

nnn malô.mntn göre, hnvn )'Urdun rtoğu ,.e 
cenup doğusu ile Akdcnlzin şark kısımle• 
nnda çok bulutlu ve mcvıı:lt ya"•ışlı, dlj!ct' 
bölgelerde kapalı ve yer yer yaf!ıc;lı gcc:ml~. 
rüzgarlar Trakya, Kocaeli bölr,eleri ııc 
Karadenizin garp ve Egenin şimal kısıtrl' 
larında şimali istlkrunC'ttcn kuvvctlke, di
ğer bölgclerd<' umumiyctlc garbi JstlkP
metten Egroe kuV\'.etlicc, diğer yerlerde 
orta kuvvette esmi5, Karndenb:ln garp kı•
mı ile Marmara ve Ege dcnlzlcrinde si' 
mali istlkıımcttrn fırtına şckhnc1c esmlc;tlr Galata rıhtımında bağlı Daçya va. 

purunda çalışan tahmil tahliye ame
lesinden Ahmedin üzerine vinçten 
kurtulan iki fıstık çuvalı düşmüş, 
muhtelif yerleri ezilmiştir. Ahmet i
fade veremiyecek bir halde hastaha· 
n eve kaldırılnustır. 

Vakit çok geç olduğundan diğer şa
hitlerin dinlenmesi için muhakeme 
başka güne bırakılmıştır. 

maddenin ekallmeslnden mi ileri gelir, 
bunun tedavi çaresi var mıdır? 

C - Bunun cevabını verebilmek tc:ln 

Bu takdirde saç dökillmesinin ~cbehl
nl over ve yumurtalıklnrın kiCnyctslz
llğlnde aramak ltızımdır. Tedavisi için 
de nisaiye doktoruna m!iracnat etmek 
lll:ı.ım gelir. Saçlar yağlanmıyor da sık 

sık sabunla yıknnıyorsa bu da ı.aç dö
killmeslnc sebep olabilir. Hulf1sa snç 
dökülmesinin birçok sebepleri vardır. En 
iyi çare bir doktora mtiracaat edip bu 
s('bcbi te~bıt ettirmektir. 

Bundan sonra müzrıkert:? kafi görü
lerek bütçenin varidat ve masraf 
fasılları tetkik ve kabul edilmiştir 
Müteakıbcn Baro idare meclisine 
beş aza için intihap yapılmış, rey. 
)erin tasnifi sonunda 77 reyle yalnız 
Abdullah Güz seçilmiştir. NiZ3mn11-
meye göre, rey adedinin ko:ıgre aza
sının nısfı kadar olması icap etmek
tedir. Bu yekunu yalnız Abdullah 
Güz aldıJ1ından diğer d6rt azanın in
tihabı gelecek hafta cumartesi ıoı:ünü. 
ne bırakılmıştır. 

Dün İstanbulda hnvn çok bulutlu ·c c:01t 
yağışlı geçmiş, rılzgfır cenubu garblden s~~ 
nivede 2 - 4 me1re hızlıı rmılc;tir. Sıat 1 

d~ hn\•a tazytkı 1011,1 mlllbar idi. Sühunet 
en yüksek 13,3 ve en düşük 11,2 santıgrııt 
olnrak kaydedilmiştir. 
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Yazan: Ömer Rı2K1 DOCRU L 

H abe~ harbi sırasında son canlı. 
lık alametini gösteren Millet. 

ler Cemiyeti o zamandan itibaren 
kıymet ve ehemmiyetini ka~·hetmeğc 
başlamış \'C bugün unutulan, yarı ö. 
lü müesseseler sırasına girmiştir. 

Halbuki bu miiesseseden neler bek. 

FRANSA YA 
Kuru Meyva 
Satıyoruz 

Uçlngiliz Vapuru L~yli.Parasız 
ile Uç Alman ~=:~~::·ı:r 

Yürümeyen 
Tekne! 

Ya.zan: B. FELEA 

O zaman anlattılardı: 

lenmiyor, onun neler başarması u. 

~ 

Ayrıca Kuru Sebze 
nıulmuyordu? ihracı da Düşünülüyor 

Denizaltısı Battı --o-

Öğretmen Okullarına 

Mahut Etrüsk vapuru hura~·a 
gelip de )'edi sekiz milden hı7.lı ~ide. 
meyince bütiin erbabı fünun toplanıp 
kimi kazanında, kimi iskara_ ında, 
kimi masasında eksik ararken, iı;le
rinden birisi: 

..:_ Yahu, şunu bir ha\•uzlasak! de. 
miş. Kabul etmislcr. Bir de bakmış. 
lar ki; miiharek teknenin altı. sene. 

Milletler arasında erkan her ihtilaf ı Alınanların lsim1eri 
derhal orı:ıya gidecek: orada iki taraf Ankara, 9 (TAN) - Fransa hü. 
dinlenecek, ve karar orada verilecek,' kumetini~. ~emlek~timiz~en. 10. b~n 
alakadar taraflar da o kararı kabul ton kuru uzum, 5 hın ton ıncır, 3 bın 
edecekler, bu suretle hi!bir millet, ton kabuksuz ve 1000 ton da kabuk
hiçbir dava yüzünden silaha sarılmı. lu olmak üzere 4 bin ton fındığın 
yacak, milletler araınnda sulh ve Fransaya ithaline müsaade vermesi 
milsalemet ruhu kanatlarını gerecek takarrur etmiştir. İhracatçılarımızın 
ve yeryüzü şimdiye kadar e~ini gi;r. Marsilyada bir miktar da l:onsinyas
mediği bir devre kavuşacaktı. Millet. yon bulundurmaları Fransı.! ithalat. 
ler Cemiyeti silahlanma yarışının ö. çıları tarafından ar.om edilmektedir. 
nilnU alacak, iktisadi dertlerr. der. Ayrıca l'ransaya geniş mikyasta ku
man bulacak, milletlerin ho~nutsuz. ru sebze ihracı da düşünülmektedir. 

lngilterenin Şark ve Garp Sahillerinde 

Mayinlerin Tahribatı HCilCi Devam Ediyor 

Ankara, 9 (TAN) - Öğretmen o. 
lerce !Jlaki. dolma, salma ve tava ya. 

kullarına parasız yatılı olarak kabul pılacak kadar milyonla midre dolu. 
1 edilenlerden İstanbulda olanların ad. . Hemen kazımışlar \'e gemi birkaç 

mil farketmi~. 

luklarını tatmin edecek, elhasıl in. Pamuklu mensucat fiyatları 
sanhğı huzursuzluktan huzurrı ka. yükselmiyecek 
vuşturmak için her şey yapılar.aktı. 

Fakat bütün bu teşebbüsler bo~a 
gitti, Gerçi silahsızlanma konferans. 
lan toplandı, fakat bu konferanslar, 
silah yanşlannı hızlandırmağa sebep 
olilu. 

İktisadi dertlere derman bulmak 
için llem~Umul konferanslar mfü:a. 
kerelere giriştilor. Fakat neticede 
iktısadi buhranlar büsbiitün alevlen. 
dl. 

Hele tenvilziln önllnfl almak için 
alınan hUtiln tedbirler, ne gariptir 
ki tecavilz ruhunu phlandırdı ve kı. 
sacık bir zaman içinde nice nice mil. 
letler tecavüze kurban gittiler. 

Demek ki nazariye ile hayat şart
ları arasında derin bir uçurum var. 
Ve bu tlerin uçunımu kapıyacak be. 
teri tekamül merhalesine varılma. 

dıkça nazariye ile realiteyi birbirine 
uydurmağa imkan yok. 

Nitekim son harbin ortalıkı kaıınp 
kavurman da bu uçurumun gittikçe 
•e.U.lemesi yilzilndendu. • 

Milletler Cemiyeti konseyi, Rus. 
Ya - Finlandiya harbi ylizünden tek. 
J"ar toplanıyor. Fakat Uzak Şarkta 
lıarp, Garbi A vnıpada harp, Şarki 
A vrupada harp. Şimali A nupada 
harp ile ka11ıla!'ltığımız bu sırada Mil. 
letler Cemiyetinin elinden ne gele. 
bilir? 

MIJJetle't Cemiyetinin Azasından 
birçol'u birbirine düşmüş, birbirinin 
boğ-azına !lanlmıı olduklan sırada 
Milletler Cemiyetinden bir kimsenin 
imdat beklemesi kadar manasız bir 
§ey olamaz. 

Ankara, 9 (TAN) -- Pamuklu men 
sucat fiyatlarında görlilen yükseklik 
üzerine hükumet bazı tedbirler ala
caktır. Bu tedbirler şunlardır· 

Sümerbank fabrikaları bu mensu
catın fiyatlarını değiştirıniyecektir. 
Kaput bezi ve pamuk ipliğine konu
lan gümrük resimleri indiPilecek ve 
15 teşrinisani 939 a kadar cari olan 
fiyatlar muhafaza edecektir. Gümrük 
lerde bulunan suni maddelerle karı. 
şık pamuklular, pamuklu tarifesin -
den çıkarılacak, gümrüklerdekı Al
ıınan menşeli mensucat yakın zaman. 
da çıkarılacak, İtalyadan da geniş 
miktarda pamuklu alınacaktır. 

Dört günde 935 bin 
kilo tütün satıldı 

Ankara 9 (TAN) - İzmirden gelen 
haberlere göre umumi tütün satış ye. 
kunu dört günde 935 bin kiloyu bul
muştur. Birinci turnede alınamayıp 
ıskarta edilen tütün stoklarından pek 
az miktar kalmıştır. 

İngilterede Bir Köprüye 
Bomba Atıldı 

Londra, 9 (A.A.) - Dün Forth 
köprüsünün veya mücavir binaların 
tahribi için trenden bir bomba atıl. 
mıştır. Tren 14.20 de Dundie ile Glas. 
gow arasında mezkur köprü

0

den ağır 
ağır geçerken pencereden bir paket 
atılmış ve paket derhal infilak et. 
miştir. Hiçbir hasar olmamıştır. 

İskoçya polisi ve askeri rnakamat 
derhal tahkikata başlamışlardır. 

Londra, 9 (Hususi) - Dündenberi 
üç Alman tahtelbahiri ile üç İngiliz 
vapuru batırılmıştır. Alman tahtel
bahirlerinden ikisini İngiliz hava 
kuvvetleri batırmış ve İngiliz destro
yerleri de dip bombaları atarak bu 
harekete iştirak etmiştir. Üçüncü 
tahtelbahir İngiliz Jersey destroye. 
rini batırmak için torpil'cmiş. fakat 
destroyer sadece hasar<t uğramış ve 
kendi kendine limana dönebilmiiştir. 
Amirallik bu tahtelbahirin de batmış 
olmasını kuvvetle muhtemel görmek 
tedir. 

3648 tonluk Eldondorf Alman va. 
puru bir İngiliz harp gemisı tarafın. 
dan yakalanmış ve bir İngiliz lima. 
nına sevkedilmiştir. 

Batan lngili.z vapurları 
Batan İngiliz vapurları da şunlar

dır: 

KODEA vapuru, dün gece İngilte
renin şark sahilleri açığmda bir m:ı. 
yine çarparak batmıştır. Müretteba. 
tindan yedisi kurtarılmış, kaptan da 
dahil olduğu halde sekizi kaybol
muştur. 

BRANDON vapuru, fngilterenin 
garp sahilleri açığında torpillendiği
ni ve süratle batmak!J olduğunu bil
dirmiştir. 

WALTON vapuru, Norveçin şima
linde Vestf Jorden'de bir infilak ne
ticesinde batmıştır. Mürettebatından 
yalnız bir kişi ölmüşür. 

...., .. uucu unu ı.ıcı;ıhcı o lJlll ıuulı...h O<&u• 

pra isimli İngiliz vapurunda da yan
gın çıkmış ve güçlükle söndürülmüş. 
tür . . 

Kopenhagtan bildirildiğine göre, 
Scotia adındaki Danimarka vapuru 
da bir mayine çarpıp batmış ve 21 
kişilik mürettebatı ölmüştür. 

Yine Kopenhagdan verilen bir ha
bere göre, bir Alman motörü Lange
land civarında bir ınayine çarparak 
bathıış, 6 kişilik mürettebatı ölmü~
tür. 

Bir hafta evvel İskoçya sahilleri a. 
çığında imdat telsizleri veren 7 bin 
tonluk Azunia adındaki .Tapon vapu
rundan da hiç bir hnbcr alınama -
mıştır. 

Abloka usullerinin tatbiki 

Tokyo, 9 (A.A.) - Yarın Alman 

ihracat eşyası yüklü olarak Rotter
dam limanından Japonyay.ı hareket 

edecek olan Sanyo adındaki Japon ge 
misine yapılacak olan muamele ile 

İngiliz - Fransız abloka usuWeri hak. 
kında malumat edinilebileceği ve bu 

mevzuda Japonya ile İngiltere - Fran 
sa arasında ihtilafın tanzimi imkanı-

nın mevcut olup olmadığı aıılaşılaca.. 
ğı bildirilmektedir. 

Holandada müdafaa tedbirleri 

Brüksel, 9 (A.A.) - Lüksernburg 
hükumeti hudutlarda her beş kilomet 
rede bir betondan kaideler üzerine 
büyük harfler yazılmasına ve bun. 
ların geceleyin projektörlerle tenvi
rine karar vermiştir. Bu suretle mu

harip tayyarelerin Brüksel arazisine 

tecavüzlerine mani olunabileceği ü'
mit edilmektedir. 

MiLLİ ŞEFiN 

Ziyafetleri 
Ankara, p (TAN) - Reisicümhur 

İsmet İnönü bu akşam Çankaya köş. 
künde hükumet erkim ile bazı rne. 
buslan yemeğe davet etmişlerdir. 

Milli kostümlü balo 
Ankara, 9 (TAN) - Bayan İsmet 

İnönü'nün yüksek himayelerindeki 
Çocuk Esirgeme Kurumunun tertip 
ettiği milli kostümlü balo bu akşam 
Ankara Palas salonlarında verilmiş. 
tir. Baloya Bayan İnönü, Başvekil ve 
diğer Vekiller gelmişlerdir. 

larını bildiriyorum: 

Kız öğretmen okulu nehari kıs

mından Güzin, Kadıköy ikinci orta 

okulundan İnci, Heybeliada orta oku

lundan Melahat, İstanbul Kız öğret. 

men okuluna; Kumkapı orta okulun. 

dan Beşir, Balıkesir Erke'lc öğretmen 

okuluna kabul edilmişlerdir. 

-<>--

Japonya • Rusya 

Ademi Tecavüz Paktı . 
Yapacaklarmış 

Tokyoı 9 (A.A.) - Japonya. Sov. 

yetler Birliğine bir ademi te<'avtiz 

paktı imzalal'l'lak tasavvurunda mı. 

dır? Tokyoda, bunun muhtemel ol. 

duğu ve önüne geçilemiyeceği zanne. 

dilınekte, fakat önce, Sakkalin şima. 

!indeki Japon hukuku için, harici 

Mogolistan, Mançuko hududu için 
bir anlaşma yapılması, sonra da bir 

ticaret mukavelesi akdi icap ettiği 
söylenilmektedir. 

Nişi.Nişi.Şimbum gazetesi, ticaret 

anlaşmalarının kanunusani ortasın. 
da başlıyacağını haber vermektedir. 

Molotof ve Japonyanın Moskova eL 
çisi, Japonya ile Sovyetler Birliği 
arasındaki münasebcthrin tanzimi 

tarzları üzerinde açık~a görüşmüş. 
lerdir. 

Mogol - Mançuko 
Hudut İhtilafı 

Moskova, 9 (A.A.) - Mogolistan 
ile Mançuko arasında son ihtilaf 
mevzuu olan mıntakanın hudutlarını 
çizmek için yapılan Molotof • Togo 
anlaşması mucibince teşkil edilen 
muhtelit Rus.Mogol ve Japon.1\fan. 
çuko komisyonu mesaisine başlamış. 
tır. 

Bunu misal diye sunuşum sunıbn. 

dır ki: ne zaman bir şeyin yiiriime. 
diğini, her gayrete, her cehde Ye her 
emeğe rağmen hir türlii hı:zlanama. 

dığını gi)rürsem derhal aklıma bu ge. 
lir. 

Cok defa narin bir fıtanın. içeri. 
deki kürekçilerin ve dümendeki kap. 

tanın biitiln gayretlerine ra~men ya. 
rışı kazanamadıfrı görüliir. Şüphe 

etmemeli ki; teknenin altında midye 
\'ardır. 

Esnaf dilinde huna sakal ilenir. 

Hüner bu midyeleri, keşfetmekte 

değil, onları kazımak \'e tekneyi on. 
larıfnn kurtarmak kararını 'ermek. 
teclir. Bu midyeler. ~·alnız teknelere 
değ-il. idere ve tcscbbiislere dr. yapı. 
ırlar. nattR herkes bu ınid:vc)eri 

eöriir de? Lakin hicbir mid~·e ken. 
di kenıline cnııel oMuğu tekneyi bı
rakmadıi!ı ııihi hunlar da yapıc:tıkla. 
n ve ağırlaştırdıklnrı işi bırakmaz. 
lar. 

Her fıta, c:akin oıularda dnrdukçll 
midye tutmak tehlikesine maruzdur. 
He" teııebhiis atalete dilştükre ayni 
tehlikeye maruz kalır. 

• 
fmzn~ının nesrini an:u etmlyen kıymet-

ıt blr okuyucumdnn aldı)tım bu mektubu 
aynen dere ile iktifa ederim. !llr derin dil 
meselesine illsen bu mevzu bu okuyucum 
gibi değerli fikir 5ahlplerinln himmetleri
ne muhtaç bir bahistir: 

Muhterem Bay Bürhan Felek, 
Busninkil "Tnn'' da (Adını olsun do~nı 

söyliypl m) bnslıklı yaııntzı, hcrgün oldu
f:tu gibi, kzzcUc ve Mlfade ile okudum. 

Bu vrıı.ıd:ı ~ö<:tC'rdıj:tinlz btırhanlar ara
sında Cİtal!e), <Roumanie) ve (Esnagne) .. 
ıtlbl kelimeleri İtalya, Romanyn ve İspanya 
diye almış olduğumuz ... vesaireden ba~e
dlvnrsunuz. 

Onun için Milletler Cemiyeti kon. 
Beyinde de, asamblesinde de ancak 
bir yığın söz söylenecek ve bu sözler 
hiçbir kıymet ifade etmiyecektir. 
Belki de bu sözler bugünkü vaziyeti 
biraz daha bozmaktan, bugünkii mü. 
llasebetleri biraz gerginleştirmekten 
haşka bir şeye yaramaz. Çünkü Mil. 
Jetler Cemiyeti bütün kuvvetini, bü. 
tün tesir ve niifuzunu, bütiin gaye ve 
hedefini kaybetmiştir. 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ 

İtnlyanlar, kl'ndi memlelrntlcrine (fta
lla) ve Romanynlılar da (Romafia) yazıp 
(Romanya) ve İspanyollar ise (Espafi.a) 
ynıp (Espanya) telôffuz ederler. (İtalle), 

'Roumanlc) \'C (F..spnrnc) şekJllerl, ancak 
fransızca şekillerdir. Bu gıbl coi'.;'t'afya ve 
salr kelimelerde fikri muhakeme ve ame
Uyemlzln hareket noktasını, ili!\ fransızca 
dili olmakta devam ettiğimiz h:ıldc, aldı
ihmız ve olacai!'ımız nice beynrlmilel ma
hiyette kelimelerin acnlp \'e dilny~ kültü
rü bakımından utandırıcı şekilleri de ma
alesef devnm C!dip gidC<'cğlne artık kani ol
dum. Bu surctledlr ki, 1Atlnce industrin
dnn gelip fransızca, sondaki (a) hnrfinin 

• Fakat istikbalde yeni bir Milletler 
Cemiyeti kurulacaiı şüphe götür. 
>rıez. Ancak yakın istikbalin bu Mil
letler Cemiyetinin mukadderatı da, 
bugünkü harp neticesinde beşeriye. 
tin geçeceği tekamül merhalesine 
bağlıdır. Realite ile ideali beraber ya. 
latan ve ricatsiz ya~atan bu de\·
l'eye kavuşuncaya kadar Milletler 
Cemiyetinden bahsetmek blle bir is. 
trlftır. 

lzmirde Şiddetli 

~ ağmurların Tahribatı 
l lzmir, 9 (A.A.) - Evvelki gün baş. 
1Yan yağmur devam etmektedir. 

bünkü şiddetli ve sürekli yağış es
~a~ında yukarı mahallelerde bazı ev-
erın kiremitlerini sular sürüklemiş, 

\>e bazı binaların bodrum katlarını da 
~ller basmıştır. Belediye tıkanan la. f arn deliklerini süratle açtırarak biri. 
/n suların cereyanını temin eylemiş 
ır. Sağanaklar esnasında bazı yıldı
~rnlar da düşmüştür. Yağmur kaza-
tada da şiddetli devam etmiştir. Ba. 
~1 kazalarla olan telefon muhaberesi 

ıl
1~kıtaa uğramışsa da süratle tamir e. 
ılrnektedir. 

• 

• 

• 

• 

Daily Sketch gazetesi yazıyor: 
Sovyetler Birliği Baltıktaki mevkiini •ailamla
dıktan sonra Kiel kanalı yolile Şimal denizine 
çıkmak için çalı,makta ve bunun için rüçhan 
hakları elde etmek yolunda meıaide bulunmak
tadır. 

* Klel Kanalı yolundan istifade ıçın Sovyetler tara. 
fından ileri sürülen iddiaların en mühimmi. Almanla
rın Kattegat'a döktükleri mayinlerle, Sovyet ıemicili. 
ğini tchlikeyr. uğratmış olmalarıdır. Fakat bUtiln dava 
hundan ibaret değ'ldir. Sovyetlerin hedefi Kiel Kana. 
lını beynelmilel bir geçit yapmak istiyor, ve bu suretle 
Rus Baltık tl,.aretinin ihracı için ucuz bir malueç bul. 
mayı istihdaf ediyor. 

* Halihazırda Alman laariciyeıinde ve Ba,vekalet 
dairesinde konuful!'" ve münaka,a edilen en mü
him mnelelerden biri budur. Anla,ılan Alman 
bahriyesi Baıamirali Raeder, Rus talebinin ka
bulüne karJı en fiddetli muhalefeti göstermekte 
ve Kiel limanının beynelmilel mahiyet kazanma
ması için azami gayretle çalıpnaktadır. Neticenin 
ne olacağı henüz belli değildir. .. 
Yine Daily Sketch gazetesinin istihbanna göre, Maca
ristan Hariciye Nazın Kont Gsaky'nin talebi üzerine 
.l\!acaristanın Moskova sefiri Sovyet Birliğinin Rutenia 
hududu üzerinde tahşldat yapmasının sebebini sormuş 
ve anlaşılan bu hareketin Almanya tarafından Roman. 
yaya kar§ı hazırlanan planların tahakkukuna ka111 gel. 
meyi istihdaf ettiğini ifade eden bir cevap almııtır. 

* Alman tacirlerinin çoğıınun Sovyet Birliği ile ti-
caret yapmak için İstedikleri vizelerin verilme
diği bildiriliyor. Sovyet laükiimeti, Alman tacir-

• 

• 

leri tarafından teklif olunan malların Rus İ•tih
likine uygun olmaJığını bildirmi,tir. 

* Londrada çıknn "Great Brltain and The East = Büyük 
Britanya ve Şark,, Mecmuası italya ile Almanyanm 
Balkanlarda ne yaptıklarından bahseden bir yazısında 
şu malumatı veriyor: 
"Nazilerin en miihim hedefleri Cenubu Şarki Avrupa. 
dan malzeme almak, bilhassa Romanyanın petrolünü 
de geçirmektir. Fakat Almanlar aldıkları malzeme mu
kabilinde mnl \'eremiyor, ve Balkanlar da Almanlara 
kredi aı:mak istemiyor. Nazistler buna mukabil, kah 
tehdit ile, kih propaganda ile Balkanlılara yola getir
meyi umuyarhırsa da muvaffak olamıyorlar. Bilhassa 
Balkanların birJeşmesi, bütün bu tehditlere ve propa. 
gandalara kati bir darbe teşkil edeceği için Almanlar 
Balkan Birliğinin tahakkuk etmemesi icin ellerinden 
&'eleni yapıyorlar. 

* Almtınların bu yoldaki mesaisinin hedefi bir ye-
rine iki Balkan blokunun teıkilidir. Bu suretle 
Balkanlılar arcuında ayrılık devam edecek ve ye
ni harplere ıebep olacak vaziyetler icat edilebi
lecektir. Almlllliarın laedelleri Macaristan, Bul
gamtan va Yunanistanın bir, Türkiye ve Roman. 
yanın ayrı bloklar tefkil etmeleridir. 
Nazi•tler bu hedeflerini tahakkuk ettirmek için 
Macaristanda ve Bulgaristanda yaptıkları propa
gandayı fİddetlendirmi,lerdir. Bu Yüzden Macar
lara, RomanyaJa Macarların tazyik edildiklerini 
anlatıyor ve Bulgari•tana Balkan blokuna girdik
leri takdirde arazi almayı rüyalarında dahi göre
miyeceklerini anlatıyorlar ve bu suretle propa
gandalarını yürütmeğe bakıyorlar ve Cenubu 
Şarki Avrupat/a "nnir harbini,, idameye çalı,ı
yorlar. 

ntılmaslle ymıılan ( 1 n d u '! t r ı e ) 
kelimesi, türkçeye ( c n d ü s t r i ) 
diye, ve rne ldO!tl bclirslzl bir şekilde gir
miş olduğu S?lhi enstituler. enterC'ssanlar 
ve daha niceler de hep ~ylece girip dur
du . 

Biliyorsunuz ki, bu dtıva ile ne kadar 
uğrnştımdı. Artık sustum. Faknt bugün se
vimli Bürhnn Felek'lmlzlc, mektuplaşma 
suretile olsun konuşmayı canım istedi ga
liba, ki arizamı takdim ediyorum. 

Sizin sütunda benim bu dostca müda
halemden, bahseclecdlnlzJ ümit ederim. 

HünneUerlml takdim ederim. 

Demir ve lnıaat 

Malzemesi Fiyatları 
Ankara, 9 (A.A.) - Ticaret Ve~ıi

letinden tebliğ edılmi~tir: 
Demir ve ınşaat malzemesi fivnt

larında görülen yükseklik üzerine Ti. 
caret Vekaleti, bu maddelerin mem. 
lekete ithal imkanlarını kolaylaştır
mak üzere. icap eden tedbirlere te
vessül etmiştir. 

Bu maksatla Türkiye Cümhııriyeti 
Merkez Bankasından döviz mübayaa 
hakkı Takas Limited şirketinden alın 
mak şartile malın ithalinden evvel 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban -
kasınca ithalatçılara 18zım gelen ak. 
reditif açılacaktır. Bu suretle Ame
rikadan demir ve inşaat malzemesi 
serbestçe getirtilebilecektir. 

İthalatçılarımız Takas Limited şir-----------------------·---------------------------------------...! ketine müracaat ederek hemen sipa. 
rişlerini verebilirler. 
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Caz... Aşk.- Şarkılar ... 

-RADYO 
-..r, _____ _ 

Aşka SARAY 
Kabataş lstikliili, 

Haydarpaşa da Şişli 
Terakkiyi Yendi 

Sinemasında 
Takdir nazarlariyle seyredilen nefis musikiyi d inliyerek göz kamc:tş. 

tıncı tabloları büyük bir zevkle beğenerek candan al.kışlanan 

AŞK 1 N ZA' FERİ 

ınanmıyorsanız •---•1ıııı.. 

M i L L i ve r6rki~:K.:!!~di~~~~0!~ .. ı.n 
Dal~a Uzunlu~ ALEM DAR 

Tiirkiye Rad yosu Ank ar a Radyosu 

Fransızca sözlü emsalsiz filmi siz de görünüz. Baş Rollerde: 1 1648 m. 182 Kes. 120 Kw 

LEO CARİLLO - ZAZU PİTTS - PAT PATERSON Sinemalarında T. ~. p 31.7 m 94R5 Kr~ 20 Kw. 

Bilhassa meşhur .TACK WIIİTE ve KENNY BAKER Orkestralarının 20 ci asrın en büyük Pazar, lO. 12· 1939 
h ·· h l 12,30 Program ve memleket saat avarı 

" rn nuvaz .ava arı dinleyiciler i gaşyediyor. AŞK FACİASI 12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, İ2.s~ 
Mekte?,liler Tan kupası futbol mnç 1 gol daha yaparak sahadan 3 _o gaJ!p İlaveten: F OKS J URNAL son dünya ve harp h avadisleri Türk müziği; Klasik eserler ve halk tiir-

larına dun Şeref ve Taksim stadla-1 çıkmıştır. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı m atineler küleri. Ankara radyosu küme ~es ve saz 
rmda devam olundu ve büyük bira- Haydarp~ _ ş· fi T akki \ı heyeti. İdare eden: Mesut Cemil. 13,30 -

liıka ile takip edildi. Seref stadında Şeref stad ik' ·~ e r H 14,30 Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip 
K l . . . · ının ıncı oyununu ay ı Aşkın); 

abataş, stıklali 3 - o, Haydarpaşa darpaşa ş· l' T kk' ı· ı . BUGu·· N SAKAR M E L E K 1 H d . . . - ışı era ı ıse erı yap. •- YA Sinemasında _ Sı - anz Mainzer: Viyana polkası. 
a Şışlı :er.~k~:yi ~ - O, .Taksim sta- mıştır. Oyunun daha başlangıcında 1 2 - Hanns Löhr: Büyük vals. 

d.ında Yu:eulku, Tıcaretı 2 - O, Hay. hakimiyeti ele alan Haydarpaşalılar Tangolar ... Rumbalar .. Meksikanm bayramları, ve en güzel kızları .. Bütün bunları: ! 3 - Eduard Künneke: Teessür valsi. 
rı~e .. Daruşş~akayı 3 - 3 mağlCıp et. Şişli Terakki müdafaasını tehdid~ G u·. z E L . : ............. ···-- 1 4 - Schmidt Kentner: "Bana her za-
mıştır. Taksım. -stadında.n başhyarak başlamışlar ve ı' kı· gol ka dederek E s 1 R E . J ]' • . f man söyle (Ağır valıı). 1 t f 1-t y yı mut aka görme ısınız. ... ı 5 - Franz Lehar; Libcllentanz opere-
maç az:ın a sı a ını verıyoruz: birinci devreyi 2 - O galip bitirmiş- ~ransızca sözlü ve renkli filmin de göreceksiniz. Baş rollerde: Mümessille ri : 1 tinden potpuri. 

Taksım Stadında: lerdir. ! LILY DAM. A ve Manuella 6 - Cari Rydahl: Melodi. 

Y üceülkü - T icaret 
Oyun Yüceülküni.in seri hücumile 

başladı. Fakat Ticaret derhal muka. 
bil hücuma geçti. Bu hücumlar Yü
ceülkü müdafaasını ep~y tehlikeye 
düşürdü. Bir müddet sonra oyun mii. 
tevazin bir şekil aldı. Ve devre so
nuna kadar bu şekilde devam ederek 
gol kaydedilemedi. Ve birinci dev. 
re O - O berabere nihayetlendi. 

İkinci devrede Yüceülkü çok canlı 
bir oyun oynamıya başladı ve oyun. 
da hakimiyeti ele :ılarak arka arka
ya iki gol kaydetti, maç ta bu su. 
retle 2 - O Yüceülkünün galibiyetile 
nihayete erdi. 

H ar-iye - D arünafak a 
İkinci maç, Hayriye ile Darüşşa

faka arasında oldu. Oyuna Hayriye
nin seri bir hücumile başlandı ve 
derhal Darüşşafaka kalesini sardılar. 
Üstüste yapılan hücumlardan birinde 
Saim Tevhitten aldığı bir pası gole 
çevirerek takımına ilk sayıyı kazan. 
dırdr. 

Çok geçmeden Darüşşafaka, Tur
banın ayağile beraberliği temin etti. 
Oyun zevkli bir şekile girdi. İsmet 
vasıtasile bir gol daha kazanan Hay. 
riyeliler devreyi 2 - 1 galip bitirdiler. 

İkinci devre çok z~vkli oldu. Her 
iki taraf ta güzel bir oyun çıkard:i. 
lar. Bu devrede Hayriye, Kadri, Da
rüşşafaka da Şükrü vasıtasile birer 
gol yaptılar ve bu gtizel oyun da 
3 - 2 Hayriyenin galibiyetile netice
lendi. 

Şeref Stadında: 
Kaba ta, - İstiklal 

Şeref stadında günün ilk maçı Ka
bataş - İstiklal liseleri arasında ol
muştur. Oyunun ilk devresi süratli 
ve o nisbette heyecanlı geçmiştir. 

Bu devrede Kabataş Nevzat ve 
İsmet vasıtasile iki gol kaydetmiş ve 
devreyi 2 _ O lehine bitirmiştir. 

İkinci devre birinci devreye naza. 
ran zevksiz geçmiş ve Kabataş ~ev
şek bir oyun oynamıştır. Kabataş bir 

d İkinci devre de ayni hakimiyeti i- iT kahramanı DEL KAM PO M~;~:~:i1;~~; ~N - 7 
- ~=~:a~incke: Olur-Olur-O!ur (Şen 

ame ettiren Haydarpaşalılar dört Bir aşk filmi ... Bir lüks ve ihtişam nümunesi ve bir şarkı ve aşk A 18,00 Program, 18,05 Memleket saat a-
gol yapmışlar ve oyunu 6 _ O gibi dl 1 b ·· t yrıca : 1 Yarı, ajans ve meteoroloJ'i haberlerı', 18.~5 
b 

serena arı o an u mu s esna filmi görünüz. M -
üyük bir farkla kazanmışlardır. · acera filimlerinin en nefisi Müzik (Radyo caz orkestrası), 19,00 Ço-

Ilaveten: MUZIKALI POSTA KUTUSU k Voleybol maçları • cu saati, 19,30 Türk müziği: Halk tUrkil-
2 kısımlık mi.ikemmel bir şarkı ve dans filmi. . AR ı zo NA 1 Ieri, İnebolulu Sarı Recep tarafından, 

Mektepliler voleybol şampiyonası- '•••• Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler . , ı~,45 Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Fa-
na dün halkevinde başlandı. Galata- ••-" 1 1 hıre Fersan, Reşat Erer, Cevdet Kozan. 
saray . Pertevniyal karşılaşması 15 - --------------------- KAPLAN ı 1 - Okuyan: Muzaffer ltkar. 
O, 15 - 4 Galatasaray, İşık - Erk~k 1 •••••• • ._ 1 1 - Bayatiaraban peşrevi, 2 - Haşim 
M Neş s k b d ı ~ ! 1 Bey: Bayatiaraban şark1 (Nimeti vaslın 

uallim maçını 15 - O, 15 - 6 İşık, c ını ay e en er ... Tebessume hasret çeke nler .. Hayatın zevkuıi Pazar: Devamlı matineler. 1 için), 3 - Rahmi Bey: Bayatiaraban sar-
Boğaziçi - Taksim arasındaki oyu- . auiamıyanlar ... koşunuz. Dünyanın en güzel çifti '9 , kı (Bana noldu değişti şimdi halim), 4 _ 

nu 15 - 1, 15 - 3 Boğaziçi, İstanbul Altın sesli İ R E N N E D u N N E Reşat Erer: Keman. taksimi, 5 - Suyolcu: 
Ticaret maçını 15 _ O, 15 - O İstanbul Çok s vimJ · DUG- LAS FAIR. BAN S ~ 1 Bayatiaraban şarkı (Neyleyim nicedeyim) 
kazandı. e 1 K CUNYOR y A T R o L A R 16 - Ba~~-tiaraban şarkı (Düşme dağda ge.: 

H epinizin aradığJ bu saadeti. .. Hasretle beklediği neşeyi zen geyıgın ardına). 
A sk eri Lise ler arasında 2 Oku · rA r 

Askeri liseler arasındaki basketbol Yaşamak Zev· kt•ı r Şehir Tiyatrosu 1 = Ari/;"~y; ~u:~a::kş~~~ (Görllm-
şampiyonasına dün Beyoğlu halke. TEPEBAŞI .. D R A M .. K ISMINDA den gitmiyor bir an hayali), 2 - Ali Rı-

. d b l Bugün saat 15,30 da, akşam 20,30 da fat Bey: Suzinak şarkı (K~r etmedi za-
vın e aş anmış. Kuleli - Maltepe a- • ş E Y TA N e lim), 3 - Sadettin Kaynak: Bayati şar-
rasındaki oyunda Kuleli 7 - 8 I{a!1p F ilminde ~ize verecektir . Herkes bu hafta Komedi Kısmı tstiktaı caddesindt1 kı (Karşıda kara yonca), 4 - Uşşak tür-
geldi. İkinci oyun Deniz lisesi . Bur. L A.- L E I e KAN KARDEŞLER • _ kü (Gitti de gelmeyiverdi). 

d 
'd ~ Güler ek girip, aüJerek 20 30 K n (T"" k t . [ sa arasın a ı i. Bursa gelmediğinden . y ~ ... Halk Opere ti • o uşma ur arıh nden say-

Deniz lisesi galip ilan edildi. '° çıkacağına em in olsun talar), 20045 Türk müziği: Fasıl heyeti, Eski Çağlayanda 21,30 Müzik (Cazband - Pl.), 22,00 Mem-

•••••••••••••••••••••••••••• 
Bugünkü Maçrar 
Bugiin Taksim stadında se. 

nenin en m ühim karşılaşmaları 
yapılacaktır. İki ezeli rakip Fe.. 
nerbahçe • Gala tasaray s tad ku. 
pası için karşılaşacaklardır. Be. 
şiktaş • P era ile ayni kupanın 
üçiincülüğii için oynıyacaklar. 

dır. Fenerbahçe . P er a B takım. 
ları da ~eçtn haftaki macın re. 
vanşını saa 11 de yine Taksim 
stadında yapacakİaröır. 

Stad mecmuası bu maçlar için 
bir ilave hazırlamıştn:. Bu fev. 
kalade sayıda s por meraklıları 

bugüne kadar yapılan Gala ta. 
saray • F ener maçlarının bir 
istatistiğini bulacaklardır. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

T EŞ EKK Ü R 
Madam Moritz Karlovitz ve bütün 

akraba ve taallukatı Emil Karlovit
zin ölümile duydukları acıya iştirak 
etmek ve taziyede l:mlunmak suretile 
yakın alaka gösteren bütün tanıdık
larına candan teşekkür ederler. 

Ilaveten : Mİ Kİ ve en son METRO JURNAL Bugün matine 16 da leket saat ayarı, ajans haberleri, 22.15 A-
Bugün saat H ve ı de tenzilatlı h alk matineleri. Bu akşam 9 da jans spor servisi, 22,25 Müzik (Cazband -

~ ....................................... r 
z ozo DALMAS) la Pl.), 23,25 - 23,30 Yarınki program ve ka-

Pipiça Büyük Operet 3 perdç panış. 

~.UGÜN T A K s i M Sinemasında 
UÇ AHBAB ÇAVUŞLAR artistleri M A R K S B R O T H E R S 
R. J{. O. FHm şirkt>ti hesabına 1939 da çevirdikleri senenin en 

eğlenceli, en ne~eli ve baştanbaşa hareketle dolu 

TÜR K ÇE SÖZLÜ . 
rasrırmacıyan TV ~Urt:kd:tı~ 

2 saat KAHKAHA - NEŞE - NÜKTE 
İlaveten: E OKLER J URNAL en son haberler ve MİKİ MAUS. 

il•••••••••••••-• Dikkat: Bugün ı:;aat 11 ve 12,45 te tenzilatlı seanslardan istifade ediniz.1 

• 
Her gün yalnız kısa dalga 31.7 m. 9465 

kc/s postamızla neşredilmekte olan ya
bancı dillerde haberler saatleri aşağıda 
gösterilmi~tir: 

İranca 
Arapça 
Fransızca 

saat 
" 

13,00 ve 18.45 de 
13,15 ve 19.45 de 
13,45 ve 20.15 de 

YEN! NESRlY AT : 

HAVACILIK VE SPOR - 252 nci sayisı 
çıkm1ştır. 

IÇEL - Mersin Halkevi tarafından bu 
isimle neşrolunan aylık derginin 22 ncl 
sayısı çıktı. 

~ .......................... .-..................................................... ~ 
"" · 1 

"i:· · ~ 

B U G Ü N 

i PEK 
Sinemasında 

Biri KAHKAHA, NEŞE, ZEVK ve ECLENCE TUFANI 
ikincisi HEYECAN - ESRAR - MERAK ve DEHŞET FlLMl 

2 B Ü Y ÜK Ş AH E SER BİR D EN 

1 • Lorel Hardi Hovardalıkta 
'( T ÜR K Ç E S Ö Z L Ü ) 

Bugüne kadar yrıpfığımız l ,OREL - HARDİ filmlerinin en eğlencelisi ve en mükemmeli 

2 • Polis Hafiyesi ŞARLİ ŞAN Caniler Peşinde ı--MOBILYA 
SANDALY ALAR, KARYOLALAR, P ORTMANTOLAR Esrar ve mact::rayla dolu büyük film (8 kısım) 

vesair her nevi ve şık mobilyalar DİKKAT: Bugün, her iki filmi gör mek şartile seanslar saat: 10,30-1-3,45-6.15 ve e cee !'da 
Fab rika fiatına satılıyor İZDİHAMIN ÖNÜNE GEÇMEK ve YER BULMAK İÇİN SEANS BAŞLARINA DİKKA'I 

ASRİ MOBİLYA MA<iAZASI : AHMED FEYZİ EDİLMESİ RİCA OLUNUR. 

İstanbul, Rızapaşa yo=•N• o• .•6•6•, •T•e•l •: •2•34•0•7miiııiiillıımıii ' '••••••-••••••• .. ·---------------••••••••----------•••••' 
Kendi kalasında ki bu fikre kim ina:ıır? Ilk söz: 

- Hele hele! Yaşına başına bakınadan ... 
Vesaire deyip başlarlar. fE5) 

~ E ı· ~ EK 
- Şey .. Çünkü .. Bu akşam gidersem yine döve. 

;ek. 
- Açık söyle, para götüremiyeceksin değil mi? 

~- Nerede yemek yiyelim? 
- Nerede isterseniz. 
Ne uysal kadın. Çekinmese en büyük lokantaya 

götürcc~k. Ne yapsın ki: 
- B?n böyle demokrat yerleri seviyon~m. Sen 

böyle bir lokanta bul. 
~ Pasajda bir yer var. Iyi balık yapıyor.· 
:...._ AIU. 
Kalktılar. Tanrştıran garson kapı önünde uğur: 

ıarken genç kadın çantasından bir li:.-a cıkarıp gar. 
sona varincc doktorun kafasına dank ett•: 

- Bak, unuttum, beni mahcup ettin, onu ben 
vuecektim. 

- Sizi bana tanıttığı için bahşiş verdim. 
Bund::ıki manayı anlamazlık etmedi· Mademki, 

sonra sen bana daha çoğunu vereceksin. 
~sajdaki lokantada balık, kokor2ç, beyaz şarap. 

la neşeli, samimi bir yemek yediler. Her şey kıvamı
nı bulmu~tu. Bundan fazla uykusuzluğa hiç dayana. 
mazdı. 

- Artık gidelim kızını, nerede oturuyorsun? 
Seni evine kadar götüreyim. 

Kadınca.ğız birdenbire şaşkınlık göstermekten 
kendini alamadı. 

- Yoksa size karşı bir kabalık mı ettim beye-
fendi? ~ 

- Hayır, asla. 
' :..._ Halbllki ben ... Böyle olacağını bilseydim. 

Hafifçe içini çekti. Bunun da bir kazancı kay. 
betmek endişesinden geldiğini sezdi. 

1 ) 

~•!'!!•• WWWı---··-- 1 .............. ,...-ınnırı~t WUW4MiidWlli41 ............... ~llll.--ı ... rıl>ll' ___________ ..... ......._____._. __ ,. ___ _ ) 

y AZAN: AKA GÜNDÜZ 
;_ Evli misiniz, nerede oturuyorsunuz. 
- Bekarım, yalnız r oturuyorum, serbestim . 
- Oyledir de beni niçin evinize kabul et~niyor· 

sun uz. 
- Sonra papağanım darılır, bir daha benimle 

konuşmaz. 

- Anladım, hakkınız var. Kadınlar bu işlerde 
::ok titiz olurlar. 

- Yanlış, yanlış. Papağanım sahiden kuştur. 
- Sızi çok orijinal buldum. Papağanını;:ı bana 

göstermez misiniz? 
O kadar tatlı ve samimi ısrar etti ki.: 
- Peki, demiye mecbur oldu. Gidelim, gör. Fa. 

, kat sonra yine seni ben götüreceğim. 
Papağan sahibini görünce ötmiye başladı: 
- Bebek! Nerede Bebek! Şirin! Ferha!. 
V<? yine arkasından bir hıçkırık zinciri. 
Doktor yeni baştan altüst oldu. 
- Ne konuşuyor bu? 

.. 

:..._ Bilrr.em, haykırıp durur. Beni uzunca bir za
man görmedi mi böyle yaygara ed er. 

Genç kadın, şapkasını, buasını, ceketini çık~· 

No. 
mıştı bile. 

- Gec; vakit evinde merak etmezler mi? 
Kadın doktorun göz bebeklerine bakarak: 
- Ev mi? Benim evim yok ki. 
- Sokakta oturmuyorsun ya. 

24 

- Evet, sokakta değilim. Fakat göriiyorsunU2 
k i sokakL gibiyim. Büyük mesele d<:!ğil. Bır küçük 
oda içinde bir alkolik dostum var. 

- () meraklanmaz mı? 
- Para götürürsem hiç arayıp sormaz, nere. 

deydin demez. Parasız gidersem kemiklerimi kırın
cıya kadar döver. 

- Polise şikayet et . 
- Po.:s tut amaz, ecnebi tebaasıdır.' ' 
- Sen de onu istiyorsun ki tahammül ediyor· 

sun? 
- Uzun h ik §ye. Rica ederim sormayınız ' 
:..._Bu gece niçin gitmek istemiyorsun ? 

~Çünkü. Sebebi.. Yok bir şey. 
H ar eli ela gözleri doldu. Ince b:>yalı dudakları 

titredi. Sesi karıştı. 

- Biz dost olmadık mı? Söyle bana: 

- Bir liram vardı, garsona verdım, vermezsem 
ırayı bozarım. 

- Benim verrniyeceğimi ne biliyorsun? 

- Nasıl olur? Hakkım yok. 

- Mademki tanıştık, haktan ırnnuşulmaz, ah
baplıktan konttşulur. 

- Bana para verseniz de ben bu gece bur ana 
kalmak ıstıyorum. Çok zaman var ki, böyle sıcak, te
miz, konforlu bir yerde yatmadım. Ne olur, ızın 

verin de bi:· gece rahat, sıcak uyumak istiyorum. Si
zi rahatsız etmem, şu divanda yatarım. 

- Peki.. işte şurası mutfak, şurası banyo. bu 
dolapta battanıye, örtüler var. Istediğin gibi rahat et. 
Geceler hayrolsun. 

- Beni öpmeden mi gideceksiniz? 

- Papağanım darılır. 

- Oylesı değil, şuradan alnımdan. bir baba gibi. 
Eskiden babam her gece öyle yapardı, alnımdan ö
perdi. Sh de ... 

Alnından öptü. O da iki elinden öptü. Sonra di.. 
vana kapanarak ağlamıya başladı. 

Doktor yavaşca odasına girdi ve kapısını sür
meledi. 

Sabahleyin biraz geç kalktığı zaman evde kim. 
seler yoktu. Her şey yerli yerine konmuş, her yerin 
tozlan alınmış, acaba? Diye şüpheye düştü, her ta
rafı muayene etti, evin içinde bir çöp bile eksjk de-
ğildi. , Uevamı vat) 
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· ıo İlkkanun 939 
TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklye Ecnebi 

1•00 
7&0 
<$00 

1&0 

Kr. 

" • 
• 

1 Sene 
e Ay 
1 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
800 

Kr. 

• 
• .. 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mQddet ırurasiyle 80, 1e, 9, 
a,& liradır. Abone bedeli pesindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kunııluk 
pul UAvesl lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Okuyucularımızı 
Zengin Bir 
Kütüphaneye 
Sahip Kllacağız 
EM'ftlce de yazdığımız gibi, 

-TAN,, m okuyucularına he. 
di)'e ettiği küçük kitaplar serisi, ta. 
a\"ftl' olunamıyacak derecede geniş 
ltir rafbet gördü.. Zaten, bu rağbetin 
'bftytlklüğü, elimizdeki binlerce ta
kımm, bir kaç gün içinde kapışılıp 
tamamiyle tüketilmesinden de belli. 
dlr. Bu hAdise ise, hem halktaki oku
ma ihtiyacrıun derecesi hakkında 

~k müsbet bir fikir vermiş oldu, 
hem de, kitap okunulamamasının 

delilini, bilfiil meydana koydu: 
Artık, katiyetle iddia edilebilir ki, 

haiknı okuma ihtiyacı SODS117.dur. 
Fakat maalesef, kitaplar, -bu son
suz ihtiyaca rağmen- almamıya

eak derecede pahalıdır. Ve hslk, 
kıymetiyle, fiyatı arasında makul 
bir nisbet gördüğü kitabı, ekmek gi. 
bi kapıpıaktadır. 

Bu hakikate bir defa daha inan. 

mak, bize, hem teessür, hem de se. 
vinç veriyor: Sevinç duyuyoruz: Zi

ra halkın okuma ihtiyacını bu dere. 
ce şiddetle duyması, memleket le. 

hine istisman her zaman kolaylıkla 
mümkün olan bir vakıadır. 

Teessür duyuyoruz: Zira, mal\le. 

sef, bugünkü Türk JYJfpçıhğı, haJkın 
Lu llııiJ cu.:ıuc1 uıUkalrelu edcbllecck 
\'aziyette değiJdlr. 

Fakat, biz, ilk tecrübemizin gör

düğü iyi alakadan aldığımız cesaret. 

le, okuyuculanmıza faydalı olacak 

yeni te~ebbüslere girişmlye hazırla. 
nıyoruz: 

Maksadımız, okuyucularıml7:ı, az 

zamanda, ucuz ve zengin bir kütüp. 
haneye sahip etmektir. 

Bugün, Tilrkiyede, kaç vatanıb
pn bir kütüphaneye sahip bulun. 

duğunu bilmiyoruz. Maalesef, bu 
pyanı dikkat merakı tatmin ede. 

bilmek, ve hakikate yakın bir rakam 
elde edebilmek tc mümkün değil. 

dir. Fakat biz, bu mazhariyete sahip 
bulunan vatandaşların büyük bir 

kalabalık teşkil edebileceğini san. 
mıyorm: Yalnız, evvelce de söyledi. 

ihniz gibi, bereket ki, bu mahrumi. 
yetin sebebi, vatandaşların fikir ha. 

reketlerine karşı lakayt yaşamaları 
değildir. Bunun içindir ki, bu hu

susta, okuyuculanmıia yardimcı ol
mayı düşünüyoruz: Gayemli, özlü. 

\'e ciddi bir çok eserleri, okuyu~u
lanmı:ıa, hakiki fiyatlarının altıda. 

hatta sekizde bir fiyatına kazandır. 
nııya çalışmaktır. Bu teşebbüsiimü. 

zün tafsilatnı, yakında neşredece. 

ğimiz ilanlarımızda bulacaksınız. 

bunun için, bu hususta, bu sütunda 
da izahat vermeyi lüzumsuz hulu
Yoruz. 

Kütüphaneler. adına cehalet de
nilen en korkunç düşmana karşr ku. 

tulan yıkılmaz kalelerdir. Eğer 

''TAN,. memlekette cehalete karşı 

Yeni kalelerin kurulmasında naçiz 
bir hizmet görebilirse, kendisini bu 

hususta yaptığı ve yapacağı te~eb. 
büslerden beklediği yegane ve ~eref. 

il kara kavuşmuş sayacaktır! 

Sıhhiye Vekili 
Elazığa Gidiyor 

Erzurum, 9 (TAN) - Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekili Doktor Hu
lusi Alataş dün akşam saat 18,50 ele, 
Elazığ ve Diyarbakıra gitmek üzere 
buradan ayrılmıştır. 

Vekil, dün İlıcaya giderek yeni 
banyo tesisatını da görmüştür. 

l Haftanon MlYsahabesi J e~:.m;tm 
1939 Senesinin 

Bir Eski. Zaman Masalı Sırrı Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Niçin Harp Ediyorlar,, suali bü· 
tün dünya efkarı umumiyele. 

rini, de\'let adamlarını, mütefekkir. Sanakritçe culından 
çevrilmiftir -

A zrail, dünyanın içine düş.. 
tüğü felakete bakıp, bir 

gün insafa geldi ve Rabbın huzu
runa çıktı, diz çöktü: 

- Ulu Tanrı, dedi, Arz üzedn
de, elindeki nüfuz ve salahiyeti et
rafındakilerin zararına kullanan bir 
~ok "zaleme,, yi bırakıp günah_ 
sızların canına kıymaktan bezdim. 
Emret te bu ölüm tevziini adaletle 
icra edeyim ve dünya yüzünde ha. 
yırlı bir tasfiye yapayım. 

Rab gülümsedi ve buyurdu: 
- Hay hay, sana müsaade veri. 

yorum. nüfuz ve salahiyet sahibi 
olup ta bunu kendi cinsi aleyhin
de fenalığa alet eden ne kadar za
lim varsa canını al ve küçüğüne, 

büyüğüne, dişisine erkeğine, dini. 
ne mezhebine bakmadan hepsini 
tezelden ahirete sal! 

Ölüm meleği , "Hak,.kın cmrını 
yerine getirmek için hemen hare. 
kete geçti; kanatlarını açıp milyar. 
larca yıldızın ateş çemberleri ara
sından süzülüp alışkın olduğu yol
lardan, elile koymuş gibi Arzı bul. 
du ve Everest dağının tepesine kon. 
du. Ayakları altında, yeni deşilmiş 
bir laşe gibi sıcak ve kokul..ı bır 
duman salıvererek yatan ıstıraplı 
dünyaya nefretle dolu kavrayıcı 
bir nazar atıp şu kısa tefekküre 
daldı: 

· = Rab bin buyrultusunda ne 
isim zikretti, ne liste verdi; yer yer 
dolaşır, gözümle görür, aklımla 

tartar, elimle seçer, orağımla bL 
çer, tekmemlc hepsini cehennemin 
esfeline iterim! 

HnyJp d ii.siinnü V Q d;ığdo.n ova 
ya inmiye koyuldu. 

İndi; fakat başka yolcular gibi, 
ne katıra bindi, ne mağaraya sin
di; ne arslan sesinden irkildi, ne 
sırtlan ölüsünden tiksindi, ancak 
meleklere has olan bir kolaylık ve 
emniyetle bir anda şehirler bölge
sine girdi. Bir evin yanından ge. 
çiyordu, kulağına bed sesler ve 
çığlıklar geldi ; bakıp dinledi: Bir 
meymenetsiz herif, elinde sopa, ço. 
luğuna, çocuğuna saldırıyor ve 
haykırıyor: 

- Bu dam altında benim dileği
me uygun hareket etmiyenlerin ek
meklerini keserim, derilerini yiizer, 
altıma pöstekilerini sererim! 

Azrail kendi l<:endisine: 
- Hah, dedi, işt~ aile reis. 

liği nüfuzunu zulme alet eden bir 
azılı ... Rabbın emrini fcraya ba~lı
yayım, önce şu zalimi haşlıyayım. 

Ve orağını uzattı, herifin kafası. 
nı bir çırpıda uzaklara fırlattı. 

Yoluna bir mektep çıktı; gördii 
ki, hocanın biri, bir kabahatsiz ço
cuğu falakaya yatırmış, indiriyor 
sopayı ... 

- Nüfuzunu sabi, subyan üze
rinde zalimcesine kullanan bir in
safsız ... Geçer ayak şunun hakkın. 
dan geleyim! 

Azrail böyle dedi, orağım salla

dı, hocayı ahirete yolladı. 

Biraz yürümüştü, meydanlıkta, 

zıpzıp taşı oynayan çocuklara rast
ladı; içlerinden bir gürbüzü kenc!i
sinden çelimsiz arkadaşlarını sille 
tokat biribirine katıyordu, kaybet. 

se bile "bilye., !erini alarak ceple. 
rine atıyordu. Azrail düşündü: 

- Bu çocuğun niyeti fenadır, bü. 
yüyünce viicudu. beş~r için bela

dır. Şer haline gelmeden hayırsızı 
sezmeli, yılanın başını yavru iken 
ezmeli! 

Dediği gibi yaptı, zehirli fidanı 
ağaç olmadan kökünden söküp attı. 

Oradan bir başka şehre uğra
mıştı, gözü bir pencereden içeriye 
kaydı, baktı ki, bir aşifte, saçı dö
kük, bağn açık, bir sedire uzanmış, 

l_y;_a_z_a_n_: _R_e_f_ik_l-l __ a_l_id __ ı 
ayaklanna kapanan bir delikanlr. 
ya: 

- İnci gerdanlık, pırlanta küpe, 
yakut yüzük, zümrüt bilezik iste. 
rim; samur kürkten, atlas ferace
den haberin olsun! 

Diye sayıp döküyor ve delikan
lının döktüğü kanlı göz yaşlarına 

gülüyor. Azrailin canı sıkıldı: 
- Allahın verdiği güzellik nü. 

fuzunu kahra vasıta yapan bir fet. 
tan hayasız da bu ... Karını itmam 
etsem gerek! 

Orağına el attı, kötü kadın can 
evinden vurulup yere yattı. 

B ir kasabaya daha yaklaşı • 
yordu, bir kalabalık köylü 

cemaatile karşılaştı, hepsi de ah 
ve efgan ettikleri ıçin dertlerini 
sordu: 

- Bizim bir ağam!.Z vardır, na
sılsa emire çatmış, niıfuzuna gü
venerek malımızı mülkümüzü almrş 
kızımızı, kısrağunızı kurt gibi kap. 
mıştır; ondan şikayete gidiyoruz. 

Azrail kendi kendine: 
- Bu herifin eline daha büyük 

bir nüfuz geçerse dünyayı yakıp, 
yıkar, felaketin önüne ateş saçağı 
sarmadan geçmek vaciptir. 

Diye düşündü ve orağını çekti, 
mcrhıunctsizcc ıığo.nın bedenini i. 
kiye biçti. 

Gide gide emirin hüküm sürdü
ğü şehre gelmişti. Ne görsün, bir 
tarafa kazıklar kakılmış, öbürüne 
dar ağaçlan kurulmuş, yolda rast
ladığı şikayetçileri asi diye sorgu
suz sualsiz ölümle cezalandırıyor. 

- Zulmün bu derecesine daya. 
nılmaz, Rabbin emrini tam yerine 
getirmenin sırası ... 

Diyerek, Azrail tekrar orağJnı 
kaptı, Firavun yüreklı emirin ka. 
fasını koparıp bir yana fırlattı. 

Bu minval üzere, az gitti, uz git
ti, bir büyük limana ulaştı. Ticaret. 
haneler arı kovanı gibi vızır vızır 
işliyor, zahire ambarları karınca 

yuvası gibi tıklım tıklım doluyor, 
bir taraftan kervanl:ı.r geliyor, bir 
yandan gemiler kalkıyor, toz du· 
mana katılmış, iş güç. alış veriş, 

yer yerinden oynuy or ... Sordu: 

- Bu şeker balyaları. bu un çu

valları, bu kumaş denkleri. bu bin. 

!erce tezgah, sıra sıra değirmen, 

dizi dizi altın kimlerindir'! 

Cevap verdiler: 

- Halkın zararına narhı arttı. 

rıp bütün ticareti ellerme alan dört 
ihtikarcı insafsızındır. 

Azrail kendi kendisine söylendi: 

- Ulu Tanrının emri asıl bun

lara şamildir, çoğu fenalıkta ihti

kar iımilidir. 

Böyle demesile orağtnr çekmesi 
bir oldu, dört muhtekir bir anda 
yok oldu. 

Şimdi bir başka i.ilkcye var. 
mıştı. Ordugalılar kurul. 

muş, askerler, yığılmış, tabller ça
lıyor, alemler dalgalıuuyor, s ipa
hiler at koşturuyor, zırhlı filler hor 
tum sallıyordu . 

- Ne olsa acep, bayram mı. sey
ran mı, yoksa bir tarafa sefer mi? 

Diye bakıp dururken bir adam 
ona anlattı: 

- Komşumuz bir ufak beylik 
vardır, kendi halinde yaşar, sulh. 
sever ve insanlığa hizmet eder: 
fakat toprağı bereketlı , madenleri 
işlektir. nüfusu az, nsk~ri kıttır. 

Kralımız karar verdi, ahalisini kı-

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERi 
--, 

ÜREMi NE 
Meraklı kişilerin çokça tekrar 

ettikleri şeylerden biri de 
bu ÜPemi sözüdür. Kimisi kendisi. 
nin üremlye tutulduğunu iddia e• 
der ve telaşa düşer, klm~i de bu. 
nu sevdiklerinden birine isnat e. 
derek meraklanır. Bu meraklıların 
kendilerine yahut sevdiklerinden 
birine üremi isnat etmek için de. 
lilleri ne olduğu da pek iyi bilin· 
mez ... 

Üremi kanda tabii halde de bu. 
lunan üre miktarının artması de. 
mektir. Sebebi de böbreklerin iyi 
işliyemediklerinden dolayı kanda 
ki ürenin fazlasını çıkaramama. 
Iarıdır. Onun için bir zaman böb
rek hastalarının akıbeti hep oraya 
varır, diye hükmedilirdi. Şimdiki 
fikirler o kadar basit değildir. Es. 
kiden üremi adı altında bir araya 
toplanan alametlerin daima kanda 
üre miktarının artma~ından değil, 
bazılarında nesiçlerin arasında tuz 
birikmesinden, bazılarında damar. 
lardaki tansiyonun çoğalmasından, 
bazılarında da kanda azot mikta. 
rınrn artmasından ileri geldiği an· 
)aşıldıktan sonra eski i.iremi tabi. 
rinin fence manası pek. değişmi~ 
tir. 

Dilleri alışmı'J olanlar üremi 
söziinii hala kullanırlar, fakat böb
rek hastalıklarının her türHisiinde 
değil, yalnız kanda azot nisbetlnin 
artmış olduğu hallerde ... Şimdi bu 
hallere azoteıni demek daha doğru 
olur. 

Bunun da tam teşhisi. şüphet1iz. 
idrar ve kan tahlil ettirilerek azot 
miktarının anlaşdmaslyle olur. 
Tam teşhis edildiği vakitte de can 
sıkacak bir şeydir. İlerlemesinden 
korunulmayınca sonu aiır olur. 

Ondan dolayı, bu halin henüz 
hafif zamanlarında meydana çı· 
kan alametleri bilmek llerlem.-si. 
ne mani olmAlı: irjn favdAIUfrl'. 

DEMEKTİR? 
Onu haber ,·eren ilk alametler. 

den biri sık sık baş ağrısı gelmesi
dir. Ağrı ile birlikte uyuşukluk ve 
iş görmiye isteksizlik... Baş ağ'rı
sından başka vücudün hemen her 
tarafında da sancılar olur: Yiide, 
kollarda, adalelerde, oynak )·erle. 
rinde adalelerde kulunç sancıları 
olursa azotemi hemen hatıra gel. 
melidir. 

Kimisinde ağrı, sancı bulunmaz 
da -yahut onlarla birlikte- kol. 
lara, bacaklara karıncalanma, u
yuşukluk gelir. Bazıları sık sık \ ' !! 

çokça kaşınmaya tutulur... u~·u. 
şukluk bazılarında biisbütiin his. 
sizliğe kadar gider: Bir parmak hic 
bir şey hissetmez... Bir de -bil
hassa dizlerde- hava soğuk olma· 
sa bile çok iişiimek. 

Gözlerdeki tesiri biri iki gör. 
mekle yahut herşe~·in )'alnız bir 
yarısını görmekle meydana cıkar, 
bazıları da giin kararmıya ha la. 
yınca hic göreme7. olurlar. Şu ka
dar ki hu alametler devam etmrz. 
ler, birdenbire gelerek birdenbi. 
re kaybolurlar... Kulaklara u~ul
tu, çınlama gelir, kimisi az işitir, 
bazıları da fazla işittiklerinden 
hafif bir gürültüden rahatsız olur. 
lar. Kulaklardaki alametler de 
birdenbire 1tclir ve öylece geçer. 
ler. 

Bazılarına. biraz yiiriiyiince bir 
yürek sıkıntısı gelir, bazrlarına 
yemekten sonra ~·ahut gece )'atl\r
ken ... Mide tarafından alametleri 
sık sık bulantı ve sonrası. Fakat 
bulantıdan sonra çıkan sade su. 
dur ... Böbrekler tarafında ağrılar, 
gündüz sık sık oraya gitmek, ge. 
celeri de sık sık uyanmak ihtlya-
cı. 

Bu alametlerden biri, hatta bir 
kacı birden belirince hemen tela. 
şa lüzum '.\"Oktur. Bunlar, yalnız, 
idrarı tahlil ettirmiye ve hekime 
muayene olunmıya sebeptir. Tcş. 
his koyacak, tabii, hekimdir. 

lıçtan geçireceğiz ve arazisini ülke
, mize ekliyeceğiz! 

Azrailin kan başma çıktı. 
- Hele şu zalim hükümdara 

bak, dedi, saçı bitmemiş yetimlere 
kadar bir zavallı !nillete kıyacak .. 
Olsa olsa Rabbin " ahirete sal ~ .. bu· 
yurtluğu imansız budur! 

Ve orağını tepti, kan dökücü 
taçlının şah damarını deşti. 

Bu suretle Hindi geçti, Çini do. 
laştı, Türküstandan aştı, İran, Tu. 

Ieri, işgal ediyor. Her memlekette, 
herke.s bu suali kendi kendine ~oru. 

yor, hatta İngiltcrede olduğu gibi 
bazı yerlerde, meclislerde devlet a

damlarını sorguya çekiyorlar. '.\fiis. 
temlekelcr hamilerine soruyorlar: 

Niçin harp ediyorsunuz? 
Harp patlı~·acal:ı günlerin arife. 

sinde, harbin sebebi küçiik milletle. 
rin istiklallerini kurtarmaktı. Hatta 

ran, Yunan. Norman. her ülkeye 1 Polonya hiicuma uğradığı zaman te· 
uğradı, ne Avarları bıraktı , ne ca\'Üze uğrayan bu devletin istikla. 

Barbarlar , ne Cermenler ka!dı , ne line karşr, hakikaten istiklale aşık 
Rumenler, ne Nil boyu dedi, ne İs. halk kiitleleri heyecan duydular .. Fa 

lav soyu, hangi bölgeye varEa kat kendi kendilerine 5oruyorJardı: 
gördüğü b iribirinin eşi idi, her Mademki harp, küçük milletl<'rin 

yerde, herkes, mektep çocuğundan istiklBli içindir, A vuıı;turyanın, Çe
hocasına, köy muhtarından kabile koslovakyanın, Arna\'utluğun, Hıı. 
reisine. emirden imparatora kadar 
eline geçen nüfuzu, karınca kade

rince, etrafındakilP.rin zararına, 

şer iç in kullanıyordu. H atta Azra· 

be istnnın, .Man!:uryanın lstiklalleri 
tehlikede iken bu harp niçin patla. 

madı? •• 

Bu suale, sulhü muhafaza için de· 
diler. 

Sulhün namuıı;u çoktan malı. 
insanların da gönüllerini yokluyor, volduğu halde bu sual efkarı mnu. 
zihinlerinden geçirdiklerini öğreni. 

il tetkikatını genişletti , nüfuzsuz 
ve salahiyetsiz sünepe ve çelimsiz 

miyeleri kandırmadı, bu, sır olarak 
yor, hepsinin yüreğinde azıh bir kaldı. Bir çok dc\•letler harbi önle. 
kaplan yattığını, fırsat bulunca ba~ 

zalime taş çıkaracaklarını anlıya. 
rak, habre orağını sallıyor. aklın-

ca tasfiye ameliyesini tamamlıyor
du. 

N ihayet baktı ki, güç, kuvvet 
yetişir iş değil, bir ülkeye 

taun musallat etti, bir ülkeye kıt· 

lık, b ir kıtayı sele bastı, bir belde-· 
yi ateşe yaktı. İnsan neslinin kö. 
künc kibrit suyu ekme'< üzere idi. 
Nihayet yüksekten bir nida geldi : 

- Ulu Tanrının huzurun:ı çık ! 
.Azrail bu sefer Alo dağı tepe. 

sinden tekrar kanatlarını actı, mil
yarlarca yıldızın ateş çemberleri 

arasından bir lahzada geçip Hak
kın huzuruna vardı , diz çöktü. 

- Nasıl, adaletle ölüm tevzi e

debildin, zalimi mazlılmdan ayıra. 
bildin mi? 

Azrail başını hicapla önüne eğ
di: 

- Bak, verdiğim nüfuz ve sa
lahiyeti sen de, namlı, şanlı bir me· 

lek olduğun halde suiistimal et
mekten, zarar ve h~ks ızlık yap. 

maktan kurtulamadın . • ı\ciz, miskin 
beşerden ne beklcrsın? Hem, lıir 

daha aklının eremiyece.~i işlere ka. 
rışma . İnsan oğlu llaha adaletli ve 

nezaketli muameleye layık değil
dir. Benim zalimler, mazlumlar, 

zelzeleler, volkanlar, taunlar ve 
tufanar, kasırgalar ve tayfunlarl9 

kurduğum nizam ona biçilm ıs kaf· 
tandır. Var, çekil yerine ve bun
dan sonra yalnız vereceğim e;nri 
dinle! 

İşte bu acı tecrübe iizerinedir ki 
Azrail bir daha ağzını açmadı ve 

dünya, yaşça, başça. irfanca, um. 
ranca ne kadar ılerlemış bile o lsa 

insan ruhunun cevherıni teşkil e. 
den nüfuz ve salahıyct suiist ima

linden, kuvvet haktır, fırsat bu fır
sattır . düsturundan, kısacası dik. 

tatörlükten bir türlü kurtulamadı. 
Vesselam! 

Fındık Piyasası Canlı 
Trabzon, 9 (A.A.) - Fındık piya

sası canlıdır. 

Giresundan buraya gelen koopera. 
tifler umum müdürü, dün piyasadan 
iç fındığı, fop 40 ve 41 kuruştan ve 
bir milyon kilo kabuklu fındığı da 
18,30 ve 21 kuruştan satın almıştır. 

Bütçe tahsilat yekunu 
Ankara. 9 (TAN) - Maliye Ve

kaleti, 939 ikinciteşrin ~ayesi itiba
rile umumi tahsilat miktarını 137 
milyon 597 bin 903 lira' olarak tesbit 
etmiştir. Geçen senenin ayni ayında. 
ki tahsilat miktarı 137 milyon 172 bin 
379 lira olduğuna göre aradaki faz_ 
!alık 425 bin 552 liradır. 

mt-k, \ 'e mahalli bırakmak için mü· 
zakerelerc girdiler. Balkanlılar Jrnn. 

ferans topladılar. Oslo grupu bir. 
lt-şti, harp artık bulutlara yırtmış ve 
diinyayı istila kabiliyeti göstermiş 
olduğu halde hiç birisi birleşemedi. 
ler... Her devlet ya o ziimreyc ya 

bu ziimrcyc inhimak gösterdi, iktı· 

sadi \'e siyasi müttefikler en !?Cniş 

hararetiyle :fakat yiizü maskeli ola. 
rak mücadeleye girişti. hiç biri söz. 

de harp istemezken, harbin yayıl. 

masına karşı alınması miimkün olan 

tedbirlerin hiç birini almadılar. Ni· 
çin? Bu da efkiin umumiyelcre bir 

sır olarak kaldı. 

Harp muhtelif 
dı. Artık biitün 

cephelerde patla. 
kıtaları biribirlylc 

çarpıştıracak, yer yiizünü cehenne
me çevirecek bir mahiyet aldı. İn. 

anlığı bu büyiik felakete siiriikli· 
yen harbin mesullcrini araaılar. 

Ortaya bir çok mcsullerin isimle. 
ri kondu, fakat perde arkasında rol 

oynıyanların isimleri yine bir ı;ır o. 
larak kaldı. Hadi elerin bir dı~ yii. 

zii, bir de iç yfü:ii \•ardır. Her hfidi· 
Se)·i doğuran bir mazisi, ve içinde 

inkişaf ettiği şartlar ve sebepler 
\'ardır. Bunları açık açık konu mak 
hiç bir devletin işine gelmez .. O giz. 
li si~·aset faslına dahildir. 

İngiliz Avam Kamarasında soru. 
lan suallere Chambcrlain'in \' erdilYi 

cevap, Lordlar Kamarasında Lord 
Halifaksın verdiği ce\•ap ta bu sırrın 

düğiimünii çözmedi. O halde 1939 
harbinin sırrını ne zaman öğrene. 
ccğiz? 

Bu sırrı bitenlerin mevcut oldu· 
ğunu iddia edebiliriz, fakat efkarı u

mumiyelcrin bu sırrı öğrenmesi için, 
yer yüziinün şimdiye kadar görme. 

diği kanlı ve cehennemi bir harpten 

geçmesi mukaddermiş. Ne denir? .. 

Tayyare Kaçakçıhğı 

Davası 

Ankara, 9 (TAN) - Tayyare ka
çakçılığı işine adı karışan hariciye 
memuru Ruhi Bozcalının muhake:ne
sine bugün ağır ceza mahkemes inde 
devam edildi. Ruhi Bozcalı bir istida 
verdi ve vekili Hamit Şevketin, Sa
tie davası münasebetıle İstanbuJda 

bulunduğu için celsenın talikini iste. 
di. Heyeti hakime bu talebi kabu l e· 
derek duruşmayı 29 ilkkfı.nun;ı bı
raktı. 

İtiraz komisyon reislikleri 

Ankara, 9 (TAN) - İstanbul bi. 
rinci ceza eski reisi Esat ile Ankara 
idare heyeti azasından Enver Yüce
san İstanbulda kurulacak bina ve e· 
razi vergileri muvazzaf itiraz komıs
yonları reisliklerine tayin edildiler. 
Ankara muvazzaf itiraz komisyonu 
reisi Tevfik Şenocak İzınirc nakle. 
dildi. 
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Sovyetleri 
LNereye 

Sevkediyorlar? 
,,... (Başı, 1 incide) 
yetlerln fktısadi yardımını temin et-
mekti. ~ _. 

Fakat bunu temin için Sovyetlerfn 
de taleplerini kabul etmesi zaruri i
di. Sovyet Rusyanın istedikleri, İn
gilizlerle Moskovada cereyan eden 
müzakereler emasında taayyün et. 
mişti. Sovyet Rusya şunlan istiyor
du: Hudutları etrafında emniyet ter
tibatı ohnak ve bütün stratejik nok. 
talara hakim olmak. 

Binaenaleyh: ' 
.. 1 - Baltık devletlerinin Baltık 

denizine hakim noktalann. 
da hava ve deniz üsleri viL 

/ cude getirmek, 
Z - Finlandanm, Lenbıgra.t 8-

nUndeki körfeze hAldm olan 
burun ve adalannı almak, 

3 - Polonyaya dütman gittr 
girmez derhal askeri mUda. 

· halede bulunmak, 
t - Romanya ve Türkiye ile 

karşılıklı yardım ve ademi 
tecavüz misakı imzalamak. 

İngilizler, Sovyetlere istediklerini 
vermediler. Bunun üzerine Moskova, 
kendisine müracaat eden Almanlara 
ayni teklifleri yaptı. Alman Hariciye 
Nazın Fon Ribbentrop bir kelime i
le: 

- Mutabıkız, cevabını verdi. 
Ve harp başlar başlamaz Sovyet 

Rusya derhal tatbikata geçti. Polon. 
yada hududunu tashih etti. Baltık 

devletlerinin sahillerindeki hava ve 
deniz üslerini aldı. Tül'k:ye ile kar
plıklı bir yardım paktı :ıkdi için mü
zakerelere girişti ve Finlandaya, baş
ka yerlerden vereceği araziye muka
bil, körfeze hakim olan noktaların 

kendisine verilmesini teklif etti. Fin. 
landa bu teklifi reddedince, Mosko
Ya Avrupanın harp halinde bulun
masından istifade.ederek, isteklerini 
zorla almıya teşebbüs etti. 

Almanya Rusyanm bu kadar 
süratle hareket edeceğini ta.lı· 

min etmemişti. Finlanda işi bitince 
'Sovyetlerin Besarabyayı nlarak Tu
naya hAkim olmak istiyecekleri tah. 
min edilebilir. Halbuki burada AL. 
man • Rus menf~tlP.ri arasında a
henk yoktur. Ne Almanya Rusyanın 
Tuna ağzına sahip olmasını ister. ne 
Rusya, Almanyanın Karadenize in
mesine rıza gösterebilir. 

Bundan başka Almanya bu harp. 
te tek başına kalmış+..ır. İtalya ittifak 
hükümlerini tutmıya lüzum görme
miş, Sovyetler Almanlara fiili yar
dım yap.mıya yanqmamışlardır. Al
manyanın en büyük emeli İngilizleri 
sarsmaktır. Sovyetleri Balkanlara 
inmekten vazgeçirerek İngilizlerle 
tutuşturmak onun çok işine gelir. O 
vakit İngiltere, Almanyadan başka 
Sovyetlerle de harp etmiye mecbur 
olacak, harbin sahası ve hudutbrı 
genişliyecek ve Almanya daha geniş 
nefes alacaktır. 

Alman gazetelerin\n Sovyetlere 
şarkı ve Asyayı göstermelerinin, 
Moskovayı Türkiye ve İran üzerin
den İngiltere üzerine tevcih etmiye 
çalışmalarının hakiki :;ebebi budur. 
Sovyetler, Alman gazetelerinin gös. 
tedilderi yola inmiye teşebbüs eder
aerse derhal karşılarında müttefikler! 
bulacaklardır. 

O vakit harp, Almanyıt Ue 
müttefikler arasında olmak

tan çıkarak, Sovyetlerle müttefikler 
arasında başlıyacaktır. 

Sovyetlerle İngilizler Anadolu ve 
lranda çarpışırken Almanlar da Or
ta Avrupa ve Balkanlara rahat rahat 
hakim olmıya imkan bulacaklardır. 

İşte son. günlerdeki Alınan ne~ri
yatının içyüzü budur. 

Fakat Sovyetler bu harbe girmek 
istemiyor, bilakis harpten uzak kal. 
mak için hudutlan etr.üındakı sev
kulceyş noktalarını elde etmiye çalı
şıyorlar. Sovyet ricalinin bütün nu
tukları, Moskovanın bu harbe karı~ 
mamak ve harbi kendi hudutları i. 
~ine sokmamak için elinden geleni 
yapmıya çalışacağını göstermektedir. 
Onun için Moskovanın bu Alman 
tahrikatn:ıa kapılarak yeni macera
lara atılmak istiyeceği akla bile ge
tirilemez. 

Bu itibarla, Alman matbuatının 

bu son neşriyatı Türkiye ile Sovyet
ler ve İngiltere ile Sovyetler arasını 
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Rus - Fin Harbi 
Çok Şiddetlendi 

(Başı 1 hıclde' 
bablrl, cepheye yakın bulunan ViL 
puri mıntakasmda genlı mikyasta 
bir Sovyet taarruzu için hazırlıklar 
yapılmakta olduğunu haber vermek
tedir. 

Helsinkiden verilen maltı.mata gö
re Potsamo cephesinde Rus tayyare. 
leri nikel madenlerini bombardıman 
etmişlerdir. 

İki tarafta da kati bir hareket için 
hazırlıklar göze çarpmaktadır. 

Finlere göre vaziyet 
Fin hükumet merkezi olan Helsin

kden şu malumat veriliyor: Kutup 
mmtakasında Petsoma etrafında mu. 
harebeler devam etmektedir. Finler 
11 mil genişliğinde bir cephede a:ı_ 
sızın taarruza geçmişler ve Rusları 
ağır zayiata uğratmışlardır. Buradaki 
bütün meskenler Finler tarafından 
tahrip edilmiş olduğu için Ruslar a. 
çıkta kalarak soğuk ve açlık yüzün
den kırılıyorlar. Karelyada siddPtli 
muharebeler devam etmektedir. Fa
kat Mannerhaym müdafaa hatb hiç 
bir noktada yanlmamıştır. Diin hLt

rada vuku bulan muharebeler ıııimdi. 
ye kadar vukua gelen çarpışmaların 
en ıııiddetlisi sayılmaktadır. 

Hava ve denizlerde harp 
Finlindalılar Karelyada iki ateş a. 

rasında kalmamak için Sovyetlerin 
Viborg'a karşı ihraç hareketi yapa. 
mamalarını temine uğraşıyorlar. 

Sovyet tayyareleri bugiin Hango 
limanını bombardıman etmişlerdir. 

Bombardıman kurbanlarının adedi 
henüz malum değildir. Bombalardan 
çojtu hedeflerine isabet etmemistir. 

Helsinkide büyük bir infial hüküm 
sürmekte ve tam Milletler Cemiyeti. 
nin toplandığı sırada yapılan bom
barchman dünya efkan umumiyesine 
karşı bir hakaret telakki edilmekte. 
dir. 

Finlandalılar hava ve deniz harp
leri hakkında da şu malumatı veri. 
yorlar: 

"Kalın bir sis, Sovyet hava ve de
niz kuvvetlerinin Finlandiya körfe
zi ve Helsinki mıntakasmda faaliyet 
göstermelerine mini olmuatı.ır Bıı
na mukabil F nlanda harp sefinel ... ri. 
le sahil gemileri bilhassa faalivet 
göstennişlerdir. Finlanda sahi11eriM 
yaklaşan Sovyet kruvazörleri acık 
denizde tardedilmişlerdir. Finlanda. 
lılar ayni zamanda Carelie berzahm. 
da Viipurf - Terljoki demiryolu üze. 
rinde Sovyet kıtalan tarafından ya
pılan bir hücumu tardetmişlerdir. 

Finlanda skicileri ananevi ve milli 
hançeri kullanmak ~uretile muanni. 
dane dövüşmektedirler." 

• 
Bir Finlanda destroyeri Krostad 

üssü bahrisinin bir kısm.na muvafft. 
kıyetli bir taarruz yapmıştır. 

Bütün Finlanda d0 -;troyerlerinin 
İngiltereden satın alınmış olduğu 
kaydedilmektedir. 

Finlanda hava kuvvetleri dün bü
yük bir faaliyet göstermişlerdir. Bu 
kuvvetler yalnız beş Rus tayyaresini 
düşürmekle kalmamış, ayni zamanda 
Rus askeri tesisatının bulunduğu Bal
tiski limanını yeniden bombardıman 
ederek yangınlar çıkarmışlnrdır. Bu 
hareket Finlanda !imanlarının RuS
lar tarafından ablok=ısmn karşı Fin. 
landalıların bir mukbelesidi:-. 

Bitaraflara göre 
Beme, 9 (A.A.) - Finlimda cephe

sinde Cuma günü vaziyet pek az de. 
ğişmiştir. Finlanda körfezindeki Hog 
land adasının işgali Rusların kayde
debildiklerl yegane muvaffakıyettir. 
Buna mukabil Finlandalılar Kareli' 
deki mevzilerini muhafaza etmişler, 
hatta Ladoga gölü ,imalinde cephe 
hattını ıslah etmişlerdir. 

Zurcher Zeitung gazetesinin Stok
holm muhabiri bu haberi vermekle 
beraber Sovyetler Birliğinin komşu 
devletlere hatta Romanyaya karşı 
aldığı mutadın hilafında ihtimamlı 
vaziyetin, Moskova tarafından bütün 
gayretlerin şimdi FinlAnda aleyhin
de toplanmasına çalışıldığını ve bu 
suretle son günlerdeki Sovyet mu. 
vaffakıyetsizliklerin hAsıl etti~i te
sirin izalesi istenildiği kanaatinde
dir. 

Kopenhag, 9 (A.A.) =- Bu sabah 

açmıya değil, daha ziyade Almanya 

ile Türkiye münasebetlerini bozmı. 
ya hizmet eden lüzumsuz ve zararlı 
taşkınlıklardan ileri geçemez. 

Leningrat üzerinde, Finlanda tayya
releri uçtuğu ve beyanname atmakla 
iktifa ettikleri Helsinkiden bilidiri. 
liyor. 

Oslo, 9 (A.A.) - Petsamo cephe
sinde kar bol miktarda yağmakta, as.. 
keri harekatı ve hava faaliyetlerini 
men etmektedir. 

Sovyetler Linahamari'ye asker ih. 
raç ettikleri sırada büyük zayiat ver
mişlerdir. Sovyet vapurları sahile 
yaklaştıkları sırada korkunç infilak
lar vuku bulmuş, iri kaya parçaları 
berhava olarak denizin uzak nokta
lanna kadar düşmüş, müteaddit 
kayıklar devrilmiş ve yüzlerce asker 
boğulmuştur. İnCilaklarla birlikte 
Finlanda mitralyözleri müthiş bir a
teş seddi vücude 5etirmekt1? idiler. 

Roma, 9 (A.A.) - Telegrafa gaze
tesine göre. MoskovRdaki Alman el
çisi, Molotofu, Sovyet _ Finlanda har
bine nihayet vermek üzere, Finlanda 
ile müzakerata girişmiye, tamamen 
hususi mahiyette olmak üzere davet 
etmiştir. Molotofun, bu teklifi kati 
bir red cevabile karşıladığı söylen
mektedir. 

Finlere yapılan yardım 
Londra, 9 (Hususi) - İngiltere 

Finlandaya 60,000 gaz maskesi gön
derecektir. Bundan başka yirmi av
cı tayyaresi gönderilecektir. Daha 
evvel Finlandaya Blemen bombar
dıman tayyareleri de verilmişti. 

Amerika hükumeti Paristeki sıh

hi imdat heyetine Finlandaya git
mek için talimat vermiştir. 

Stokholmden gelen haberlere gö
re, yeni tipte ağır bombardıman tay
yarelerinden mürekkep bir filo Hel
sinki'de uçuş tecrübeleri yapmı.,tır. 

Bunların İtalyadan gelen tayyareler 
den bir kısmı olduğu söylenilmekte
dir. 

Rusların abloka kararı 
Vaşington, 9 (A.A.) - Sovyetlcr 

Birliği, Finlandanın abloka altına a
lınacağını Amerika hükumetine bir 
nota ile bildirmiştir. 

Bu tebligatı müteakıp Hariciye 
Nazın Hull gazetecilere yaptığı be
yanatta, mezkur abloka neticesinde 
Amerika rnenfaatlerınin uğnyacağı 

zararlardan Sovyetlerin mes'ul tutu
lacağını söylemiştir. 

Amerika hükumeti kendi ticari fi. 
losuna yasak edilmiş olmıyan mınta
kadaki Finlanda limanlarına işliye

cek olan Amerika ticaret gemileri
nin, Finlimda sahillerinin ablokası 

dolayısiyle uğrıyabilecekleri bütün 
zarar ve ziyanlar için Rus hükume. 
tini mesul tutacağını tebliğ etm1stir. 

Rusya Finlanda sahillerini abloka 
etmek hususundaki kararını Alman. 
yaya bildirmiştir. 

Bu karar, hukuki bakımdan bazı 

müşkülatı mucip bulunmaktadır. ZL 
ra, Rusya Finlanda ile harp halinde 
bulunmadığını iddia etmektedir ve 
abloka ancak harp halindt! tatbik t:

dilecektir. Salahiyetw.z;...Alman ma
hafili Almanyanın bu güçlük karşı. 
sında alacağı vaziyet hakkında hiçbir 
şey söylememeği terr.ih ediyorlar. 

Sovyet makamları, sahipleri hare
ket etmiş bulunan Finlanda Elçiliği 
bina!'!ının anahtarlarını istiyen fsvec 
Elçiliğinin bu talebini reddeylemiş

tir. 
MalCım olduğu üzere, Finlanda hü 

kumeti Moskovadaki Finlanda men
faatlerinin siyanetini İsveç Elçiliğin
den rica etmişti. Diğer taraftan Sov. 
yet hükumeti ise, bugünkü Finlanda 
hü~umetini tanımamakta, yegane 
Finlanda hükumeti olarak Kuusine
nin idarzsindeki hüklımeti görmek
tedir. 

Milletler cemiyetinde 
Cenevre, 9 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti Konseyinin 106 ıncı celsesi 
bu sabah Belçika murahhası Carton 
de Wiart'ın ve husust toplantı şek. 

linde açılmıştır. Sovyet murahhası 

Suriç bu toplantıya iştirak etmemiş
til'. ı.. 

Saat dörtte yapılan ikinci lçtf ma
da, önce gizli, sonra hususi bir celse 
aktederek Sovyet - FinlAnda ihti. 
lifını görüşmüş ve pakt hükümleri
ne tevfikan Finlanda hükumetinin 
müracaatini asambleye iblağa karar 
vermiştir. Finlanda mümessili HolS
ti, dün akşam neşredilen Finlinda 
tebliğini zikretmekle iktifa eylemi~ 
tir. 

Pazartesi günü için toplantıya çağ 
nlmış olan asamble Dıtilifın mahL 

Rusya 
Ramangaga 
Teminat Verdi 

(Başı 1 ineldeJ 
mıştır. Romanya Sovyetlerle iyi kom 
fUluk münasebatını muhafaza etmek 
arzusundadır. Ve büyük komşusu ile 
arasındaki münasebetleri tavzih eden 
bir .ademi tecavüz paktı müzakeresi. 
ne amadedir. 

Moskova, 9 (A.A.) - Reuter ajan
sı bildiriyor: 

İnternational Komünist mecmuacı1, 
"Estonya, Letonya ve Litvanya mıl
letleri, ahiren Sovyetler birliğile yap
tıkları anlaşmaların, kendilerini harp 
ten masun kıldıktan başka emperya
list devletlere karşı istiklallerini ko
rumak hususunda da emin bir garan
ti teşkil ettiğini pekala bilirler." 
dedikten sonra ilave ediyor: 

"Romanya milletinin menafii ile, 
serbesti ve sulh içinde 1 nkişaf ede. 
bilmesi, Baltık devletlerinin bizimle 
yaptıkları mütekabil yardım anlaş -
malanna müşabih olarak Sovyctler 
birliğile derhal bir mütekabil yar -
dım anlaşması akdctınesine bağlıdır. 

Romanyanın dahili siyasetine ve 
iktısadi vaziyetine bir göz gezdirmek, 
Sovyetler birliğile dostane münase
betler idame etmenin Romanya için 
hayati bir zaruret olduğuna kanaat 
getirmek için kUidir .• , 

Ayrıca Sovyet hükumetinin bu
gün iki memleket arasında mevcut 
karşılıklı emniyet münasebetlerini 
idame arzusunda bulunduğunu ilfıve 
etmiştir. 

Moskova, 9 (A.A.) - Kızılordu

nun gazetesi olan "Krasnaya Zvez
da,, dün ilk defa olarak, son zaman. 
larda tesis edilmiş olan Odesa askeri 
mıntakasmı bahis mevzuu eylemek
tedir. Bu askeri mıntakanın kuman
danı Korgeneral İvan Boldin'dir. 

Korgeneral Yaktov Smuskieviç. 
son zamanlarda Müdafaa Halk Ko
miser Muavinliğine tayin edilmiş 0-

lan General Laktionov'un yerine 
Sovyetler Birliği hava kuvvetleri ku
mRndan lığına getirilmiştir. 

Londra, 9 (A.A.) - Moskova H=ı. 
riciye Komiserliğinin, Enternasyonal 
komünist mecmuasında intic:ar eden 
makalehtn, Sovyet htiltl\meti noktai 
nazannr ırntte ~eaıgntt soyıeaıgı 

haberi, Londrada az cok memnuni
yetle karşılanmıştır. Maamafih. bazı 
Londra mahafili, mevzuubahs maka
lenin red ve inkar edilmesini, diplo
matik bir manevra telakki etmeğe 
mütemayildir. İzahattan vare~tcdir 
ki, Londra resmi mahafili, Finlanda
ya taarruz eden Rusyanın bu hare. 
ketini askeri bakımdan mazur göste. 
recek herhangi bir sebebe istinat et
mediğini kabulden imtina etmekte
öırler. 

Roma, 9 (A.A.} - "Reuter., Gior
nale d'İtalia gazetesinde Gayda, şöy_ 
le yazıyor: 

"Büyük Faşist Meclisinin resmi 
tebliği, İtalyanın gayri muharip ol
duğunu ilan etmiştir. Bunu şöyle 
tefsir etmek lazımdır: Gayri muha
riplik ile bitaraflık ayni şey değil
dir. İtalya tam bir karar ve hareket 
serbestliğini muhafaza etmektedir. 

Balkanlara gelince, muhakkak ki 
İtalya Balkan yarımadasında büyük 
devlet olmuştur. Öyle ki, Balkanlar:ı 
dokunan her şey İtalyanın menfaat
lerine ve siyasetine de dokunur. Bu. 
nun için İtalya Balkan hadiselerini 
hususi bir dikkatle takip eylemekte
dir. İtalya harbi~ ve muhariplerin 
zaruretlerini müdriktir. Fakat kendi 
hissiyatı ne menfatlerine ne de büyük 
devlet şerefine dokunmasını kabul e
demez. Resmi tebliğ İtalyanın kendi 
kendisine lroyduğu kati ihtirazı ak
settirmektedir.,, 

İtalyanın bu hattı hareketinin se
beplerini Hariciye Nazın Ciano önü· 
müzdeki Salıya parlamentoda izah 
edecektir. 

Mussolini dün, İtalyan Ege adR. 
lan valisi Devecchi'yi kabul etmiş
tir. 

~tini ve şeraitini tetkik edecek ve 
nihat .müzakerelere esas teşkil et
mek üzere, konseye tavsiyede bulu
nacaktır. 

Londradan hareketinden sonra Pa
rlste tevakkuf eden İngiliz heyeti 
Fransa namına Milletler Cemiyetine 
iştirak edecek delegelerle temas et
mişlerdir. Bu temas neticesinde iki 
devlet arasında tam bir görüş birliği 
olduğu bir kere daha görülmüştür. 

Cemiyet mahfilindeki umumi mü-
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Alman Propaganda 
Servisi Türkiyede 

Nasıl Çalışır? 
(Bap 1 incide) 

zayir, Tunus, İspanyol ve Fransız 
Fas ve Atlas adalarını ihtiva etmek
tedir. 

2 numaralı büronun meşgul oldu
ğu memleketler şunlardır: Çekoslo
vakya, Romanya, Yugoslavya, Bul
garistan, Malta, Arnavutluk, Yuna
nistan, Türkiye. Suriye, Filistin, Mı
sır, Irak, İran, Efganistan. 

3 numaralı büronun sahasına gL 
ren memleketler de şunlardır: İsviç
re. İtalya, Avusturya, Macaristan. 

Bu taksimatın garabetini Herr 
Bohle 2S/11 /1934 tarihli bir tamim. 
de şöyle izah etmiştir. 

"Memleket gruplarını ve memle
ket mıntakalarını tayin ederken fa_ 
mamiyle hususi, inceden inceye dü
şünülmüş noktai nazarlara göre ha
reket ediyorum. Bu taksimde mem
leketin büyüklük ve küçüklüğü bu 
memleketlerdeki Almanların azlık 

veya çokluğu bir rol oynamamlkta
dır.,, 

Biraz dikkat edilebilirse bu tas
nifte siyasi düşüncelerin ve vaziyet. 
lerin göz önünde tutulmuş olduğu 
görülür. 

Misafir bulundukları memlekeL 
!erin kanunlarına riayeti ve dahili 
islerine karışmamakhğı taahhüt e
den bu Alman devlet teşkilatı, ne
dense yalnız Alman tabaalariyle de. 
ğil, bu)unduklan memleket vatan
daşları olan Almanlarla da meşgul
dür. Bohle iş başına geçtiği zaman 
gayesini şöyle izah etmişti: 

"Yurd dısı teşkilatının gayesi, ec
nebi memleketlerdeki bütün Alman. 
ları ve Alman dostlarını bir araya 
toplamak, bunların adedi müsaade 
ettiği yerlerde derhal teşkilat mer
kezleri kurmak.,, 

Hariçteki Almanların topluluk 
ihtiyacından bahseden "Hamburger 
Fremdenblatt,, 17 /1/1934 tanhli 
nüshasında şöyle yazıyordu: 

im.ha edilmemeldir. M~sul şahıslar 
bu evrakı kendileri muhafaza ve an
cak pek mahdut ve emniyetli kim
seleri bunların muhteviyatından 

haberdar edeceklerdir. Her ih. 
timal en ağır şekilde cezalandı

nlacaktır.,, Bu kadar ihtiyata riayet 
edilerek yapılan muhaberelerin Al
manlan misafir eden memleketin 
kanunlarına hakikaten riayetkar ol
duğu pek kolay iddia edilebilir mi 
bilmem. Bu nevi "kanunlara riaye
tin ve bu çeşit dahili işlere karışma. 
mazlığın,, sonunun nereye vardığına 
İspanya güzel bir misaldir. Nasyo. 
nal sosyalizmin bu geniş itinasını ve 
casusluk şebekesinin hariçte ne te
kilde çalıştığı hakkında bir misal 
vermek için Türkiyeyi elimize ala
lım. Yarın da bunu anlatacağız. 

l 

Amerika lngiltereye. 
Karıı Nota Neıreffi 

(Başı 1 !ııcide) 
2 - Yine bir çok ahval vardır ki 

Amerikalılann mesela çok dakik il
letler imaline devam edebilmeleri 
için muhtaç oldukları bazı emtiayı 

satın almalarını icap ettirmiştir. Bu 
emtia ise yalnız Almanyada bulun
maktadır. 

Hariciye Neza,eti İngiliz filosu. 
nun Londradan aldığı emirleri yeri
ne getirdiği takdirde, Amerika va
purlarının Alman menşeli hamule 
taşımaları yüzünden İngiliz limanla
nna sevkedilmelerinden, hamulenin 
nerede yüklenildiğinin, nereye sev. 
kedildiğinin, sahibinin kim olduğu· 

nun tahkikine lüzum bile görülme. 
mesi ihtimalinden korkmaktadır. 

Birleşik Amerika, Amerika bita
raflık kanunu mucibince Bcrgen ile 

İspanyanın şimali nrasmdaki suların 
harp mıntakası sayıldığını, bu iti-

barla Amerika gemilerinin oralarda 
dolaşması memnu oldu~unu İngnte
ı t:Ulll JJl:ILZ:lfl 011\1\.U ~lllC 1\-oynrn11.~1r. 

Demek oluyor 'ki, Amerika gemneri.. 

"Yurt dışındaki Almjtnlar eskL 
denbru:i nasv.onalisttirlAr. vA- .. ıhaiwıD 

Marksizme diişrnan olmuşlardır. Fa
kat bugün mücadeleyi kuvvetlendir-
mek lazımdır. nln ablokaya karşı g~lcHkleri hiç bir 

Faşist bayrağı asmak ve faşist se- zaman iddia edilemiyecektir. 
lamı vermekle mesele halledilmiş Hiç bir muharibin, kendı düşmanı· 
olmaz. Hergün bir cok Almandan na karşı, bitaraf gemilere zarar vt:· 
mücadelelerinde kendilerine yardım ren veya bitaraflan mutazarnr eden 
edilmesini istiyen mektuplar ahy0- tedbirler almaya llakkı yoktur. İn. 

giliz hükumeti birleşik Amerikanın 
beynelmilel ticaretin uğradığı zarar. 
lara inzimam eden tedbirler karşısın· 
da lakayt kalamıyacağını takdir e· 
der . 

Amerika notasında, Birleşik Ame
rikanın 1915 senesinde ayni abloka 
tatbik edildiği zaman İngiltereye ay. 
ni müracaatlarda bulunduğu hatırla
tılmaktadır. 

ruz. Irkdaşlanmızın bu mücadele
leri bulundukları memlekette kan. 
$Iklık ve rahatsızlık uyandırıyorsa 
bile bunun ehemmiyeti yoktur. Çiin
kü nasyonal sosyalizm herşeye rağ
men mücadele demektir. Bu karısık
lıklar ancak gaye uğrundaki müca. 
delenin kuvvetle başanldığını ispat 
eder. Mesele Almanya dışındaki bü
tün Almanları bir cephe halinde top
lamaktır. Almanya icin dövüşecek 
kuvvetli ve sıkı bir cephe ... ,, ~11111 TAN Gazetesi 

Teşkilat yurd dışında bulunan her : 

ilan Fiyatları 
o 

Almanın gördüğü duyduğu ve ehem- 1 
miyetli bulduğu şeyleri merkeze bil- • 
dirmesini emretmektedir. Hiç bir • 
Alman bundan yakasını kurtaramaz. I ' lncl sayfa santimi 400 
Açıktan acığa casusluk demek olan - 2 1 1 1 250 j 
bu hizmetleri yapmıyanlar yanı mi- ; 3 

1 1 1 
200 1 

safir bulunduklan memleketin ka- 4 JOO 
:; ' ' ' nunlanna riayet etmek namuslu kal- ; Is sayfalarda , 60 

mak istiyenler vatan hiyaneti ile i Son sayfa 40 itham olunurlar ve "mimlenirler,,... • 1 

Yurd dışı teşkilatının pek temiz ! Dikkat: 
işlerle uğraşmadığını Bohle'nin 20 ! 
Şubat 1935 tarihli bir tamimi pek 11 - 1 santim: gazetenin ince 
güzel ispat eder, bu tamimde şöyle 1 yazısile 2 ~tırdır. 
denilmektedir: " .... Bu vesile ile şu 12 - İianlann fıyatı gazetenlıt 

.. tek sütunu üzerine hesap-
noktaya da bilhassa nazan dikkati : lanmışt 
çekerim: Yurd dışı teşkilatı merke. ! 'i _Kalın ır. 

1 d ted 
· ·1 h · k' 1 d k" .. yazı ar a gaze e 

zı ı e arıçte ı grup ar arasın a ı : kaplad ;p, M • a l@§ı yere gore santım· 
muhaberat tamamiyle mahrem ola- - le ölcül" 1 

k • . .1 - nr 
ra yapılacak ve fevkalide itına ı e l'lln11111111ıa11Rrnıntn111n11ın111 
saklanacaktır. 

Pek ziyade mahrem muhaberat 

talaanın, Sovyet Rusyayı Milletler 
Cemiyetinden çıkarmak merkezinde 
olduğu görülmektedir. 

Holanda hükumet matbuat servi. 

si, Holanda hükumetinin, Milleti;r 

Cemiyeti,. Konseyi ;zahğına namzeL 
!iğini koymayı kabul etmemeğe ka

rar verdiğini, çünkü, hiç bir İskan
dinav memleketinin mümessil bulun 
durmadığı konseyde Holanda ile Bel 
çikanın temsil edilmesinin şayanı ar. 
zu olmadığını tebliğ etmektedir. 
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: H 1 C ! 
f ~ __ !_azan: FERİDUN OSM~ ............ . 

Fikret Canıdurmaz, etten bir 
heykel gibi lop yüzünde ha

fif şamarlarla tempo tutarak: 
- Biliyor musunuz çocuklar, de. 

di. Sizin yaptığınız bu sohbetler 
biraz da teselli koşularını andırı

yor .. Buna hulya manisı, yahut 
hayal hicranı da diyebiliriz. Geç. 
miş günlerin kendibrile beraber a
lıp götürdükleri hatıralar, uzun 
zamanlar sonra çözüldükçe, ta~lı 
da olsa, • daha doğrusu - tatlılık
ları nisbetinde fazlalaşan acı bir 
zevk vermiyor mu ruha? 

- Yo, Yooo!! dedıler arkadaşla. 
n, hayır, bilakis ... Bır arada otur
mıya mebur olduğum•u şu meclis. 
tc biribirimizin yıllaıımış suratla
rına baka baka, biribirimiz için 
fitnelik düşüneceğimize, maziden 
güzel bir yuz, hoş bir sahne ha
tırlamak elbette daha iyidir. 
Büyükadanın Yör!.ikali sırtların. 

da burubu seyrediyorlardı. Heybe
li, kızıl bir su yangınının önünde 
korkusundan morarmış gibi leş, 
nemli bir sıcaklıkla kalpleri alev. 
liyor ... Göğüslerde bır kadın uy
kusunun mahmur şiiri nefes almak. 
tadır. Sermet Yakım adeta hırçın
laşarak: 

- Azizim, belki kendi hesabına 
hakkın var, diye mırıldandı. Sen 
hayatını. bir lugat kitabı gibi her 
şeyi herkesten iyi bilen, fakat hiç 
yaşamadan geçiren bir adamsın. 
Başka biri atıldı: 
- Bırak Allah aşk•na hımbıl 

şişkoyu! Canıdurmaz değil, Canı

duymaz bu! Hayatı, bir masasını 
daima şu zengin et kataloğu çeh
resile süslediği kahvenin vitrini 
arkasından seyreden adam işte! 
Hadisesi yok, hey~canı yok ..• 

- Aman ne güzel buluş bu et 
kataloğu? diye gülüştüler. Kata. 
loğ da onlara iltihak etti, dudak ye 
rine gelen kıvrımlar aralanarak 
bilya tıkırtılarını andıran Lıhhın
lar düştü. 

U zunca bir sessizlikten sonra 
:I\Ielllı Dugu, hulya ı;ükmü~ 

göz kapaklarını kaldırarak: 
- Onu hesaplıyorum şimdi, de. 

di. Tam altı sene olmuı meğer: 
Birden dikkatler uyandı, düşün

celer duruldu. Hepsi birden sordu
lar: 

- Altı sene olan ne? 
- Fahametle geçen hazin ma. 

cera ... Onu ilk defa burada tanı. 

mıştım, son görüşmemiz yine bu. 
rada oldu. Ben şu çamın arkasın
da ağlarken, o bir rüya ışığı gibi 

süzülüp gitmiş ... 
Fikretin yine canı durmadı, bah

se karıştı: 
- Pardon monşer; bu Fahamet, 

mühendis Ahmet Tayfurun karısı 

Fahamet mi? 
Melih, darmadağ~n bir şaşkın

lıkla yerinde doğnılarak. haykır
dı: 

- Evet, ama, sen nereden bili. 
yorsun onun adını? 

Fikretin kataloğunda tebessüm. 
ler açtı, lokma lokma söyledi: 

- Sade adını değil, kendisini 
de tanıyorum. Bizim de geçmişimız 
var onunla ... 

- Aman, bu pek müthiş, anlat 
şunu kuzum. aman çabuk ... 

- Uzun boylu değıl öyle canım! 
Onu bizim cemiyetin balosunda 
tanımıştım. Sonra sık sık rastlaş. 
tık, ahbap olduk. Eh, gençlik ma
lum işte; kadın da civelek bir şey, 
gönlümüz akıverdi işte! 

- Sonra, sonra? 
- Hiiiç! .. Bir gün de burada kar-

şılaştık; aşkımızı arzettik, dizle
rine kapandık ama ... 

Hepsi birden suratlarını ekşitti· 

ler. 
- Budala sen de! dediler! tabii 

suratına baksana bir kere sen! 

F ikret itiraz etn_ıek, ~ir şey. 
ler söylemek ıstedı; aldı. 

ran olmadı. Melih beklenmedik bir 
tehlike atlatanların ruh tesellisi i
le devam etti: 

- Cidden nefis kadındı. Klasik 
kadın güzellikleri vardır hani ... Es
merdir, gözleri, saçları cilalı siyah
t1r, vücudünün ve yüzlerinin çiz
gilerinde hendesi uygunluk da ol
du mu kadın güzeldir ... Kadın kum 
taldır, teni buğday, saçları kesta. 
ne, gözleri elfıdır; kadın sarışındır. 
Rengi beyaz, saçı altın, gözler yeşil 

veya mavidir ve güzeldir bu man. 
zumeler ... Hep ayni renk, çizg! 
ve çerçeve tenasübü bu demirbaş 
güzellikleri standard tipler haline 
getirmiştir. Lakin tabiat bazan be
yaz zeminin üzerine siyah veya ..• 

- Sadede, sadede! Seslen yük
seldi, vaaz istemiyoruz, hikayeyi 
anlat! 

- O da bu ender yaratılışlardan 
biriydi sizin anlıyacağınız! Duru 
esmer, aydınlık bir yüz üstünde 
karanlıklardan tellenmiş kirpikler 

ve uçuk yeşil... 

- Sadede, sadede Şiir istemiyo
ruz. hadiseyi anlat: 

Melih hüzünlendi: 

- Sizin anlıyabileceğiniz h:-ırcı 
alem kadınlardan değıldi hasılı! .. 
Daha ilk görüşmemizde, bu bakış
ları tutuşturan dekor içinde diin
yanın en bilgili zekaı;ı beni esir 
aldı. Çabuk dost olmuştuk. Kocası, 
varlığının, üzerine cafcaflı perde 
çekilmiş, yıkık bir cephesiydi; ya. 
ra pansımanı gibi. .. Biç bir nokta. 
sında eksik ve şüphe kırışığı ol -
mıyan dümduz, çıplak ruhla se
viştik. Bana bütün kalbilc inandı 
ve sade kalbime değil, kafama da 
itimat etti. Benim ·her şeyim oldu, 
fakat benim olmadı. 

Meclisin protestosu yine homur
dandı: 

- Bunda haltettin işte! 

- Bana her şeyini güvendi; aş-
kını, sırlarını, mahremiyetini ve 
hayatını .. Onunla yanynna, kolkola 
biribirimize daldığımız zamanlar 
ihtiraslarımız durulur, endişeleri. 
miz söner ve hayatı metin bir sed 
üzerinden o kadar rı:ıhat, o kadar 
emin seyrederdik ki, bu anlarda 
saadet denilen vehmi, bir bardak 
limonatanın serinliği gibi damar. 
larımızda nefsimizde duy.1rdık .. 
İncizabının taşkınlığını Z':lptedeme. 
diği ilk dakikada, s.:ına benliğimi, 
kendimi verdim, demiı;;ti. 

Vücudümü de isteme. Herkes. 
ten cdincbilcccğin bu zovk, :ı~kı -
mızı köklenmiş bir ağaç gibi de
virip katledecektir. Susadığln za
man bir bardak suyu her tarafta 
bulabilirsin. susuzluğunu bahane e. 
dip hayvanlaşmamış sevgimizin fa. 
nusunu kırmıya kalkma.. Tılsım 

kristalindedir .. Sonra onun da ay. 
ni, adi su olduğunu göreceksin.,, 

Ve ıslak gözlerini denize çevire
rek daha açık konuştu: 

- Hem unutma ki, kadının kan
cık tarafı zayıftır, ve bir defa zor
lanışa uyan zaaf artık mubah bir 
alışkanlık olur. Beni sen muhafaza 
edecekken sen başlatma ... 

Onu böyle sevmeği öğrendim. 
Kaç mevsim en kızgın bir ihtirası 
şuurumuzun temkini ile oyaladık, 
irademizin gevşemiye başladığı an
larda aklıselim kahya elinde sopa 
ile çıkageliyordu! Biribirimizı ida
re ettik uzun müddet ..• 

N ihayet bir gün, humma için. 
de beni buldu. Şurada, ~u 

kadın komisyoncusu gibi eğri du. 
ran yılJo§ık çamın ardında ... Gözle
ri yanıyor, derisi dayanılma:: bir 
okşanma iştiyakile kıvılcımlanı
yordu. Her zamanki gibi yanıma, 
sol kolumun altına değil, kucağı
ma gelmek istiyor, laal dudakların
da bir öpücük şarkı söylüyordu. 
Yanaklarımı okşadı, kulaklarımı 

çekti; sayıklamıyor, bugün benim 
için daha şiddetli duyduğ~ sevgi. 
yi nasıl tatmin ed-?bileceğini soru. 
yordu. İlk defa olarak "erkeğim 
benim,, diye boynuma sarılmıştı. 
Ne yalan söylemeli, benim aylar. 
dır beklediğim bu değil miydi? La. 
kin inanmadım, bunu bir :nantık 
hadisesi değil, bir buhran saydım. 
Teselliye, tedaviye çahştım. Şefka
timi gördükçe asabileşiyor. atak ve 
mütecaviz oluyordu. En sonunda 
birdenbire hıckırarak hağırdı: "Ye
ter artık bud~la! declı, faziletin ve 
aşkın senin olsun, güzid~ aptal!,, 

ve ... 
Fakat birdenbire, Fikret velve. 

leli bir kahkaha salıvermişti. Hepsi 
somurtarak ona döndüler: 

- Ne var? Ne ohıyorsun yine? 
O, çekingen ve mütebess:m: 
- Hiiiç! dedi, o gün Fahamet, 

senden sonra\ dediğin humma için. 
de, eve, beni ziyarete gelmişti de! 

TAN 

BORSA 
8 • 12 • 939 

Londra 5.2375 
Nevyork 130.36 
Paris 2.976 
Milfino 0.8025 
Cenevre 211.425 
Amsterdam 6!'.1.25 
Brüksel 2Ul 
Atina 0.97 
Sof ya 1.6125 
Madrid 13.605 
Budapeşte 23.8075 
Bil kreş 0.91875 
Belgrad 3.17~ 

Yokohama 31.4725 
Stokholm 31.3625 

ESHAM VE TAHVİLAT 

İtUhadı Milli Türk 
Sigorta Şirketi 

15.75 

\... _______ .,/ 
Türkçe Kursları 

şı,ıı Halkevlnden: 
Okul çağı dısındakl yurddaşlııra tilrkı;e 

okumak yazmak öğretmek için açılan 

tUrkçe derslerine ba!ilanmı5tır. Kayıtlı o
lanların ve yeniden yazılmak isteyenlerin 
acele müracaatları. 

Fotoğraf Sergileri 
Betlkta9 ve Beyojjlu Halkevl~rinden: 

l - İklnclkanun içinde fotograf sergisi 
açılacaktır. 

2 - Bu sergiye yalnız amatörler iştirak 
edebileceklerdir. 

3 - Derece alım eserlere Evlcrlmlzce 
mükAfat verileceği gibi bu eserler nisan 
940 ayı içinde Ankarada açılacak olan u
mumi fotograf sergiS\nde de teşhir edilecek 
ve orada da derece aldığı takdirde Genel 
Sekreterlikçe mükafat verilecektir. 

4 - Sergiye i!itlrak edecek nmatörlerln 
tafsilfıt almak üzere Evlerimize miı.racaat 
eylemelerini rica ederiz. 

Gülhane l\lüsamerelcri 
Gillhanenin 939 - 940 ders senesi ikinci 

müsameresi c:.ıma giinü profesör Zeki U
ralın reisliği altında inikat etmiş ve mü
nakaşalara Prof. L-Otfi, Prof. Vahdi, Prof. 
Nazım Şakir ile Dr. Vasfi l!itlrak etmfş
lerdlr. 

SATIŞ 

Bilmecem izde 

Kazananlar 
25 Teşrinisani 939 cumartesi tarihli Ço

cuk sayfamızdaki {Bilmece - Bulmaca) yı 
doğru halledenlerden hediye kazananların 
listesi: 

DOLMA KURŞUN KALEM 
KAZANANLAR 

Göztepe İstasyon caddesi 64 numarada 
Hüsniye ÇeUn, Robcrt Kolej talebesinden 
Alllettin Güneysu, Vefa Lisesi 4-C den 
828 Turan Öder. 
MÜREKKEPLi KALEM KAZANANLAR 
Beşiktaş Valde çeşmesi Abao LAtif so

kok 18 No. da İsmail Sedef, UskUdar bi
rinci orta okul l - E şııbeslndcn 753 Kndrl 
Kupşa, Beylerbeyi Fıstıklı caddesi 58 No. 
da Safinaz. 

ALBÜM KAZANANLAR 
Edirne Yusufhoca ilk okulu 3 üncü sı

nıf 120 Kandemir Yorulmaz, tst. Fatih 
Fevzi paşa caddesi ZilUlll çeşlT'e sokak 17 
No. da birinci kat Perran, Çankırı Gazi 
paşa okulu 4 ilncü sınıf talebesi. 

RESiM MODELi KAZANANLAR 
Manisa hilkümet önü 75 No. da dıı.ktl

lograf Zeki Aktan oğlu Orhan Aktan, 
Konya Bölge snnnt okulu 135 Sıı.cH Güven, 
Salihli İnhisarlar ziraat memuru Fahri 
Karayel elile Sedat Karayel. 

SULU BOYA KAZANANLAR 
Ankara Sümerbank arkası 12 No. da Fa

tuş, Kütahya lisesi orta kısım sınıf 2-A da 
M!imtaz Sağar, Düzce orta okul 433 Cahit 
Ustilncr. 

KALEM BOVASI KAZANANLAR 
Uşak orta okul 548 Nebil Sürek, İst. 

LAlelf Lôleli caddesi 36 No.lu bahçeli a
partıman Nurteft Fergan, Sıvas Zara as
kerlik şubesinde mııame!At memuru Hik· 
met kızı Nermin Özbey. 

PERGEL KAZANANLAR: 
Bakırköy Dadyan ilk okulu 36 Tener 

Balyan, Beşiktaş birinci orta okul sınıf 

1 - B 20 numaralı Adnan Akçay, İst. Bi
rinci ilk okul sınıf 4 - A 645 Nur Dinçer. 

KART KAZANANLAR 
Tavşanlı maliye muhasebe kifübi olılu 

Doğan Arslanbay, Ankara Yenişehir İçel 
sokak 4 No. da Yılmaz Tunçbilek, Gazi
antep Kayacık ilk okulu 3 ün•U Fınıf 340 
Ayten Kutlu, Beyoğlu Toz.koparan Talc 
anı>rtıman Molz Kutucl. 

~':;~~~;;R;~ ~ 
-""~~Şubeye Davet 
Emln!lnU Aıkerllk 9ubealnden: 
1 - Şimdiye kadar askerlik yapmamı" 

cezalı, cezasız ve bakaya erattan 310 do
ğumdan 333 doğumlu dahil gayri islam o
lanlar. 

2 - 316 llfı 335 doğumlu piyade ·ve hava 
sınıfına mensup olanlar. 

3 - 316 llA 334 dahil doğumlu topçu ve 
tank sınırına mensup olanlar. 

4 - Harlr;te olanların bulundukları yer
deki şubelere müracaat etmeleri. 

5 - Sevkolunmak üzere 11-12-939 paz.ar 
test günü şııbeye müracaatları. 

i LAN 1 
lstanbul Dördüncü icra Memurluijundan : 

Fatma İffet tarafından Vakıf Paralar idaresinden 25322 ikraz No. sile borç alınan 
paraya mukabil birinci derecede ipotek gr>sterllml!i olup borcun ödenmemesinden 
dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf taraf§ndan {2424) lira kıy
met takdir edilmiş olan Boğazlçlnde Bebekte Bebek caddesinde eski 122, 122, 122 
mükerrer yeni 192/l, 194 (taj 302, 304) kapı No.lı sol tarafı Hatice Nadlre'nln 1 
harita No.lı müfrez hanesi, sağ tarafı Avni zevcesi Fatma Saliha barakası ve bah
çesi, arkası Limon taciri Nikolanın bahçesi, cephesi Bebek caddesi fle çevrili müf
rez tahbnda dükkônı olan ahşap evin evsaf ve mesahası aşağıda ya1Jlıdır: 

Taj 304 No.lı ev: Kapıdan içeri girildikte kırmızı çini bir avlu, bir kömilrlilk, bir tas 
aralık, mutbak ve maltız ocak vardır. Bahçede meyva afaçlan mevcuttur. 

Birinci k•t: Bir sofa üzerinde iki oda, bir helA, bir dolap olup cephede tahta bal-
kon vardır. 

1 kinci ket: Birinci katın aynidir. 
ÜçUncU k•t: Bir çatı arasından ibarettir. 
T•J 302 No.lı dUkkln: Zemini çimento berber dükkAnı olup bu dükkAmn yarısı 

itliııalindeki 300 No.lı m\lfrez eve aittir. 
Binada ve dilkkAnda elektrik tesisatı mevcuttur. 
Mea•hHı: İfraz haritası mucibince 98 metre murabbaı olup bundan 29,50 metre 

murabbaı bahçe, mütebaklsi bina zeminidir. 
Yukarda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttırmaya 

konmustur. 
1 - İşbu gayrlmenkulUn arttırma şart namesi 18 - 12 - 939 tarihinden ltlbarcn 

937/3142 No. ile İstanbul Dördüncil icra dıılreslnln muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. İlAnda yazılı olanlardan faz.la malQmat almak isteyenler 
f;ıbu şartnameye ve 937/3142 dosya No.slle memuriyeUmize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iııtirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nlsbetindc pey veya 
milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde: 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer al flkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayrimenkul ilzerlndeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını iş
bu l!An tarihinden itibaren yirmi snn için de evrakı mUsbltelerlle birlikte memuri
yetimlze bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkca 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak ederiler arttırma ıartnameslnf okum us 
ve lüzumlu mahlmat almıı ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunur
lar. 

5 - Gayrimenkul 18 - l - 940 tarihinde Perşembe gilnil saat 14 den 16 ya ka
dar İstanbul dördUncü icra memur1u!(tında üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulmaz 
veya satış isteyenin alacağına rilçhnnı olan diğer alacnklılar bulunup da bedel 
bunların bu gayn menkul ile temin edilmiş alacşklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok arttıranın taahhOdn baki kalmak üzere arttırma 15 gtln daha 
temdit edilerek 2 - 2 - 940 tarihinde Cuma ıilnO saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
dördüncü lcrıı memurluğu odasında arttırma bedeli satıs isteyenin alacaJına rüç
hanı olan diğer alacaklıların bu gayri men kul ile temin edilmiş alacakları mecmu
undan fazlaya çıkmak şartlle tın çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz ve sabş talebi dilşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olun an kimse derhnl veya verilen mühlet için
de parayı vermezse ihale kararı fesholun arak kendisinden evvel en yilksek teklif
te bulunan kimse arzetmiş olduiu bedelle almağa razı olursa ona, raz.ı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on beş gün mOddeUe arttırmaya çıkanlıp en çok arttırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki fark ve gecen günler icin % 5 den hesap olunacak fa
iz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurlyetimlzce alıcıdan 

tahsil olunur. (Madde: 133). 
7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, Yirmi se

nelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vennlye mecburdur. Müterakim 
vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delliıliye resminden mütevellit Belediye rüsumu ve 
müterakim vakıf icaresi alıcıya ald olmayıp arttırma bedelinden tenz.11 olunur. İş
bu gayri menkul yukarda gösterilen tarlh te İstanbul dördündl icra memurluğu o
da~ında i:ibU ildn ve gösterilen arttırma oartnamesi dairesinde satılacağı ilAn 
olunur. (10219) 

1 _ .. ___ .. _ 

GRiPiN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma;; 
Nevralil. kırıkhk ve bütün aijrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 ka$e alınabilir. __ ...... --
lstanbul Belediyesi ilanları 

Fatihte Klrmastl mahallesinin Macar kardeşler caddesinde 98 kapı ve 82 harltıı 

N. lu k!iglr çeşmenin satılması açık arttırmaya konulmuıtur. Muhammen bedeli 480 
lira ve ilk teminat miktarı 36 liradır. İhale 25-12-39 pazartesi günU saat H d~ 
mi encilmende yapılacaktır. Şartname Zabıt ve Muaıneltıt Müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale gllnil muayyen 
saatte Daimi Encilmende bulunmaları. (10236) 

EN GÜZEL HEDİYE 
.Yenilik'.~..,. Parmağınızı kaie»fjjJ @biiıdek1J 
kaPaKa, basınca ~alemilıie 1nçyda11a f.Zk?ff ,,.~ 

K e-;--d i k e o"d 1 o e dolan Jeoi 
EVERSHARP kurıuo lcılemı, 
,uıoıı. için iktiı.a eden uı.unlukda 
bır uç \'erir "f 

Bu KurfUD kalemleri, eo me,hur 
•e ueu kabih ıyar W AH l. 
EVERSHARP mürekkepli k•lem· 
len im•I eden WAHL COM· 
PANY, Cbicap, U. S. A._f•b· 
rikaaı mamllibdır .. 

Denıauada mncut kalemler· bir : 
biri arkaai lnılluı arak takriben 
.alb ay,.dewa•-~·~ 

Kırtuiyefoefaen •te~afik ~debitel 
cetioiı. s •ltl.Ja&İp ye_auriLıek.li 

V•Jdır. 

WAl.ft '!VERSRARps:' lK~a 
.'kalemleri,{he~ih•oikiikale~ 
daha • ay~o:relir •e. yu11ı;;.ai.1) 
•• awnı ..,ı.;ıda waur~ 

EVERSHARP 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü llcinlcı.rı 

I - Değiştirilen şartnamesi mucibince Llnotl.1' ve lntertype yaz.ı dizme makinesine 
27-XI-939 tarihinde teklif olunan fiyauar haddi 10.yık görülmediğinden iş yeniden 
pazarlıkla ekslltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif 8000 lira muvakkat teminatı "600,, liradır. 
III - Pazarlık 18-Xll-939 pazartesi gUn ü saat 14 de Kabatnsta levazım ve müb:ı-

yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. • 
IV - Şartnameler her gün slSzU geçen şıı beden parasız alınabilir. 
V - Fiyatsız teklif ve kataloklar ihale gününden en az bir hafta evvel tetkik 

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

me parasile birlikte mez.kOr komisyona gelmelerL (10077) 

Hükumet Konağı lnıaatı 

G. Antep Vilayeti: Pazarcık Kazası Malmüdürlüğüntien: 
Pazarcık kazasında yapılacak 23743 lira 42 kuruş keşif bedelli hiikCinct konağı 

inşaatı kapalı zarf usullle ve on bin lirası bu yıl bakiyesi 940 mali yılında öden
mek şartile yeniden eksiltmeye çıkarılmı!i tır. 

l - Dosyasındaki ev:rak sıınlardır: 
A - Husust 5artnaıne, 
B - Mukavele projesi, 
C - Birinci kısım keşlfnamesl, 
D - İklncl kısım keşlfnamcsl. 
2 - Dosya G. Antep Nafia miıdürlüğiln de ve Pazarcık malmüdürlüğilndc g!küle

bilir. 
3 - Mukavvat teminat 1780 llradır. 
4 - İsteklilerin ihale ıünündcn asgari sekiz gün evvcl G. Antep viltıyetlne yap

tıtı işler, bonservislerile müracaat ederek vesika veren komisyondan alacağı eh
liyet vesikasile 939 yılı Ticaret Odnsı vesi kası ibraz etmesi. 

5 - Eksiltme 25-12-939 gününe ?11Usa Qlf pazartesi günü saat 15 de Pazarcık 
malmüdürlüğiinde müteşekkil eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

6 - isteklilerin 2490 sayılı kanuna uygun olnrak hazırlıyacakları teklif mektup
larını 25-12-939 günii saat 14 de kadar komisyon riyasetine vermeleri. 

7 - Postada vdkl gecikmelerin kabul eo llmlycceğl iltin olunur. (6098) {9845) 

Adliye Vekaletinden : 
l - İstanbulda Adlt Tıp İ. M. lQğüne teslim edilmek ve şartnamesindeki evsa

fa uygun olmak şartile bir adet Deli ve ÖIO nakline mahsus kamyonet açık eksilt
me suretlle alınacaktır. 

2 - Eksiltme Ankarada Vektılet levazım ve daire M. lüğü odasında toplanan 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 2950 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 222 liradır. 

5 - İhale 11-12-939 tarihine 1esadilf eden pazartesi günO saat ıs de fcra edile
cektir. 

6 - istekliler tauı gün ve saaUerl hariç olmak üzere bu ise alt .şartnameleri 
her ıün Ankarada VekAlet levazım müdürlüğünden ve İstanbuldn Adil Tıp İ. U. 
M. lliğiinden bedelsiz olarak alabilir. 

7 - Taliplerin muvakkat teminatlarını mal sandıklanna yatırdıklarına dair 
makbuzlarlle birlikte muayyen giln ve saatte VekAlet eksiltme komisyonunda ha-
zır bulunmalan ilAn olunur. (9682) 



8 

• 

.., •• "'
1
· ; G E N E R AL E L E c T R 1 c M A ~ Az As 1 BUOQLU, iSTiKLAL CADOEs1 N•. 29 TEi.. : 43849 

Baş, Diş, Romatizma: Siyatik ve Kulunç 
ağrılarını geçirir, Gripe ve soğuk algınlığına 

karşı iyi bir ilaçtır. 

NEOKORIN Sayanların aybaşı sancılar:ını keser ve 
adeti kolaylaştırır. 

NEOKÜRIN kalbi ve böbrekleri yormaz ve 
mideyi bozmaz. 

Günde 2- 3 adet alınır. Sıhhat Vekaletinin nıhsatmı haizdir. 

~ ...................................... , 
ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR 

· TİCARETHANELERi 
PAZAR GÜNLERi AÇIKTIR. 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

'1------~-----------------------' l/f/j ...................................... , 

Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüğü ilanları 

•Alaturka ve alafrangc.. •il\ 
mükemmel 

Yemek, Tatlı 
Pastalar kitabı 

Yazan: Fahriye Nedim 
Boğaz Derdi 

Bugün ne pişirelim? diye dü. 
şünmeyin, yeni çıkan bu kitaP
ta her keseye uygun yemeklerin 

• tarifi vardır. 1 
Fiatı : 100, cildlisi 125 kuruş 

Satış yeri: 
İstanbul İnkılap Kitabevi ,._ _____ ,, 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGIEVŞEKLi(;iiNE 

Tabletleri ner eczanede bulunur 
!Posta kutusu 1255) Galata, lstanbul 

" e DID rec MeeHe •atılır 

l Matbaası l GRİP, NEZLE, NEVRALJi, BAŞ; DİŞ, KIRIKLIK, SOGUK Kitap, gazete, mecmua ve 

l ALGINLIKLARI ve AGRILARJ TESKİN EDER. her türlü tabı, cilt ve klitt! 
, _______ ._ __________________________ ... _____ , ışleri yapılır. 

TAN Matbaası . lstanbul 

Telefon: 24310 

"- rıl 
Acele Satıhk 

ı - İdare memurlarına yaptırılacak elbise içln muktazi kum39lar açık eksilt-
1 

36 modeli hususi Şevrole lüks oto

mobil, hareket dolayısiyle üç güne 

kadar satılacaktır. İstanbul Cağal

oğlu Mahmudiye Türbesi sokağı No· 

9 a müracaat. Telefon: 22655 
'!leye konulmu:ıtur. 

2 - Muhammen bedeli 4104 lira olup muvakkat teminatı 307 lira 80 kuruştur 
3 - Eksiltme idare merkezinde müteşekkil alım satım komisyonunda 15 K. evvel 
939 tarihine milsadif cuma günU saat 15 de yapılacaktır, 

4 - Bu işe alt şartname hergün malzeme müdürlüğünden alınablllr. (9fl77) ................... .. .................. ... 
Muhasebeci -Ahnacak 

Orman Umum Müdürlüğüne bağlı Devlet Ormanları İşletme Revirlerinde ç:ılış
tırılmak üzere imtihanla muhasebeci alınacaktır. 

ı - Muhasebecilere 3656 sayılı kamın hGkümleri dairesinde ayda 170 liraya k a-
dar ücret verilecek ve bu kanun mucilıince- terfi ettirileceklerdir. 

2 - Taliplerin Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi mezunu olmalan şıırtbr. 
3 - Memurin kanununun 4 ünciı maddesindeki şartları haiz olmaları lazımdır. 
4 - İmtihan 27-12-939 Çarşamb"1 go.iniı sat 10 da Orman Umum MüdürlUğilnde 

yapılacaktır. 

5 - Taliplerin 26-12-939 akşamına kadar aşağıda gösterilen vesikaları ile blrlikte 

Orman Umum Müdiırlüğüne müracaatları. Or SUPHI $ENSES o HAFl7 CFMAI Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
A - Nüfus cüzdanı sureti, hüsnühal ilmühaberi. 1 [dr; yollan hastalıkları matehassısıJ r . , Lfüfi OÖRDCNCV 
B - Diploma veya sureti. Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek- Pazar dan maada saat (14,30 dan 18 e, 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 
C - Askerlik vesikası veya sureti. · leT apartıman. Fakirlere tı;lraınz Salı, Cumartesi 12 ye kadar tı.karayL Di-

n - Varsa bonservisleri veya suretleri. (10013) ' Tel: 4392 · _.anyolu No. 104: Basıldığı yer TAN matbaası 

~ 1111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111ım111111 ıi111111111111111111111u11111111111111n11n11111n11111nı UlllllUIUI 11111111111111llllİ1111111111111111111111111111 Ul l llHU il 1111111 Ull l lllll l l llll l l l lll I 11111111111111111 ~ - ~ := F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliycrek çoğaltır. Tath iştah te· ~ 
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