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1 9 3 9 GÜNLÜK SIYASi HALK GAZETESi 

Çıktı. 320 sayfa en lüzumlu yazılar ve mükemmel bir muhtırıı 
dettcrlle fiyatı yalnız 25, ciltli 35 kunıstur. 

Teklltlerl n l almemek için Heyet Tekvlml edıne dlkket. 

Ruslar "Petsamo,! yu Alman Propaganda 
Bombardıman Ettıler Ve istihbar Teşkilatı 
Merkez Mzntakasznda Fin 

ve İzmirde Mahalli Ankara, is ta nbul 
Gruplar Vardır ve Bunlar Memleket 
Grupu Şefinin Emri Altında Çalışırlar 

Alman propagandası her 
memleketin hususi :Şartlarına, 
ve içtimai hayatına uygun teş
kilat vücude getirmeğe bilhassa 
dikkat eder. Binaenaleyh her 
memleketteki teşkilat ve faali
yeti, o memleketin bünyesine 

j göre tanzim olunmuştur. 
j Mesela Belçikada işçi sınıfı kala. 
: balıktrr, Alman propagandası bunlar 
! arasında çalışmayı tercih eder. 
1 
j İngilterede diplomasi mahfellerlni 
ı kazanmağa ehemmiyet verir. Bunun 
·ı için de klüplerdc, düşeslerin evlerin. 
de tertip edilen partilerde filan çalı. 

ı şırlar. 

ı·························· 
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SORABiLiR MiYiZ 1 

Bu mektuDları .. 
ınazeteleri niçin 
tJÖnderiyorlar? 

İki Qç g(lndOr fdarehanemfze muh
telif sınıflara mensup vatandaşlar, 

kcndllerine Almanyadan posta ile 
gllnderilen propaganda evrakı getiri
yorlar. 

Bunlardan bir kısmı almanca ga-
zetedir. Bir kısmı doğrudan doğruya 

1 
propaganda beyannameleridir. Bun
lar arasında tüccar, ünlvesite profe
sör ve talebesi, gazeteci vey:ı avukat 
bütün müessese ve vatanda~lara gi;n-

nı taşıyan memleket gnıpuna bağlı. 
dırlar. Bütün teşkilat memleket gru. 
pu şefinin emrinde çalışırlar. Mem. 
leket gnıpunun şefi (L .... ). isminde 
doğrudan doğruya sefarete bağlı bir 
Almandır. Bu şefin emri altında ça
lışan muavinlerden bir kısmı hüku
met hesabına çalışan ve Tiirkiye hi.it. 
çesinden maaş alan Almanlardır. Me. 
sela Ankaradaki şef mu:wini Türk 
mekteplerinden birinde almanca mu. 
allirnidir. 

Ankaradaki Teşkilat 

Hava bombardımanlanna maruz kalan Finlandanın ıa nayi merkezlerinden biri 

. Türkiyede de en çok gençler, mü. 
'ı nevverler ve tüccar arasında faalL 
yet gösterecek surette tejkilatlanmış. 
!ardır. 

derllen bir beyanname de Hltlere ya
pılan sulkasdi İn,gil!:ı:lerln h'lzırladı
ğına aittir. Yani mOttefiklerlmlzle a
ramızı ıı.çmağa matuftur. 

Mahalli gruplar da ayrıca (Blok 
bekçisi • Blochuvart) ismi altında 

mıntakalara bölünmüştür. Ankarada 
Yenişehirde, Cebecide ve Karaoğlan. 
da birer blok bekçisi vardır. Karaoğ. 
lan bekçisi yine Ankarıı mekteplerin. 
den birinde hocadır. 

BiTARAF -ı Fi ParlU«ıenlosu, 

Medeni Düngagı 
Yardıma Çağırıyor 

Türkiyt'deki Alman 1>ronaııanda 
teşkilatı iki kısımdır. Biri doğrudan 
doğruya Türkiyedekf Almanlar ara. 
sında çalışır, ikincisi buradaki Al. 
manlan Türkler arasında miıhelif fa. 
aliyetlere seV'keder. 

Ne olu_yonız'I 
AlmaT17a Türkf7eden ne 1stlyor ve 

bu propaganda materycllni Türk va• 
tandaşlarına ul~tırmakla ne elde 
etmeğe çalışıyor? 

Bu bekçilerin vazifeleri şunlardır: 
Mıntakalan dahilinde bulunan Al. 

manlan göz hapsine almak, onların 
Almanya haricindeki almonca neşri. 
yatı takip edip etmediklerini kontrol 
etmek, Almanlara muayyen vazife. 
ler vermek, nazizme karŞJ sempati 
gösteren Türk unsurlarını etrafma 
toplamak, onlara bütün Alman ncŞ
riyatını vermek, ve aynca bu Türk 
unsurların kitap, mecmua ve gazete 
çıkarmalarına yardm etmek. Yahudi 
düşmanı neşriyatı para ile himaye 

Kalmanın 

CEZASI 
Ya.zan: M. Zekeriya SERTEL 

A vnıpada devler çarpıtıyor
lar. Biri, aaırlardanberi 

kurduğu muazzam lmpa.ratorlu

iumı korumağa çalıfıyor, diğer
leri kendilerine büyük İmpara
torluklar kurmak istiyorlar. 

Bu devler kavgasında küçük mil. 
letlere ehemmiyet verilmiyor. Büyük 
imparatorluk davası önünde küçük 
devletlerin yapmak hakkı tanınmı
yor. Büyük istila yolu üzerine düşen 
küçük milletlerin akıbetleri daima 
tehlikeye maruz bulunuyor. 

Küçük milletler bu büyük kavga
ya kanşmamak için ellerinden geleni 
yapıyor, bitaraf kalarak varlıklarını 
korumıya çabalıyorlar. Çünkü onla
rın bu kavga ile alakaları yoktur. Bü. 
tün emelleri bu badireden istiklalle. 
rini kaybetmeden kurtulmaktır. 

Devler de bunlan kolayca yuta. 
bilmek için küçük milletlere büyük 
kombinezonlara girmemelerini, itti
faklarla büyük devletlere bağlanma
malarmı tavsiye ediyorlar. Küçük 
milletler totali ter devletlerin istila-

<Sonn Sa: 6, Sil: 6) 

•••••••••••••••••••••••••••• 
f TAN, Ok11yucularını 
Zengin Bir Kütüphane 

Sahibi Yapacaktır 
TAN, 150 kurusn verdiği 50 yf mU-

ı tccaviz kitabın gördüğiı rağbet üze
rine, bu yol üzerinde yünimeğe ve 
okuyucularını yok pahasına zengin 
bir kütüphııne sııhlbl etmlye karar 
vermlşUr. Bu maksatla gazetemiz. 
okuyuculıın için yeni ve zengin ki
tap serileri temin etmiştir. Ilu seri
lerin ihtiva ettiği eserlerin isimlerini 
Salı günldl nüshamızda bulacaksınız. 
Bu yeni fırsattan istifade !cin de ev- ' .... 
velce olduğu gibi, bu ayın on be~ 
den itibaren gıızetemizdc yeni ku 
lar neşrine başlanacakhr. ' Tafsi 
Salı nüshamızda okuyunuz. • \ " ... 

Milletler Cemiyeti 

Meselesini Tetkik 
Asamblesi Bugün, Finlanda 

Etmek Üzere Toplanıyor 

Bu teşkilat, diğer memleketlerde 
olduğu gibi, Almanlann bulunduk
ları yerlere göre (mahalli grupla. 
ra • Ortsgnıppe) lara ayrılmıştır. 

An.karada, İstanbulda ve İzmirde 
birer mahalli grup vardır ve bütün 
ltu gruplar Londesgruppenleiter adı-

Sorabilir miyiz? 
Türkiye ile dost kalm:ık isteyen 

bir yııbancı memleketin, bizim mü
tcmııdiycn dostlanmızla ve müttefik
lerimizle olan mnnasebctimizi boz
mağa çalışmasına Hlkayt kalacak mı
yız? 

Almanya hükömct!nden bu pro
p;ıgandaya bir nihayet vermesin! fs
tlyemez miyiz~ 

•••••••••••••••••••••••••• (Sonu Sa. 6. Sü. 4) 

Londra 10 (Hususi) - Fin • ı Sovyet kıtalan geldiğini, diğer bir ta-
S et h 'bi bütün tiddetile de- kım Sovyet kıtalarının da bu şehrin 

ovy • ar h d d d cenubuna doğru ilerlemekte oldukJa-
vam edıyor. Norveç u u un an rını bildiriyorlar. Yine bu haberlere 
haber verildiğine göre, Petsa.mo nazaran, Sovyet kıtaatı Petsamoya 15 
istikametinden top sesleri gel- mil mesafededir. 

mektedir. Rusların burasını bom- Finler, Petsamo civarındaki mu
bardıman ettikleri anlatılıyor. harebelerin kararsız bir tarzda de
Fakat, Finler, henüz bu mınta- vam ettiğini, Ladoga gölü ile Buz 

N. Topçuo~lu lsveç, Kendi Emniyetini 
Beyanatta Korumak lcin Askeri 

Bulundu Tedbirler Alıyor denizi arasındaki vasi mtntakada kadan tamamen çekilmemitler, 
kayak müfrezelerinin mücadeleye 

bilakis dört elle müdafaaya &a· devam ettiklerini, Finlandalıların Ticaret Anlaşmaları 

Yeknesak Şekle Konacak nlmıtlardrr. Sovyetlere karşı şiddetli muharebe-
Finler, Petsamo mmtakasına yeni (Sonu Sa. 6. Sü. 4) 

lngiltere Amerika ya da 
Yeni Teminat Verdi 

r :- l~ 

Dün lttgiltereye dönen lngili.z Kralı bir teltif •ırcuıntla 
(~hedekei harekata ve deniz harbine dair haberler üçüncüde) 

' 

Ankara, 1 O (TAN Muhabirin

den) - Ticaret Vekili Nazmi 
T opçuoğlunu makamında ziya

ret ettim. Sorduğum muhtelif au

aller hakkında gazetemize fU be
yanatta bulundu: 

- Almanya ile ticaret müzakere. 
sine ne zaman başlanıyor? 

- Müzakerelerin yakında başlı. 
yacağını tahmin etmek mümkündür 
Müzakere tabii bir taraflı olamaz. 
Şimdilik vaziyetimiz, müzakere için 
muhatap beklemektir. 

- İngiltere ile olan ticari münase. 
(Sonu; Sa: 4; Sü: 4) 

~ Bir lngiliz Muhribi Egede 
1 

' Etrüsk'ü Kontrol Etti 
1 İzmir, 10 (TAN Muhabirinden) -
: Etrüsk vapuru, dün Çanakkale Boğa
' zından Ege denizine çıktıktan sonra, 
'.açıkta bir İngiliz torpito muhribi ta. 
·rafından kontrol edilmiştir. Vapura 
\Sekiz askerle bir heyet gelerek Al. 
man menşeli mal aramq, manifes. 
toya bakını§ ve vapur kontrol yii. 
zünden İzrnire dört saat geç gelmiş.. 
tir . 

General Thoernel Baıkumandanllğa Getirildi, 
Alman Tayyareleri Balhkta Uçuyorlar 

Londra, 10 (Hususi) - !sveç Er. 
kanıharbiye Reisi General Thoernel, 
İsveç orduları Başkumandanlığına 
tayin edilmiştir. 

1938 de İsveç ordusu yeniden ten
sik edilirken, bir harp veya harp 
tehlikesi anında erkanı harbiye rei. 
sinin ordu başkumandanlığına getL 
rilmesi takarrur ettirı ldiği için, bu· 
gün bu tedbire başvurulması vaziye
tin vahametine bir delil addedilmek
tedir. 

Yeni başkumandan. bugiin orduya 
hitaben aşağıdaki emri yevmiyi neş
retmiştir: 

"Bugünkü şartlar içi"lde vatan hür 
riyetinin ve kendi toprı:ığında kencii. 
sinin hakim olması hakkının müda. 
faası vazifesi öniinde diğer bütün dü
şünceler silinmiştir. 

Stokholmden gelen haberlere göre 
İsveç kendi emniyetini korumak için, 
yeni müdafaa tedbirleri alacak ve bu lıveç Kralı Güıtav V 
tedbirleri süratle takvıye edecektir.! 

Alman tayyarelerinin faaliyeti l ,.... .. Y ..... u .. :-··;-·•
5
• .. la .. , .. Y ...... T .. _.; .. k•-•;;;,·-... :·.-... •_... .... 

Londra, 10 (Hususi) -Alman tay- , 
yarelerinin Baltıkta, geniş bir saha 
üzerinde keşif uçuşları vantıklan ha
ber verilmektedir. Bu hadise, her ta
rafta hayretle karşılanmıştır. 

3 • 2 Galip Geldi 
(Yazısı 4 üncü sal1fnnuzda) 
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.. İŞİN ŞAKASI 

Daha Ucuza 
Yenir mi? 
Yazan: NACI SADULL~H 

S por havadisleri arasında oku. 
doğuma göre, bir hayır sahibi 

futbol hakemlerine beşer yerine onar 
lira verilmesini teklif etmiş. Fakat 
nedense, bu makfıl teklif reddolun. 
muş. Halbuki, bence, bu teklifi red. 
dedenler, lüzum.undan fazla İn!;afsız. 
ea davranmışlar. Zira, futbol hakem. 
lerine on ika da, hatta yirmi lira da 
verilse yeridir: Şimdi: 
"- Niçin?" diyeceksiniz. Sorarım 

l!lhe: O kadar dayak, bundan aşağı 
fiyata yenir mi? 

• 
Garp 'Cepliesinde Sükôn' 
------------' 

GÜNÜN lınSİMLERi : Hukukçuların Toplantısı 

Gazetelerde okuduğuma göre, fp. 
giliz mebuslarından birçoklan gönüL 
lü asker yazıbyorlarmış. Gön1yor 
musunuz? Garp cephesinde sükunet 
arttıkça, gönüllüler çokafıyor ..• 

Evvelki akşaın Tokatlıyan salonlarında, Hukuk Fakültesi talebe!'inin tanışma çayı tertip edilmiştir. Bu suretle talebe toplantıları 
bulunmaktadır. Bunu, diğer fakültelerin toplantıları takip edecektir. 

başlamış 

Geçen glin, dostlanmdan birisi, 
kemali ciddiyetle: 

"-Yahu, diyordu, öyle yorgunum. 
ki, sorma ... Şu, senelik tatilim bir an 
evvel gelse de, garp cephesine gidip, 
biraz başımı dinlesem!'' 

Bu gidişle, bugünkü ''garp cephe. 
si", dünkü mesut "İsviçre,, gibi, ide. 
al bir memleket olarak şöhret bula. 
eak. 

Eskiden, cephelerde, eanlar kur
ban olurdu. Şimdi, cephelere canlar 
kurban oluyor... Soranm size: Öyle 
cepheye kim kurban olmaz? 

• 
Kendi Kendimizi Tenkit 

Aşağıdaki satırları.. "Cumhuriyet,, 
gazetesinden alıyorum: 

"Almanlar, öteden beri mem1eketlml:ı:de 

:sarfettikle.rl propaganda faaliyetini son za
tnan larda arttırdılar. 

Almanca bilenlerin adreslerine kapalı 
urflar içinde bir takım rl!!aleler yollamak, 
muhtelif ajanlar vasıtasile ötede beride 
maksatlı havadisler yaymıya çalışmak, 
kahve ve lokanta nevinden umumi yerlere 
gazeteler bırakmak ı;ıibl haller, sık sık 

tekerrür etmiye başladı. Bu arada, biz icap 
eden tedbirleri almak hususunda lAkaydi 
gôrtermemeliyiz!" 

Halbuki garip değil mi? rtCumhu
rfyet,, gazetesine ya:r.Tlan bu ya7.ının 
aerlavhası ise, şu kelimelerden mü-
teşekkildi: I 

"- Kendi kendiniizl tenkit!" 

• Fuat Köprülüye Ziyafet 
~~--~~----~--' 

Evvelki akş~ Profesör Fuat 
Köprülü şerefine, Eminönti Halke. 
vinde bir çay ziyafeti verilmi5. Dün. 
kü gazetelerden birisinde, bu ziyafet. 
te çekilmiş bir fotograf vardı. Ne tu. 
halhr ki, ben, aradım, aradım, fakat 
maalesef, resimleri gör iilen %evat a
rasında Fuat Köprülüyii bulamadım. 

Acaba, tela, uasmda, şerefine ve. 
rilen ziyafete üstadı davet etmeyi u. 
n uttular mı dersiniz? 

• 

Mete Vapuru 
Dün Karaya 

Oturdu 
-=-o-=: 

Karadenizde de Fırtma 

Şiddetlenmiye Başf a·dı 
İki gündenberi devam eden fırtı

na evvelki gece şiddetlenmiş ve de. 
nizde bazı kazalara sebep olmu§tur. 
Dün akşama kadar alınabilen haber
lere göre, Kalkavan zadelerin 2300 
tonluk Mete vapuru Marmaradn Er
dek civarında karaya oturmuştur. 
Zonguldaktan aldığı kömürü Erdeğe 
götürmek üzere yola çıkan vapur ev
velki gece Erdeğe yaklaştığı esnada 
fırtınaya tutulmuş ve biraz sonra da 
karaya düşmüştür. Vapuru yüzdüre. 
bilmek için yükünün hafifletilmesi 
icap ettiğinden dün vaka yerine bir 
motör gönderilmiştir. Motör vapur
daki kömürün blr kısmını aıaıktan 

sonra Metenin yüzdürülmesine çalı.. 

şılacaktır. İcap ederse bugün bir mo
tör daha gönderilecektir. 

Elektrik ve Tramvay idaresinden Sik8yetler 

l dare Müdürü: Bunlar 
Boş iddialar, Digor 

Sokak Lambaları Çabuk Tamir Olunuyor, Halka 

iyi Muamele Ediliyor, Tramvaylar iyi işliyormuş 
Elektrik ve Tramvay idarelerinin gün cer eyan verilememiş sokaklar 

faaliyetleri üzerinde bazı şikayetler bundan hariçtir. Bir kısım lambala.. 
ileri sürülmektedir. Bu arada bozu- rın sönük yanması, memurların abon 
lan sokak lambalarının evvelce der- manlara fena muamele yapmalan, 
hal tamir edildikleri halde şimdi gün tramvay servislerinin bozuk olduğu 
!erce tamir edilmediği, tahsildarların ve ilh ... b ütün bunlar boş iddialar
abonmanlara yakışıksız muamelede dır. Bugün çalışan memurlar şirket 
bulundukları, bir kısım sokak lamba- zamanında vazife başında bulunan 
!arının sönük yandıkları ve bir kıs.. memurlardır. Bugünkü servis te yi
mının da gece gündiiz yandıkları, ne şirket zamanında hazrrlanmı~ o-
tramvay servislerinin intizamında lan formülün tatbik v~ devamından 
aksaklıklar görüldüğü, İstanbul ve başka bir şey değildir. Bir sene evvel 
Beşiktaş cihetlerinde servis yapan a~ İstanbul ve Beşiktaş cihetinde ser -
rabaların adet_çe evvelkinden az ol- vis yapan araba miktan ne idi ise bu 
duğu ve arabaların içlerinin yolcu- gün yine odur. Bizi tenkit eden g:ı. 
ların üstünü, başını kirletecek kadar zetenin iddiasına geline:?, meselenin 
pis oldukları iddiaları vardır. içyüzü şudur: 

Ayrıca bir gazete de bir kaç gün O akşam elektrik f abri.kasında bir 
Fırtına. Karadenizde de bilhassa evvelki elektrik arızası vesilesile E.. arıza oldu. Transformatörde bir bo

dün sabah yağmurla beraber şiddet- lektrik idaresini tenkit etmiştir. zukluk olduğu görüldü ve tamir e
lenmiştir. Vapurlar ·yollarına devam B ·k· tl ·· · k d" ·ı ·· dı'ldi. Tabı"atı*le elektrı'gıw• kcsilmı·ş o-u şı aye er uzerıne en ısı e go- _ 
edememektedirler. Bir çok yolcu va.. rüştüğümüz Tramvay ve Elektrik i.. lan yerlerin elektriği de derhal ve~ 
purlarının rötar yapacakları anldsıl- daresi müdürü Mustafa Hulki bize rildi. Fakat bir müddet sonra bu ge. 
maktadır.. şunları söylemiştir: zeteden idaremize müıacaat edilerek 

lzmırcle lodos lırhntDI "- Tramvay ve Elektrik idaresi elektriğinin sönük olduğundan şika-
!zmir, 10 (TAN) -- Lodo:; fırtı-· belediyeye devredileli daha bir sene yet edildi. Bu esnada nöbetçi mühen

nasından limanda 300 çuval bakla bile olmadı. Binaenaleyh belediye iş. dis aranılmış, mühendis tesadüfen 
yüklü bir sal batmıştır. te acemidir.Bu halk hizmetlerinin i- vazife dolayısile ba~ka şubede oldu

Şehir Ekmekleri için 

Tedbir Alınıyor 
Alakadar hükumet makamları, be. 

lediye iktısat müdürlüğünün ~ehir 

ekmekleri hakkında Dahiliye Veka-
Sığınaklar l\fesclesi 

1 letine gönderdi"ği rapor üzerine 1cap 
eden tedbirleri a1m1ya ~rnrar vermiş 
bulunmaktadırlar. Bu tedbirler, bir 
un ve buğday buhranı meV?:uubahis 
olmadığına göre munhasıran değir

men ve çuval meselelerine taa 1luk 
etmektedir. Belediye ıkhsat müdürü 
şehrimize bugün mebzul miktarda 
mazot ve motörin geleceğini bildir -
miştir. 

Hava tehlikesine karşı sığmaklar 

yapılmasına, belediye de, hükumet 
te yardımda bulunacakmış. Ancak 
bu sayededir ki, bu hayati işin hallo. 
lunabilmesl iimidine kavuşmuş say1.. 
lırız. Zira, sığınakların - hu yar. 
dımlar olmadan - yapılabilmeleri 
hemen hemen, çok güç kavuşulabile
eek bir hulya idi. Fakat, bizce bu işe 
h ugünkü vaziyet karşısında bir a n ev. 
vel başlanılması da şayam temenni
d ir. 

fasında belki bir noksanımız olabi. ğu için şikayetçilere cevap verileme
lir. Fakat bu şikayetlerin hiçbirisi miş, nihayet bozukluğun şebekede 
varit değildir, sokak lambalarının değiL şikayetçi müessesenin tesisa. 
gün1erce tamir edilmediği iddiası tında olduğu anlaşılmış, hunun ta • 
doğru değildir. Hangi sokak veya cad miri için de lstanbuldaki şubeye 
de günlerce karanlık ·,.inde kalmış- derhal emir verilmiş ve tesisatı ta
tır? Tabii elektrik direğinin tebdili, mir edilmiştir. Bütün mesele bun -
şebekenin tecdidi yüzünden bir ~ki dan ibarettir.,, 

lktısat Haftası 

Yarın Başhyor 
Onuncu yerli malı ve arttırma hııf

tası yarın başlıyacaktı:::. Haftayı ya. 
rın saat 16 da Ankara halkevinde 

söyliyeceği nutukla Basvekil Dok
tor Refik Saydam açacaktır. Radyo 

ile her tarafa yayılacak olan bu nu. 
tuktan sonra Ulusal Ekonomi ve Art

brma Kurumu Genel Başkanı Gene
ral Kazım Özalp bir konuşma yapa
caktır. 

Son Göçmen 

Kafilesi de Geldi 
Bu seneki göçmen nakliyatı bitmiş, 

780 göçmenden mürekkep son kafile 
de memlekete getirilerek İzmir ve 
Kocaeli mıntakalarında iskan olun
muştur. Bu sene Romanya. ve Bulga
ristandan getirilen göçmenlerin ye
kunu 17 hindir. Bun tarın yarısından 
fazlası Diyarbakır havalisine, diğer. 
leri de muhtelif mıntakalara yerleş. 
tirilmişlerdir. 940 senesinde Roman
ya, Bulgaristandan g~tirilmesine de
vam olunacak göçmenler için simdi
den tetkikata başlanmıştır. 

2 Otomobil Kazası 
Şoför Abdülvahabın idare ettiği 

2434 numaralı otomobil Bahçekapı 
caddesinde bir taraftan diğer tarafa 
geçmek istiyen Halit isminde birisi
ne çarparak muhtelli yerlerinden ya. 
ralamıştır. Yaralı hastahımeye kaldı

nlrmş, şoför tutulmuştur. * Ü'sküdardan Katlıköyünc git
mekte olan 165 numaralı tramvay i
le şoför Vahidin idaresindeki kamyon 
arasında bir çarpışma olmuştur. Her 
ikisi de hasara uğramıştır. Nüfusça 
zayiat olmamıştır. 

Bir Çocuk Haşlandı / 
Karaköyde Avukat caddesinde 65 

numaralı evde oturan Necmiyenin 
kızı bir buçuk yaşında Gülterin üze
r ine kaynar su döklilmesi neticesin.. 
de muhtelif yerleri haşlanmıştır. 

Gülter, Şişli Çocuk hastahanesinde 
tedavi altına alınmıştır. 

---<0,---

lhracat Birlikleri 

için Kanun 
İhracat maddelerimizin ihracını 

sağlam esaslara bağlamak maksc:ıdile 
kurulan ihracat birlikleri için şimdi
ye kadar "Ticarette teftişin men'i,, 
hakkındaki kanun hükümlerinden is.. 
tifade ediliyordu. Bu kanunda mev. 
cut hükümlerin kafi olmadığı anla
şılmış ve bu mühim işin ayrı bir ka
nunla yürütülmesi için Ticaret Ve
kaleti tarafınian yeni bir kanun pro
jesi hazırlanmıştır. Proje bugünler
de Meclise takdim edilmek üzere 
Başvekalete sevkolunacaktır. 

Yalovadaki Madenler 

Yalova, {TAN) - Kılıç nahiyesi
nin Dereköyünde Cindere civarında 

mevcut olup Harbi Umumide işletil
miş olan kömür, demir, kurşun ma.. 

denleri o zamandanberi muattal kal

mıştır. Bu madenlerin tekrar işletil
mesi için teşebbüse geçilmiştir. 

Hafta devamınca konf~ranslar,1 de
vam edilecek ve çarş~mba gününden 
itibaren her gün sıra ile Maarıf Ve. 
kili Hasan Ali Yücel, Hariciye Ve-

kili Şükrü Saracoğlu, Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmen, Gümrük ve İnhisar

lar Vekili Raif Karadeniz, Ticaret 

Vekili Nazmi Topçuoğlu, Par ti ida.. 
re heyeti azasından Trabzon mebusu 

Sırrı Day radyoda birer hitabede bu
lunacaklardır. 

Bursalılar Toplantısı 

Bursa Lisesinden Yetişenler Ce
miyeti umumi heyeti dün sabah Emi. 

nönü halkevinde senPlik toplantısını 

yapmıştır. İdare heyetinin bir sene
lik faaliyet raporu okunarak kabul 

edilmiş ve yeni idare heyeti intihabı 
yapılmıştır. 

Kütüphane fitleri 
Maarif Vekaleti, bü~iin tstan'Jul 

kütüphaneler inde bulunan matbu e. 
serlerin fişlerini yaptırmıy::ı karar 
vermiş ve bu fişleri doldurmıy.ı bii. 
tün memurları mecbur tutmuştur. 
Memurlar kitapların fişlerini hazırla 
mıya başlamışlardır. Maarif Vekale
ti asıl yazma eserlerin fişlerini yap
tırmak istemektedir. Fakat memur. 
ların kabiliyetlerini ölçmek için bu 
işi tecrübe kabilinden yaptırmakta. 
dır. 

lzmirde balıkçı athanesi 
Balıkçılar Cemiyeti, Bostanlıda 

çalışan balıkçılar için Bostanlı dere
si ağzında bir yatakhane ve aşhane 
açmak kararını vermiştir. Belediye, 
bunu tasvip etmiştir. 

Amerikanın 

Piyasadan 
Talepleri 

Bol 

Ve 
Miktarda Yün 
Deri isteniyor 

' 

Amerika ile takas yapılmasına ka
rar verilmesi, bütün Amerika piya. 
salarında Türkiye malları lehine ha
raretli taleplere yol açmıştır. Ame
rikadan telgraflarla yün ve deri iste. 
nilmiştir. Bu sene yapak mevcudu. 
muz 85 . 90 bin balyudır. Bunun yer
li fabrikalar tarafından ancak dört
te birinin satın alınacağı tahmin e
diliyor. Geriye kalan miktarın ih. 
racı için tedbir alınması beklenmek
tedir. Sovyetlere yapak gönderilme. 
sine müsaade edildiği gibi Amerika
ya da ihracata müsaade edilmesi i
çin tüccarlar tarafından ala.kadarla.. 
..L U. .&..&°İUJı. C::t.""'-1.Q" '-"~.,.,,---.&•"•• • .,. •·-•-• -·-- L--

yasalarında Türkiye yapakla!'ma faz. 
la ihtiyaç bulunduğu ve fiyatların da 
elverişli olduğu bildirilmiştir. 

Romanyaya klering 
borcumuz kalmıyor 

Romanya ile aramızdaki mevcut 
kliring hesaplarındaki borcumuz ano 
bin liradan 66 bin liraya inmiştir. 

Son on günde ihracatın artması ile 
bu hesaplar tesviye edilmiş oluyor. 
Gelecek haftaya kadar Romanyadan 
alacaklı vaziyete girmiş bulunacağı
mız anlaşılmaktadır. 

istinaf Mahkemeleri 

için Tetkiki er 
Münferit hakimli mahkemeler ka

bul ve İstanbula da teşmil edildik • 
ten sonra temyizin işleri arttığı için 

Adliye Vekaletinin istinaf mahkeme· 
]erinin teşkili etrafında tetkikler 
yaptığını bildirmiştik. Öğrendiğimize 
göre, Vekalet şimdi istinafa tabi tu
tulacak hukuk mahke:neleri ilamın

daki para ve ceza mahkemelerinde
ki ceza miktarlarını del tesbit etmek
le meşguldür. 

Yani istinaf mahkemelerinin kaç 
liralık ve kaç senelik davalara bak
mıya salahiyettar olacağı tayin olun-

maktadır. Bazı davahr için istinııfın 
son ve kati biı merci olması da düşü

nülmektedir. Vekalet bu cihetlerin 
de tesbiti ile meşguldür. 

Eğlence YerlerJ 

Sınıflara Ayrllıyor 
Belediye İktısat müdürlüğü Yuna

nistan piyasa müsteşarlığından Ati. 

nadaki gazino, bar, lokanta, kahve
hane ve meyhanelerin tarifelerini 

tesbit ederken kullandığı ölçüleri 
getirtmiş ve tercüme ederek, tetki-

kata başlamıştı. İktısat müdürlüğü. 
tetkikatını bitirmiş. bu gibi yerlerin 

tarifelerini tayin ederken gözönünde 
tutulması lazım gelen esaslan da 

tesbit etmiştir. Yazdan evvel bu gibi 
yerler tasnif ve tarifeleri tesbit edi. 
lecektir. Bu gibi yerlerin dört veya. 
hut beş sınıfa ayrıl.malan muhtemel
dir. 

Er oin için 
Başkasının 

Ei Arabasını 
Satmışlar 

Fatihte oturan seyyar satıcı Musa 
ile arkadaşı Fevzi, dün sabah Fatih
te, Feyziye caddesinden geçerlerken 
kapalı bir dükkanın önünde sahı!)siz 
bir el arabası görmüşler ve bir müd
det orada dolaşıp ar3baya kimsenin 
sahip çıkmadığını görünce · arabayı 
Aksaraya götürüp Yusuf isminde bi. 
risine 6 liraya satmışlardır. 

İki arkadaş Aksaraydan uzaklaşa.. 
caklan sırada arabanın asıl sahibi İs
mil koşarak yanlarına gelmiş ve ya.. 
kalarına yapışmıştır. Nihayet polis 
tarafından yakalanan hırsızlar dün 
cürmü meşhut nöbetçisi olan 
Sultanahmet birinci sulh ceza mah
kemesine verilmişlerdir. . . 

Suçlular mahkemede suçlannı ltJ. 
raf etmişler ve kendilerini şöyle 

müdafaa etmişlerdir: 

- Her ikimiz de eroin milpteıa.sı.;: 
yız. Eroin almak için paramız yok
tu. Tam harman halinde idik. Ne ya• 
pacağımızı düşünüp dolaşırken yo. 
lun üzerinde sahipsiz bir el arabası 
gördük. Belki sahibi gelir diye bir 
müddet bekledik ise de baktık ki, ge. 
len giden yok. Onu götürüp altı li
raya sattık, fakat tam eroin almıya 
gideceğimiz sırada da enselendik ... 

Suçlular birer ay haph cezası ile 
birer ay emniyet nezareti altında kal 
mıya mahkum olmuşlar ve derhal 
tevkif edilmişlerdir. 

Karı ~oca Kavgası 
Fatihte oturan Miirüvvet ile kay

nanası Ümmügülsüm arasmda ge
çimsizlik yüzünden kavga çıkmıştır. 
- -··-·--·o---- ı. ., -

seden Mürüvvet kalkıp ahbaplarıp-
dan birisinin evine gitmi:ştir. Akşam 
eve döndüğü zaman karısını e'!de b~ 
lamıyan Mürüvvetin kocası İbrahim, 
karısı gelince kapıyı açmamış. bu se
fer de karı koca arasında bir kavga 
başlamış, ve nihayet iş polise intikal 
etmiştir. 

İbrahim karakolda verdiği ifade .. 
de karısının kendisine hakaret etti
ğini iddia ettiğinden dün her ikisi de 
cürmü meşhut mahkemesine veril -
mişlerdir. Yapılan duruşma sonunda 
Mürüvvetin suçu sabit görüldüğü~ 

den 2 gün müddetle hapsine karar 
verilmiştir. 

Tarafeyn tam mahkemeden çıkacağı 
sırada salonda bulunan Mürüvvetin 
annesi düşüp bayılmış ve çağırtlan 
sıhhi imdat otomobili ile Haseki has .. 
talıanesine kaldınlmqtır. 

20 Lira Para Cezası 
Gazete müvezzilerinden Mehmet, 

dün bir tramvay arabasına atlıyarak 
parasız olarak gitmek istemiştir. 

Tramvay biletçisi Abdülmecit, ken 
disini indirmek isteyince Mehmet, 
biletçinin yakasına yapışmış "o hal· 
de beraber ineceğiz,, diyerek biletçiyi 
de tramvaydan zorla indirmiştir. Ni .. 
hayet polis tarafından tutulup dün· 
cürmü meşhut mahkemesine verilen 
Mehmet 20 lira para cezasına malı .. 
kum edilmiştir. 

TAKViM ve HAYA 

11 İlkkanun 1939 
PAZAR TE Sİ 

12 nci ay Gün: 31 Kasım: 34 

.ı\rab!: l:J58 Rıımt: ı::!~!I 

Şevval: 29 fkinciteşrln: 28 
GUneş: 7,13 - Öğle: 12,05 
İkindi: 14,26 - Akşam: 16,40 
Yatsı : 18,19 - İmstık: 5,25 

Hava Vaziyeti -
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan ıılı

nan malumata göre, hava yurdun biltilfl 
bölgelerinde kapalı ve yağışlı geçmiş, rüt• 
gArlar Akdenizin garp tarııflan He Trakyı:ı. 
Kocaeli ve Ege bölgelerinde şimaU, df~er 
yerlerde cenubi istikametten orta kuvvette 
esmiştir. 

Dün İstanbulda havu kapalı ve ya~ışlt 
geçmiş, rilzgAr şimalden saniyede 2 - 4 
metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava tıı:v 
yikı 1014,4 milibar idi. Siihunet en yClk~el< 
8,5• ve en düşük 5,5 santigrat olarak kııY
dedilmlştir. 
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1BUGÜN1 
Fin Milletinin 
Müracaati 

Y cuan: Omer Rım DOaR.U L 

F inlinda parllmentosunun dün. 
kü toplantısında meclis reial 

Fin halkının mümessilleri namına 
medeniyet dünyasından yardım dile
miş ve Finllndanm karşılaıtılt 'kuv. 
vetlere tek başına mukavemet edemi. 
yecetlni anlatmıştır. 

Fin1'ndamn airittiği milca«lelenin, 
maillibiyetle neticelenec:efi tA ba. 

Yon Papen 
Al manyaya 
Gitmiyecek 
~ 

Sefaret Dün Bu 
Haberi Tekzip Etti 

pndan mailim idi. Gerçi Fin mukavc. Uç gün evvel Ankaradan gelen AJ
meti henilz lunlmamıstır. F~at o. nıan büyük elçisi Von Papenin, va. 
nun sonuna kada~ deva~ ~tmiyece. kında Berline gideceği hakkında İ.on 
iine ve müsbet bır ~etıceJ e v~mı. dra ajansı evvelld gün bir haber ver
)'aeafma, herkesten onc~ Fin mılleti miştir. Bu habere göre, İsviçre ga
kaııidir ve bu kanaatini izhar etmek. zetelerinden biri Von Papenin An. 
ten de çekinmemektedir. kara temastan hakkında Hltlere ma. 

Eskiden Finllndanın en ~ok gO. lumat vermek üzere Berllnl? gidece
nndiii millet, Alman milleti idi. ğini, Berlinin Türkiyeyi müttef!k
Almaa milleti 1918 de Flnlere yar. !erden ayırmak yolunda yaptığı gay
.. etmlı, ve Fin ordusuna giren retlerin boşa gitmesi üzerine Alman. 
Alman l'Önüllillerinden _:ıooo .i Fin yada infial uyandığını ve natti AL 
tllvan ufrunda can vermışlerdı. Bu. manyanm Türkiye ile siyasi miina. 
.sin ile, Fbılindanm bu ~ekilde gil. sebetlerini keseceğini yazmıştır. 
wnebllec:etl bir komşum yoktur. O. Alman sefareti, dün bu haberi ka-
•- en yakın komfUlan olan İskan. 
.U..TYa memleketleri, hep bir araya ti surette tekzip etmiş ve Von Pape. 
p&eler ve FinlAnda ile birlikte ha- nin fstanbula gelişi hakkında da şu 
nket etseler de Flnlinda gibi kendi malumatı vermiştir: 
.. yatlarmı da tehlikeye koymaktan Von Papen. Alman kolonisine men 
Mfb bir teY yapmıı olmazlar. sup tacirlerle temas etmek üzere İs-

N1tekim banlann baılannda da tanbula gelmi§tlr. Bugün ve yarm da 
ltir talwn kanqalann dönlp dolq. bu temaslarına devam edecek ve ya
tllı anlapbyor. rm veya öbür gün tekrar Ankaraya 

Bflhwa Alman pseıeıerfnln son dönecektir. İki memleket münasebet. 
ıtmlerde lsveç aleyhinde nepiyat terinin kesilmesinin de biç mevzuu. 

yapuak oaaa Wtaraflıl'a anun ol. bahis olmadığı illve edilmiştir. 

mına bir tanda 1nsntenye karşı Berlinde Türlr matbuat 
lllnmundan fasla d•tluk ıöıterdik.. atap/ifi 
lerlal, ba ybd• Almanyanm da o-

Diğer taraftan, Ankaradan verllen 
D11D bitaraflıiuu tanımamak yolunu bir habere göre, hılkumetimiz, Ber-
tahıequu anlatmaları kili bir tehdit lin büyük elçilljimiz nezdinde bir 
tetkil etmekte idi. matbuat atqeliği ihdasına karar ver. 

Batta ban mflphitlere rare Alman mi§tir. 
tayyarelerinin din Baltık denizinde 
lretlf UÇUtlarr yapmalan blr hayır 

Abloka Kararından Sonra 

lngiltere Amerikaya 
Teminatta Bulundu 

Deniz Harbi Devam E•yor, Dün Bir lsve~ 
Bir Ho!anda Vapuru Daha Bahnlcll 

Vapngton, 10 (A.A.) - Alman 
ihracat mallanna karşı yapılmakta 

olan ablokanm gerek t!vvelce sipariş 
edilmiş ve parası verilmiı mallar. 
gerek Amerika için el.,;em olan mah
sulat itibarile asgarl hatta indirile
ceği hakkında Amerika hükUmetlne 
teminat verilmiştir. 

ltal;ya, .~ka lıarannJcın 

memnun deiU 
Londra, 10 (Hususi) - Roma ga

zeteleri, İngllterenin son abloka ka. 
rarının İtalyayı kayıtsız bırakamıya.. 
cağını, İtalyanın deniz ticareti ser
bestliğini himaye ede...--eği ve büyük 
devlet werefini koruyacak silihlara 
malik olduğunu yazmaktadırlar. 

Cenubi Olryanuta taraaat 
Londra, 10 (A.A.) - Şimdiye ka. 

dar yalnız cenubt Afrika sahillerini 
tarassut etmiye memur olan cenubi 
Afrika merkez kuvvetlerine faaliyet 
sahalannı tevsi ederek Atlas Okya. 

nlmJ§tır. İsveç vapuru 2 biıı, Holan. 
da vapuru da 400 tonluktur. 

Bir •emi lıtuaya oturdu 
Paris, 10 (A.A.) - Adour adında. 

ki Belçika bayrajmı h8mil gemi, 
Britanya sahilleri kayalıklarına otur. 
muştur. Bu gemiye zayi olmU§ ~: 
rile bakılmaktadır. 

Bir l,..Uiz tayyarai 
BelpluıJa indi 

Brübel, 10 (A.A.) - Bir İngiliz 
tayyaresi, Fransız hududuna bir Jtsç 
metre mesafede Tournai yak1111nda 
klin Esplechin'de yere inmiye mec
bur almuıtur. Bir Belçika devriyesi, 
tayyareyi müsadere etmiştir. 

Dört Alman airi ~h 
Londra, 10 (A.A.) - Dört Alman 

harp esiri, prkl İngilteredekl tahaş
§Üt kamplanndan birinden kaçmış. 

lardır. Bunlardan birisi yakalanmı._ 
tır. 

Kral Londrıqa dömlü 
nusunun cenup kısmını da tarassut Londra. 10 (Hmusl) - Kral Geor. 
etmeleri emri verilmiştir. Sebebi de ge, bir İngiliz torpito muhribi ile bu 
bu havallde müsellah Alman ticaret gün İngiltereye avdet etmiftir. 
gemilerinin bulunmasıdır. Kral dün, refakatinde Lord Gort 
• 1.._ lr t _.ı • olduğu halde Lorraine cephesini zi. 
.1apon oaparu naTe e cuemı~r yaret etmiştir. Kral, General Game-

Yugoslav • 
Alman 

Hududunda 
-ö--

lki Alman Gümrük 
Muhafızı Öldürüldü 

Londra, 10 (Husul) - Resmi Al. 
man ajansı, iki Alman rftmrilk 
muhafıZIDlll, diin öileden sonra, 
Grats Cenubunda Yusoslav • AL 
mu hududunda tüfek a~yle öl
tHirftldQilntl bildlrmiftlr. Katil, 
bçmaia muvaffak olmuttur. 

Rusya Almanyaya 

Mal Göndermiyor 
Parla, 10 CA.A.) - Birkaç hafta 

evvel Sovyetler Birliğinin Almanya. 

ya muazzam ekonomik yardım yapa. 

cağını ileri süren Alınan gazeteleri, 

halen bu bahiste tamamile ketum bu-
lunuyor. 

Buna mukabil. Alman gazeteleri, 
bugün, Alman alıcılann verdiği fi.. 
yatlaıdan daha yüksek fiyatlarla AL 
manyaya lüzumlu bütün eşyayı satın 

almak suretile İngilterenln baltala. 
makta oldulu ananevi Almanya.BaL 

kanlar ticaretine ve umumiyetle Bal
kanlara karp büyük a1ika gösterme. 

le bapam•fhr. 

ihraç Malarnnma 

Gösten1en Rağbet 
Amsterdam, 10 (A.A.) - Domei a- Un ve General George tarafından kar 

jansına göre, bugün Alman emteaıı- ıılanmıftır. Kral, İngiliz kıtalarınm 
nı hlmil olarak Japonyaya h'"'ket i11allndeki mıntaka ile Majino battı
etmesi lhım gelen Sımye Maru adın- nın bir lstihklmmı ziyaret etmiı ve İzmir, 10 (A.A.) - Gazeteler ihraç 
daki Japon vapuru. ancak aym on Fransız zabitlerine fngıllz nipnlan mallanmua pteıilen raJbetin git. 
ikisinde hareket edecektir. vennif, General Gameİln de İngiliz tikçe arttılmt, lncUtere, Mısır, llo-

flfK 
Namus 
Kazanç 

Bahasına 

Yaz.an: B. FELEK 

H erkesin bir merakı var, M-nim 
de son gtinlerdeki merakım 

fU: Nasıl oluyor da 36 kurUfB alın. 
nııı bir et dUkUnda otuz beşe satıh. 
yor? Yerinde '10 kuruş eden bir fıstık 
iıportada altmıp veriliyor? 

Küfe ile on bete alınan bir fizUmfl 
perakendeci yine on bete satmaktan 
ne kir ediyor? 

Bu reıit alımı satımına uymıyan 
bir takım mallar daha var ki; bunHla 
artık sayıp dökmiye Uizum görmüyo. 
rum. 

ilk önce müıkilliimü kasap dükli. 
nında hallettim .. Ucu mat satan, ka. 
pısına 35 diye IAvha asan kasaplann 
çofunda ıu var: 
Ellerindeki terazinin dirhem tarafı. 
nı hiç boş bırakmıyorlar. Yani tera
sinln iki kefesi boş iken milşterinin 

muvazeneyi kontrol etmeırıine lmkln 
vermiyorlar. 

Gefenlerde blyle bir dUWndan 
et aldım. Kasabın terasi kullaıupn. 
daki sttrate, dirhemleri hızlı atıp ~a
buk değiştirmesine «izftm ilişti ve 
terazi boş iken dirhemi kaldırdım. 
Daima et tartmaya mahsus olan g6z 
yerinden kıpırdamadı ve alır bas
makta devam etti. hü bo, kefenin 
denk celmesi llzım iken b6yle et tar. 
tan tarafı atır basınea kasap .nasılsa. 
atandı: 

- Efendim! Biz eti kllttstır tarta. 
ns da bu fark kllıt bedf!lidir .. falan 
gibi işi prfatanlıfa vurdu ve nranm 
ilzerfne kefelerden birin~n içine ko. 
nan mukavva kalınbtmdaki Od ki. 
lıttan dolayı 60 enam eblk tartmak.. 
ta oldafa meydana çıktı . 

Şimdi hesap meydand•. Bir pazar 

yerinde, yani çok ahı veriş yapan ve 
ekseri kilodan apğı parçalar satan bu 

kasap her atııta 80 ıram plana 
• ki phyor, hlll da çalmaktadır • 

sftnde yllz mişterfsinden altı kilo et 
_,. __ _., 'I v•• •• ._.. il• ~ • • -

ba llefm, So'f79t Bas,-. .. J'1nlin4a 
t1e meşgul olmanndan istifade ede-

lzmirde DeYamlı 
Yağmurlar 

Bu iki 2iinlük taahhurun sebebi tavvarecilerine Fransız nisanları ver. I11anya, Macaristan ve Cenubi Ame
maUlm deliktir. Vapurun Jıiııebtt.. mifdr. KraL tıipu. _ Fransız kıh.la. rBradan hmtr llaracatçılarile tema J'lllli 35Xl-=210 kanat aıırıyor de. 
Din teabhunma Tokyodan alınan ta. nnın bir ırecit resmlnde hazır bulun- tesisi için birçok müracaatlar vuku- mektlr. Milfteri a«le.ti arttıkta bu ha. 

rek İsveçe kup hareket etmesi, H İzmir, 10 (A.A.) - Bir kaç gün. 
ha suretle Sovyet ordulannm Fin • denberl devam eden yatmur bazı ka
lsveç hududuna varmadan ince fıve. zalara sebep olmuştur. Şehir dahilin. 
ri fuale teşebbüs etmesi kuvvetle de bir eve isabet eden yıldınm yan
muhtemeldir. Çilnkll lsveç, Alman. gm çıkarmıı ise de söndürülinüştür. 
)'alUll demir aldıiı memlekettir. Ve Ödemişin Birgi nahiyesinin Bezdeğ
Almanya, ba demirden mahrum ol. me köyünde yağmurdan korunmak i. 
mamak içla elinden selen her 19yl çin tütün denkleri altına lltlca eden 
J'apmaktan çekhunlyeeektlr. üç Y•flllda bir çocuk sellerin bu denk 

limat üzerine karar verilmiştir. muştur. bulduğunu kaydetmektedirler. ibra- ram kir da tabii artar. 
Hatırlarda olduğu veçhile bu Ja. cı bilhassa arzu edilen pamuk ve Futıkçıya sellnce; kelelerien bl. 

pon vapuru, Domel ajansına göre, Belçikada Sovyet Rusya zeytinyail flyatJarmda görülen rat- rfnin altına 25 pam ağuhimda Wr 
İngiliz • Fransız ablokasını zorlaya- Muhipleri Cemiyeti bet nisbetiııde tereffüler beklenmek- Af~ aıkqtınyor. ızs gramdan 
cak idi ve bu haber Holanda maha- Brüksel, 10 (A.A.) _ Belçika A- tedir. )'Ukan pkmıyan her sabfta 2S .-ram 
filinde fiddetll bir alaka uyandırmıf- mele fırkası komitesi, "Sovyet Rus- --.. çalarak kiloda 208 ıram qmyor, 
tı. ya muhipleri,, cemiyetine iııtisap et. Alman • İtalyan Boks Maçı ltöyleee 80t srama bir kilo yerine ve. 

Dün ilrİ gemi batınL:lı mit olduklanndan dalayı sosyalist Roma, 10 (A.A.) - Alman ve L rbor. 88 bruta alıyonun aandıtuuz 

Lbncllna"YUUJl hapnda bu kam. lerl devirmesi yilzfinden denklerin 
plana dol•pnaa onun dahi Jı"inlim- altında kalmıf ve ezilerek 6lmüftUr. 
daya mleulr bir )'Udımda bahan. 

Londra, 10 (Hu1USI) - Bugün de, mebuslardan Brunfaut ile oğlunu fır. talyan amatörleri arasında bir bob mtıtı .. '1S bnıta abmt oluyona. 
birt İsveç, diğeri Holanda bandıralı kadan çıkarmağa ittlfııkla karar ver. turnuvası yapılmıftır. İtalyan ekibi, •m. 
olmak dzere iki bitaraf gemili batı. mlftlr. altıya karp onla galip gelmlftir. Puar yerinde on bet lrunqa hfbn 

veriyorlar. BOŞUDaza lridi,..,r. ab.. 
m-. bnkin nnnemektedlr. 

Almanya tarafından veya hbndl. navya memleketleri tarafından Fin. ,_ ________ _ 

lllulQa bir ,.mm. 7etifemlyeeef1. 
De a&e hatb bir ~rden Yardım 
nnnama nıHdetea lmkAa blmu. 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 
yonunas. Adamın elinde bir tek ki
loluk dirhem var. Cç kilonam onun. 

---·------- la ayn ayn tartıyor. Bir de dikkat 
e.ti)'onaam ki dirbemia .lizerf•de, 

Vazbet h merkade oldaiu için 
Plnliada, .-ak kendi NpnlD çare. 
llne Waeak n kendi meselesini 
.... bdl eUle halledecektir. 

llllletler Cemiyeti konseybıin de 
l'ln1Andaya JaerJıanci bir müessir 
7Mmıda bulanacafmı sannetmek 
M,.lnuledir. Gerçi bu«iln l\Dll~tler 
Cemiytl konseyi Finlandaıwı miira. 
caatlle megul olacaktır. Fakat bu 
••el•fn milsakeresi ancak bir ta. 
kan prptestolara meydan açacaktır. 

Gerp •acflnldl haberlere söre AL 
manya ile ltal)'anm Finlindaya ıilAh 
Yermelednfn Bas matbuatı tarafua. 
dan b)'dolanduiu anlatılıyor. 

Fakat bu yardımlar da tahakkuk 
etle ona Fin milletinin utınb1D1 a. 

ı 1atmaktan bafb hir netJee ftl'llliye
teli flphe söttltmes. Çilnldl bu yar. 
ılım, mflesslr ve kati bir müdahale 
lbahiyetlnl almayacaktır. 

9 l•panytİtla miilaim bir talaaouiil M..ı olmllf ue ı •. 
panyanın allİ Kralı Alloruo ile General Franlro 
anlapnalr imlrcinmı balmıqlardır. Bu cınltlf'JIGYG 
•öre, Kral Allan• artılı l•panya talatınJcın ta
mamUe uazıı~ ue yerine ofla Pre,,. Juan'ın 
.-.....un temin edecelıtir. General Franlıo, 1 .. 
paraya dalaUinftlri lırallılr tarcıltarlanm memnun 
merelc bıınlann /ıanfılJılılar ,ılıarmalanna luırp 
•elm•lı igüa 6a rHUiyeti kabrıl etmi,tir. e 
AnlC1f1nc17ı temin men 6ir lalitli.e Kral Ali,,,... 
nan Rolftlll/a lapcınya l"fÜI pGrtiaİ olan F alanlın 
müeaüi Primo de Ri11era'7t1 Romada 7fllJllan 
ilatilale İftiralı ~n vrılnıbulan daveti lıabul et
maülir. Dalwı aonrcr Kral AllonMJ l•pcınya Sela
reti laeyeti, Kont Ciano, ue ltalyan l"fİat partQi 
ericinımn haır brJundulılan bir içtimaa iftiralı 
etmiı ue Preru Juan da bu i~timaa daoet olun
mllfhtr. 
Anlapnayı talıi11 etmeai belrlenen la&lue, General 
Franlıonun liisıan •örec:efi anJa l•pcın;yat/a lıral
lılı rejiminin yenUenmaüiir. 

* Fin milletinin milraeaati, tflphe 
,ok ki, vicdanlar içinde derin akis-
ler bırakabitir. Fakat bu akislerden • 

Daily hl'ft!ll'in Peşte muhabirJ Sydney Moren. tn. 
giltercmin Balkanlardaki teşebbtlaleri hakkında p ma. 
l&bnata veriyor: ınaddl bir netice beklemek sınısı de-

lil.lir ve asıl hakikat, son derece a. 
liklrdır. 

Bir Macar Askeri 

Heyeti Romacla 
Londra, 10 (Husus!) - Roma ga. 

V iyananın haftalık Urtısac11 mecmuası olan Sudond 
Echo, naıdstleriııa iktuadl harbin teşdidi yttzilaclen a
damakıllı slnlfolendlklerlni anlatıyor. Bu pute, "Bal
kan ticareti lbedade t...ms entrikalan,, aerlevhab Wr 

· )'UQIDda diyor ld: "lnslllder, Balkanların biltfln ip. 
tldat maddelerbd ve pla mahsullerini atm almak L 
çia teklifler yapllllflardır. Ve bu 7ibden ha maddeler 
Al••nyaya sBnderUmiyor.,, 
Filhakika kısa hlr uman ince, Romanya yummtala. 
nndan milim bir kuma, Yapalavya, İtalya n Fran. 

sa yolile İıaş?iltereye •önderllmit ve İqiliderin teklif 
ettikleri yüksek fiyat her rekabeti __.dan kaldınmt
tır. Bu yiizd~n Almanya da, bu tekilde hareket edenle. 
n karp mal 1röndermemek tehd.idiai ileri sürmektedir. 
Bu tehdit Ttlr.kiyeye kaqı .. aavaralmakta ve Tllrk 
sanayihıln inkişafına lizım olan ha1ati malzemenin 
verilmiyeeell söylenmektedir. 

* • Alman;yamn, Aurapamn cenaba parlrı.inde ilara-
ccıtuu Tuna yolile Glttınna/ı için Sİrİftİfİ t.,.6-
bi&ler, Slowılryanın ltiilrUmet merlıai olan Bra
tülaoatla İntİflır -"• bir rapordan anl.afılmalda
tlır. Bu rapora Pr-, •eçen Hairt111Ut 6irinden 
Sonte,rinin 20 sine iratlar bu Tuna limanından 
BSOJJOO tonlıJı mal •epnİftir· Bunlar ..,..mn so
nuna ltadtır bir mUyo1111 oaraccıktır. HalbıJıi 1919 
da bütiin bu ticaret J5JIJ(JO tonu •egrniyordu. 
Tana ile Od er nehri aramda bir kanal Qfmai ~ 
biiyillr bir laaliyetle pıllfllıyor. Kanalın 100 mili 
Çelr topralrlanmlcın •ftffİIİ ipn Çelıler lıanalm 
nuurahnJan büyük bir lııammı üerlerine alacaJı.. 
lanlır. 

Ba ltanol K.araılenm Bolıılı ılenisine bcıilıyacalı
tır. Alınanların iimüli, iter yıl 6a yolJan 6 ile 12 
milyon bn aruırula e,;ya •.Prmektir. ... 

alnbtnu Ayar için a~ıı tlelllbı 
bpaiJ çakanlmq ve içerisi boşaltd
--.. 181 pam btlar eksik! 

Maalesef l»a nevi hiiner1erin em. 
Ali çoktar. Esnafımız için bir leke, 
bizim için bir si)'aa olan ba mllşahe. 
deyi buraya yazmaktaki mablltbm ..... : 

Bfya fi)'atlan ytlbelmcısin, lokan... 
talar ttahab atmum falan «ibi by. 
plarla bir takun tedbirler alınüta. 
7D. Bu tedhiTlerin. sörfllüyor ki bir 
semere •enliii yok! Neticenin ltöy. 
le ol'llfll hfimtbti)'etin ıleıttl. intihap 
edilen usuldeki isabetsizliğin aaçu. 
dm. 

Bir taraftan •ız. ihtikArla m6ca. 
tleleye pnni vereHm. Llldn öbllr ta. 
Tafta, eahll ve vaotıll hareketin ah. 
ilk ve knun halnmından olan sakat. 
llfana ldrlk e.temlyen bir talnm e'
nafıa n pyrl meşru vadide n11mus
lannı atarak para kazanmalanna ve 
HUnn da ha l!fbf hflelerft" zaTara uğ. 
ramasına şiddetle iM ~kelim. 

Bu da. mutlaka vftksek 1alôhivetli 
ve dolgun maaşlı. hiiviveti tanı~ma. 
nnş bir takım mtifettiollr.rlr olur. Ci. 
vann tanınmış memoTlan bu hileler 
ile mftcadele ed"1tnler. 

• AJm..,.a ı.ttraraf dnletlerl lqUtereye brp koymak 
~tazyike devam ediyor. Ba J'Wen Almanya latlkQ-
metl, ....... tik bna•lula, blll•aMa Belçika ve Bo. y unanistancla Askere 
lan4•anı, lasWz anttmnaJanna mtlmanaat etmeleri. 
a1 ......... T. ÇflaH AJmaa,..7a Ske, ı..tıtere bita- Çağınlan Memurlar 
raflara kartı kuTTet latbnal etleeek olana, lta hareket Atına. 10 (A.A.) - 1928 _ 1935 sı-
onu t.fltb dtlnya sözlnde ttfttarün dtlftlrtlr. fnstlte- nıflanna mensup olup haziran ayın. 
re ı.a vaziyete dUpnemek için pmllere ateı kullanmı. da1d askeri talimlerden ınuaf tutul-

Eeteleri, hava itleri mütehassısların
dan mürekkep bir Macar askeri he
tetinin Romaya gittiğini yazmakta. 
dırlar. 

yacü olana. Alnwı ticareti de yilrllmtlı olar. muı olan hüldimet memurları, 4 ki.-

------------------------~---------------------------....! nunusanide silAh altına davet edile. 
cektlr. 



Yugoslav Takımı Dün Mektepliler 
Ankarada Gençler Arasındaki 

Birliğini 3 - 2 Yendi Müsabaka 
Ankara, 10 (T.Aı'l) - Yugoslav 

takımı ikinci maçını bugün Gençler
birliği ile yaptı ve maçı 3 - 2 galibi. 
yetle bitirdi. Havanın yağışlı olınası
na rağmen maç çok kıılabalıktı. Tri. 
bünde Yugoslav büyük elçisi Simen
koviç, Rana Tarhan, Kazım Özalp, 
General Cemil Taner bulunuyorlar. 
dı. 

Gençlerbirliği şu ş<:ıkilde sahaya 
çıktı: 

Rahim, Ahmet, Şevket, Münir, Ha· 
san, Hamit, Hacı, Mustafa, Ali, K. 
Ali, Selim. 

Oyun başladı. İlk dakikalarda ya
pılan mütekabil hücumlar iki taraf 
için de bir netice vermeden geçti. 

Yugoslavlar uzaktan bir şüt ile ilk 
golü yaptılar. Gençlerbirliği bu gol
den sonra daha ziyade bir müdafaa 
oyunu takibine başladı. 

Yugoslav takımı, harikulade bir o
yun oynayan sol açığın sürükliyerek 
hasım kalesine kadar yaklaştırdığı 

topu sağa naklettiği bir sırada ok gi
bi fırlıyarak yakalayan Petroviç, 
G ençler müdafaasını atlattıktan son. 
ra çok yakın mesafeden çektiği şiltle 
ikinci sayıyı da yaptı. 

Oyun, gözle takip edilemiyecek ka 
d ar seri bir cereyan alm1şt!. 

Gençlerbirliğinin muhakkak bir 
gol peşinde olduğu görülüyordu. Se
llin, küçük Aliden aldığı ara pasile 
Yugoslav kalesine yakla§arak şüt a
tacağı sırada iki Yugoslcıv müdafiinin 
makaslama hareketile yuvarlandı. Ce 
za çizgisi içerisinde yapılan bu hata
lı şarj, hakem tarafından pek tabll 
olarak penaltı ile tecziye edildi. Ha
san da sıkı bir köşe vuruşu ile topu 
Yugoslav kalesine so!.tarak takımına 

şütü ile nihayet buldtL 
Maç 3 • 2 Yugoslavyalı futbolcü

lerin galibiyetile bitti. 
Misafirler, Yugoslavya sefarethane 

sinde şereflerine verilecek çaydan 
sonra bu akşamki ekspresle İstanbu
la hareket edeceklerdir. 

Şehrimizde Yapılacak Maçlar 
Galııtasaray • Fenerbahçe klüple

rimiz tarafından İstanbula davetle 
Ankaraya giden Yugoslavya takımı 
çarşamba günü Pera ile ilk maçını 
yapacaktır. İkinci maç cumartesi gü
nü Galatasarayla, üçüncü maç ta pa
zar günü Fenerbahçe ile yapılacak
tır. Bu maçlar ayni zamanda futbo. 
lümüzün derecesini de bize göstere. 
cek ve Yugoslav. Türk futbohi ara
sında bir mukayese imkanını ver
miş olacaktır. Takımlarımız Yu
goslav takımı karşısına en kuvvet
li kadrolarile çıkacaklardır. Yugoslav 
maçları tertip heyeti, maç günlerinde 
diğer maçlar tertibine de <:alışmak. 
tadır. 

:Maçlar Tehir Edileli 
Dün havanın muhalefeti dolayısile 

Stad kupası karşılaşmaları olan Ga
latasaray - Fener, Beşiktaş • Pera 
maçlarr tehir edilmiştir. Klüpler bu 
maçları kurban bayramında oynama
ğa karar vermişlerdir. 

Halkevinin Koşusu 
Dün Halkevi de Şi5lide 3000, 5000 

metrelik mesafeler üzerinde bir kros 
tertip etmişti. • 

5000 metre üzerinde yapr1an yarış
ta Fenerbahçeden Rıza Maksut bi. 
rinci, Bcşiktastan Artan ikinci, Ga
latasaraydan İzak üçüncü, BeşiktaŞ
tan Remzi dördüncü gelci. 

----<>-

Haydarpaşa Lisesi 19 

Atletle Birinci Oldu .. 
Dün en mühim spor hareketi mek

tepliler arasındaki kros oldu. Şiddet
li bir yağmur altında yapılan bu ya
rışa bugüne kadar hiçbir müsabaka
da tesadüf edilmiyen kalabalık bir 
atlet kütlesi iştirak etmiş bulunu. 
yordu. Şişli tramvay deposn ile Hür. 

riyetiebediye tepesi arasındaki 2000 
metrelik yarışa Haydarpaşadan 19, 
erkek lisesinden 10, Galatasaraydan 
11, Kabataştan 11. Boğaziçinden 16, 
Bölge sanattan 12, Pertevniyalden 
11, Darüşşafakadan 15, Yüce Ülkü
den 10 kişi olmak üzere 115 atlet 
girdi. Yarış, İstanbul maarif beden 
terbiyesi direktörlüğünün aldığı ter
tibatla intizam içinde geçti Ve ko. 
şucuların hepsi yarışı muvaffakiyetle 
ikmal ettiler. Tasnif en fazla atlet 
sokan mektep üzerine yapılacaktı 
Bu suretle 19 atletle Haydarpasa bi. 
rinci, 16 atletle Boğaziçi ikinci, 15 
atletle Darüşşafaka üçüncü addedil. 
di. 

Askeri Liseler Şampiyonası 
Dün havanın muhalefetine rağmen 

askeri liseler hentbol şampiyonası 

Şeref stadında yapıldı. En miihim 

karşılaşma Kuleli ile Maltepe arasın. 
da oldu. Birinci devreyi Maltepe gü. 
zel bir oyundan sonra'kuvvetll rakibi 
karşısında 3 - 1 galibiyetle bitirdi. 

İkinci devrede çok canlı bir oyun 
oynıyan Kuleli, arka arkaya üç gol 
kaydederek sahadan 4 _ 3 galip çıktı. 

Deniz lisesi • Bursa maçında Bur. 

TAN 

Nazmi Topçuoğlu 
Beyanatta Bulundu 

\'Başı, 1 incide) 
betlerimizin inkişafı hakkındaki mü. 
zakerelerin nelerden ibaret bulundu. 
ğunu söyler misiniz? 

- İngiltere ile ticaretimizi arttır. 
malı: için icap eden esaslar hazırlan

mış ve bu esaslar dahilinde teferrü. 

değildir. Ancak hemen bütün diğer 
memleketlerde olduğu gibi bazı hu
susi ahvalde hükumete fevkalade sa
lahiyetler verecek bir kanun projesi 
vardır. Zamanında bu proje Büyük 
Meclise arzedilecektir. 

- İhraç maddelerimizin hariçte 

atı tesbit etmek üzere Londraya he. revaç bulmasını temin için daha ne 

yetimiz gitmiştir. İngiltereye olan gibi tedbirler alınacaktır? 

ihracatımızda simdiki halde zorluk, 
ithal hakkı İngiliz iaşe nezaretine ve
rilmis olan incir ve üzümlerde var
dır. Heyetimizin bu zorluklan orta • 
dan kaldıracağına şüphe yoktur. 

İthalata gelince. bu hususta karşı
laşılan müşküller birkaç membadan 
gelmektedir: 

a - Uzun zamanlardanberi ticari 
münasebetleri kesilmiş bir piyasa ile 
yeniden münasebetlere girişmenin 

tevlit ettiği tabii ~clükler vardır. 
b - İngilterede bir~ok eşya ihra

catının Iisnnsa tabi olınasr ithalatı.. 

mızı f,!iiçlestirmektedir. Ticaret Ve
kaleti İngiltere ihracatının lisansını 
temin etmeğe haZlrdır. 

- İstanbulda tiftik ve yapak. '!\fe~
sinde pamuk ihracatçıları birliği ku
ruldu. Bu birlikler, daha ne gibi 
maddelere tesmil edilecektir? 

- Bunlardan başka İzmirde zeytin 
yağı ihracatcılan birliği de kuruL 
mustur. İkinci pamuk birli~i de İz
mirdedir. Bundan sonra ihtiyar: gör
düğümüz maddelerde de ayni suretle 
hareket edilecektir. Şimdiden tekar
rür etmis veni mevzu yoktur. 
lhtik~rla mücadele meselesi 
- İhtikarla mücadele kanunu ne 

zaman cıkryor? 
- Böyle bir kanun mPvzımbahs 

- Bu hususta en önce, ticaret an. 

laşmalanmızın yeknasak bir şekle 

sokulması ve piyasamızla, münase. 

bette bulunduğumuz ve bulunacağı_ 

mız piyasalar arasındaki fiyat intı. 

haksızlıklarının önlenmesi gibi esas. 

lan halletmek istiyorum. Bu müşkül. 
lerin halli işaret ettiğim anlaşmalar
la husule getirilecek ve yeni şeraite 
intıbakırruzı temin edecek tedbirlerle 
kabil olacaktır. 

-o--

Bit- Belçika Tayyaresi Düştü 
Brüksel, 10 (A.A.) - Bir Belçika 

askeri tayyaresi, Courtrai yakınında 
İngelmunster civarmda yere düş • 
müştür. Pilot, telef olmuştur. 

,~---••••• Dünyanın kudretine baş eğdiği 

ERROL FLYNN 

• ÇALINAN TAC 
Filminde 

11 • 12 . 939 

RADYO 
'ANKARA RADYOSU 

Tilrkiye 
Tiirkiye 

Radyod ifüzyon Postalan 
Ra dyosu An ka ra Ra dyosu 
Oalı.?a Uı:un l uJ°to 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T • .4. . P. 31.7 m fl41l!\ K,..<: ?O Kw. 

Pazartesi, 11. 12. 1939 

12,30 Program ve memleket <=aııt ııyan, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği (Pl.), 13,30 - 14,C!O Müzik 
(Hafif müzik - PI.). 

18.00 Program, 18,05 Memleket saat a
yarı, ajans v~ meteoroloji haberleri, 18.25 
Milzik (Radyo caz orkestrası), 19,00 Ko
nuşma (Ankarıının iklimi hakkında). 19.15 
Türk müziği: Çalanhır: Ru!"en Kam, Cevdet 
Kozan, Reşat Erer, İzzettin Ökte. 

1 - Okuyan: Semahat Özdenseıı: 
l - Lemi: Hicaz şark.ı (Sorulmasın bana 

Yesim), 2 - Hayri: Hüzzam şarkı (Ölür
sem yazıktır sana kanmadan), 3 - Lemi: 
Karcığar şarkı (Bir gölge ol beni peşinden 
koştur), 4 - $emsettin Ziya: Kürdilihicaz
kar şarkı (Bıktım elinden). 

2 - Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan: 
1 - Neva peşrevi, 2 - Dedenin bayati 

şarkı (Nice bir aşkınla), 3 - Rıfat Bey: 
Uşşak şarkı (Düştüm yine bir Meti meş
huru cihana), 4 - Mahmut Cel~lettin pa
şa: Uş~ak şarkı (Mecnun gibi ben), 5 -
Suphi Ziya: Uşşak şarkı (Gücendi biraz 
sözlerime), 6 - Uşşak saz semaisi. 

3 - Okuyan: Radife Erten: 
1 - İsfahan şarkı (Kim demi;ı aklım a

lan), 2 - Lemi: Karciğar şarkı (Hüsnüne 
etvarı nazik şan senin), 3 - Refik Fersan: 
Muhayyer şarkı (Her güzel bağından), 
4 - Muhayyer saz semaisi. 

20,15 Konuşma (Ormanlarımızı tanıya· 
lım ve koruyalım), 20,30 Türk milziğl: 
(Fasıl heyeti), 21,15 Müzik (Küçük orkes
tra - Şef: Necip Aşkın): 

1 - Fritz Recktenvald: Viyana müzik· 
leri. 

2 - Hans Zander: Polka. 
3 - Hanschmann: Andalusla (İspanyol 

valsi). 
4 - Rio Gebhardt: Maskarad (Konser 

valsi). 
5 - Ganglberber: Benim küçük ayım 

Tcddy (Saksafon solo). 
6 - Emmerich Kalman: Ah, sen, sen! 

(Vals). 
7 - Aubert: Göbekliler resmigeçidi. 
8 - Gustav Lindner: Şarap ılfilıı Baküs 

şerefine dans. 

ilk sayıyı kazandırdı. 
İkinci devre başlar başlamaz Yu

goslavlara hafif bir durgunluk arız 

3000 metrelik yarıftq. da JC"'l oc:l<?n 

Seren birinciliği, Demirspordan HiL 
salılar gelmediklerinden deniz lisesi 
hükmen galip sayıldı. 
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ÇEMBERLİTAŞ SİNEMASI 

22.00 Memleket saat ayarı, ajans haber~ 
leri; ziraat, e~ham-tahvilat, kambiyo-nu
kut borsası (Fiyat), 22,20 Müzik (Küçük 
orkestra - Yukardaki programın devamı), 
22,35 Müzlk (Solistler - PL), ~3,00 Müzik 
(Cazband - Pl.), 23,25 - 23,20 Yannkl 
nrnl!l':1!"1 "" k:ımınıs. 

TIYATROL~ 

kımda ufak bir iki tadilat yaparak 
1 

· • • • • 

::~ç~~:~~~i;;:~a;~~; !:1::!:::1~ KUŞTUYU Yashk, Yatak, Yorganları 
ve sonra da galibiyet sayısını yap -
mak için harekete geçti. Dünyada En İyi İstirahat Vasıtasıdır. 

..................................... ·-·-····-····· . . 
: Bu çarşamba matinelerden : BEYAZ GU• • L i itibaren i 
: ·-------·-... ••••-•••••••••••••M•••••••••' 
Şarkın ses kralı A B D Ü L V E H A P ' ın son filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARIULI Mütemadiyen sol tara.fı beslemek
te ısrar eden ve bu yüzden epeyce 
yorgun düşen Yugoslav müdafaası
nın bu zaafından istüade eden sol 
iç Orhan uzaktan bir şütl~ Gençlerin 
ikinci beraberlik golünü yaptı. 

Kuş tüyü yastık, yatak, yorganlarını kullananlar bunu her zaman 
t9:.k?i~ ed~rler. (1) liray~ alacağınız bir kuş tüyü yastık b unu ispata 
k.afıd~r. Fıatlarda t~nzılat yapılmıştır. Kuş tüyü kumaşlarmın her çe_ 
şıtlerı vardır. Fabrika ve satıs yeri: Çakmakcılarda Sandalyacılar so- ı • 

kak Kuc:; tiivü fa brikast. ~ 

------------------ ~ . ı .. 5!i:~~B~;:~~~ ;:n ~~~n~~N~ev~~.:H!l~~da Bu beraberlik sayısından sonra 
Yugoslavların bocalamağa başladık- TÜRKiYEDENaüTON DÜNYAYA"' 
lan görülüyordu. Buna mukabil Bir asırlık milli bir şöhretin AŞK 

yaratılan 

RESMİGEÇİDİ 

Şehir Tiyatrosu 
Bugün saat 15,30 da, akşam 20,30 da 

Komedi Kısmı İstiklal caddesındc 

• KA N KARDEŞLER G 
Halk Opereti 
Eski Çdlayanda 
Bu akşam 9 da 

ZOZO DALMAS) la 
Pipiça Bliyük Operet 3 perde 

Gençler. yaralanarak sahadan çe- sigorta ettiği en makbul hediye 
kilmek mecburiyetinde kalan Hasa- • Senenin en büyük Fransız Süper Filmi. 

nın bıraktığı boşluk yüzünden hu- HAC 1 BEK ı R s EKER ;I D •ı R 3 AŞ K . . . 3 K AD I N . . . 3 İH T İRA S ... 
cumlarını layikile inkişaf ettiremi- ı 

1 
• Önümüzdeki Çarşamba akşamından itibaren 

yordu.Fakat,birmüddetsonrayeni- ALI. MUHı·ooı·N su·· M ER s·ınemasında 
den toplanan Yugoslavlar, Gençler- HACI BEKİR 
birliği kalesine aktılar ve bu akış Pet Takdir alkıslarivle "evrPdilPcek fi1imdir. 
rov~~g~~ ~~cle~n mbhlr ,_Me~etl:B~ç*a~Ş~clerl:Be~~~ K~akö~ K~ık~J ı~••••••••••~~~~---••••••••••••~ 

Banyodaki kullanılmış traş takımı bile temiz
lenmiş ve yeniden hazırlanmıştı. Büfenin üstünde 
oir kağı~ du:-uyordu. Çekip baktı Latin harflerile 
tü:kçe yazılmış bir pusla: Pardon beycfondi. O ka~ 
dar masraftan o kadar iyilikten sonra para almıya 
utandım. Sizden rica ediyorum izin veriniz ara sıra 
böyle geleyim. 

Derin bir teessür içinde mırıldandı: 
- Olmaz olmaz, deme olmaz, olmaz! Güzelim 

Uemi imkandır bu. Gazino kadını, dayakçı alkoliğin 

metresi, garsonun otlakiyesi ve saire ... Kim umar? 
Vay hayat vE-y! Şimdi kim bilir kaç kilometr~ daya.lt 
yiyecek! Şu garsonu bulmalı da para yetiştirmeli. 

Ya garsoı. da yarısından çoğunu cebine atarsa. 
O gece yine oraya gitti. 
- Memnun oldunuz mu beyefendı? 
- Çok. nerede o! 
- Içerde oturuyor, yalnızdır. 
- Çağır gelsin. 
Geldi ~::nn hareli ela gözleri yerden ayrılamıyor. 
- Bana darıldınız mı? 
-- Hayır. Sen onu bana söyle, ne kadar dayak 

yedin? 
- Dün gece o da eve gelmemiş, şimdilik kur-

tuldnm. 
-Şu zarfı garsona göstermeden çantana koy. 

Den birazdan gideceğim. 
O g(•<:e uyuyuncıya kadar yeni gireceği hayntı 

düşi.indü. Acıların dışında hodgamca yaşamak nedir? 
Acılb.rm ıç~nd<.> yaşamalı. 

Yeni cvi11e girince her şeyi hazır ve tamllm 
buldu. Papağanı sofada bir köşeye astı. Bebekikiye 
yan gözle dikkat etti. Kızın ayaklarında yeni almmış, 
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YAZAN: AKA GÜNDÜZ 
sıcacık yün t erlikler ve sırtında bir örm~ ceket var
dı Demek çok üşüyormuş ki kendisini beklemiye 
sabrı, takati yetmemiş. 

Kapıya levha asmıya lüzum kalmadı, iki gün i. 
çinde yetmiş iki mahalleye yayıldı: 

- Safinaz halanın cumbalı evine bir papağanlı 

doktor taşınmış, h astalan bedava muayene ediyor
muş. Papağanlı doktor şöyleymiş, papağaalı doktor 
böyleymiş ... 

Doktcr bir n oktaya saplanıp kalmıştı: Behzat 
papağanı niçln sattı? Çünkü parasızdı. Bunun en bi
rinci deli~i de u zak ve ucu z bir yerde oturması jdi. 
Behzat oraılan çıktı. Nereye gidebilir? Yine U<'UZ, 

k~nar ve yakalanmıyacağı bir semte. Bu semt nere. 
si olabilir? Bu civar. Oturduğu yer tam merkezi bir 
vaziyette. Gelene gidene belli etmeden sormıya baŞ
ladı. kimse böyle bir adamı tanımıyordu. 

Artık Kasrı - Ferhadın yerini Gönülevi elediği 
Safinaz halanın evi ve Zümrütmisalin yer ini Bebe. 
kiki almıştı Bebekiki'nin gözlerinde hiç görmediği 
Bebeğinin gözler ini görür gibi oluyordu. Hasta
ların sesleri papağanın sesinden dah a iy! Şirinin se-

No. 25 
sini hatırlatıyordu. 

Bir aralık projesini değiştirecek oldu. Günü ge. 
lirse Kasrı - Ferhatlı Çapa ıle Fatih arasında kur
nıağı dilşündü. 

- Hastalarım or ada d aha iyi sıra beklerler, 
canları sıkılmaz. 

Fakat Behzattan haber yok. Bir vasıta bulup öğ. 
rendi ki, Behzadı fena halde takip ediyorlarmış. O 
:ıalde Behzat burada. Muhakkak burada. Acaba Meh
cnet Bey bilir mi? Acaba Ahmet Bican Bey bilir mi? 
:::>n~ar da teşkilatta çalışıyorlar. Yazııt ki, onlar da 
oilmiyorlardı. 

Sıska Fikriye baharda şeftali çiçeği gibi pembe 
;ıembe açllcı, serpildi. Bebekiki adını herkes öğren
mişti. Hatta kıskananlar bile peyda nlmıya başladı. 
Ne yapmalı ki, doktorun elinden nihayet bu kadar 
geliyor. Milyoner olsaydı iş değişirdi. 

Yaz başlangıcında Gönülevini bir ay için kapadı. 
Safinaz hal:ı evde kaldı, Hur iye Hanıml;ı. Bebekikiyi 
alınca Çamlıcaya gitti. Hem epeyce ağırlaşan yor. 
gunluğunu giderecek, hem kıza daha iyi bir yerde 
lıava aldır&.caktı. 

Fikriye· Çamlıcaya gidince beyaz gömleğini. an
tiseptik eldivenlerini, başörtüsünü çıkardı. Bir ha
;ıım kız kılığına girdi. 

Cici babası _ doktora cici baba diyordu - ona bir 
~n çok sevinçli bir haber getirdi. Bütün esirler ge
liyorlar. Kızılay vasıtasile babasını sordurmuş, sağ 
;)lduğu cevabı gelmiş. 

- Cici baba! Küçük babam gelince beni hiç ta. 
rnyamıyacak değil mi? 

- Sen neredeyse dev anası gibi kız olacaksın? 

- Demeyin öyle. Ben şişmanlık istamiyorum. 
Yeni bir üzüntü. Çocuğun babası gelince kansıru 

kızını a.lıp gitmek istemiyecek mi? El kapısmda ça
lıştırmam der mi der. Vaziyeti anlatıacıya ıiadar alır 
gider. 

Yil"e mi Zümrütmisale kalacak? 

Fakat herkes geldi, küçük baba gelmedi. Ne on. 
lar sorabildiler. ne de son hakikati doktor söyliyebil
di. Kıiçük baba esaretin son günlerinde tüüsten öl. 
müş. 

-Bir ay ne çabuk bitti. 

- Papağanlı doktor yazlıktan ~elmiş, vine işe 
başlamış. 

Bebakik' öksi.irmeden kurtuldu, fakat doktor, 
B~hzat derdinden kurtulamadı. üstüne üstlük bir de 
görücü derdi başgösterdi. Doktor~ 

- Hfıonım! Bu yaşta bir kız evlenı;>me~. Op-!u· 

nuzla bahçed<" çelik çomak mı oynayacak, ev kadını 
mı olacc:k? 

Dedikçe gelenler başka manalara yoruyorlar ve 
hemen başlıyorlardı: 

(Devamı var) 
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TAN 
ABON E B E O EL 1 

TOrklyıı Ecnebi , --
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr • 
750 .. 6 Ay 1500 .. 
400 il 3 Ay 800 • 
160 il 1 Ay soo .. 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle 30, 16, 9, 
3,6 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul tlAvesi lazımdır. 

GÜNÜ,. _ ME$~LELERİ 

Almanyaya 
ısmarlanan 

Vapurlar 
O•• ğrendiğimize göre, Almanyanın 

ticaret gemilerinden birçok. 
lan, Triyeste limanında kalmış bu. 
lunmaktadır. Bu gemilerden bir kıs. 
mı, yeni yapılmış gemilerdir. Ve Al
manya, bugün için, bu gemilerinden 
istifade edememiye mahkumdur. Ha. 
disatın seyrine bakılırsa, Almanya. 
nın, bu gemilerden istüade etmek 
ümidinden tamamen mahrum kal
ması da mümkün görülebilir. 

Zaten, harbin başındanberi, Al. 
manya, uzak limanlarda bulunan ge. 
milerinden hemen hiçbirisini kendi 
limanlarına döndürmeye muvaffak 
olamamıştır. Hattıi, geri~ ge~ip 
istifade edemiyeceğini anladığı bu 
gemilerden birçoklannı, onlann içj. 
ne sığındıktan limana sahip olan 
devlete satmak mecburiyetinde kal. 
nııştır. 

Bize gelince, Alınanyaya ısmarla.. 
nıış bulunduğumuz gemileri de krsa 
bir zamanda getirtemiyeceğimiz mu. 
bakkaldır. Halbuki, bu vaziyete gö. 
ı-e, biz, Almanya ile yeni bil' anlaş. 
ma yapabilir, ısmarlamış bulunduğu. 
muz gemilerin yerine, şu anda Tri. 
yeste limanında demirlemiş olan ye. 
ni gemilerden bazılannı alabiliriz. 
Bu anlaşma, imkan sahasına soku. 
labildiği takdirde, muhtaç bulundu. 
ğumuz gemilere daha kısa bir zaman. 
da kavuşmuş oluruz. Bilhassa şu sı
rada ise, bu imkana kavuşmak, bizim 
her türlü menfaatlerimizin icabıdır. 
Temenni ederiz ki, bu diişüncemiz, 

layık olduğu alakaya kavuşsun, ve 
nu:an itibara alınsın da, bu sayede, 
büyük bir ihtiyacımızı gidermek iı;in 
daha uzun zaman, • hatta belki de, 
kim bilir - boşboşuna beklemekten 
kurtulalım? . 

* Bekçi Aylıkları Meselesi 

Aşağıdaki havadisi dünkü gazete
lerde bkuduk: 

"- Dahiliye Vekaleti, bekçi işle
rini tanzim için bir layiha hazırla. 
maktadır. Vekalet, bu hususta, bütün 
'Vilayet emniyet miidürlüklerinin 
ınütalealarını sormuştur. Yeni yapı. 
lacak layı1ıada, bu hususlar nalları 
dikkate alınacak, ve bekçilerin ala. 
caklan aylıkla, bu aylığın sureti tah. 
sili hakkında hükümler konulacak
tn!" 

Biz, bu havadisi, bundan bir hayli 
evvel, yine duymuş, ve tahakkukunu 
ümitle beklemiştik. Şimdi, ayni ha
vadisin tazelenişini, ümidimizi ihya 
eden bir vesile sayıyoruz. Zira haki. 
katen, bekçilerin bilhassa aylığa bağ. 
lanmalan, her şeyden ev\'el, büviik 
bir nisbetsizliğin önüne get:eccktir. 
Mesela, bugün, Şişli gibi, Talimhane 
ıneydanı gibi, Ayaspaşa gibi mahal. 
lerde bekçilik yapanlar, tükenmez i. 
tada sahip birer mirasyedi ömrii 
sürmektedir. Fakat huna mukabil. 
fakir mahallelerde ayni işi ~örenler, 
ekmek paralarım zor çıkarabilmekte. 
dirlcr. Bunun içindir ki, yukanya al. 
dığımız havadisin tahakkuku, birçok 
'\Tatandaşları. mutazarrır ve mağdur, 
hir<·ok vatandaşlan da, maddeten ve 
manen müteessir eden bir nisbet .. iz-
1iğin önüne ~eçecektir: Yeter ki, 
bekçi derdinin hallini yine fazla bek. 
lemesek! 

20 Giin Hapis 
Sabri isminde birisi evvelki gE>ce, 

Fatihte Rasime ait apartmanın bah
çesinden3 çinko levha çalıp kaçarken 
suç üstünde yakalanmıştır. Dün cür. 
ınü meşhut mahkemesine verilen Sab 
ri 20 gün hapis cezasına mahklım ol
Jnuş, derhal tevkif olunmuştur. 

Aka Gündüz, bu yazısında Alman maf6uatının ve D. N. B. ajansının bizi Sovyetler aleyhine ve Sovyetleri 

bizimle bütün Yakın Şark aleyhine tahrik etmelerindeki hikmeti ve bu hareketin iaüzünü ortaya koyuyor. 

o o o 

Alman Matbuatı, D.N.B. 
Ajansı Haklıdırlar!! 

A lman matbuatının en mühim un
surları ve resmi D. N. B. ajansı 

bizi Sovyetler aleyhine ve Sovyetleri bi
zimle bütün Yakın Şark aleyhine tahrik 
ediyorlar. 

Manzaraya hisJ erimizle bakınca hid
detlenmekte, biz haklıyız. 

Manzaraya bir panayır komedyası sey
reder gibi de bakamayız. 

Çünkü manzara nekadar palyaço mak
yajı ile maskelenmiş görünürse görün
sün, altında çok mühim bir ciddiyeti 
azami: derecede taşımaktadır. 

Ve manzarayı tam bir sooukkanlılıkla 
ve objektif bakışla seyreder~ek realiteye 
tam uygun olan şu hüküm verilir: Alman 
ma~buatı. ve D. N. B. ajansı haklıdırlar. 

Bırdenbıre garip görünen bu hükmümüzdPn 
acı bir hayrete düşeceklerin acele etmemeJerini 
rica e~_er·i·z Bu hüküm, izahı ve iknuı en kola~ 
olan hukumlerdendir. Şöyle ki: 

. Bt~ i~. ne naziler Berlininin jşidir, ue de ~u i. 
kıncı dunya harbinin işi. 

Hayır; bu iş Kayzerler Berlininin anane ?lali
ni. alar klasik bir işinin devamındı:ın ibarettir. 
Bısmarkın Vaymarından daha eski, belki de De
li :etro zamanma çıkan eski bir iş; imparator
lugun tutunma ideolojisi... 

H ııçın ve nıağrur imparatorluk, rlusya i. 
çın daima tek taktik kullanagelmiştir ve 

kullanagitmekte olduğu da görülüyor. Bu takti
ğin ana hatları şunlardır: 

1 - Devlet merkezi ister eski Petrograt ol. 
sun, ister yeni Kremlingrad; Rusya sonsuz si
yasi ve askeri gailelerden kurtulamamahdır. 

2 - Bu gaileler daima ve mutlaka Berlinin 
çok uzaklarında olmalıdır. 

3 - Bu gaileler yüzünden Rusların "Baltığm 
mutlak hakimiyeti,, ideali tahakkuk edememe. 
lidir. 

4 -- Rej1mleri ne olursa olsun, Ruslar, iştiha 
verbi bir gıda hazinesi olan Ukrayna ile Ba
tum - Baku üzerinde sarsılmalıdU". 

5 - Bertin Ruslarla toprak komşusu olma
malıdır. Bunun için de Pofonya Berlimn malı 
olmalı ve komşuluğu .kaldıran bir Kordela -
Polonya şimalden cenuba doğru .&:urulmalıdır 
ki, bu bi" gün Berlinin Ruslara karşı (ileri mü.. 
dafaa h:.ıttı) vazifesini görebilir. 

6 - Hindistan bir tılsımlı mavi pır1antadlr. 
Onu elde etmek Rusyamn hakkıdır. Bu hırsı 
körükliyerek bir Rusya - Brita!'lya anlaşmazlığı 
ve sonunda bir gailesi meydana getirmelidir. 

7 - Japon bir tehlikedir. Rusyanın en hassas 
sinirlerini bu noktada gıcıklamalıdır ve Japon. 
ları madenler hazinesi Sibiryaya kışkırtmall
dır. 

8 - Rusyanın dört hassas daman vardır:Ba1-
tığın mutlak hakimiyeti, Uzak Şark müdafaası, 
Petrolistanın selameti, Boğazlar muvazene~i. 
Baltık devletleri ve o devletlerin başkalarile 
münasebetleri bu birinci işi zorla~tırmaktacbr. 
Vladivostok çok uzaktır; arada Japonya11ın hal
lıne mecbur olduğu bir Çin davası da vardır; 
Ingilizler cenuptan şimale doğru bir Baku akını 

/ Yazan! 1 

~kaGündü:'J 
yapmıyabilirler; fakat bu dört has.>as damardan 
en mühimmi ve en yakını Boğazlardır. Binaen. 
aleyh ence Boğazlar üzeriır1e tahrik etmelidir. 

9 - Rusya Boğazlara inebilirse Herlinin Po· 
lonya - Ukrayna - Baku idealile tezat teşkil 
etmez mi': Etmez. Çünkü Boğazlar, tahakkuk 
etmesi ihtımali olmıyan beynelmHel bir mesele
dir. Fakrıt . bu, Rusyanın başına büyük bir gaıle 
açmak bakımından ehemmiyetlidir. Asıl mese
le burada? Şu mesele, veya bu mesele, ne olur. 
sa, olsun, yeter ki Rusya Baltlktan ve ideal 
Cerme:n guzergahından uzaklaşmış olsun. 

Vesaire, vesaire ..• 

B ütün bunların bir kısmı 1918 de, bir kıs
mı da sonraki tarihlerde ve 1ikkate şa. 

yandır ki, bir çoğu Berlinin lehine tahakkuk 
etmiştir. Mesela: 

A - Ealtıkta, Rusyayı denizden ayıran bir 
takrm devletler meydana gelmiştir ve Rusya. 
Kronştad mıntakasrnda boğazı sıkılmış bir va
ziyete getirilmiştir. Tarihlere (Loid Corç - Kle
manso gafleti) diye geçen Ver:;ayın bu tersine 
parlak hareketi Berlinin lehine değil midir? 

B - Berlini, Sovyet ve kazak :ıkınından kur. 
taran öyle etraflı bir tanpon Polonya kurulmııs
tur ki, Ne Bismark, ne Ribbentrop !:>unu akılla. 
rından geçirmemişlerdir. Bcrlinin lehindı? de· 
ğil df' nedir? 
, C - Uzak Şarka; vakit vakit sancısı kesilen 
bir Kanseristan denilebilir. Tatlı görünüşlere 

kapılmıyanlar bunun bu hale getirilmiş olduğu
na inanıyorlar. Berlinin aleyhinde mi"! 

D - Balkan statükosunun aleyhinde zanno
lunan Husyaya: karşı Balkan statükosunun le. 
hinde olduğunu ısrarla iddia eden bir Italya 
peyda olmuştur. Bir akın yapmak istemedii;ini 
söyliyen Bedinin zararına mı? 

Daha çok şeyler gösterilebilir. Bu kadarını 
yeter görelim. 

Bütün bunlar Bedinin, Rusyayı gaileden gai. 
leye sürüklemek ve körüklemek ideallerınin ta
hakkuk etmediğine mi delildir, tahakkuk etti-
•• "? 
gını:ı mı. 

Fskat Berlin, ananevi mediyokritesi icabı 
hiç birini müsbet görememiş ve ınlisbet 

idare edememiştir. 
lşleri altüst eden ne Ankaradır, ne Moskova

dır, ne Londradır, ne Romadır, ne de Paris. 
Her şeyi çorbaya döndüren bizzat Berlindir. 

Ne diye şimdi yaygara edip duruyor? Sunun da 
ifadesi zor değil: 

I - Berlin, Viyanayı ilhak etti. Yüzde yi.ız 
Alman kanından olan bir mıntakayı Dolf:isün, 
Şuşniğin hatırı için murabah!icı elinde kalmış. 
glinahsrz borçlu vaziyetinde bırakamazdı. Bu, 
bizim, Türkiyeyi Damat Feritler elinde bmıkı
şumz gibi pek ağır bir şey olurdu. J<~traf buna 
sadece kızdı. O kadar. Yalnız Mo.skova kızmadı, 
ve itidall~ düşündü. Çünkü yeniden silahlanma 

Ye Rur havzası patırtılarındanberi l\foskova
aikkatini Berline vermişti: Yeni bir Almanya 
teşekkül etmek üzeredir, bunun birinci hedefi 
şüphesiz ben'im. Müstemleke davası sonunl:U 
planda kalır. 

Derken Çekoslovakya istilası. 
Herkes hukuku düvel bakımından bağmp 

durdu. Fakat Moskova itidalini ve dikkatini bir 
kaç misJi arttırdı. Sovyet milli menfaatleri ve 
meseleler: bakımlarından ... 

Derken Polonya işgali başladı. 
Berlınin en bellibaşlı hatası 'Juradadır Bir ko

ca tanpon Polonya durup dururken yeni baştan 
ve milH gayelerine muhalif olar::ık Rusya ile 
toprak kClmşusu oluyordu. Berlin ganclı ki. bir 
.M.ol~tof - Ribbentrop anlaşmasile Moskova alda 
nacaktır. 

Sonra olanlar belli: Bertin, Polony·mın şark 

hudutlarma yanaşmadan Moskova Polonyanın 
yarısına yürüdü. 
Mnskovanın bu ihtiyatlı ve zeki hareketine 

en birinci sebep Berlin _ Memel hadisesidir. Ce
nuptan A''usturya, Çekoslovakya. Şarktan Po
lonya. Şimalden Memel. Bunlardan sonra? 

Bunlardan sonra Şarki Baltıktaki küçük dev
letler g-elecek. 

Onlardan sonra da "Almanyanın Tia1tık haki
m~ycı.i,. sigorta edilecek. 

Baltık hakimiyetinin arkasından Baltı!{ dev
letlerı üzerinde fiili şekilde müessir ve amir ol
mak kudreti takip edecek. 

M cı.skova atik ve pratik davrandı. Uzak 
Şarkta bir diplomatik mütareke akdetti: 

Garp cephesinin dışında kaldı. Türkiye ile ko
nnşmıya başlııdı. Her taraftan karşılıkh bir em. 
niyet vaziyeti alınca esas ve ·ma rakip sa~d:ğı 

Bc>rlini Baltıktan büsbütün ber!araf ~tmiye ko
yuldu. Litvanyadan başladı. Finlandaya da.. 
yandı ;\1uvaffak olursa Şimali Isveç - Norvec;
ten devam edip Amsterdama kadar çevreliye
cek. O zaman Berlin ne olacak? 

Bütün dünya inanmalıdır ki bugün, Berlin; 
ne bulunmaz ekmeği tereyağı düşünüyor, ne a~ 
şılmaı. Majinoyu düşünüyor. ne inilmez Bal
kanları düşünüyor. ne sendelemP.z muazzam 
Britanya donanmasını düşünüyor. 
Hayır, bunları düşünmüyor. 

Berlin, yalnız ve yalnız pençelenmiş olan ne-
fes borusunu düşünüyor. 

BerHnin nefes borusu Baltıktrr. 
Bu boruyu sık boğaz eden Moskovadır. 
Berlin Moskovayr ve Moskovanın Battıktan 

uzaklaşmasını ve bir Kordelii - Polonya kurma
sını düşimüyor. 

For~ Ribbentropun imzaladığı tantanalı kağıt, 
cemileli nutuklar, sarsılmaz anlaşma teminatı 
filan, on dokuzuncu, hatta yüz doksanıncı plan
da kalmıştır. 

Şimdi, Alman matbuatının ve D. N. B. Ajan. 
sının So\ı·etlerle aramıza kundak koyuşlarının 
sebeplerı anlaşıldı mı? Ve bunların memleket.ıe
ri hesc:bma çalışmaları bir hak değil midir? 

Fakat Türkiye devleti ve Türkiye efkarı u. 
mumıyes1 soğukkanlılığını, aklıselimini, ve 
mantıklı muhakemesini muhafaza <?tmektedir. 

Dahası var: Onu da gelecek vazunızda izaha 
çaJişacağız. 

(Bir Tek Sahne) 
( ' Işıklı bir duman gibi döne 

döne Knidos'a gelip durdum. Bt>m
beyaz bir heykel olarak oraya di
kildim.,, 

·, 

Ha.kim, azalar, müddeium-umi 
yerlerini almışlardır. 

Maznun: Afrodit 
Suç ortağı: Nasuhi Baydar 
Dava vekili: Halikarnas Ba-

lıkçısı. 

HAKİM: (Maznuna ayağa 
kalkmasını işaret eder) Senin a
dın ne? 

AFRODİT: - "Ben bir Şarklı i. 
laheyim. Asuriler bana İştal da de. 
diler. Finikeliler bana: "Ashtoretlı, 
Ashtoreth,, 

Diye yalvardılar. Suriyede adnn 
Atargatisti. Babilliler ise Melita, 
diye taparlardı. İnsan, insan olalı 
ve daha evvelleri, hep var idim. 
Ben Astarte'yim. En derin hücre. 
nizde, her atomda kaynayan hayat 
kaynağıyım . • Bana hazan Havva 
dediler. Bazan Meryem, dediler. 
Cilhera, dediler, beni Kypris, diye 
çağırdılar. Ben asıl Knid'de, in
sanlığın ve kadının dosdoğru ve 
tertemiz enstekt'i olduğumu gös
terdim. Ben Knid'in Afroditiyim.,, 

HAKİM: - Nerenin Afroditi o-

1 IF'ANTIE:ZI 1 \.._________ ·----·--·-./ 
Afrodit Mahkemede 

tursan ol, seni insanların kötü his. 
!erini tahrikle itham ediyorlar. 
AFRODİT: - "Seni, ben doğur. 

dum. Elverir ki, seni doğurayım. 

Yeryüziine bir yeni kafa getire. 
yim. Doğururken ölmeğe bile razı 
idim. Praksitel bana kanat takma
dı. Çünkü ben mali hiilyadan me
laike veya gulam değil, fakat bu 
dünyanın taşrndan, toprağından, 

maddesinden yapdma bir kadı. 
nım. Ve yeryüziie acı ile beyin do
ğuran anayım. İşte sana ilkönc:e 
anne şeklinde göriindiim. Bu dün
yaya gözlerini açtığın zaman, ben 
sana giilümsedim. İşte ben, bu gü. 
zclliğimle seni bağrımda, kendim
le, kanımla besledim. Ve sonrada 
sana koynumda sütümü emzirdim. 
Üzerine sevgi ile titriyen, sana sü. 
tünü veren, üzerine eğilip sana 
gülümseyen, layemut güzellik be
nim.,, 

HAKİM: - Sana fahişe imişsin 
diyorlar. 
AFRODİT: - "İnsanlar evvelce 

beni bir ay ilahesi diye tanırlardı. 
Onun için burada sana eski ışığım
la parlıyorum. Tarih başlama7.dan 
evvel bile beni Şark, otlara. ağaç. 
lara, can verici, hayat ve hareket 
bağışlayıcı, diye severdi. Beni He. 
lenler, AfrodJt diye, enginin kö. 
püklerinden yarattılar. İlkönce ha
na yeşil derinliklerin mabudu olan 
Posidon taptı. Şarktan geldiğim i. 
çin evvela Cythera da bana mabet. 
ler kurdular. Sonra Finikeliler E
gede uçuşan yelkenlilerile beni Gi. 
ride getirdiler. Yunanistana vardı. 
ğım zaman, hayatı hayat eden ne 
varsa, ben o idim. Ve onun i~in, 
sevgi ve güzellik ilahesi oldum. 

Bir gün geldi güzelliğimle Prak. 
sitel (1) in beyninde parlıyan ha
yal oldum. 

HAKil\1: - Ben sana, nereden 
geldiğini, nerede durduğunu sor. 
nıuyorum. Sana fahişe diyorlar. 

AFRODİT: (Gülümser) - "Bt>n 
bir an geldi ki, sevdiğin kadmın 

gözlerinde parladım. Dudakların

dan sana gülümsedim. Bittabi ba
kışımı, gülüşümü görünce; beni a. 
ya, yıldıza, denizlere benzettin. Sa. 
na gül•n, bakan varlıktı. Eğe.r o 
an bir avuç toz olaydım, beni se
ma\•ata savurur, kehkeşanlar yR
ratırdın. Çünkü ben senin gözün. 
de, bütiin insaniyeti temsil ediyor
dum. Bana doğru uzattığın kolla. 
nna, biitiin güzellikleri, kainatları 
serlyordum. İşte bu sebepten .U
roditim. 

Bir tiuret metaı imişim gibi, a. 
Jım satım piyasasında bana da pil. 

raca bir kıymet biçtiler. nurdu .. 
ğum yerden devrilmeseydim, var
lığın en güzeli, ve en temiz bir :şe. 
yi olarak kalırdım. Baloda ve sa. 
londa henüz çocukluktan çıkma. 

(Devamı 6 mcıda) 
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ra~z.ıutm 
Acaba H.~2 . >cı 

Doğru mu? 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

S ulh zamanında, her fert veya 
zümre fikirlerini yaymak için 

propaganda silahına müracaat eder. 
Çünkü cemiyetlerin içinden ve ihti
yaçlardan doğan fikirler, yalnız ilinı 
kitaplarında kaldığı müddetçe, aka
demik bir miinakaşa mevzuu ol. 
maktan ileriye geçemez. Halk kütle
lerinin ve zümrelerinin menfaatlc:~ri

ne terciiman olan fikirleri bu kütle. 
lere yaymak, onlara ihtiyaçlarının 

ifadesi olan bu fikirleri müdafaa im. 
kanını vermek zaruridir. Fakat bu 
fikirleri yaymak için yapılan teşeb
büse. adi. bayağı bir reklam kokusu 
verdiniz mi, bu fikirle o güne karlar 
alakası olmıyan kimse. bunu hemen 
elinden atar. 

- Propaganda. 

Der. Fertlerin, bilhassa erkan U · 

mumiye, diye mevhum bir kuvvete 
inananların, kendilerini propaganda
dan korumak insiyakı kuvvetlidir. 
Onlar, hadiseleri ve fikirleri bitaraf 
bir görüşle veren bir miirşit ararlar. 
Fakat her fikrin, hatta ilim sahasın. 
da dahi muzaffer olmak için kullan. 
dığı silah, fikri yaymak için kullan
dığı vasıta, propaganda olduğunu bil. 
mez. 

Sulh zamanlarında bu propa • 
gandanın üzerine ipekli bir frak, ha. 
şına bir silindir geçirmek, onun asıl 
mahiyetini saklayıp, bitaraf bir cen
tilmen gibi onu mekteplerde, halk 
konferans salonlarında, gazete idare. 
hanelerinde, ajanslarda dolaştırmak 

miimkiindür. Hatta hazan fikri ya. 
yan dahi hangi propagandaya alet 
olduğunun farkına varmaz. 

Fakat harp zamanında propagan. 
da, iistündcn frağını, başından silin
dirini atar, Hazreti Adem gibi bir 
incir yaprağiyle örtüni.ip, insanların 

arasına girer, bu çıplak vücudiinii 
saklamıya dahi lüzum görmeden ha. 
kikatleri yayan bir misyoner. bir ra. 
hip gibi haçlı bir cihat açar. 

İnsanlann harp psikosundan, ümit 
verici, kurtarıcı, sevindirici bir ha
bere iştiyakından ve zaafından isti· 
fade ederek, be3-inlerin içine girer. 
hakikatim, diye dikilip durur. 

Sulh zamanında propagandadan 
sakınanların, bu çırçıplak propagan. 
daya nasıl teslim olduklarım anla. 
mak gi.iç değildir. Çünkü hakikatin 
daima tepeden ve itimat ettikleri 
membalardan geldiğini sanırlar. Ha. 
kikatin kendi aralarında ve kendi ih
ti~· aç]arında, kendi şuurlarında saklı 
olduğunu ve ancak bu şuurla hare. 
ket ettikleri zaman şahsiyetlerini, 

frak1ı ve silindirli, incir yapraklı 
propagandacıdan kurtaracaklarını 

bilmezler. 

Şimdi radyolar, gazet<"ler, ajans 
handislcri başlarından silindiri. üst. 
lerinden frakları, hatta incir y;tpra
ğını bile fırlatıp attılar ... Yalan, ha. 

kikatin muhayyel tacını ba•ana gc. 
çirdi, dimağları kendi zehirh·le ynk· 
mak için bütün modern \'asıtalardaıı 
istifade ederek, insanın kafasındaki 

düşünüş mekanizmasını yanlı~ isti
kametlere sevketmek için elinden ne 
gelirse yapıyor. 

Za\'allı halk ki.itlcleri de, hadi .. ele. 
rin içyüzünü görmek için bu, gözle· 
rine takılan adeseden hadiselere b3k.. 
tılar mı, içinden çıkamıyor, mutlak 
bir cehalet ve bulut arkasmdan haki. 
kate ulaşmıya çalışıyorlar ..• 

Hakikati beyhude aramayınız ... 
Majino veya Zigfrid hattı yarılmadan 
evvel, hakikatin Majinosu yarıldı ve 
propagancJa e11ndeki kılıçla, iilkelere 
bakim oldu. Şimdi, altın tastan size 
içirdiği, yalanın zchiridir. Hakikate 
ulaşamazsanız, ancak hadiseleri önii. 
nüze serdikleri zaman kolay ko1ay 
teslim olmamak için bir defa: 

- Acaba doğru mu? 
Sualini sorunuz... Bu karanlık 

diinyada şuunııııuza tutacak başka 
bir ısık kalmadı. 

Taksim Gazinosu Açılıyor 
Takriben 300 bin lira sarfile ya

pılmış olan Taksim gazinosunun i
daresini üzerine almak iizere şimdi
lik bir şirket kurulmuştur. Yeni ga. 
zino yılbaşı gecesinde verilecek bir 
balo ile açılacaktır. 



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

6 

ı······ ................................ . 
f Arabistanda. 
f Tanıdığım Tipler 
t..... ...................................... . 

Yazan: KANDEMiR , 'N ... o. 12 

Katil Hamdi 
/ Yaşayabiliyorum. Hiç bir iş 
görmeden, çalışmadan çabalama
dan, köşklerim, villalarım, hizmet. 
çilerim, aşçılarını. otomobillerim 
ortasında bir lord gibi yaşayın gi_ 
diyorum. 

- Nasıl? 

- Türk olan babası ölüne":, Er-
meni anasının yanında kalmı~ zen. 
gin bir kızla evlendim .. 

- Onları da böyle mi aldattın? 
- Anasını evet, fakat kızı, ka-

nın henüz işin bu şeklini bilmıyor. 
Beni kendi halinde bir tacir sanı. 
yor. Belki şüpheleniyor. Ar cak biz 
anasile, "üç Türk m~busa kaı.,Ji 

olduğumu,, ondan gizlemiye ka. 
rar verdik. Böyle südp gidiyor. 

- Bir lokma ekmek içi ı herke
si bu şekilde aldatacağına doğruyu 
söyleyip, çalışıp kazanamaz mı i. 
din? 

Tekrar yüzü sarardı, başını eğ
di, ellerini kavuşturdu: 

-Affediniz beyim, dedi. yur. 
dumdan cüda düşünce insanlıktan 
çıktım, hayvanlaştım. "Ke~ki kPç
masaydım, keşki Adana hapishane
sinde çürüseydim, darağacında can 
verseydim,, deyip durd'.ırn. Ha.la da 
diyorum, fakat bir türlü gidip tes
lim olamıyorum. Son neiesime ka
dar çekmek. inim inim in1eroekmiş 
nasibim ... 

Hurma ve sinek diyarı D:ıra da 
biribirimizden ayrıldık. 

Heybeliadalı bir Ru:n.un işlettiği 
istasyon büfesinde beni Dürziler a. 
rasına götürecek otomobili bekli _ 
yordum. 

On beş dakika geçmede·1 kapı
da, yepyeni bir araba durcu ve i
çinden atlıyan maşlahlı, agelli kefi. 
yeli, ipek entarili ve altın ha!lçedi 
biri ilerliyerek karşıma geldi ve 
bana türkçe hitap etti: 

- Buyurunuz beydPndi, otomo
bilim emrinize amadedir! 

Bu Hamdi idi. 

- Teşekkür ederim, garson ar:ı.. 
ba çağırmıya gitti, fakat bu kılık, 
kıyafet ne böyle? 

-Ben onu yoldan çevirdim. Be
nimki kadar müke::nmelini buıa • 
mazsınız burada. 

Ve masanın üzerbde duran el 
çantamı alarak ilerliyordu. 
-Rica ederim, reddetmeyiniz, te

nezzül buyurunuz ..• 
O bir emri vaki ihdas etmek ar. 

rusile çoktan kapıdan çıkmış ve 
direksiyonun başına geçmişti. 

Büfe sahibi karısile beraber ya. 
nıbaşımda duruyor: 

- Hamdi Bey iyi adıımd•r. Bü
tün Dürziler onu sevP.rler, bıbnt>m 
ama çok rahat gidersiniz onu!'! oto. 
mobilinde .. Diyordu. 

- Fakat bir katil, hem de üç 
mebus katili imiş ... 

Heybelili ihtiyar eller!:ıi uğuş • 
turarak bir kahkaha ::ı:ıl:.verdi: 

- Kim demiş bunu d. beyim .. Ya. 
lan söylemişler size, be:-ı kendi ağ. 
zından dinledim. İzmir bozgunun
da General Trikopisi yakdlayıp 
Mustafa Kemal Paşaya teslim ed.-n, 
ondan sonra da Yunanlıları Bursa. 
dan atıp oraya Türk bayrağını <,e
ken odur. Babayiğit bir adamdır, 
biz kendisini çok severiz. 

- Eh, buralarda ne işi var? 
- Büyük dedesi Murat Pa§adan 

kalan çütlikleri, emlaki idare ~di
yor. 

Hayret içinde kalmış ve yahn 
dolanla geçinip giden bu adamı bi.. 
raz daha iyi tanıyabilmek için, faz
la bekletmeyip otomobile gir~ 
tim. 

Yolda fazla sabrederued;m:· 
-Trikopisi yakalayan. Bursaya 

Türk bayrağını çeken de . meğE r 
sen mişsin? 

- Büfeci mi yumurtladı? I.:ıc : 
dim ya size, yerine göre ycı!an söy. 
lemesem yaşayamam burala;:d:ı 

ben ... 
- Yerinde yalan bu mu? Tür ki .. 

yeden kaçmış bir ... 
Hemen sözümü kesti: - . - Bu vaktile Heybeliye yer.t'ş-

miş bir Karamanlının oğludur ki, 

. 
kırk sene evvel oradm ayr11mJ~, 
Daraya gelmiştir. Yunanlıl:ırm A
nadolu macerasını hiç hoş gcr:n<.>z. 

- Peki sağa sola uydurduklarını 
aradan zaman geçince tekrar na!>ıl 
hatırlıyabiliyorsun da bL." daha ya
lancı çıkmıyorsun? 

- Ben bir kere sö1lerim. Ondan 
sonraki karşılaşmalarımd'l ses çı. 
karmam. Kendileri hat·rfatırlarsa 

devam ederim. Ne çar~~ u m~mfo_ 
kette halkın hoşuna ~ld~cek şeyle
ri hesaplıyarak kendi!li Hare edP. 
mezse insan·perişan Jlur. Bakınız, 
demin bu kılık, kıyafet ne! D~miş
tiniz. Onun da ehemıniye~i yok 
mu? Kimsenin gözüne ba.tmamalr. 
yım. Ben Beyrutta şapka, ş.lmda 

fes, buralarda da Ağal kefiye gı. 
yerim. 

Cebelidüruz hüktimetinln P.lE'T -

kezi Sueydaya yaklaşırken: 
- Sizden bir istirhamım var, 

dedi, Atraş Paşa ile görü~ürken sa
kın benim yalanlarımı m~yclana çı 
karmaymız. 

Başka söyliyecek bir ş~y bula • 
mıyarak: 

- İnşallah, diyebilrliın~ 
Ve bir saat sonra. bir sürü laf a

rasında oyalanıp giderken mE.shur 
Dürzi Reisi Sultan Pa~a Elatra~, 
bana soruvermişti: 

- Hamdi Beyi eskiden tanırsınız 
tabii? 

- Hayır. dedim, burada gördüm, 
biraz evvel yolda tanıştık. 

- Nasıl olur, dedi. Bu kadar 
meşhur bir Türkü ... 

Bu bahsi bir başka istikamete 
çevirmek emelile söziinü kestim: 

- Siz onu nasıl bilfr, nasıl tanır
sınız ya paşa? 

- Mustafa Kemal Paşanın erk 
samimi dostu. mücadele ark1da
şı ve kurtarıcısı .. 

Beynim atm1ştı. Asab!yetle yum
ruklarımı sıkarak: 

- Ne diyorsunuz pac:a .. Kurt.:ı. 
ncısı mı? Sakm bunu bir d3.lıa tek
rar etmeyiniz! 

Sultan Paşa kaç yıldır inandığı 
bir hakikate ilk defa isyan ed.liş 
karşısında hayret içinde kalmı~ ve 
bana bilmediğim bir sırrı öğretlnek 
hevesini yenememişti. 

- Niçin sinirlendiniz? Mu~tafa 
Kemal Paşaya suikast yapmak. 1s
tiyen üç nankör meblbll bir nam. 
lede yere seren Hamdi Bey d~·~il 
midir ? 

- Yalan! Diye bağı:dını. 
- Nasıl olu ya bey'i 
Paşanın biraz geri3İnde, cllcril~ 

kılıcına abanarak, o ana kadar ses
. siz sadasız oturan Dılrzi şeyhı scize 
karışmak lüzumunu duynıızitu. 

- Biz hepimiz 'ln~, böyle bir . 
kahramanlık göstererek dünynn:n 
en büyük adamını ölümden kurtar. 
dığı için çok severdik. 

-Bu işi yapan adamın buralar
da ne aradığını sormak aklınıza gel 
medi mi hiç? 
Paşa sükunetle cevap verdi: 

- Doğrusunu isters~niz ilk za.. 
manlarda biraz şüphı:?lendik, acoba 
buralarda politika oyunları oyna.. 
mıya gelmiş biri midir, diye. B:r 

• müddet sonra gördük ki etliye süt-
lüye karıştığı yok .. Nihayet bir g~'ın 
kendi ağzından öğrendik ki, yıllar
la slirmüş çetin mücadele-crl<? yo. 
rulmuş olan bu adam, eskidenberi 
sevdiği bir kızı aramak kin bura
lara gelmiş, onu bulmuş -,e yeni 
bir yuva kurmuştur. 

Odaya bir ,sessizlik çökmüştü. t. 
ki Dürzi büyüğü konuşmamı bek
liyerek yüzüme bakıyorlardı. 

_ Eğer, dedim, bu sahte kahra. 
man baştan aşağı uydurduğu va. 
kalarm içine Mustafa Kemal Paşa
nın ve diğer büyüklerimizin isim. 
lerini karıştırmamış ve bunlara 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
üç Türk mebusunu öldürmek gibi 
iğrenç saçmaları da k.a.tınnmı5 ol. 
saydı, neme gerek, bın~tırdım ıste
diği gibi atsın tutsun. Fakat bu a
dam Türkiyeden uzakta kalmış bu 
muhitte meydanı boş bularak sa
vurduğu palavralara Türk milleti-

Afrodit '--- ~ 
Mahkemede 

(Başı 5 incide) 
mış dekoI!eli kıza, seksenlik mil
rıauerin elleri, kollan, sinek kap. 
maga hazırlanan örümceğin ma. 
temli bacakları gibi titremeseydi, 
sulanan ağzından sarkan salyası, 

fraknrnnı beyaz plastronuna, öküz 
salyası gibi akmasaydı, kendim
den ve gövdemden utanacak neyinı 
vardı? Bu manzaraları, büyük şe
hirlerin sefahat mahallerinde gö
ren gençliğin başrndan, hangi üni. 
versite, hangi tahsil silebilir?,, 
HAKİM: - Sadetden harice çı. 

kıyorsunuz. Ben size bunlan sor
muyorum. 

AFRODİT: - Bütün bunlar. su
aIJerinizin cevaplarıdır. "Ben o 
mezbelede öğrenilen sırrı, insanla
ra giizeJlikle, ışıkla .ve sevgi ile an. 
]attım. İnsanlara güzellik, ve te
mizlik duygusunu verdim. Bu srra
larda bana bir de Sex appeal vasfı 
taktllar. Yaradılış boşluğu sev. 
mez, insanlar yalnız para ile uğ. 
raşan boş kafaları bittabi sex ap
peal ile doldurdular. Bu yolda 
propaganda ile peyce de para top. 
ladalar. İnsaı:ıların burnunun şek
lini, dudağının rengini, kirpikleri
nin durumunu, iist, haş ve yüzleri.. 
nin nasıl olması lazim geldiğini, 
şimdi ancak gözü kaparozda olan 
ticari müesseseler tayin ediyorlar. 
Halbuki, benim giizclliğimi, ı>:özü 

Jıiç te para da değil, fakat giizel. 
likte olan bir sanatkar yarattı. 
"Giizel insan böyle olacaktır. Ma
demki ben güzel insanı tasavvur 
ettim, bu giizel insana ulaşddı,, 

dedi. Ben güzelliğin Afroditiyim. 
Para ile satın alınan sex appeal'in 
Afroditi değil.,, 

HAKİM: - Başka bir diyeceğin 
yok mu? 

AFSODİT: (Hayır makamında 
başını salJar). 

Ilakim, avukata işaret eder: 
- Miidafaaruzı yapacak mısı

nız? 

Halikarnas Balıkçısı: - Afro<li. 
te müdafaasını ben ezberlettim. 
Ba~ka bir şey ilave edecek değilim. 
Yalnrz. şu Gardenbarda, vesair ga
zinolarda oynayan çıplak kadınla. 
rın bu maznun sandalyasına otur. 
tulmayrp ta, Afroditin niçin maz. 
nun mcvkiinde konuştuğunu sora
bilir mi;vim? 

HAKi~ı: - Burası mahkeme. 
dir. Sual sorulmaz. Sadece sualle. 
re cevap verilir .•. 

Hıılikarnas Balıkçısı boynunu 
büker, oturur. 

HAKİM': - (Nasuhi Baydara) 
Si7.İn bir di~·eceğiniz var mı? 

Nasuhi Bayd r: - Güzelliği, 
sanat eserini bu maznun sandalya. 
sında gördiiğiime mütcessifim. Fa. 
kııt Afrodit suclu ise, bu suca isti. , ~ . 
rak ettiğim için, onunla beraber 
cezama da razıyım. 

IIAKİ:U: - Mahkeme icabını 
miinaka~a edecektir . .::ı:ararı yarın 
tebliğ edeceğiz. 

(Afrodit, Halikarnas Balıkçısı
nın kolları arasında, diğer suclu 
ile beraber mahkemeden çıkarl~r.) 

(1) Praksitel, Afroditin heykeli. 
ni yapan sanatkar. 

nin mukaddesatı arasma g~çmiş i. 
simleri de karıştırmak cürctini, ce
saretini ve hamaka Linı göstermiş. 
tir. Binaenaleh, size, b!.l Hamdinin 
Adanada bir kasap çınğmı öJd;ir. 
düğü için adaletin pençesinden 
kurtulmak kaygusile buralara geL 
miş bayağı bir katilden 1-ıaşka bh 
şey olmadığını bildirme< isterim. 

Biribirlerinin yüzüne merak, hay 
ret ve şaşkınlıkla bak.ıkala·.ı Dür
zi büyükleri birer 13.~nvle .. ~ek • 
mekten başka söyliye~ek söz bula. 
mamışlardL 

Bir kış ve bahar ~eçmiı, yazın 
Akdeniz kıyılarını yakıp kavurdu. 
ğu bir ağustos günü. Kudüs konso
los vekilimiz İnsan Tunalı ile cad. 
delerinde nazi zulmünden kaçmış 
Yahudi kafilelerinin dolaşt:ğı Te
lavive gitmiştik. Plajın üstünıieki 
büyük gazinoda bulabi!diğimiz boş 
bir masaya yaklaşırken, karşıda, 

köşeye büzülmüş, ban3 dikkatle, 
gülümsiyerek bakan onu, Hamdiyi 
gördüm. • 

Ayaklarım, gayri ihtiyari o tara
fa doğru atıldı: 

(Devamı var) 
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Alman Propagandası 
Ve istihbarat Teşkilatı 

Nasıl Çalışıyor? 
(Başı 1 incide) 

etmek, yerli nazileri merkezle tema
sa geçirmek. Bunlarla görüşmeler ne
ticesinde memleket hakkında öğren. 
diklerini rapor halinde merkeze biL 
dirmek. 

İstanbul, Ankara ve İzmirde ecne
bi dilinde kitap, gazete ve mecmua 
satan yerlerde dolaşarak 'fürk ve ec. 
nebi bütün okuyucuların ne gibi e
serler okuduklarını ve temayüllerini 
tesbit etmek ve buralarda nazizme 
sempatik kimseler elde etmek. 

İstanbuldaki Teşkil:lt 

İstanbulc!aki teşkilat daha geniştir, 
faaliyet tarzı daha mütenevvidlr. 

İstanbulda propaganda ve istihbar 
işlerile meşgul olan müesse.seler şun.. 
lardır: Totonya klübü, Alman kilise
si, D. N. B. ajansı, Türkişe Post ga. 
zetesi, bar ve birahaneler. 

Totonya klübü Alman mahaUi teş. 
kilatının merkezidir. Alman ve nazi 
dostları olan Türkler burada verilen 
müsamerelere, balolara. eğlencelere 
davet olunur. Türk muhitlerin0 gir
mek hususunda burada tesis edilen 
dost] uklardan istifade edilir. 

Alman kilisesinin vazifesi, Alman 
hizmetçi ve mürebbiyeler vas1tasile 
Türk evlerine sokulmak, bilhassa mü 
him mevki sahibi kimselerin mah
remlerine girerek devlet esrarını öğ. 
renmektir. Türkiyede bulunan bütün 
Alman hizmetçi ve mürebbiyeleri bu 
müessese temin eder. Mürebbiye ve 
hizmetçilerin vazifesi girdikleri ev
lerde hizmet değil, bulundukları mu
hitlerde Almanya hesabına maltimııt 
toplamaktır. 

D. N. B. ajansı ve Alman resmi is
tihbarat bürosu, matbuatı ve l\ lman 
emellerine müsait bulduğu yerli un. 
surları bol materyel ile besliyerek 
faaliyetlerini kolaylaştırmak; mat. 
buatın gafil unsurlarını bedava ma~ 
kaleler, siyasi, iktısadi. hatta edebi 
küçük haberlerle avlamağa çalışmak; 
bazı münevverleri eserlerini alman. 

caya tercüme ettirmek bahanesile el
de etmeğe gayret etmek gibi faaliyeL 
lerile maruftur. Hergün matbuata, 
ticarethane ve evlere gönderilen pro. 
paganda evrakının çıktığı yer bur~sı
dır. 

Türkişe Post gazetesi. Alman istih
barat servisinin resmi neşir vasıtası_ 
dır. Almanyaya sempatik muharrir
lerin yazıları bu gazete tarafından 

iktıbas olunur ve Alman davasını 

müdafaa için neşriyat yapar. 
İstanbuldaki Alman birahaneleri 

de birer istihbar merkezidir. Bu. 
rada çalışan Almanlar istihbarat ser. 
visinin emrinde çalışan birer memur. 
dur. Masalar arasında dolaşırken L 
şittiklerini, geveze müşterilerden 

öğrendiklerini merkeze bildirmek 
vazifeleridir. 

Uyanık Bulunmalıyız 
Hulasa memleketin her tarafında, 

evlerimize kadar sokulan geniş bir 
Alman propaganda ve istihbar teşki
latı mevcuttur. 

Bu ifşaatı yapmaktan maksadımız 
Türk vatandaşlarını bu teşkilattan 

haberdar etmek, onları ikaz ederek 
uyanık bulunmalarına yardım et. 
mektir. 

Çalı:ştığınız yerlerde, evinizde, dost 
ve akrabalarınız arasında rastgeldi
ğiniz veya tamştığınız Almanlarla 
konuşurken dikkatli ve uyanık olu. 
nuz. Onlarla memleket ve dünya me. 
selelerini konuşmaktan içtinap edi. 
niz. Ağzınızdan kaçan bir kelime ya.. 
hancılara memleketin bir sırrını öğ. 
retebilir. 

• 
Türkişe Posta Cevap 

Alman propagandasının İstanbul. 
da ki resmi neşir vas~tası olan Türkişe 
Post gazetesi Tan'ın bu neşriyatından 
müteessir olarak efkarı umumiyeye 
bazı izahat vermek lüzumunu duy. 
m~ş ve TAN'a tekrar hücum etmek 
cesaretini göstermiştir. Ona da ceva. 
bımızı yarın vereceğiz. 

Ruslar Petsamo'yu 
Bombardıman Ettiler 

(Başl 1 incid<ı) 

ler verdiklerini, yollara torpil döke
rek ve geçit yerlerini tahrip edı::rek, 
çekildiklerini bildiryorlar. 

Petsamo limanı m::ı.y!nlerde11 ta
mamile tathir edilmiştL.-. Sovyetler, 
Salmi Jaervi'yi aştıktan sonra Lato. 
ja'ya yaklaşmıya ba§lamı~!ardır. Fin
landalıların müdaf:ıat hatlarınm 

Kexholm civarında old;ığu rivayet 
edilmektedir. 

Karelia' daki Jİddetli muharebe 
Cenuptaki muhanbelere gelince. 

Ruslar Karclia'da Mannerheim mü
dafaa hattını yardıklarını bildi.riyor
lar. Fakat, Fin tebliğleri bu cephede 
her taarruzun püskürti.ildüğüni.i. ve 
Rusların ağır zayiata uğratıldıkları
nı bildirmektedir. Bu arada yeniden 
üç Sovyet tayyaresi düşürüldüğü ha. 
ber veriliyor. Karelia'daki Finlanda 
ordusu, Mannerhaym hattındaki bü
tün mevzilerini 32 kilometre dednli. 
ğinde takviye etmiştir. İki taraf kuv
vetleri arasında, önümüzdeki günler
de Kareli berzahında şiddetli ve ka. 
ti muharebeler vukua geleceği söy. 
lenmektedir. 

Bir Helsinki telgrafında, Kareli
deki ilk Fin müdafaa hatlarının ağır 
topçu ateşine maruz kaldığı, Rusla
rm gazlı obüsler kullandıkları, buna 
rağmen, bütün hücumların tardediL 
diği ve yeniden bir zırhlı tren ve bir 
çok tank tahrip olunduğu bildirili_ 
yor. 

hakkındaki tebliği şudur. · · · · • · 
Murmansk istikametinde: il kanunuev

veldc Sovyet kıtalnrı Petsamo'nun 50 ki
lometre cenubunda bulunan istinat nokta
larını ve mukavemet merkezlerini tahrip 
ile meşgul olmuştur. Petsamo limanı ma
yinlerden tamamile temizlenmiştir. 

Petrozavodsk istikametinde: Sovyet kı

taatı hududun garbında 70 - eo kilometre 

ilerlemiştir. Sumusalmi kasabasını !şgııl -eden Sovyet kıtaatı Kivelakure istikame-
tinde ilerlemektedir. 

Kareli berzahında Sovyet kıtaatı Fln15.n
dıılıl:ırın esas mii<lafaa hattını Tarpaleen
joki nehri mınt:"lkasında yardıktan soma 
muharebe ederek Keksolm fatikametinde 
llerlemcktedir. 

Di :er tnr:"lftan FinlAnda umumi karar
githının tebliği de şudur: 

"Düşman Kareli berzahında Taipola 
nehri civarında taarruzlarına devam et
mişse de bütün taarruzları püskürtülmüş
tür. Deniz fanliyeti fevkalade olmuştur. 
Diişman tayyareleri Laskola ve Lartisla 
köylerile Valani ve Mantsi adalarını bom
bardıman etmiştir. Hasar azdır. Suistame 
köyünde shi11eri mitralyöz atesine tutmuş
tur. Finlinda tayyareleri, kesif hareketle
rinde bulunmuş ve düşm9n kamplarını 

bombardıman etmiştir. Hava dafi batar
yalarımız üç Sovyct tayyaresini düşürmüş
tür." 

• 
Finlanda, Sovyet ablokası karşı

sında İsveçle olan hava ve deniz 
münakalatmı Vontni körfezinin şi~ 
mal mıntakas1 yoluyla takviye etmi. 
ye baslamıstır. 

Tallin, 10 (A.A.) - Estonya ile 
Finlanda arasındaki deniz münaka
latı gibi hava münakalatı ve telefon 

Finlanda deniz mıntakasında Rns muhaberatı da inkıtaa uğramıştır. 
kıtaatının ehemmiyetli mikdarda • 

tahşidatına karşı koymak üzere ye- Finlandaya Amerikan kredilerini 
ni Finlanda ihtiyat sınıfları silah al. 

kesmemek ve bu hususta açık kapı 
tına davet edilmişlerdir. . . 

B
. N h b . R • bırakmak arzusıyle, Roosevelt, Fın-

BİTARAF 
' 

Kalmanın 

CEZASI 
(Başı 1 incidel 

sından kurtulmak arzusile onların 
bu nasihatını tutarak bitaraf kalmı. 
ya çalışıyorlar. 

A vusturya öyle yutuldu. 
Çekoslovakya, ittifaklarından 

vazgeçirilerek alındı. 
Polonya, sonuna kadar bitaraf ka

lacağını iddia ettiği için haritadan 
silindi. 

Finlanda bitaraf kaldığı için bu
gün harp etmektedir. 

Şimdi Romanya ikide bir bitaraflı
ğını ilan etmekte ve hudutlarına va
ki olacak tecavüze sonuna kadar mu
kavemet edeceğini söylemektedir. 

Fakat bitaraf ve binaenaleyh par
çalanmış kaldıkları müddetçe Ho
landanın da, Romanyarun da, Ma. 
caristanın da, Yugoslavyanın da. 
Bulgaristanın da hayatı tehlikede
dir. . 

1Q39 harbinde hakim olan hak de-

ğil, kuvvettir. İstiladan kurtulmak i

çin kuvvetli olmak lazımdır. 

İstiklallerini korumak istiyen mil. 

letler iki cepheden birine girerek 

kuvvetlenmiye mecburdurlar. Aksi 

takdirde zamanı gelince yutulmıya 

mahkumdurlar. 

Almanyanın, Türkiyenin bitaraf 
kalmasında ısrar etmesinin ve İngi.. 

liz • Fransız blokuna girmesinden 

hoşlanmamasının sebebi sadece bu· 

dur. 

Küçük milletler bu devler çarpış

masında kenara çekilip seyirci kala

mazlar. Şu veya bu devin tarafını 

tutmıya mecburdurlar. 

Küçük milletler lek başlarına dev

ler harbine karışamazlar. Avrupa bir 

hayat memat mücadelesi içindedir. 

Bu büyük ve nihai kavgada istiklal

lerini kurtarmak istiyen küçük dev. 

letler ya birleşip kuvvetlenmiye ve 

yahut büyük devletlerden birine ilti
caya mecburdurlar. 

Bitaraf kalmak demek, ergeç ha· 
ritadan silinmeği göze almak demek

tir. 

Bir Fransız Romancısı Öldü 
Paris, 10 (A.A.) - Fransız şair 

ve romancılarından Gilbert des Voi

sin, 62 yaşında olduğu halde vefat 

etmiştir. Mumaileyh, iki defa Çinde 

bulunmuş ve güzel seyahat hatıraları 
yazmıştır. 

Çinde bulunduğu sırada bir çok 

manzum ve mensur şiirler de yazmış 

olan şair, Fransız akademisinin bü

yük edebiyat mükafatını kazanmıştı. 

reisi, meclis namına radyo ile bir 
nutuk söyliyerek medeni memleket
lerden yardım istemiş ve demiştir ki: 

"Biz, grp medeniyetinin ileri ka .. 
rakolunu teşkil ediyoruz. Yalnızız, va 
tanımızı, müesseselerimizi, dinimizi, 
yurdumuzu, elhasıl medeni millet .. 
lerin mukaddes tamdıkları her şeyi .. 
mizi korumak için dövüşüyoruz. Bü
tün medeni milletlerin bize müzahir 
olinalannı, yardım etmelerini isti
yoruz.'' 

Milletler Cemiyeti bugün 
toplanıyor · 

Milletler Cemiyeti asamble içti .. 
maı, yarın (bugün) yapılacaktır. 

Londradaki kanaate göre, bu toplan
tıda, Sovyetlerin taarnızu takhb e
dilecek, mütearrıza ycırdım edilme
mesi ve Finlandanın himaye ve yar
dım görmesi hakkında karar suret· 
leri.kabul edecilecektir. Ayrıca, giriş.. 
tiği taarruzdan vazgeçmesi için Rus
ya nezdinde teşebbüsler yapılması 

da karar altına alınacaktır. 
Sovyetler birliği, ancak Terjoki hii 

kumetinin Finlandayı temsil ettiğini. 
binaenaleyh, Helsinki hükumeti ta
rafından yapılan müracaatın nazarı 

itibara alınmamasını itiraz makamın
d~ ileri sürmüşse de bu itiraz nazarı 
itibara alınmamıştır. ır orveç a erme nazaran, us- A B. li · 

l Fi 1 d h
.
11 

. landaya ve Sovyetler ır ğıne kar-
arın n an anın cenup sa ı erıne . . 

k 
'h · · t kl t bb.. şı bitaraflık kanununu tatbık etmı. as er ı racı ıçın yap ı an eşe u~- . 

ler muvaffakıyetsizlikle neticelen- yecek~ır. A 

mlştir. Fınlanda yardrm istiyor 
Sovyetlerin harekat tebliği Fin parlamentosunun bugün yap-
Sovyet erkanıh;ırbiyesinin son harekat tığı toplantıyı müteakıp, parlamento 

Arjantinin yarın Milletler C0mi
yetine bir ültimatom vererek. So1/
yetler Birliğinin cemiyetten çıkar1l~ 
masını, aksi halde kendisinin cekile· 
ceğini bildireceği haber verilmekte
dir. 
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ve bütün ağrılardan ve kınkhklardan koruyacak ilaçtır. , ................................... ~ 
Yalnız 7 Gün Zarfında 

BU SAY ANI HAYRET 
1 

DEGIŞIKLIK! 

inanılacak 

,ey defiil, diyorsunuz 

BiZZAT TECRÜBE 
EDiNİZ 

ı 

Anciık bir hafta zarfında bin
lerce kadmlar, bütün buruşuk. 
luklarından kurtuldular ve bir 
çok sene gençleştirir. Alimler, 
yaş ilerledikçe buruşuklukla.. 

rın meydana geldiğini kelfet
mi§lerdir. Çünkü. ihtiyarladık.. 

ça cild bir çok kıym~tli unsur. 
lannı kaybeder.Bu Ulliurlan ia
de ediniz, çlld yeniden tazele. 
fir ve canlanır. 

İfte, Viyana Universitesi pr0-
fesöıi1 Doktor STEJSKAL'ın 

pyani hayret kelfi de budur. 
Gene hayvanlann hticeyrele
rinden istihsal ve "BIOCEL., 

p 

Bayan D. BRAMALLE, bir hafta zar. 
fında tecrübe ettiği bu yeni güzellik 
tarzı tedavinin cazip tesirinden hay
rette kaldı. 

tabir edilen cildi ihya eden bu 
kıymetli unsur timdi. pembe 
renkteki Tokalon kreminin ter
kibinde mevcuttur. 

Her akşam yatmazdan evvel 
bu kremi kullanınız. Siz uyur
ken cildinizi besleyip gençleş

tirecek ve buruşukluklannızı 

giderecektir. Ancak bir hafta 
arfında seneler:ce genç görü. 
neceksinlz. Gündüzler için yağ
sız beyaz renkteki Tokalon kre
mini kullanınız. Siyah benleri 
eritir ve açık mesamelerl ıık
laştınr. Bir kaç gün zarfında en 
sert ve en esmer bir cildi yu. 
muşa.tıp beyazlatır. 

Devlet Oemiryolları ve Limanları isletme U. idaresı ılaniarı 
Muhammen bedeli 13300 lira olan 25 adet 8 No.lu pulıometre 21-1-1140 Pazartesi 

lilnü saat 15,30 da kapalı zarf usullle Ankarada idare binasında aatuı alınacaktır. 
Bu ite girmek iste7enlerin 997.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta)'hı 

ettlll vesikaları ve tekll!lerini aynı gün saat 14,30 a kadar komla)'On reisliğine 
vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dalreslnden, Ha7da11>asa'da Te-

selUlm ve Sevk Şefliğinden datıtılacaktır. (10024) 

[
•öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM •1 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır. 

Balıkesir Ortaokullar Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 
Tahmin 

Cinai Azı Ço6u bedell Muvakkat teminatı Ekalltmenln .. kll 
Lira Lira 

Takım elbise 350 400 8800 ıno Kapalı zarf 

Balıketılr orta okuTiannın lhtt7acı olan yukarda )'aztb takim elbise on beş giln 
müddetle eksiltmeye çıkanlmLŞtır. thalesi 22 KAnunuevvel 1939 cuma l(lnü saat on 

bette Balıkesir maarif müdürUltıl odannda :rapılacaktır. 2490 numaralı kanunun 
tarifatına uygun olarak hazırlanacak teminat ve tekllfierl hlvi mektuplar ihale gü
nünde nihayet saat 14 de kadar kom\syon başkanlıtına verllmif bulunacaktır. Sart
aame ve nümunelerin her gün tğretmen okulunda g6rillebllecetl l1ln olunur. 

(10133) 

TAN 7 _ .. --_ .. - ,.-----------------
NEVROZiN 

Baı, Diş, Nezle, Grip, R9matizma. 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrdannıd derhal keser. 

icabında qünde 3 ka•• ahnablllr. __ ...... __ 
HALI L SEZER 

1 
Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası 

Muhtelif cins karyola ve divanlarla madeni möbleler fabrikanın sa.. 
lonlannda teşhir edilmekte olup evvelce olduğu gibi hiçbir yerde sa. 
tış yeri yoktur. Sirkeci Salkımsöğüt, Demirkapı caddesi No. 7 . 

._ ________ Tel: 21632 # 

Devlet Denizyolları lıletmesi 
Umum Müdürlüğü ilanları 

11 Birincikinundan 18 Birincikinuna kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacaklan nbtnnlar. 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lzmlt lıettına' 

Mudanya hattını 

Bandırma hettıu 

Karablga tıattıne 

1111 roz hettıne 

Ayvelık hattına 

lzmlr eDrat tıattına 
Mersin hattına • •• 

NOT: 

- Salı 12 de (Eıe), Peqembe 12 de (Aksu), Cumar
tesi 10 da ('Dumlupınar) ve Pazar 18 da (Ankara). 
Galata nhtunmdan. 

- Sah 18 de (Menin), Cumartesi 18 de (Antalya). 
Sirkeci nbtımındın 

- Salı, Perfmıbe ve Pazar UO da (Ufur), Tophane 
nhtımmdan. 

Pazartesi, Sah. ve Pazar 9.50 de. car.amba. 'Per
ıembe ve Cuma 15 de (Sus). Cumartesi aynca 
13,30 da (Trak), Galata nhtımmdan. 

· - Pazartnl, Carpmba ve Cuma 8.15 de (Trak). Galata 
rıhtımından. Aynca Carlamba 20 de (Anta\ya), Cu
martesi 20 de (~en). Tophane nhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Sen'ar}, Tophane nhbmın
da.n.' 
Pazar 9 da (Bursa). Tophane nhtırnmdan. 

- Çarpmba 15 de (Kemli), Cwnarted 11 de (S... 
det). Sirkeci nhtmundan. 

- Pazar 11 de (Kadet). Galata nhbmmdan. -- Sah 10 da (Çanakkale), CUma 10 da (Tırhan). Sir-
keci rıhbmındaıı. (10237) 

Vapur seferleri hakkında her HlrlQ malOmat &şalıda telefon numaralan :ra
zılı Acentelerlmlzden öğrenilebilir. 

Galata nhtımı. Limanlar Umum Galatll Bıt Acenteııoı 
Gelata • fube Acent•llll MQdürlilğQ binası altında 42382 

Sirkeci eatie Acentemtt 

Galata rıhtımı. Mmtaka .Lfman 
refsllji binuı altında 

- Sirkeci. Yolcu salonu 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 

f013S 
22740 

Okulumuz talebeleri için 7erll malı Gömlek, Farılle, Amerikandan mamOl Don. 
Corap, Mendil, Havlu, Bornoz satın almaca tından isteklilerin münakasaya esas ol
mak üzere nümune, evsaf ve fi:rat tekliflerini Yıldızda bulunan Okulum- 15-12-
138 tarihine kadar ••tlrmelerl 1l4n olunur. (10239) 

k ~~~M 
.IW1..1~L'f}ı ~ ~ ıuUJa.-.,_r-_ HER YERDE SA1}LI~ •. 

DEPOSU:GALATA, GUNRUK, 
SOKAK N'l 36 

Sahibi ve Ne,rlyat Mildflrft Ham LfttfD DÖRD'ONCO, Gazetecilik ve 
Nefrlyat T. L. Ş. BuıldıiJ yer: TAN Matbaası 

' . 

T. 1$ BANKASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

1 K R A M I Y E P .L A N 1 
Keı~deler: 1 Şubat, 1Mayıs,1 Afu,stos, 1 İkiııciteŞl'in 

tarihlerinde yapılacakt:r. 

Kumbaralı ve ku.mbarasız hesaplannda en az elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil edileceklerdir. 

.. .; 1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 
3 ,, 1000 ,, = 3000.- ,, 
8 ,, • 500 ,, c::::: 3000. - ,, 

12 
" 

250 
" = 3000.- ,, 

40 
" 

100 ,, = 4000.- ,, 
75 ,, &o ,, = 3750.- ,, 

210 ,, 25 ,, c::::: 5250. - ,, 

TürJdye ft Banbana para yatırmakla yalnız para blrlktlrmtt 
olmaz, ayni zamanda taliinlzi de denemiş olursunuz. , ....... _. .................... ... 

TÜRKiYE CUMHURiYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

ICurulut Tan1ıi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 TüPli Llraşı 

Şube ve Ajana adedi: 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
' -iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat ffankumda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf b~aplannda t>n 
u 50 lirası bulunanlara senede C defa ~ekile~ek kur'a ile aşağıdaki 

plina ıöre iknmlye datıtılacaktır. 

C Adet . .- 1.000 Liralık 4,000 Lira 
' • (' 500 • z.ooo • 
C ,. ZSt • l,000 • 

CO • 100 • C,000 • 
ıoo· • -.. • s.ooo .. 
120 • fl r • 4,800 • 
180 • ZO • 3.ZOO ., 

DIKKA T: Heaaplanndakt paraf~r bir sene fcfnde 50 liradan aşağı 
düpniyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlastyte verilecektır. 
Karalar senede C defa, 1 Eyl.U, 1 Birinciklnun, 1 Mart ve 1 Bazıraa 
tarihlerinde ~llecektlr. -



r 
Pazartesi 

11 
iLK KANUN 

1 9 l 9 

L ··:r Qo 

~~ 
' . 

T A N E V j 
İstanbul, Ankara Caddesi 102 

TELGRAF: TAN. İSTANBUL 
TELEFON: 24310. 24318. 2431! 
BEŞİNCİ YIL - N o. 1561. 

5 KURU$ GÜNLÜK SIYASi HALK GAZETESi 

\ . 

Evvelki halta Şimal denizinde bir mayine çarparak balan Terukuni Maru ismindeki Japon vapuru sulara gömülürken. 

~;, r. ~'f'Cle(j 
otomobil ve 

Makinist · 
Oıtuıu· 

Türk!yede !1k olarak okulumuz tara!ından vücuda getirilen çift direksiyonun: Te
reddüt - Tehlike - Zaman kaybı yerine; kolaylık, emniyet ve muvaCtakiyet te
min ettiği, yıllardanberi talebeml7. üzerinde yapılan sayısız tecrübelerle sabit ol
muştur. Yeni tatbllça konan amatör talimatnamemizde evvelki fiyatta zam yapll
madan talim saatleri arttırılmıştır. Müracaat edecek amatörler için bir defalık 
(Deneme dersi) konulmuştur. Bu bir ders otomobil kullanmak isteyenlere bu i~in 
ne kadar kolay basarılacağı hakkında tam bir fikir vermiş olacaktır. 

ŞOFÖRLERE• Yeni ders devresi i~incikanunda açılacağın. 
• dan kayıt muamelesıne başlanmıştır. 

... Taksim - Stadyum. Telefon : 80259 -----ır 
Terukuni Maru Japon vapurundan denize dökülenler, balıkçı 

gemileri ve yetişen diğer vapurlar tarafından kurtarılıyor 

MARELLi 

VEQESiVE 
SATIŞ 

$iZiN iÇiN Oü$üNDüK / 
l!r?SE~TiK · 

· ~ıf~J''j~~ , r 

t fo 7'l MAQKONi .. tip 811 

l 94<1A1üdefl{Jerl 
s ~ Mi i i Esi 5DZ iSTiK(AL CADDEfi 

· VE ACENTELERiNDE"' f.EYOtLU, .... 
Fransız tahtelbahir filosuna 
mensup bir denizaltı gemisi 

preskobunu alçaltarak 
dalıyor 

ÇOCUK ANStKLOPEDISt 

~-. 

Muallimlerin ve mektep taleheslnln en kuvvetli yar

dımcısı. çocuğun en zengin kütüphanesidir. Cocuğunu se
ven her babanın yavrusuna verebileceği en g(lzel hediye
dir. Müessesemiz tarafından neşredilmiştir. Evinizde bir 
tane bulundurunuz.. 

r 

Polonya Basvekili General Sikorski, /ngiltere donanma.sile , 
birlikte vazile srören Polonyalı denizcileri tebrik edivOT 

rr--------------1 Memleket Yavrularının ittifakına, anne ve Babaların bihakkın 
j teveccühlerine mazhar ola!l 

i ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
1 

lkincikanun 1940 
da tam çeyrek asrı 
idrak etmek bahti-

yarhğma nai1 
olacaktır. 

Pirinç ve tekmil hububat unlarını, 1'endi üstün teknik eseriyle 

Avrupai bir tarzda ve nefis bir surette imal ve ihzar eder. 

Beşiktaş-Kıhcali Kuruluş tarihi: 1915 
~ .............................................. , 

MAZON MEYVA TUZU INKIBAZ. HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA. BARSAK TEMBELLİGINDE • . 

MÜFERRiH ve MiDEVIDIR 
M 1 DE EK Ş 1L1 K ve KAYNAMALAR 1 N DA Emnivetl.e Kullanılabilir. 

MİDE ve BARSAKLARI temizler ve alıştırmaz ve ormaz. MAZON isim 


