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Adam Kimdir? 
Alman istihbarat Servisi 1 Bütün Alman 
Müesseselerinin Kendi Emrinde Bulunduğunu 

Gösteren Yepyeni Bir Örnek Veriyor 

Anlcara, il (TAN Mu.6abiri telefonla bildiriyor)' -
Cümhurreisimiz Milli Şef İsmet İnönü, bu gece saat 23 de 
Enuruma müteveccihen şehrimizden hareket etmişlerdir. 
Milli Şefimizin maiyetlerinde, Ordu Müfettişi Orgeneral 
KAzmı Orbay, Riyaseti Cümhur Umumi Katibi Kemal Ge
deleç, Yaverleri ve Hususi Kalem Müdürü bulunmaktadır. 

Reisicümhur, Ankara istasyonunda Büyük Millet Mec
lisi Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Doktor Refik Say
dam, Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, bü-

tün Vekiller, mel)uslar, generaller, hükômet ve Parti ileri 
gelenleri, Ankara Valisi, Garnizon Kumandanı, Emniyet 
Müdürü ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından uğurlan
mışlardır. Riyaseti Cümhur treni, tam SA~t 23 de ve alkış
lar arasında istasyondan aynlmıştır. 

Milli Şefin bu seyahatleri, büyük bir ihtimalle on gün 
kadar sürecektir. Cümhurreisimizin Erzurumda ve ziyaret 
edecekleri diğer bazı vilayet merkezlerinde halkla temas
larda bulunmaları muhtemeldir. 

' Şehrimizdeki Alman mahafiline memup olup son günlerde 
Alman propa.gandaaı etrafında yapılan netriyat ile alakadar bu

'. lunan bir zat Alman istihbarat bürosunun ne,ir vuıtuı olan Tür
kite Post gazetesinde, Türk ma.tbuatmm ve bilhuaa T AN'ın ne,
riyatına cevap telakki edilebilecek beyanatta bulunmutbır. 

t 
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Dahilde Yabancı 
Propagandaja 

Set Çekmeliyiz! 
Yaan: M. Zekmya SERTEL 

A lman matbuatının, Berlin rad-

MiLLETLER CEMiYETi TOPLANDI 
S. Rusyadan Harbi 

yosunun ve D. N. B. Ajansının 
'l'ürkiyenin dostlan ve müttefikleri 
ne arasını açmak için yaptığı neşri. 
~at; 

D. N. B. Ajansının İstanbul mü. 
lrıeulllıdn Tilrldye hakkında uydur
duğu yalan haberler; 

o·urdurması isteniyor 
Alman :istihbarat bürosunun mem

leket dahilinde Türkçe beyanname. 
ler dağıtmak suretiyle gösterdiği fa
t.liyet; 

Ve TAN'ın bir kaç gündenberi Al
man propaganda ve istihbarat teşki. 
latı ve bu teşkilatın Türkiyedeki fa
aliyet tarzları hakkında verdiği ma-
16Jnat· • 

Gösteriyor ki Türkiye büyük bir 
~azl propagandası hücumu karşı
llndadır. 

Propaganda modem harp silah. o
le.rak yirminci asnn bulduğu silah. 
1-rın en müthişi ve en korkuncudur. 

" 

Nazi propagandası ise, bütün dün. 
'' için bir tehlike teşkil edecek de
l'ececte kuvvetli ve muazzamdır. AL 
~ya Propaganda Nezaretinin şim
di bir ayda hariç memleketlere dağı
~ak üzere bastırdığı kitap, gazete, 
lllecmua ve beyannamenin yekunu, 
ll'ıiittefiklerin 914 - 18 harbinde 
dört sene zarfındaki propaganda 
tlepiyatından fazladır. Alman Pro-
1>.ganda Nezaretinin harpten evvel 
he.tice sevkettiği propaganda mater
>'eli beş milyon beyanname, ve 50 
tarı kitap ve mecmuadır. 

FinlanJalılann mayinlerle kapattıklan Turku 
limanından bir görünüf 

Alman propagandasının Türkiye_ 
de)rl hedefi ikidir: Biri münevverler 
\tasında Nazi rejimini yaymak, ikin. 
~i Türkiyenin müttefikleri ve dost
~rı. ile arasını bozmak. 

ASKERi HAREKAT 
Son zamanlardaki faaltyetini daha 

tl:rade bu ikinci nokta üzerine teksü 
"t?ıuş görünüyor. 

<Sona Sa: ı. 58: %) 

Rus Kıtaları Yeni Ve 
Büyük Bir Taarruz 

Piyango Çekildi lcin Hazırlanıvorlar 
21820 Numaralı Bilet Moskova, ıı (A.A.) - Finlanda. 

daki askeri harekata dair olan tebliğ, 

1 oo.ooo Lira Kazandı 10 kanunuevvel tarihinde Sovyet kı
taatının her istikamette ilerlemiş ol-

le.ıanan numaralann tam listesi 
dördüncü sayf amızdadır. 

• 
BENLi NiMET 

duklannı bildirmektedir. 
Oukhta mıntakasında Sovyet kuv

vetleri Kuolojawi kasabasını işgal 
etmiştir. Posozero mıntakasında Sov 
yet kıtaatı, Johonala kasabasını zap-

'l'l\N okuyuculanna ",\rabistanda tetmişlerdir. Carelie berzahında Bo
~l'lıdığım tipler,, başlığı altında dik-~hmo ve Kirka - Moula kasabala-
1. le defer portreler çizen Kandemir, n Ruslar tarafından işgal edilmiştir. 
ı.~ "Benli Nimet,, i anlatmıya ava fena olduğundan yalnız iştik
-tlı1or. Altıncı sayfamızda oku.. pf hareketleri yapılmaktadır. 
haıı-. Helsinki, 11 (A.A.) - Finlanda •• 

resmt tebliği: Piatale nehri mmtaka
sında Rus hücumlan tardedilmiştir. 
Ladoga gölünün Şimalinde birçok 
noktada şiddetli çarpışmalar olmuş.. 
tur. Petsamo mıntaknsında sükun 
hüküm sürmüştür. Finlanda hava 
kuvvetleri, Sovyet kollarır.ı bombar. 
dıman etmiş ve topçu yardımr ile, 
bir Sovyet tank kolunu tamamile 
tahrip eylemiştir. 

Üç Ordu Tahşit Ediliyor 
Havasa göre Ruslar, Bethnic kör. 

fezine ulaşmak ve lsveçle Finlanda 
arasındaki kara muvasalasını kes. 

(Sona Sa. 1, 58. 5) 

FINLANDA 
Daha Fazla 

Dayana.maz 
-Fin Murahhası Dünkü 

Toplantıda Böyle Dedi 
Cenevre, 11 (Hususi) - Mil

letler Cemiyeti Aaambleai bu
günkü fevkalade toplanbsında 

Finlanda meselesile metgul ol
muftur. lçtimaa Norveç murah
huı Hambro riyaset etmi9, ve 
söylediği nutukta cemiyet aza
sından bir milletin yine iza olan 
diğer bir millet tarafından teh
dit edildiğinden ve bu milletin 
hürriyet ve varlığını kahraman
ca müdafaa ettiğinden bah.et
mif, ve daha sonra bu devlet ta
rafından vukubulan talebin en 
derin basiret ile tetkiki ve icabı
nın icraaı lazım geldiğini aöyle
mittir. 

Finlanda, 14 birinciteşrlnden 29 
sonteşrine kadar Sovyet Birliği ile 
deva meden müzakerelerine ait 14 
vesikayı takdim etmiş ve bu vesika-

(Sonu Sa. 6. Sü. 4) 

TAN Kitapları 

Yeni Seri Hakkında 

Tafsilat Veriyoruz 
TAN, bütün vatandaşları değil. 

se bile, bütün TAN okuyucularını 
yok pahasına zenıin bir kiltüpha. 
ne sahibi etmeğe karar vermiştir . 
150 kuruJa verdiğimiz 50 yi mil. 
tecaviz kitabın l'Ördiliü emsalsiz 
rağbet bizi bu yolda devama sevk 
ve teşvik etmi~tir. 

Hazırladığımız ikinci kitap se. 
rlsi baklandaki izahatı 7 nci aay. 
fada okuyunuz. 

Bu zatın beyanab ikiye ayrılabilir. Biri umumiyetle Türkiye 
ile dostlannm ve müttefiklerinin arumı bozacak mahiyette gö
rülen netriyata, diğeri de doğnıdan doğruya T AN'm Defryatm& 

aittir. 
Bu zat, birinci kısım neşriyat için 

şu cevabı veriyor: 
''Tilrki;rede propaganda ile uğraşan hiç

bir Alman servisi mevcut delildir. Sefa
rethane matbuat servisi tarafından Türk 
matbuatına mahimat verilmek üzere za
man zaman açık :rolla bazı havadisler gön
derilmektedir. Bu havadisleri Türk matbu
atı kullanıp kullanmamakta, neşredip et
memekte serbesttir. Bu istihbar servisinin 
vulfesi Tilrklyenin dl~er devletlerle olan 
münasebeUerini ihlflle matuf delildir. Bl
lAkis bu servis diğer memleketler matbu
atında sık sık tesadüf edilen 7anb~ hava
dlaleri düzelUr." 

O halde sorabilir miyiz?. 
1 - Pravda guetesinln T A N 

ve Türk matbuatı aleyhindeki 
makalesini Türkçeye tercüme etti
rip öteye beriye yüzlerce, binlerce 
nüsha dağıtmak propaganda yapmak 
değil midir? Bu makalenin Türkçe 
tercümesi Türk matbuatını tenvir 
iqin mi yapılmıştır, 

2 - Sovyet Halle Komiserleri Re. 
isi Molotofun nutkunu Türkçeye ter. 
cüme ettirerek resmi kavas vasıta. 
siyle matbuata ve şuraya buraya da
ğıtmak propaganda yapmak değil 
midir? Ve bu eserin dağıtılmasından 
maksat Türkiye ile Rusyanın arası

nı açmak değil midir? 
3 - Almanyanın çıkardığı Beyaz 

Kitabı kütüphaneler vasıtasıyle hal. 
ka bedava dağıttırmak propaganda 
değil midir? Ve bütün bu ve bunlara 
benzer işlerle meşgul olan Alman is
tihbarat bürosu değil midir? 

(Sonu; Sa: G; Sil: 3) 
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Bütün Bunlara LCikayt 

Kalacak mıyız ? 
Dan bize Alman;radan, İstanbul 

ticarethanelerinden birine gönderi
len blr mektup getirdiler. Bu mek
tupta Alman müessesesi, ticaret isle
rinden ziyade siyasetten bahsetme.it
te, harbe rağmen Alman:rada haya
tın normal ol<!ufu, tiyatro ve stne
malann her vakltld gibi Wedlli, 
hatta harp hali bulundutunu anla
mak mümkün olmadıtı, İnglllz ablo
kasının Alman ticaretine zarar vere
miyecetf vesaire izah edilmektedir. 

Bu uzun mektup, anlafl}ıyor lı::i, 

ticarl maksatla değil. propaganda I· 
çin yazılmıştır. Türk tüccarlanna 
Alman:ranın kuvveti hakkında blr 
kanaat vermek maksadı cQdnlmill
tilr. 

Yine dün matbaamıza gelen bazı 
vatandaşlar, Alınanlann pl;raaada 
muhtelit şayialar ihdas etilklerinl, 
ellerinde mevcut stoklan sıı.klamala
nru tavsiye ettiklerini ~ildirmlşler

dir. Kullanılan lisan şudur: "Alman
ya ile ticaret muahedesi yapmı:rorsu
nuz. İngiliıler de ılı.inle iş ;rapmı
yorlar. Bu yüzden hariçten :reni mal 
gelmlyecektir. Elinizdeki mallan sat
la:rınız. Yann fiyat yükseklltinden 
lştifade edebilirsiniz." 

Bu şifaht propagandanın bedeftnl 
anlamak güç değildir. 

Sorabilir miyiz? İçimizde :rapı.lan 
bu gizli propaganda;ra llkayt kala
cak mıyız? 

•••••••••••••••••••••••••••• -... 

Altı Vapur Daha Batti 
lngilizler Düne Kadar -

83 Gemi Kaybettiler 

Jngiliz 2eneralleri Garp cephainJeki askeri teltİf ediyorlar 
CY azıaı üçüncü sayfamızdadır) 



kale! 
Yazan: NACI SADULLAH 

B irkaç gün C\'\'cl Hiiscyin Cahi. 
din yazdığı bir bnşınnkalc, 

• ikisi olgun, birisi körpe • tanı üç 
muharririn \'e bir gazete sekreteri. 
nin hakiki bilgi derecelerini ıneyda. 
na çıkardı: Bu muharrirlcrden birin. 
cisi, o başmakaleyi yiizde yiiz yanlış 
anlıynn Burhan Cahitti. (Okuyucu. 
lnrım, bunu isbat eden ve bizim ga. 
zetelerc günlerce lfıtifc mc\'ZUU tcş. 

kil cyliycn yazımı hatırlıyacaklar. 

dır.) 

Ayni makale yüziindcn, ikinci hii. 
yiik gafleti, Server Bedi imznsilc, 
Peyami Snfn gösterdi, \'C: 

"- O meselede, Hüseyin Cahit 
Yalçın da haksızdır: Zira, dünyanın 
hiçbir yerinde, "mizahi başmakale,, 
yazılınaz?" dedi. 

Halbuki, lliiseyin Cnhit Yal<:ımn o 
yazısı, "mizahi başınaknle,, değildi. 

Ve üstad, o makalesinde, edehiyatta 
adına "Telıekküm,, denilen ince sa
nati göstermisti. 

Şimdi, üçiincü hatayı da, "Son 
Posta,, refkimizde, Nusret Safa na. 
mındald coskun delikanlı göstermiş. 
Hüse~ in Cahitle bir mülakat yapmış. 
Ve üstaddan bir hatıraS1nı anlatma. 
sını istemiş. Hiiseyin Cahit de, ona, 
garip hatıra slarak, şu mali\m maka. 
lesinin uğradığı su.itefsiri anlatmış. 
Nusret Safa: 
"- Ben, diyor, üstad<lnn dinledi. 

ğim bu hatırayı, iki edip arasmdaki 
Jnrgınlığı ortadan kaldırmak maksa. 
dile aşai.:'lya geçiriyon1m?11 

Bu sntrrlan okuduktan sonra, Hü. 
seyin Cahit YnJçının, mevzuubahs 
hatırn),, Burhan Cnhidi hoşnut ede. 
cek bir Jisanln anlattığım sanıyorsu. 
nuz, değil mi? Halbuki, Hiiscyin Ca. 
hit Yalçın, o nnlastlnmıyan makale. 
sindeki ince sanati tekrar gcbtenniş, 
,.e malum hatırasını, şu ciddi (!) ciim. 

lelerle nnlatmı~: 
"- Mntbuat hnyahna ait, hoş ve 

n{ıhoş, birçok hatırnlarım var: Fakat 
Burhan Cahidin son bmıktığı hatıra, 
hepsinden daha nadide ve müstesna 
bir mevldi haizdir. Ilntta diyebilirim 
ki, yalnız benim için değil, heyeti 
umumiycsi itihnrile, Tiirk ınathuat 
hayatı içinde böyle bir hatıranın bir 
misline daha tesadüf edilmemiştir. 

Diisiiniiniiz bir kere: Senelcrdenbe. 
ri, fikir hayatı diinyasında yaşıyan ... 
Muğlak kadın kalblerinin karanlık 

esrarına nüfuz ederek, oradnn bi7.e 
nurlu, Jl ikolojik hakikatleri getiren, 
lnsanlnnn en mahrem hisleri hakkın. 
da tahliller yapan ... Bii~ ük anlayıs. 
lı ... N'ıfiz bakışlı ..• Yüksek bir edebi. 
yat üstadı, göziine ilisen bir maka. 
lemi ne hayran kalınacak bir muvaf. 
f akiyetle anlamıştır? 

Hakkımdaki fıkrasını, o gün bana 
haber veren bir şoför, kavuştuğu ede. 
bi ziyafetin neşesi içinde güle güle: 

· "- Ben bile, diyordu, hir amele 
snyıldıl:rım haf de anladım da ... 

Ve kahkal1adan, sözünii tamamlı. 
yamıyordu!'' 

Şimdi siz, bu ince, fakat ağır lstih. 
znyı, "Son Posta., sütunlnrınn. nur. 
Jınn Calıidin gönlünii lıos etmek gibi 
sok samimi bir mak ::ıtla geçiren 
muharrir (!) in anlayışına ne huyu. 
nırsunuz? 

Yine o makale vesilesilc, "deha" ~ı 
tebariiz eden dördiincii zatın da, 
"Son Posta,, sekreteri oldu!:rtmu el. 
bette kestirmişsinizdir: Zira düsünün 
bir kere: Hiiseyin Cahidin o müsteh
rl satırları "Son Posta,. siitunl:ırın
dn yer alıyor. Ve ... Burhan Cahit de, 
"Son Po ta,, muhnrrirlerjndcndir. 
Bundan da belli ki, sekreter de, an. 
ket muharriri gibi, o sözlerin Burhan 
Colıidi ihya edeceğine knni! 

Tevekkeli: "Saf dost, zeki dü~ınan. 
dan beterdir!" dememişler! 

Sıvas Halkevinin Çalışmaları 
Sivas (TAN) - Halkevinin bütün 

kollan, ezcümle temsil ve ar kolları 
biıyük faaliyetle çalı§Iyorlar. Bu son 
iki kol azası, kazalara da giderek, 
temsil ve konserler vermektedir. Ha
fik ve Zara kazalarından sonra genç
ler Divriğe gitmişlerdır. Orada genç
lere, işletilmekte olan demir maden. 
leri gezdirilmiş, pek istifadelı bir se. 
yahat yapılmıştır. 

TAN=-=============================================== 12 • 12 • 939 -

Buf(Ün başlı yan Yerli Mallar Haf tası münasebetile Taksimde 
abide etrafında kurulmakta olan açık hava sergisi 

Sıvas Halkevinin köy gezi ve temsillerine başlıyan temsil ve 
musiki kollarının faal azalarından bir kısmı 

Ticaret Müdürü 
Vali ile Görüştü 
Piyasadaki Fiyat Yükselişine Karşı Alınacak 

Tedbirler ile Tereffüün Sebeplerini Anlattı 
l\hntaka Ticaret Mfülürü Avni dün Valiyi ziyaret ederek 

son zamanlarda ııiyasada her nevi eşya üzerinde görül~n fiyat 
yüksekliğinden bahsetmiş, bunun sebep ve amillerini anlatmış; 
alınması icap eden tedbirler hakkında malumat vermiştir. Kun
duracılar Kooperatifi mümessilleri ile dericilerden ha~ıları ve 

yağcılar dün mmtaka ticaret müdü-ı-

rünü ziyaret ederek deri, kösele tt-1 Kitap Komisyonları 
yatlannın lüzumsuz yere yükseldi. 

ğindcn şikayet etmişlerdir. Yerli D~n de Toplanddar 
deri ve kösele fiyatlarının yüksel- • 
mesine hiç bir sebep olmadığı için 
bu yüksekliğe mani olacak tedbirler 
alınmasını istemişlerdir. Avustral
yadan ağır deriler getirildiği için 
deri ithalatı artmıştır. Fakat fiyat
lar henüz düşmemiştir. 

Yağcılar, vejetalin yapılan Kop
ra'nın piyasada azalmış olmasından 
dolayı ithalatın arttırılması için ko. 
!aylıklar gösterilmesini istemişler. 
dir. 

Terziler de Esnaf Birliğinde top
lanarak makara, düğme ve astar fi. 
yatlarının çok yükselmesinden dola 
yı ihtikar komisyonuna şikayete ka
rar vermişlerdir. 

Ticaret Müdürü Avni bunları da 
Valiye anlatmıştır. 

iplik ihtiyacı karftlandı 
El dokuma tezgahlarında iplik· ih

tiyacı yerli fabrikalarımız tarafın. 

dan temin olunacaktır. 
Yerli fabrikalarımızda yapılan ip

lilderden nümuneler getirilerek tec
rübeleri yaptınlmıs. müsbet netice 
alınmıştır. 

Motörin geldi 
Mısır bandıralı Menfis vapuru 

dün limanımıza madeni yağ, gemi 
malzemesi, pamuk mensucat, şeker 
ve bin beş yüz ton motörin getir. 
miştir. 

ihracat azaldı 
Nakliye vasıtası bulunamadığın

dan ihracat muameleleri azalmı~tır. 
Dün ancak Romanya ve Bulgarista. 
na tuzlu balık, Suriye ve Filistine 
elma ve kestane, Macaristana iç fın. 
dık gönderilmiştir. İngiltereye ye. 
niden 1500 balya tiftik satılmıştır. 

·lngilizler bir vapurumıı7.11 
claha aradılar 

Dün İskenderundan limanımıza 
gelmiş olan Tırhan vapuru İzmirden 
Çanakkaleye hareket ettikten sonra 
bir İngiliz torpidosu tarafından dur
durularak içinde Alınan malı bulu. 
nup bulunmadığı sorulmuş ve mev
cut malların evrakı tetkik edilmiş. 
tir. Bu muayene bir saat kadar sür. 
düğünden gemi bir saat tcahhii.rle 
limanımıza gelmiştir. İzmire gider
ken İngilizler tarafından kontrol e. 
dilmiş olan Etrüsk vapuru İsken
deruna doğru yoluna devam etmek
tedir. --Hedefimi~ Her Türkün bankada bir 

tasarruf hesabı olmasıdır. 

Lise edebiyat kitaplarile :>rtamek. 
tep okuma kitaplarını yeniden hazır. 
lamıya memur komisyonlar, dün de 
ayrı ayrı toplanmışlardır. 

Lise edebiyat kitaplarmı hazırlı

yan komisyon, dünkü toplantısında 
lise sınıflarına ait müfredat program 
larını tetkik etmekle meşgul olmuŞ
tur. Bu komisyonun mesaisi hak
kında reis Süleyman Şevket demiş
tir ki: 

"- Lise müfredat programlarını 
tetkik ettik. Henüz bir kitap vücude 
getirilmiş değildir. Takip edilecek 
metot meselesine gelince; bu husus
ta henüz bir karar verilmemekle be. 
raber şahsi fikrim olarak söyliyeyim 
ki, takip edilecek metotta istikra:i 
usul takip edilmelidir. Talebeyi. 
dar manalı kaidelerle yormaktansa, 
endüktif metotla b l ol misal veril-
melidir ki, çocuk bu misallerden ken 
diliğinden kaideyi çıkarmış olsun. 
Böylelikle yetişecek talebenin daha 
işlek kafalı olacağına kaniim.,, 

Karadenizde Bir Mayin 
Görüldü 

Dün Karadenizden gelen Tan va
puru, Karadeniz Boğazı açıklarında 

kırmızı boyalı bir mayin görmüş ve 
limanı hadiseden hab~rdar etmiştir. 
Liman idaresi, icap eden tedbirleri 
almıştır. 

Mete Kurtuldu ve Geldi 
Marmarada Erdek civarında A

raplar adasının Kumburnu kumsalı
na oturmuş olan Mete vapuru, kendi 
kendini kurtararak limanımıza gel
miştir. 

S - Lise tatebelerl evlenebilirler mi? 

C - Sivil liseler talebelerinin evle
nip evlenememeleri hakkında hiçbir ka

yıt yoktur. Fakat bir genç 18 yaşından 
evvel liseyi bitiremlycceğine göre ka
nunen evlenmesine imkAn yoktur. Çün-

kü kanun erkeklerin 18 yaşından evvel 
evlenmelerine ccv:ız vermez. Fakat 18 
yaşını ikmal etmiş bir lise talebesi ev

lenebilir. Askerl liseler talebesine gelin
ce bunlar evlenemezler. Askerlerin 25 
yaşından evvel evlenmeleri kanunen 

memnudur. Askerler mensup oldukları 
kıta kumandanlığından mezuniyet ve
sikası almadıkça evlenemezler. 

• 
8 - Mayakofaky kimdir' 

!-1 - Almanyadaki 

Vapurlarımız 

Getirtilecek 
Almanyaya sipariş edilmiş ve 

taksitlerinin dörtte iiçii ödenmiş 
olan vapurların memleketimize 
gönderilmesi için yapılan teşeb. 
büslere Alman hiikfımeti muYa
fakat etmiştir. Fakat harp dola. 
:nsile İngilterenin ilan etliği ab
loka ii:r.erine bu gemilerin Alman 
sulanndan çıkarılarak teslim a. 
lınahilmcsi ancak İngilterenin 
müsaadesine hağhdıT. Bu mua. 
melenin yapılmac;ı için İngili7.. 

lerle temaslara başlandı~ı hn-

ı . her verilmektedir. 

SPOR: 

Yugoslavlar 
Yarın Pera ile 
Karşllaşıyor 

Yugoslav takımı dün şehrlmize av. 
det etmiştir. Yann 14.30 da ilk ma.. 
çını Pera ile Taksim stadında ya
pacaktır. Aralarında İngiltere miJli 
takımına karşı Yugoslav milli takı. 
mında yer almış oyuncular bulunan 
bu takım kuvvet itibarile bir Avrupa 
takımı ayarında olduğu ve Ferahlar 
da kuvvetli bir klüp bulunduğu ci. 
hetle bu maça ehemmiyet verilmek
tedir. 

Ekremi de kaybettik 
Galatasaray birinci futbol takı. 

mında muavin hattında oynarken va. 
züe dolayısile Ankaraya giden fut. 
bolcu Ekrem geçirdiği bir ameliyat
tan sonra Ankarada gözlerin! haya. 
ta kapamıştır. 

IktıSat Haftası 
Bugün Başlıyor 

Haftayı Başvekil Bir Nutukla Açacaf 

Üniversitede de Merasim Yapılacak 
İktısat Ye Tasarruf Haffası, bugün saat 14,30 da Ba~Yel{il 

Refik Saydamın nutku ile başlıyacaktır. Başvekilin, son sene
lerde memlekette ikhsadi bakımdan kaydedilen ilerltnıeler 
hakkmda radyoda ş:öyli5·l'fcği bu nutuk, memleketin her tara
fmda clinfonHecektir. 

Eminönü Parti 

Kaza Kongresi 

---, Başvekil bu münasebetle iç ve dıŞ 
1 siyasetimizi de izah edecektir. 

Eminönü kazası Parti kongresi, 
dün Eminönü Halkevinde toplanmış.. 
tır. Evvela idare heyetinin bir sene
lik faaliyet raporu o'tunmuş ve tas
vip edilmiştir. Bundan sonra nahiye 
kongrelerinde tesbit edilerek gönde
rilmiş olan dilekleri tetkik ve bir r:ı
porla kongreye vermek üzere bir di
lek encümeni seçilmiş ve ct?lseye ya. 
rım saat ara verilmiştir. 

İkinci celsede dilek encümeninin 
raporu okunmuştur. Muhtelif semt
lerin mektep, su, eleıttrik, yol ve na
kil vasıtalarına taalluk eden dilekle
ri daha yüksek makamlara tnkdim 
edilmek üzere tasvip edilmiştir. Da
ha sonra idare heyeti seçimi yapıla. 
rak kongreye geç vakit nihayet ve. 
rilmiştir. 

MAHKEMELERDE : 

Ford Aleyhindeki 
Kaçakçıhk Davası 

Otomobil ve aksamı ithali sırasın

da gümrük resmi kaçak ~ılığından 

Her vilayette olduğu gibi !stan-
bulda da İktısat Haftasımn canlı ol
masına ve yurdun her tarafında ik· 
tısadi bakımdan yapılan hamleleri 
ve elde edilen verimll netıceıerı iio.
de eder mahiyette olmasına dikkat 
edilecektir. 

Açık hava sergısı 
Bu maksadı temin için Milli fktı

sat ve Tasarruf Cemiyetinin delale
tiyle Taksimde bir açık hava sergisi 
yapılmış bulunmaktadır. 

Muhtelif bölmelerden !baret ola!'l 
serginin her kısmında milli mahsul· 
lerin revacını temin, iktısadi ilerle
me ve yurdun güzelleşmesini ifade 
eder cümleler yazılmıştır. Bu sergi 
bugün saat 14,30 da açılacak ve bil' 
hafta açık kalacaktır. 

İktısat Haftası zarfında her ak
şam radyoda bir konferans verilC6 
cektir. 

Hafta içinde yeni kumbara alan· 
lar ve kumbarasına para atanlar 8" 

rasmda kura çekilecek, kazananlars 
hediyeler verilecek, mekteplerde 
müsamereler ve konferanslar tertil' 
olunacaktır. 

Ekreme rahmet dilerk!'n kederdide 
ailesine ve sporcu gençliğe beyanı ta- maznun Ford acentası ile dört güm-

Üniversite İktısat Fakültesinde 
yapılacak merasim için hazırlık:at 
ikmal edilerek bir program tesbit e
dilmiştir. İktısat Fakültesi haftanıtı 
son gününü kendi günü olruak kabıl1 ziyet ederiz. rük memuru hakkında senelerdenbe-

Panen. Tüccarlarla Görüştii 
Şehrimizde bulunmakta olan Von 

Papen, dün Alman sefarethanesinde 
bazı Alman tüccarlarıyle temaslarda 
bulunmuştur. Büyük elçi, alakadar. 
lardan ticari işler hakkında izahat 
almış ve kendilerine hükumetimizle 
olan temaslar hakkında da malfımat 
vermiştir. 

C - 1894 de Gürcistand:ı dünyaya 
gelmiş ve 1930 da ölmüş, fütürist bir 
Sovyet şairidir. Babası orman memuru 
idi. Mail vaziyeti müsait ı>lmadığı için 

lise tahsilini bitirememiştir. D:ıha 1909 
da 15 yaşında bir çocuk iken Bolşevik
ler tarafına iltihak ederek oropaganda
lara başlamış, yakalanarak h pse atıl

mıştır. Bilahare komünist ı :ıa il-

tihak etmiş, 19ı5 de desın.• olarak 
askere alınmış, terhisini müteakip Lef 
isminde bir sanat mecmuası çıkarmış
tır. Avrupa ve Amerikaya seyahat et
miş, küblsm'i beğenmiş, fütürist tarzı 
tercih etmiş ve Rus edebiyatının bu sa
hada belli başlı mümessili olmuş, sana
ti inkıldba yaklaştırmak muvaf!akıyetl
nl göstermiştir. 

ri devam eden davaya asliye beşinci etmiştir. 
ceza mahkemesinde dün de bakılmış- o gün rektör kısa bir hitabede 

tır. Bu celsede hazine avukatı. ev.
1 
bulunacak,_ bu~u müteakı~ eski i1'~ 

velce kaçak eşyayı m.ıayene etmlş tısat Vekıllerınden İzmır MebuS 
olan ehlivukuf raporuna itiraz etmiş, 1 Rahmi Köken ile Profesör DabreS• 
bu mühim meselede hazinenin hu. berger birer konferans verecekler~ 

kuku mevzuu bahsolduğuna işaret dir. 
ederek, yeni bir ehlivu:tuf seçilme- ·--------------.... • 
sini ve bu defa hakim huzurunda ye- T A K V 1 M ve H A V A 
niden ve salim tetkikat yapılma~mı 
istemiştir. Suçlu avukatlarmın bu i
tiraza cevap vermeleri için muha!ce. 
me başka güne bırakılmıştır. 

Süpürgeci Kadın 
Hırsızlık Etmiş 

Seyyar zeytinci ve süpürgeci İne-
göllü Fatma kadın, Kumkapı civa. 
rından geçerken bir hacetini görmek 
için Çadırcı Ahmet sokağında Nu
vart'ın evine girmiştir. Fatma, gös. 
terilen müsaadeyi suiistimal etmiş 

1 ve yatak odasına girerek ne varsa, 
toparlamağa koyulmuş, ev sahibi de 

1 işin farkına varmış ve hırsızı yatak 
! odasına kilitlemiş, bekçiyi çağırarak 
yakalatmıştır. Süpürgeci Fatma, dün 
akşam Sultanahmet üçuncü sulh ce
za mahkemesinde iki ay hapis ceza
sına mahkum olmuş ve derhal tev
kif edilmiştir. 

12. İlkkanun 1939 
SAL 1 

12 nd ay Grin: 31 Knsım: 35 

Arabt: 1358 Rıımf: 1~ı;ı; 
Şevval: 30 İkincitcşrin: 29 
Güneş: 7.16 - Öğle: 12.07 
fkindi: 14.28 - Akşam: ıo.41 
Yatsı : 18.19 - İmsftk: 5.29 

Hava Vaziyeti __. 
Yeşllköy meteoroloji istasyonundan 811

; 

nan malılmata göre, hava yurdun Ege ", 
Akdeniz kıyıları biılgelerlnde bulutlu, d~, 
l:u bölgelerde kapalı ve yağışlı, diğer bli, 
gelerde çok bulutlu ve mevzii yağışlı geç, 
miş, rüzgarlar doğu bölgelerde, Karacld~' 

• 1 
nlz kıyıları ve Orta Anadoluda cenubı, <J' 
ğer yerlerde şimali istikametten orta J>ı> 
vette esml5tir. ıc 

Diln İstanbuldn hava kapalı gcc;rtıcS~ 
ruzgôr garptan ı:anlycde 1 metre hızl:ı 1, 
miştir. Snat 14 de hnva tazyikı 1019..5 ~il' 
libar idi. Sühunet en yüksek 9.2 ve en ti 

i t• şOk 4,3 santigrat olarak kaydedilrtl ş 
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jBUGüNI ~ftlEK 
AlmanyaG1an 
Hedefi iSVEÇiN 

Vaziyeti 
z

0

~leşiyor 

Fin Harekatına Ait İlk Resimler. 
Tenkide 
Tahammül 
Meselesi Yazan: ômer RıZ1a DOCRUL 

A iman siyasetinin hedefi mütie. 
Iiklerlc So\'yet Rusyayı harbe 

tutuşturmaktır. Çiinkü Alınan hükfı
lneti, bugiinkii çıkmazdan ancak hu 
sayede kartulnbilcceğinc. ve ancak 
bu takdirde Sov:tet Birliği ile Al. 
nıanya arasında tam iş beraberliği. 

nin teessiis edeceğine ve bu sıkı iş be. • 
raberliği sayesinde garp devletleri
nin tazyikmı bertaraf ednek Avru. 
paya hakim olacağına inanmakta. 
dır. 

Almanya, Polonyanın j.;filac;ı sıra. 

--o-

İsveçlilerin Rusyaya 

Karşı Husumeti Var 

Yazan: 8. FELEK 
R ir güç meyzu üzerinde işlemek 

istiyorum. 
Bizde iki kıymet var ki; maalesef 

tereddiye uğ!amaktadır. Bunları kur 
tarmak lazımdır. Çünkü bunlar me
deniyetin ve medeni insanların baş
lıca şiarlarındandır. 

Bu iki şey: Tenkit ve tenkide ta. 
hammüldür. 

Biz tenkit etmesini bilmez deği. 
Uz. Lakin onun adabına riayet et. 
meyi ekseri ihmal ederiz. En iradesi· 

- ne sahip görünen münekkitlerimiz. 
SJnda. Sovyct kuvvet1erinin de Po
Jonyaya girmesini kolayla~tırmakla 

ınüttefiklerin Rusyaya da harp ilan 
etmelerini bek1emişti. .!\fiitt<'fiklcr, 
nıademki Lehistan istiklnli uğrunda 
harbediyorlardı ve bu istiklul iki 
devlet tarafından tahrjp edilmişti, o 
lıalde mfittefiklerin Almanya gibi 
lıusya ile de harbetmeleri icap eder. 
di. Miittefikler bu tuznğa dli~medi
ler. Ve Polonya istiklalinin .ı\lnıan
ya tarafından imha edildiğini, Polon. 
Yaya ait olan Ukrayna ve Beyaz Rus. 
Ya vilayetlerinin Sovyetler tarafm
dan i~galini bu istilAnın hnzırJadığı. 
llr, binaenaleyh meımliyetin yalnız 

Almanyaya ait olduğunu, hu yilzden 
Almanya ile meşgul olmağa ve Qnu 
Yola getirmeğe uğraşacaklarını bil. 
dirdiler. 

Londra, 11 (A.A.) - News Chro
nicle gaztesi, ahvale vakıf Londra 
mahfillerine atfen neşrettiğı bir ya
zıda önümüzdeki günlerin İsveç için 
hayati ehemmiyeti haiz olacağını bil
dirmektedir. 

Gazete diyor ki: İsveç hükumeti
nin Milletin Rusyaya karşı gittikçe 
büyüyen husumetini daha ziyade tu. 
tabileceği şüpheli görülmektedir. 

Sovyet tayymelerinin bombardımanından fl!>nra Helsinki sokakları de dahi hazan bu zaaf müşahede e
dilmektedir. Bu zaafın başlıca vasfı, 
tenkit edilen işi bırakıp o işi yapanın 
şahsına hücumdur. Bunun sebebi 
şudur: 

Alınanyanın Polonyayı istila et. 
inesinin doğurduğu diğer hadiseler 
Sovyet Birliğinin Baltık devletlerile 
anlaşması \'e Finlanda ile anlaşma. 
ınasıdır. FJnlanda ile anln~mamamn 
haııp doğurma~ıı iizcrine Alman siya. 
ııeti yeniden Sovyet Rusya ile miit. 
tefikler :ırasında harp vn::1.iyetini icat 
etmek için uğraştı ve müttefik!c·rin 
Finlandaya gösterdiği sempatiyi is .. 
ttınnar etmek istedi. 

Fakat miittefikler yine noktai na-
2arlannı değiştirmediler. Ve yine 
bütün mesuJiyetin Almanynya ait 
e1du~u söylediler. Ciinkü hütün bu 
hldlselerin a!lıl sebebi, onun Polon. 

Yaya tecavüziidiir \'e bu tecavüzle 
ho2ulan muvazenedir. . Almanya bu 
battı hareketi takip ctmc>ınis ''e mü. 
•ellih tecavüz yerine miizakerc yo. 
lunu tutmuş olıınydı bu hadiselerin 
'biri de \'Uktt bulmazdı. Iln ~·tizden 
"1Uttefikler sonuna kadar Almanra 
ile dövüşmek kararı iizerindc sebat 
ettiler ve Almanva müttcfiJ\Jerin 
ltusya ile de harbe girm<'lcrini te. 
ltıin icin tuttni!u hattı harekette mu. 
'7affak olamadı. 

Bunun ii7.erinc Alman nrnn""nn. 
dası. Sovyct Birliğinin miittefiklerfo 
'llutlaka harbe g-iı·eccğini göstermek 
fçfn Fin meselesinin hallinden sonra 
Sovyetlerin Romanya ile n1<"c:gul o. 
laeağını ya,,"mağa başladılar. Fakat 
Sovvet Birliğinin resmi makamntı 
derhal bu propaı:rnndamn öniinii aldı. 
fııır ve Romanvaya teminat vererek 
hu yolda yapılan neşrivatm Sov:vet 
Siyasetini if nde etmediğini bildirfli
ler. Bu sur<'tle \·azivet tam:ımilc te
llevvilr etmi. hulu~uvor. Alman .;i. 
~ııısetinin hütiin hedefi, Sovyet Dir
liti ile müttefiklerin haı·he tutuc;ma. 
1 ıııl'lnı temin etmektir. Fakat miitte. 
filder buna kar<11 gt'liyor ve bu Al. 
ltlan hedefinin tahakkukı.ınn miini o
luyorlar. Diğer taraftan Sovyet Bir. 

lli de Romanyaya teminat vermekle 
bıı hedefe kar~r ı.reldiğini \ e bir So''
'et .. Alman ittifakının hahls mevzuu 
•lrnadığnn göstcrmi"tir. 

\razi:retin hu merkezde olduğu sı. 
"llda Almanyanın yC'nİ hh- ~ulh t:ıar. 
~ıuna J?Cçmek liı<'re oldu~n bildiri.' 
1Yor ve hu taarruzun ycniıfon hir Çe. 
~0slovak\·a ve Polonva kurmak ve 
~ O\'yet Rusyava karsı 4'erbesl kal. 
ltıak esaslarına dayanaca.;ı bildirili. 
Yor. 

Bu mnlUmatı V<'rcn l,()nclra gaz('. 
telcrJ lsnbet edb•orforsa Almanramn 
~1knıazdnn bir ~·ol hıılup cıksıınıya. 
~a~~na hiikmetmek Jazıındır. Harbin 
erıı1z )'Üzüncü giiniindeyiz. Ve Al. 

?1 1ıı1'·a tuttni!u voldan ecrj ılönmP'k 
'"tffl:ufrn1 ,.,.Xcfrl'h•or. Bu vnzivet cid. 
dtv<'flp fakihe dci!er. . 

~========~============ .... 
it Bankalarda biriken para lar rr.emle
l "tte t~ yaratır. KOçük arttırma liesap
ıı.rı bir araya gelince ınusal Ekonoml

l'nJt için b{\yflk bir kredi kaynağı olur. ... 
--t-L«CıC 

Bu hususta üç şekil akla geliyor: 
ı - Almanya İsveçle barışı idame 

ederek demir tedarikine devam ede
bilir. Fakat, bu takdirde Rusların 
hiddetini celbeder. 

lngiliz Ve Bir Beş 
Isveç 

Tenkit edeceğimiz mevzuu seçer. 
ken veya tenkit edilecek adamı mü
talaa ederken haklı mıyrz, haksız mı. 
yız? Evvelden kendimizi kandıracak 
ve ona göre işi dışanya vuracak yer
de ulu orta işe girip yan yolda ten. 
kit mevzuunun çürüklüğü tehlikesi 
belirince işi şahsiyata dökerek va
ziyetim.izi kurt.armıya çalışmamız.. 
dır. 

Gemisi Battı 2 - Almanya, İsveç mağlup oldu. 
ğu takdirde demir ihracatınm devam 
edeceği hakkında Rusyanın yapaca. 
ğı vaade güvenerek Sovyetlere 1s
veçle serbesti verir. 

3 - Yahut ta, fsveçe Rusyad:m 
daha evvel taarruz ve bu suretle İs
veç demirini bizzat kendisi temin e. 
der. News Chronicle'in başmakalesi, 
İsveç ve Norveçi, Finlandayı ilk mü. 
daiaa hattı telakki ederek bitaraflık. 
larından ayrılmağa ve Finlandaya 
ayni zamanda yardımda bulunmıya 

davet etmektedir. 

Harbin 100 üncü Günü Münasebetiyle, Alman 
Ordusunun Muattal Bırakılması, Hava ve.Denizlerde 

Müttefiklerin Hôkimiyeti Tabarüz Ettiriliyor 

Tenkide tahammül edememek 
noksanına gelince bu da, görülen bir 
kusuru teslim edip: 

- Dofru söylüyorsunuz! Bu ku. 
suru izale edeceğiz! Diyebilmek lmv. 
vetinl hala edinememiı oluşumuzdan 

Stokholm, 11 (A.A.) - Stokholms 
Tidnigin gazetesi, kabine buhranı 

hakkında tefsirlerde bulunmaktadır. 
Bu gazete, milli bir hükumet teşkili 
maksadile kabinede tadilat yapılma. 
sının İsvcçin iki yüz senedenberi kar. 
şılaşmamış olduğu vahi.m vaziyete 
karşı koymak için kafi bir tedbir ol. 
madığını yaz.maktadır. 

Ayni gazete, bu vaziyete karşı koy. 
mak için yeni adamlar, yeni enerjiler 
lazım olduğu mütaleasını serdetmek. 
tedir. 

Papen Hakkında Bir 
Tekzip Daha 

Brü'ksel, 11 (A.A.) - Beı·lin siyasi 
mahaiili, Von Parıenin elan Anlca. 
rada bulunduğunu ve Almanyaya nv
deti mcvzuubahs olınadığmı söyle. 
mektedirlcr. 

Antiparazit Bir Alet 
İzmir, 11 (TAN) - Osman Ural 

namında bir Türk genci ı:ıntiparazit 

Londra, 11 (Hususi) - Bugün iki 
İngiliz gemisi mayine çarparak bat
mıştır. Bunların biri Willowpool'dır. 

ve 4815 ton hacmindedir. Diğeri 

Rayop Hope adlı mayin tarak gemL 
sidir. Mürettebatından dördü telef 
olmuştur. Üç İngiliz gemisinin kay. 
bolduğu resmen bildiriliyor. Gide
cekleri limanlara varınadıklan için, 
bunlar zayi olmuş sayılıyor. Bunlar
dan birisi 4222 tonluk Ashlca ve di. 
ğeri 4631 tonluk Newtonbeach ve Ü

çüncüsü de 5000 tonluk Huntsmagh. 
ton gemileridir. 

Alman resmi tebliği bu hususta şu 
malumatı veriyor: . 

"Manşm Garp mıntakasmda İngi
lizlerin on sekiz bin ton hacmindeki 

iki sarnıç gemisi batmıştır. 

1928 tonilatoluk Vinda İsveç vapu

ru, bir mayine çarparak batmıştır. 

Eylül, teşrinievvel ve teşrinisani 

aylan zarfında İngiltere ~00.000 ton
dan biraz aşağı olarak 82 vaour 
kaybetmiştir. 

Harbin yüzüncü günü 
bir alet icat etmistir. B11 alet rady0- Bugün harbin yüziincü günüdür. 
!ardaki paraziti tama.mile im.ha et. Daily Thelegraf gazetesi, bu müna. 
mektedir. sebetle yazdığı bir makalede diyor 

ki: "Alman askeri mütehassısları 70 
senedenberi yıldırım harbine inan. 
maktadırlar. Bu harp, Lehistanda 
tatbik olunmuş, fakat Garp cephe. 
sinde hiçbir netice vermemiştir. Bu 
yüzden Almanların uk Şok lntaları 

Garp cephesinde muattal bir halde 
durmaktadır. Hitler bir aralık büyük 

hava hücumları yapacağını iddia et
ti. Fakat bu iddiası da bo~a çıktı ve 
müttefik1erin hava kuvvetleri üs
tünlüğünü ispat etti ve bu üstünlük 
gittikçe birkaç misline varacaktır. 
Deni:z harbine gelince; tahtelbahir 
ve mayin harbine rağmen, Alman-

Pazarbksız Satış Takririne 
Cevap Veriliyor 

Ankara, 11 (TAN) - Ticaret Ve
kili Nazmi Topçuoğlu, çarşamba gü. 
nü, Rana Tarhanın, pazarlıksız satış 
kanununun tatbiki hakkındaki sual 
takririne cevap verecektir. 

Fransız Sefiri, Ticaret 
Vekili İle Görüştü 

Ankara, 11 (TAN) - Fransız Hii
yük Elçisi Massigli bugün Ticaret 
Vekili ile görüşmüş, Fransa ile tica
retimizin inkişafı hakkında temas
larda bulunmuştur. 

yanın bütün deniz ticareti durmuş. 
olduğu halde, İngiliz ticareti müte. 
madiyen artmaktadır. Hulasa mütte. 
fikler, harbin yüzüncü ,gününe neti
ceden emin olarak varmışlardır .• , 

Fransadaki İngiliz kıtaatından bir 
kısmı cepheye sevkP.dilmi-?tir. Bu su
retle muhasamatın başlangrcından

b eri ilk defa Fransız ve İngiliz as
kerleri, Almanlara karşı yanyana 
mevki almışlardır. 

lktısadi harp 
Moskova hükumeti, İngilterenin 

Alman mallarına karşı ahiren ittihaz 
ettiği tedbirleri protesto etmiştir. 

İngiliz Parlamentosunun Gizli 
İçtimaı Emirnamesi 

Londra, 11 (A.A .) - Kral, önü
müzdeki Çarşamba günü Parlamen. 
tonun gizli celsesinde yapılacak mü. 
zakerelerin ifşasını meneden emir
nameyi imza etmiştir. 

Alınan - Rumen Ticaret 
Müzakereleri 

Bükreş, 11 (A.A.) - Havas: Dört 
haitadanberi devam eden Alman -
Rumen ticaret müzakereleri sona er
mek üzeredir. Alman heyetinin ha. 
reketi hafta sonuna talık edilmiştir. 

doğmaktadır. 

Bu ki zaafın menşei yalnız lfahsi 
de değildir. Maalesef burada gnleri, 
yani halk kütlesinin de hissesi var· 
dır. 

Çünkü bir münekkit orta yerde 
haksızhfıru itiraf edip: 

- Pardon! . Yanılmışırrı? dedi nti; 
- Aşkolsun hakkı teslim etti. Ka. 

rakter sahibi adammış! diyen hh ki. 
şl olursa, dokuz yüz doksım doku. 
zu: 

- Bırak şunu yahu! Kepaze oldn. 
Hiç İnsan üstesinden gclemiyeeeği 
işe burnunu sokar mı? Diye hakika
ti teslim edeni tez:riC edec. 

Tenkide tahammül edf.meyişte de 
az çok bu müşahede varitti, 

Tenkit edilen adam: 
- Haklı mütal8alarınm kabul e. 

derek işi tashih ettim. Dedi mi: 
- Bravo! Müsbet i' höyle yapı .. 

lır. Eksiğini kabul edip tashih edL 
yor. Başkası olsa hatada ısrar eder· 
di. Diyen bir kişi ise doksan dokum: 

- Açıktan açığa kusunı kabul 
etti. Bu da yakışır mı vahu! der. 

Ve bu iki dert en miinevverleri. 
mize kadar sari. müzmin bir hasta. 
lık halinde sürüp gider. 

'H A D i S E L E R i N, ·· ı Ç Y ÜZ U 
Halbuki mesele çok basittir. 
Tenkit mevzularını iyi seçsek te 

orta yerde bocalomasak. yahut hal
kın diyeeeğine ehemmiyet vermeyip 
yanlışlrğ:rmızı görtince itiraf etsek, 
şahsiyata girip şunun bunun haysi. 
yetiyle oynamak zilletine düşmeyiz. 

• 

• 

Amerikan radyosunun verdiği bir habere göre, 
ltalyanın Vaşington Sefiri., vaki olan davet üze
rine, Amerika Cümhurreisi Roosevelt'le görüş
müf, ve kendi.ine Rıuya Balkanlara tecavüz et
tiği takdirde ltalyanın bu mıntakaya cuker gön
dereceğini bildirmiştir. Bu beyanat, Sovyetlerin 
Balkanlara inmesi ihtimali karşısında ltalyanın 
alacağı vaziyeti bildiren ilk kati bevanattır. 

* Amerika Ciimhurreisl Vaşiııgtondnki ecnebi sefirleri 
ayrı ayrı kabul ederek her memleketin Sovyet teca.. 
viizii ihtimali karsısında alacaiı tedbiri öirenmiye ça. 
Jışmaktadır. 

*' Fransa hükUmetinin yaptığı tetkikata göre, ablo • 
ka yüzünden 350 Alman ticaret gemiai muhtelif 
bitaral memleketler limanlarında mahbuı bulun-, . 
maktadır. 

* Macaristan hükumeti, bu defa l\lacaristanda Nazi Par 
tisini yeniden kurmak vazifesiyle Budapeştcye gön. 
derilen Alınan ajanı Kozmovsky'yi tevkif etmi§tir. 
Nazistlerin son günlerde hücumuna uğrayan di. 
ğer bir bitaraf memleket de lırJeçtir. Alman ga· 
:zetelerine göre lıveç, hükiimeti tarafından lena 
yola sevkolunmalıtadır. Çünkü Britanyayı tercih 
eden muamelelerle bitarallığı ihlôl etmekte ve 
bitaraflığının Almanya tarafından ıaygı görme
ıine mani olmaktadır. 

* Bıı21 miişahltlere göre, Alı:nanya Ue Rusya araıııındakl 
anla~maya gôre, Rusya Finlindadan yalnız bahri üsler 

• 

alnl'ak ve Pctsanıoyu işgal edecekti. Hadiseler. Sovyet 
kıtalarının Fin15.nda • İsveç hududuna dayanacağını 
göstcrmekt~dir. Halbuki daha önceki pazarlığa göre, 
İskandinavya, iki tarafın niifuz mıntakası olacaktı. 
Almanya, İs,•eçin demirine muhtaç olduğu için, bunun 
Sovyetler eline düşmesini istemiyor ve bu yüzden İs. 
ve~i tehdit ediyor. 
Bir rivayete göre Bitler, İsvece karsı askeri hnrekat 
hnzırlamakb meşguldü.r. 

* Bugün Hitlere açık olan üç yol vardır: 
1 - Belçika ile Holandayı istila ederek, buradan 
lngiltere ile Fransaya karşı bir yıldırım harbi 
açmalı, 

2 - lsveç ve Danimarkaya taarruz ederek bura
larını Sovyet ~faz mıntakaıı olmaktan çıkar
mak ve buralardan İptidai matlde istihsal etmek, 
3 - Sovyet Ruıyanın Almanyaya yardımını, ya
hut Sovyet Rusyanın müttefiklerle harbe girme
sini bek/Pm.t>b. 

Tenkit edilen zatlar ela. Uişilen 
mevzuu mlita18a edip. tenkitler hak. 
sız ise yerli yerinde ~evap verseler, 
hakh ise "diizelttik,, deseler ortada 
blribirimizl kıracak ve medeni va
sıflarımızı tehlikeye düşürecek güç
liik1ere mahal kalmaz. 

"Müsamaha., denilen ve medeni 
adamlarda müşahede edilen yUksek 
vasfın kıtlığına delilet eden bu a!'ı

zalar, lıundan 25 - 30 ıtt>ne en·el 
çok daha sarf ve dehşetli idi. Bue;iin 
eskisine nazaran şiddetini hey1i kav. 
betmiştir. Şu halde zamanla gitgide 
büsbütUn zail olması ve t<-nkit ile 
tenkide tahammülün hi.zdf! de nor. 
mal şekillerde yerleşmesi memiıl
dür; inşaJlah. 

* Holan.da Kraliçesinin 
Holandalıla;, lıaJihazırda Alman casuslarım toplamak· istişareleri 
in meşgul »lu~·orlar. Holanda zabıtası, biiyük bir ~e-

Amsterdam, 11 (A.A .) - Holanda beke ke~fetmiştir. Neticenin ne olacağını kestirehilf'n 
Kraliçesi, Başvekil ile Hariciye ve yoktur. Vahın: Holanda hududundaki Alınan tahşida. 
Müdafaa Nazırlarını ve knra ve detınm bir hayli arttırıldığı hlldirilmektcdfr. 

lf. niz Başkumandanını kabul etmistir. 

Holanda Naziıtlerin bu teklifini reddettiği talı- Müla.kat oldukça uzun surmüş ve hiç 
bir tebliğ neşredilmemio:t i r. 

tlirde yeniden i.stila tehlikuile karfllafacaktır. İngiltere Amerikadan 
Çünkü Naziıtler, Fluıhing ve Antwup liman- Gemi Alıyor 
larını lngiltereye karft kullanmayı yeniden dü- Londra, 11 (A.A.) _ fngiltere hü. 

fiinmeğe başlamışlardır. Bu da Holandalıları a- ktimetinin Ameıikadan hacimleri 

damalııllı endifeye diifürmektedir. 1 yekunu altmış beş bin tona baliğ 0-------------------------------------------------------------.J lan sekiz gemi satın alacağı habeı 
verilmektedir. 
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Milli Piyangonun ikinci 
~eşidesi DünÇekildi 

Milli piyangonun ikinci keşidesi 
dt:n yapılmıştır. İkramiye kazanan 
numaralar şunlardır: 

100,000 lira kazanan 
21820 

25,000 lira kazanan 
32331 

15,000 lira kazanan 
18117 

12,000 lira kazanan 
15162 

10,000 lira kazanan 
34149 

5,000 lira kazananlar 
3034 18602 

3,000 lira kazananlar 
712 1205 16429 

27764 28000 
28582 28597 
28886 28928 
29225 29367 
29596 29681 
30087 30100 
30300 30356 
30623 30642 
31162 31165 
31480 31514 
31842 
32015 

·32344 
32672 

31855 
32204 
32456 
32685 

33150 33265 
33383 33533 

Yarın Akşam M E L E K Sinemasında 

~:!:::ıisti CHARLES BOYER 
ve sinen;ı~ birbirinden Güzel SIGRID GURIE - EDDY LAMARR 

iki meşhur yıldızı 
tarlıfından ŞAHANE bir surette temsil edilen 

CEZAIR S~~clEt.l~rI 
İhtiraslı bir aşkın, Ateşli bir hayatın ıromanı 

DİKKAT : Yarın gece için loca kalmamıştır. Numaralı koltuklar bu sabahtan itibaren aldınlmalıdır. 

~--------------Tel: 40868 

Türkiyenin en muhteşem 

En Büyük ..• 
En Vasi •.. 

En Sıhhi ..• 

ÇENBERLITAŞ 
Sineması Telefon: 22513 

Y annki ÇARŞAMBA 
Matinelerden itibaren 

İstanbul Sinema Meraklılarının Sesine ve Projeksiyonuna meftun kal
dığı Son Sistem Makinalarla 

1 • BEYAZ GÜL (ABDÜLVEHAP) 

Türkçe Sözlü 
Arapça Şarkılı 

Şarkın füsunkar güzellikleri 

arasında canlandırılan 

Büyük Aşk, İhtiras ve hicranlar Romanı 

2 ( lspanyol Serenadı) Emsalsiz müzik, Dans ve Melodi-
. lerle dolu Fantazi Film. 

28312 29523 
2,000 lira kazananlar 

5023 5737 11039 25348 
26104 28041 33608 38649 

1 ,000 lira kazananlar 

2448 
2917 
3315 
3466 
3738 
4237 
4751 
4939 
5456 
5853 
6080 
6646 
6982 
7430 
7714 
8182 
8284 
8336 
8476 
8621 
8750 
8879 
9155 
9649 

2542 
2986 
3391 
3611 
3758 
4414 
4820 
4947 
5480 
5888 
6164 
6692 
7241 
7435 
7822 
8228 
8293 
8349 
8501 
8623 
8771 
8921 
9351 
9672 

2633 
3083 
3432 
3660 
3759 
4659 
4850 
5078 
5514 
5939 
6250 
6696 
7276 
7468 
7854 
8251 
8304 
8408 
8539 
8637 
8787 
9028 
9375 

2660 
3103 
3448 
3666 
4076 
4675 
4861 
5099 
5704 
5998 
6528 
6728 
7376 
7510 
7879 
8271 
8304 
8469 
8553 
8732 
8837 
9084 
9460 

2834 27535 
3228 28128 
3'457 28622 
3716 29165 
4086 29497 
4735 29989 
4!H3 30230 
5431 30588 
5768 30954 
6046 31243 
6611 31724 
6903 31900 
7406 32290 
7695 32527 
8137 33041 
8277 33302 
8328 33641 
8474 34027 
8610 34167 
8734 34662 
8840 34985 
9145 35365 

27742 
28545 
28742 
29219 
29507 
30032 
30291 
30612 
31097 
31429 
31776 
31929 
32327 
32668 
33088 
33380 
33695 
34048 
34175 
34745 
35038 
35407 

33768 
34097 
34272 
34746 
35171 
35604 

33834 
34130 
34278 
34905 
35288 
35605 

28100 
28611 
28964 
29414 1 

299~7 
30164 
30515 
30944 
31210 
31653 
31878 
32274 
32488 
~~2885 

33292 
33617 
33908 
341~9 

34325 
3492! 35303, , ________________ , , 

35626 Gençlik ve güzellik timsali olan 2 Büyük Yıldız 

9765 9823 
10211 10329 

49 887 1021 • 1789 
10027 
10671 
11051 
11929 
12477 
12924 
13167 
13387 
13700 
14050 
14408 

10150 
10718 10864 11016 

11382 
12338 
12728 
13107 
13223 
13591 
13807 
14330 
14664 

9604 35645 35717 35775 35777 
9888 35906 35914 35946 35964 

10392 36113 36159 36270 36273 
11049 36523 36541 36557 36614 
11649 36898 37035 37039 37041 
12346137142 37418 37429 37433 
12849 37715 37764 37773 37853 
13122 37925 38009 38011 38064 
13265 38138 38142 38175 38179 
13620138202 38225 38338 38386 
13813 38397 38420 38491 38504 
14406 38621 38691 38889 39009 
14687 39100 39196 39270 39430 
15010 39503 39519 39579 39626 
15410 39837 39859 39892 39948 

35887 
36007 
36293 
36730 
37134 
375P.6 
37859 
38074 
38199 
38393 
38592 
39059 
39470 
39674 
39990 

2400 2671 6624 7082 
9558 9792 9850 11333 

11800 12172 14113 15505 
15902 19304 19915 20581 
21593 21900 22360 22594 
28446 29712 29981 30858 
36288 

11058 11347 
11969 12290 
12580 12643 
12938 13062 
13207 13220 
13451 13490 
13756 13786 
14126 14207 
14517 14614 

100 lira kazananlar 
295 458 629 636 

1190 1469 1522 1640 
2998 3005 3505 3553 
3880 4123 4174 4379 
5296 5669 6020 6440 
7180 7223 7237 7262 
7322 7366 7941 7952 
8446 8508 8784 9252 

10073 10524. 10999 11047 
11645 12547 13084 13502 
14487 14527 14637 14647 
15823 15934 15974 16397 
17396 17977 18783 18790 
19286 20106 20111 20323 
20588 20596 20693 20877 
21192 21637 21996 22157 
22675 22861 22877 23113 
23435 23484 24232 24251 
24470 24883 25153 25202 
25555 25904 26036 26243 
26400 26525 26681 26703 
27573 28165 28246 29405 
30192 30421 31057 31066 

31981 
33016 
33377 
36063 
37042 
37516 

32102 
33018 
33395 
36350 
37067 
37539 

933 
2901 

14690 14694 14848 14932 
15210 15262 15310 15405 
15441 15694 15763 15774 15841 

3879 15857 
4457 16263 
6610 16696 
7278 16884 
7989 17097 
9255 

11391 

17402 
17542 

13653 18065 
15092 18277 
16984 18612 

15884 
16305 
16731 
17019 
17146 

15928 
16487 
16778 
17068 
17187 

16082 
16524 
16799 
17085 
17301 

16184 
166GO 
16875 
17087 
17302 

17436 17458 17488 17516 
17595 17605 17668 17756 
18085 18205 18234 18261 
18341 18399 18413 18191 
18643 18666 18878 18953 

19224 19032 19036 19136 19151 19272 
20437 19394 19510 19721 19781 19818 
21063 19826 19829 19834 19919 20137 
22287 20169 20393 20550 20567 20580 
23395 
24382 20590 20648 20781 20906 20926 
25487 20945 21034 21110 21150 21239 
2ô342 21266 21415 21430 21456 21510 
27196 21523 21588 21604 21855 21862 
29462 21917 21919 21935 22036 22201 
31146 22223 22235 22303 22306 22682 
32342 22690 22795 22802 22939 22947 
33042 22982 23151 23198 23294 23319 
34693 23341 23601 23702 23745 23877 
36486 23896 23905 23915 23916 23928 
37197 24006 24287 24339 24371 24640 
38809 24666 24698 24746 24926 24940 

Sonları (20), (31) ve (77) rakam .. 
larile biten bütün numaralar yirmi
şer, onda bir itibariyle de ikişer lira 
amorti kazanmışlardır. 

• 
Dünkü ke,idenin talihlileri 

100 bin lira kazanan 21820 numaralı bi
letin beşte bir parçası Yeşllköy polis me
muru Rıfatla ismini söylemek ic;temiyen 
bir yüzbaşıdadır. Bu iki ortak tam 20 bin 
Ura almışlardır. Biletin diğer bir parçası 
Tepebaşında Sami Bey apa:-tımanının 5 
numaralı dairesinde oturan Van·arada, 
bir parçası seyyar komisyoncu Rnfaelde; 
diğer parçalan da İskenderun, Bandırma 
ve S!verektedir. 

25 bin lira kazanan 32311 numaralı bi
letin 3 parçası İstanbulda, dlJ(er parçala
rının da Ankara, Bürhaniye, İzmir, Sıvas 
ve F<'Uıiyede satılmış olduğu anlaşılmıştır 
15 bin liranın 4 parçası İstanbul, diğer 
parçaları Konya, İzmir, Gebze ve İnce;;u
dadır. 

12 bin liranın bir parçası Aksarayda Mu
ratpaşa miıhallcslnde Selçuk camii soka
ğ10naa oturan inşaat kıitibl Rızanın kızı 3 
yaşında Nerimandadır. Neriman bu sene 
Clçüncü defa olarak ikramiye kez:ınm15-

tır. Nerimanın babası bir arltadaşımız:ı 

şunları söylemiştir: 

"- Kızım üç defadır biletlerini kendi e-

RICHARD GREENE ve LORETTA YOUNG 
Bu Perşembe Akşamından İtibaren 

SARAY Sinemasında 
gösterilecek olan FRANSIZCA SÖZLÜ ve Renkli 

Düşman Çocukları 
Harika ve büyük Aşk filminde bütün güzelliklerile parlayacaklardır. 

~----·· , ' I ö L Ü M "Vatan Kurtar3tl Arslan,, fil- . . . 
· d .. d .. y •• •• h 'k 

1 
Bırıncı Kolordu Se,·baytar mua 

mın e gor ugunuz arı a ar- . . y. • -

dan sonra . . . filimleri mün- vınlıgınden emekli Beyoğlu Beledi-
hasıran ye dairesi baytarı Mustafa Nail Öı

LALE 
sinemasında gösterilen sine
manın en büyük kahraman. 

ERROL FLYNN'i 

Bu Perşembe Akşamı 

Yine İngiliz tarihinin en 
parlak bir sahüesini 

' canlandıran 

ÇALIN~N 

TAÇ 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

filminde alkışlıyacaksınız. 

gören vefat etmiştir. Cenazesi 12.12. 
939 bugünkü salı günii saat on bu

çulda Şişlide Perihan sokak No. 82 
deki evinden kaldırılar~lt cenaze na. 

mazı tlsküdarda Yeni camide kılına

rak Üsküdarda Karacaahmet şehitli

ğinde aile makberesine defnedilecek-

tir. Allah rahmet eylesin. 

.ÖL Ü M 
Müşir Merhum Fuat Paşanın Ha

remi Bayan İnşirah dün irtihal et. 
miştir. Cenazesi Bugünkü Salı günü 
saat birde Kadıköyıinde Caferağa 

mahallesinde Kadüe sokağındaki 41 
numaralı evinden ltaldırılaralt mo. 
törle Sirkeciye ve oradan Beyazıt 

camiinde ikindi namazınd3. namazı 

kılındıktan sonra Eyüpteki aile kab
rine defnedilecektir. Ailesine sabrı 
cemil Merhumeye de Tanrıdan mağ
firet dileriz. 

ANKARA RADYOSU 
TOrkiye Radyodifüzyon Posta1 
Tiirkiye Radyosu Ankara Radyo· 

Dalira Vzun1u!1J 
1648 m. 182 Kes. 1%0 K 

T. A.. P. 31.7 m. 9465 Kes. 20 K 

Salı, 12. 12. 1939 
~~~~....,....~~~~.....:~ 

12,30 Program ve memleket saat aya 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberlen, 12. 
Türk müziği: Çalanlar: Reşat Erer, Cevc 
Kozan, Kemal Niyazi Seyhun. 

1 - Okuyan: Muıtafa Çalılar: 
1 - Hü1.zam pesrevi, 2 - Hafız: HQZZI 

beste (Aldım hayali perçemin). 3 - Şc\ 

Bey: Hüzzam şarkı (Gam dideleriz saki f!' 

bir dolu kap), 3 - Hüzzam türkü (UZ 
olur efelerin bıçağı), 5 - Hiizzam tar' 
(Sana dn yaptırayım Naciye."n aman). 

2 - Okuyan: Müzeyyen Sen ar: 
1 - Artnki: Nihavent .şarkı (Koklast 

saçlarını), 2 - Lemi: Nihavent şarkı (f 
gül çıkarırdım), 3 - Rahmi Bey: Dnya 
araban şarkı (Bakaı;ız hüsniln gilvent 
anına), 4 - Sadettin Kaynak: Bayatiar 
ban şarkt (Ömrümün neşesiz geçti bahar 

13,30 - 14,00 Müzik (Hı:ıfif Müı.ik - P 
18,00 Program, 18,05 l\f(!mleket saat 

yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18 
Müzik (Cazband - Pl.), 18,55 Konuı:r 

(Onuncu Tasarruf ve Yerli Mntlnr Itııli 

münasebetile Ulusal Ekonomi ve Arttın 
Kurumu Ba~kanı ve Balıkesir SaylaVl G 
oeral KAzım Özalp tarafından), 19,10 TC 
Müziği. Çalanlar: Vecihe, Cevdet Ça~ f vd•~~·~·:;~ :;~ :;•· 

Şehir Tiyatrosu 
TEPEBAŞI ., O R A M ,. KISMtNt 

Bu akşam 20.30 da 
eYELPAZE. 

Halk Opereti 
Eski Çağlayanda Bu akşam 9 da 

ZOZO DALMAS) la 
Pipiça Büyük Operet 3 perde 

31257 
32853 
33295 
34815 
36787 
37342 
39200 --

31362 
32920 
33352 
36033 
36839 
37407 
39967 25086 25161 25218 25236 25255 

25309 25455 255211 25532 25565 
25692 25698 25810 25814 25837 

, .._ ___ ... ___________ _ 
Dünyanın en büyük Viyolonisti VASA PRIHODA 

lite almaktadır. Bunlardan birinciden 200, Binbir macera ... Binbir gü-
ikinciden 600, üçilncüsünden de 1200 lira llik B · b · k h · · 

27 
208 
545 
672 
970 

1123 
1842 
2213 

50 lira kazananlar 
62 67 112 

275 284 338 
566 600 633 
753 768 862 
995 1078 1100 

1208 1421 1438 
1908 2066 2078 
2375 2420 2427 

177 25907 25929 25933 26617 26038 
444 26074 26076 26088 26092 26093 
649 26190 26268 26324 26332 26355 
885 26399 26429 26509 26512 26532 

1106 26569 26610 26621 26740 26962 
1664 26979 26984 26997 27000 27063 
2171 27201 27226 27265 27303 27319 
2441 27331 27360 27380 27420 27508 

- Biıi esnaf takımı, diye küçük görüyorsanız 

kazandık. Kızım biletini öyle güzel intl- ze • · • ın ır aş. Ve ıs<;l-. 
hap ediyor ki yılbaşı piyangosunda büyük yat .•. Zafer ve bankala: filmı 
ikramiyeyi de o kazanacaktır." 1 "'tr "1 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Beşiktaş ambarında eşyalan bulunan tüccaranın nazan dikkatine: 
Beşiktaş ambarında bulunan eşyaların 8-12-939 gününden itibaren Kuruçeşme 

ambarına nakline baslanmıştır. 
Mezk:Cır ambarda eşyaları bulunan tüccarların badema Kuruçeşme ambarına mü-

racaat eylemeleri lüzumu lllın olunur. (10233) 

I S A M I R A N D A ile beraber yarattıkları 

RACAMIN AŞKI 
Harıka Filmi; Bu Perşembe Akşa:nı , __ SAKARYA Sinemasında ·--• 

o başka. 
- Biliyoruz, siz büyük yerden do.ıtt.lrsunuz. Kı

zı evliıt edinmişsiniz. 
- Biz de ona evlat muamelesi edereğiz. 
- Etmeyin hanımlar! Ben de sizlerdenim. Bu kız 

yirmi yaşına girmeden evlenemez! Yeni baştan sıs
ka, hasta m~ olsun? , 

I' )~ 1 ) ı· ~ 1 ) EK 
bil' benlik kı, orada hayvanlaşmanın, vahşileşmenin, 
şefkatl.!eşınenin ve ulvi adam olmamn kabiliyetleri 
gizlidir VE: bu kabiliyetler azami atmosferdedir Her 
hangi biri, her hangi bir vesile ile fışkırıverırse, öl
çülemez bir şıodetle fışkırıyor. 

Biıtim gecE.: rüyasında gülen bebekler, ağlayqn 
be!>ekle:.·. bo~azlanan bebeklerle uğn~tı. Sabah!ey;n 
şiddetli bir yanın baş ağrısile uyandı. Oğleden son· 
ray&. kadar keyfini düzeltemedi. 

Bir g··c~ Safinaz hala, Huriye hanım, doktor uzun 
uzadıya müzakere ettiler.Sonunda ri:ati ve müşterek 
bır kc:.rarla ışin içinden çıktılar: Kim olursa olsun 
kızı istem\!ğe gelenlere red cevabı verP.cekler. D:>k
to:- beyin Ankarada bir oğlu varmış, ona alacakmış. 

Bu milşteıek yalan ayaklarını kesti. 
Çenesi düşük Şahver teyze yine bin bir kapının 

ipini çel.tikten sonra gelip haber verdi ki, Kör Beh. 
zat efendi edında birisini kimsecikler tanımıyor. 
PapağaP :reni ild şey daha öğren;ni~ti, arnda tir: 
- .I3ebekikı! Cici baba! 
Diye haykırıp duruyordu. Bu, neşeye de sebep o. 

luyordu. Fikriye, papağanın bakımını kimseye bı
rakmıyordu. 

l\IÜTHİŞ BİR V AKA 
I"" - Yazıyor! Bebeğini boğan babayı yazıyor! 
-- He:n boğmuş, hem çukura gfünm:iş. yazıvor! 
Gazete ı:;atan çocuklar, avaz avaz haykırıyorlar. 

Akşam üstü islerinden evlerine dönenler kapış ka
pış gazete ahyorlar. Bebekiki müvezıtin kapı er:ıll
ğından bıraktığı gazeteleri alıp koşarak yukarıya 
çıktı ve korku içinde: 

- Cici baba, dedi, duydunuz mu? Bir adam be· 
beğini boğup çukura atmış. 

Safinaz ha~s. mutfaktan fırlayıp haykırdı: 

'-------------------------·-----------~-------------./ 
YAZAN: AKA GÜNDÜZ 

• 
- Vah vah vah! Boyu devrilesice, yumruk kadar 

bebekten ne istiyormuş ki? 
- Durun hele, oku kızım. Gürültü yok. Her :ıa. 

man olağan şeyler, ya delidir, ya d.lkolik. 
Bütün ~tazetderin çeşit çeşit yazdıklarından ı::u 

hulasa çıkıyordu. "Dizdariye taraflarında bir eski 
koı:ak vardır Bu konak, oda oda kiraya verilmekte
dir. Bu odalarda her çeşit insan oturmektadır. Yet 
katında ve arka bahçeye· bakan odalardan diptekin· 
de de işinder. çıkarıldığı söylenen Hasa·,1 ctdında bi
ri oturuyor. Hasanın karısı güzeldir. Gebedir ve ye
ni lohusadır. Hasan. çok kıskanç olduğu için şüphe
lenmiştir. Bir rivayete göre de, şüphelenmekte hak
lıdır. Karısını çok sever göründüğünrien bir ~ey y:ıp .. 
mıyor, fakat ortada böyle bir çocuğun bulunmasını 
da istemiyor Cinnet hali alan Hasan, lohuı>a ve hasta 
karısının baygın yatmasından istüa.ie ederek, kÜ~ük 
canlı lekey? temizlemek maksadiyle çocuğu boğmuş
tur. Bahçeye gömerken yakalanıyor. Katil, sersem 
bir haldedir. Hiçbir şey söylemiyor. Yalnız bilmi
yorum, ben bir şey bilmiyorum. mah~eme halleder, 
diyor. Hasan bir aralık azgınlık .<ılametleri göster-

No. 26 
miştir. Beni bırakın, evime gideceğim, karım hasta! 

Diye haykııarak memurlara saldırml§ ise de, zor
la zaptedilip. tevkifhaneye atılmıştır. Kelrısı baygın 
derece hasta olduğu için, vaka hakktnda malumat 
verememelrtedir. Kimsesiz kadına Kınlayın yardımı 
istenil'Tl:.ştir Şimdilik oda komşuları .arafındar: 
ya~dım gôrmektedir 

0

ki; onların da mali vaziyetleri 
iyl olınaclığ. söyleniyor. 
Vnkanın dehşeti, kadınların ağzında büyüdülcten 

sonra komşulara da sirayet etti. Doktor Ferhat ta 
müteessir olmuştu. Bir babanın böyle bir şey yap:ı. 
cağını aklınn sığdıramamakla beraber, bayatın bir
çok cilvelerin'! şahit olduğu için, belki yapmıştır. 
yapmışsa, cezasını çeker. dedi; odasına girdi. Fakat 
uzun zaman uyuyamadı. 

Bir baba yirmi yıldanberl Bebeğini anyor! 
Bir baba yirmi saatlik bebeğini boğu.yor! 
Emll Zolanın Labet Hümenini hatırladı. 
Tolstoy•un ölümden sonra dirilişindeki prensi gÖ-

zünün önüne geldi. 
lnsanlann mutlaka bir ikinci benHlde:rl var. Bu. 

tahtessuur filan değil. Başka bir şey olacak. ikinci 

- Cici baba! Rarahtsız mısınız? 
- Hayıı kızım. sadece neşem yok. 
- Sm· razete <>kuyayım mı? Bebeğini boğan .. : 
- Oyle şeyleri sen de okuma. Siniderini bozar da 

i§tahuı kat;ar. 
ikindiye doğru çocuk doktoru Ali Vnhit bey geldi. 
- Vay. nerelerdeydin doktor? 
- Affedersiniz üstat, suçluyum, fakııt işleı iın 

çoktu. He: zaman ziyaretinize gelmf'k istiyordı:Jll· 

Fakat bir türlü fırsat bulamadım. Bugün bir vesıle 
düştü. 

- Hayrola, ne gibi? 
...:.. Bir hastam var. Lohusa. Çocu~ kurtarama· 

dı.k. Fakat kadıncağız bitkin. Ben henüz bir teşhiS 
koyamadım. Onun için ricaya geldim. Zavallı o ka
dar kim!lesiı ki. lmkan bulunsa da, bir 'lastaneye 
kaldırılsa, Kızılay meşgul oluyor, fakat kadmcağ't 
fena. 

Bir otomob:le bindiler. 
- Enteresan bir hadise ile de karşılaşacaksınız· 
- Yeni bir hastalık filan mı? 
:..... Değil. Bu kadın, gazetelf~rin bebek katili. dl~·e 

yazdıkları adamın karısıdır. 
<Devanıt var) 
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TAN 
ABONE llEDILI 

TDrkly• Ecnebi 

1400 
760 
400 
150 

Kr. .. 
• 
• 

f Sene 
1 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
100 

Kr. .. 
• 
• 

Milletleraruı posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mOddet ın.ırasiyle ao, 1e, ı, 

1,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kur\llluk 
pul ilAvesl !Azımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Vatandaşlarda 
infial Uyandıran 
Bir Havadis 
B irkaç gün evvel, fa'Zetelerde 

f(iyle bir havadis intişar et
llÜ§tl: 

TAN 

•- Maarif VekAleU, k~y muanımt ye
Uıurmek maksadile, tedrisat müddeti 5 
lene olan köy enstitilleri açıyor.' Buradan 
ltıemn olacak köylü çocukları, Vekaletin 
~ herhangi blr köyde (20) lira 
Gerene Ye (20) sene muallimlik yapacak
lar. Yalnız, ilk altı seneden sonra (30), 
lf QncQ seneden 90nra da ( 40) lira ücrete 
ter:tI ettirlleceklerdir. Fakat, bu paralar 
~ olmadığından, SODunda tekaüdiye a
laınıyacak olan lı:öylQ çocuklanna bir ce
ltıfle olmak Qzere, Maarif VekAletl, her 
ltıuanıme. blT defaya mahsus olmak Qzere 
(89) lira Yerecek ve o yirmi sene zarfın
da da her köy muallimlne verilen aylık 
~tten ::rQzde bir nrlldan kesilerek, bir 
telcaQt sandığı kurulacak, bu 1Uretle de, 
latntballeri sallama bağJanacalı:b.r!" 

Nazi harp makinesi: - Nereye gidiyorum, ben de bilmiyorum, lakat vanraam göreceğim. (Ecnebi karikatürü) 

Alman Matbuatı, D.N.B. 
B;-havadisin, birçok vatandqlar

... habb bulamıyacaiımrz bir lnfl-

Ajansı Haklıdırlar!! J 

.ı, hatta isyan ayandırdıfını, aldı- · - 2 -
hnn birçok mektuplardan anlıyo- •ı talya, Berlin için bir 
tıız. mesele olmuştur. 

Meseli ba mektuplardan birisinin Berlin, İtalyadan memnun 
lltlllharrirl, IU mütalealan ileri sür. değil· dir. 
ltlekteclir: 
"- Barem kanununun mı"111lbahs İtalya, harp dışı kaldığını 

lcllldiii sıralan habrlarsınu: 0 za- son defa ve bir defa daha 
lb-.ı bu kanunla alakadar bDtiln me. dünyaya ilan etti. 
'111:rlar, seslerini yükselttiler. Fakat Fakat Berlinin İtalyadan memnun 
linıdi, köylü çocuklarma, ayda 20 Ji. olmayışı harp dışı kalışından de
ta ftcretle en •in' vazifenin 811 usun ğildir. Hatta İtalya sulh cephesi 
"••deyle, ve hiçbir garantisiz yükle. lehinde harbe girse bHe bugünkü 
tilınesi, niçin siikQnetfe hazmolunu. (memnun olmayış) derecesini art. 
>'or? tırmaz. 

Bence, bu, Türk köylnsOne lndirl. Berlin, İtalyenın Balkanlarda 
len bir darbe olacaktır. Ve ben, Mil- fiddetli bir rol alı§Indan memnun 
let değildir. Meclisinin, Maarif Vekaletinden 
telecek bu teklifi kabul etmemesini Çünkü İtalya demiştir ki: "Bal. 
hekı· z kanlar statükosuna bir tecavu_zu_ 

ıyorum. ira, faziletkAr, sessiz, 
11Ysal, ve efendi Türk köyliisUniin fe. kendime tecavüz sayanın ve ona 
l'a t kkü0 Jil d göre hareket edecegwim.,, l'a ve teve n en bu derece 
l!ıtistefit olmak, vicdan huzurile kat- Bu açrk ve erkekçe ilAn kime 
1-nabileceğbniz bir kazanç değildir!" karşıdır? 

Bu satırlan yazan vatandaı!Jn da, Balkanları İngiltere mi zaptede.. 
, cek? 
Ybi isyanı başka başka kelimelerle 

lf d d 1 Balkanlara Fransa mı yürüye-
' eleştiren diğer vatan nş ann mil. 
~ ~k? 
lealannı da haksız bulabilmek 

"1Uınkiln delildir. Balkanlı Türkiye mi Balkanlara 
göz koydu? 

\t.r Ayni mevzuda bize mektup yazan Japonyanın veya Amerikanm 
bqka vatandaş da diyor ki: mı Balkanlar üzerinde istila fikir-

"- Açılacağı bildirilen mektep. leri var? 

! ......................................... ! 
i. .. ~~7.~~:·.~.~~.9..~.'!.~~: . .ı 

Moskovada kontrolsuz abukluk, 
sabukluk eden bir iki gazete bu
lununca neden olmasın? 
Kaldı ki bu gibi Berlin işleri tec

rübelere dayanan işlerdendir. Vak. 
tiyle olmadı mı ki şimdi de olma
sın? 

1914 dünya harbinde Osmanlı 
İmparatorluğu Almanya Ue ittifak 
etmişti. Ne İngilizlere, ne Fransız. 
lara, ne Amerikalılara karşı . Tek 
sebebi Çarlığın boğazlarımız üze
rindeki kötü niyetlerine karşı, Hat.. 
ta şu bile denilebilir ki Ruslara 
karşı hiç bir düşmanlık yoktu, bir 
tek sebep Boğazlan muhafaza idi. 

Bunun için değil miydi ki Tür
kiye efkan umumiyesi Berlinle 
ittifak etmenin şiddetle aleyhinde 
olduğu halde, bu işe ses çıkarma.. 
mayı muvafık görmüştü. 

Uzun zamanlar bu mesele üze
rinde çeşitli münakaşalar oldu. 
Harbe vakitli girdik, vakitsiz gir. 

dik. Harbe girecektik, girmiyecek
tik. Bitaraf kalacaktık, kalmıya 

caktık vesaire gibi. 
Biz işi yakından bildiğimiz için 

bir takım hakikatleri söylemek 
mecburiyetindeyiz. 

Çarlık Boğazlar hakkında men
fi bir emel beslemeseydi, biz o 
harpte tam bir bitaraflık muhafa. 
za edecektik. 

Çarlığın bu emelini bildiğimiz 
için o ne tarafta bulunacaksa, biz 
aksi tarafı tutacaktık. Vatani ve 
milli vazifemiz bu idi. 

O zaman bizim Berlinle birlik 
oluşumuzun ilk ve son sebebi bu 
idi. Yoksa Kayzerin mavı ~özleri

ne aşık oluşumuzdan değildi. 

Ve asıl hakikat şudur: Biz 
Berlinle müttefik olmakla 

beraber, Çarlık bize bılfiil tecavüz 
ve taarruz etmediği müddetçe har
be girmiyecektik. Bunu Kayzere 

LOKMAN HEKiMiN ö~OTLERİ 

ÜREMi DEN KORUNMAK ••• 
~e ciinde sekiz saat den okutula. Hayır H" b 0 

• k d ğil talt · ıç ırıne arşı e · Sa- Benim de dilim ve kalemim a. Giinde otuz gram albilmin temin 
ltt ınıı. Okutulacağını iıittiğim ders- dece Balkanlara yürümek fikrini bştığı için öyle diyorum, fenceslni için de yemeklerimizdeki albümi-

de 111nlarmı~: kim besliyorsa ve bu işe en yakın tercih ederseniz azotemiden korun.. nin nisbetini hiç olmazsa, yuvar-
1 - • Sanat mektepleri gibi dejCil _ kim bulunuyorsa, yani, İtalya, mak deyiniz ... Onun en doiru yo- lak hesap olarak hatırlamak ister. 

fak\ at köy ihtiyaçtan bakımından tam Rusyaya ve Almanyaya kaT'a ko- lunu, şiiphesiz, hekiminiz göstere. Yüzde 18 den ZS. e kadar albümin 
i ·-s· cektir. Fakat hekim bulamadığınız verenler: Et, balık, kuru bezelye, 

• 1' usta yetiştirecek kadar sanat nuşuyor. Başka bir mana ve tevil yerlerde, yahut buluncaya kadar, mercimek, taze fasulye, peynirler .• 
~ f!taleri, Z - Ziraat mekteplerimiz. ihtimali yoktur. bundan önce saydığım alametler. Yüzde 8 den 12 ye kadar: Ekmek, 
eıı daha ameli ve pratik olmak n. den şüphelenince: makarna, yumurta, kuru yemislcr 

' ziraat denleri, 3 _ J{ooperatif- 1 şte, İtalyanın, Berlin için bir Bir kere, miimkiin olduğu ka- ve kestane ... Yüzde 4 den az: Süt, 

tıfilik, 4 _Kültür denlerl, 
5 

_ Dak. mesele oluşu bundandır. dar (Ok istirahat ... Yorgunluk azn- hamur işleri, taze sebzeler, tere. 
]o 

6 
Çelik mihver, demir pakt, tunç teminin şiddetlenmesine bir sebep yağ, taze yemişler, bal, reçeller. 

• - Fotoıcrafcıhk, 7 - Havvan_ olduğu gibi, arka üstü yatmak böb. Demek ki, en ziyade rag~bet edi. 
tıı.L 8 R k ·ı·k anlac:nıa, çinko dostluk bir tarafa. •, - öce çı ı , 9 - Halıcılık "... reklerin isleml'sini kolaylaştıracak lecek yemekler kmekle, pirin(, 
~, 10 _ Milli oyanlar... Onlara kimsenin bir diyeceği yok. en iyi vaziyettir. patates, taze sebzeler, taze yemiş-

Fakat pençelenmekte olan şu ne- Bu mevsimde soğuktan salon. ler ve re(ellerle şekerdir ... Şu ka. 
>u 11Gtün bu işlerin muvaffnkiyetle fes borusu Baltığı Ribbbentrop'un mak pek miihimdir. O da hastalı. dar ki, ekmeğin kana ekşilik ver. 
l1 lilyebilmesi, ancak, yazın da ted. dostundan kurtarmalı. ğ'ı birdenbire siddetlendirir. Gece· diğini daima hatırda tutarak üre. 
.. ••ta devam olunmasi1e miimkfin. d .. ğü. leri sokağa (ıkmak şöyle dursun, minin de kanda ekşilikle arttığını 

açık söyledik. Dedik ki Ru5ya üL 
kemiz ve istiklalimiz aleyhinde e
meller besliyebilir. Bu emeller si
lahlı bir tecavüze girinciye kndar 
bizim meçhulümüzdür. Harbe se. 
bep olmayız. Üstümüze ı;:elirse, o 
başka. Demek olur ki emellerini 
harekete geçirirse, biz de derhal 
müdafaaya girişiriz, fakat tecavüz, 
hayır! Sebep olmak. asla! 

Bunun üzerine Amiral Soşon 

Berlinden gizli bir emir ald!: Türk
leri Ruslarla harbe sok! 

Osmanlı donanmasının belli baş
lı rükünleri adı değiştirilmiş Al
man gemileri ile başlanna kırmızı 
fesler geçirilmiş Alman subay ve 
eratlan idi. 

Karadenize yan tarassut, yan 
manevra için açılan bu donanma 
Babıalinin haberi olmadığı bir sa
atte Odesayı, Sivastopolu, daha 
bilmeyiz nerelerini bombardıman 

ediverdi! 
Bu vaziyette harbi biz açtık, 

harbe biz sebep olduk, Çarlığı biz 
tahrik ettik! Bize taarruz edip eL 
memeyi düşünen ve henüz bir ka. 
rar veremiyen Çarlık ta bunu se
vinçle karşıladı ve iki tara! ta yıkı. 
lıncıya kadar dövüştü. 

Sonra Almanlar ve Avusturyalı. 
le münferit sulh yapabilmeleri 
için bizi önce Çarlığa, sonra düş
manlanna satmıya çalıştılar. Bu 
yetmezmiş gibi Ulukışla.da bir a.. 
vuç buğday için, Romanyada bir 
kaşık şeker için, Bakuda bir şişe 
petrol için biz müttefiklerine silah 
çeken adamlar, bizim müttefıkle. 

rimiz olan Kayzerin adamları ol
du. 

O adamlar, bugün Sovyetlerle 
anlaştıklarından gurur, iftihar ve 
bilhassa ferah duyuyorlar. Fakat 
Sovyetler de bizim gibı biliyorlar 
ki Moskovaya ilk silahı ı;ekecek 

yine onlar olacaktır. Tarih teker
rür ediyor ve hakikat yürüyor. Bu, 
böyledir. "f!I' ş h ld b kt 

1 
Bütün mesele ve u m noktası pek SOKUk günlerde bile imkan bu- bilmek lazımdır. Onun için ekmr.-

1-..İ 0 a e, 0 me erı err. yazı. bu. ]unca, sıcak odada kaJmak lazım- l'ln verdiği ekşiliği karşılamak ü. 
'eı. al', yaz tatili dahi yapmadan be~ Moskova Baltık saltanatrr.dan dır. Miimkiin olamayınca. vün fa. zere, patatese, taze sebzelere ve re. J şte 0 günlerden alınan ders. 
ttıı e okuyacaklardır. Bu kadar atır birdenbire vazgeçip Balkanlara ve niliyı hi( ihmal etmemelidir ... Es- çellere daha ziyade rağbet ıöster- ler bugünlerde dahi tatbik 
t,.l'tlar içinde çalışıp yetisttek nlan M ki zamanda ecdadımızın yaptıktan melidir. olunmak isteniyor. Yani dunya de-
l(oy ezopotamyaya saldırmıyacak 0 - ~ibl salvar ih:erine kırmızı yünden Y ki 
, çocuklanna takdir edilen Ucret, lursa? Öyleya, Moskova işini VE' kuşak sarmak bu zamanda, •üphe. eme eri büsbütün tuzsaz ye- ğişmemiş, nesiller değişm~ıniş, re. 
)da 20 lira mıdır? .. mekte, şimdi, bir mana yoktur. "iınl 'h . tl d gidişini tanzim etmiş bir zekadır. siz, mümkiin değilse de, karın il- Çfinkü tuzsuzluk ta üremiyi arttı. J er ve zı nıye er eğişmemiş 

ttı \'akıa, bir köyde, ZO liranın ne Daha faydalısı dururken daha za- zerine yiinden bir kemer takmak nr. Fakat fazla tuzlu da değil... gibi Ankara ile Moskova arası.1a 
.,, lihlın bir meblağ sayıldığını bilmi. rarlısına ve şu""phelisine neye git.. - karnı biraz büyük göstermekle Haftada bir iki gün yalnız sebze kundak sokuyorlar. Moskove Bal-
"'01' d beraber - fu.·dalı olur. ""O b · 1 t ti • 1 k t ıı... b k · 
,1 

eğiliz. Fakat köy rnualliminin sin? "' r ası ıc P a ı yemış er yeme ı6• ıra ıp bızim üstii'l'lÜ~ gel-
Burnda yemek muvazenP!li.,in e. favd 1 J •~aır. l k ·· t' t b"t d k · a ı 0 ur... mezse biz" on - · • · " •· ay 1 ucre 1 es 1 e er en, Eğer Moskovayı bu sakat yola hemmiyetinl de elbette takdir e- Her iti.in bütün vücudü kuru ku. ' ı un uzerıne gı.mıye 
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M•!ftH 
Harpten Kim 
Mesuldür? 1 2.tı. ~cı 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

. Harbin mesaliyetini devletler 
bir türlü Üzerlerine alama

dılar. İngilizler harpten mesut ola
rak Almanyayı gösterdiler. İn~ 
)erin tezine göre, biz Almanya ile 
her meseleyi muslihane konuşmıya 
ve halletmiye hazırdık. Fakat AL 
manya bir türlii sulh müzakereleri
ne yanaşmadı, cebir ve zor siyasetine 
dayanarak küçük milletlere tetaviiz 
etti. Biz de mütecavize karşı harbe 
girmiye mecbur olduk. Binaenaleyh 
harpten Almanya mesuldiir. 

Almanlar da bunun aksini iddia 
ettiler: Biz, Versay muahedesiyle 
haksızlığa uğramış bir milletiz. Bu 
haksızlığın tamiri için Milletler Ce
miyetinde senelerce uğraştık, İngil. 
tere sulh yoluyla hiç bir talebimizi 
kabul etmedi. Bizi tatmin için Şark 
Cephesinde yayılmıya sevketti. Çe.. 
koslovakyaya karşı imzalı taahhüdil 
olduğu halde bizim Çekoslovakyayı 

çiğnememize müsaade etti, eğer 

Rusya üzerine yib-üyeceğlmize kani 
olsaydı, yine de müsamaha edecekti.. 
Biz Rusya ile birleştiğimiz için bize 
harp ilan etti, binaenaleyh harpten 
İngiltere mesuldür. 

Fakat bu lddialann ikisi de yan
lıştır. Harpten yegane mesul TAN 
gazetesidir. D. N. 8. Ajansına sorar
sanız, Tilrkiyede Faşizm aleyhine 
yazılar yazarak Türkiye De Alman
yanm arasını açan TAN ıazetesidir • 
İngiliz ıazeteleriniıı, İnılliz ajanla. 
nnın uydurduklan havadisleri ıa. 
zetede neşretmek saretlle Rusya ile 
Almanyamn arasım açmıya çalıpn 

TAN ıazetesldlr. Nazizm aleyhine 
yaptığı neşriyat ile Fransa ve İngil
tere efkin umumiyelerini Almanya 
aleyhine çeviren TAN ıazetesiclir. 

Şimdi İsveç'in Ortaçaida oldup ıL 
bi Rusyaya karp hazırladıfı haçb se. 
feri tahrik eden TAN ıazetesidir. 

Bütün devletlere siyasi direktif ve. 
ren, efkin umumiyeleri zehlrllyea 
bu gazete olduğu halde, harbin me
sulünil yine şurada, burada ar11or. 
sunuz. Harbin yegiııe mesulil ba 
gazetedir. 

Mademki TAN ıazetesf böyle 
devletlerin arasını açacak, devletle. 
rin siyaseti üzerinde bu kadar mfL 
hlm bir rol oynıyacak kabiliyette 
idi, İtalya ile Habeşistan aras

0

ında, 
İspanya iJe İtalya ve Almanya ara
sında harp çıktığı, Çin, Japon em
peryalizminin pençesinde ezildiği 

zamanlar yükselttiği feryat neden 
müessir olmadı? O zaman da "İs
panyaya Kral getirecekler, Cümhu. 
riyeti ezip mürteci bir devlete doğ
ru ıidiyorlar,, diye batırmıştı .•• Eh 
maşallah, bu dediği de çıkb, Kral 
AHonsun oğlu İspanya tahtına otur. 
mak üzeredir. Şimdi bu meşum ha
berleri ve hadiseleri evvelden ıö. 
rüp haber veren, devletleri biribi:i

ne katan bu ıazete ortada dururken, 
mesulü ne diye arayıp duruyorlar? 
Y ann maazallah İsveç'in haçlı or
dusu ile beraber, daha bir çok mfL 

Jetler Rusya üzerine ıaldınrlana, 
veya Balkanlarda bir harp çıkarsa, 
Amerika ile Japonya harbe girerse, 
bütün bu harplerin mesulii TAN ga
zetesi olacaktır. 

İlk Tahsil Mecburiyeti 
Hakkında Tebliğ Yapıldı 

Maarif Müdürlüğünün talebı üze
rine son günlerde mahalle mümessil
lerine bir tebligat yapılmıştır. Bu 
tebligatta, tahsil çağında bulunan 
bütün çocukların ilkmekteplere sev
kedilmesi icap ederken, müvezzilik, 
kundura boyacılığı, hamallık yap
makta olanların en yakın ilkmekte. 
be gönderilmeleri ve bu tebligata 
rağmen, çocuklarını mektebe gön. 
dermiyenlerin müddeiumumiliğe tev 
di edilmesi bildirilnli:ı-tir. 

~arı itibara ahnmaın makul ve mu- çeviremezse yine iş bitmiş, plan dersiniz. Üremi dediğimiz hal kan. ruya, yahut kolonya suvu siirdiik. tahrik ediyorlar. 
olan ölçü bu mudur?" suya düşmüş değildir. Moskova da azot nisbetinln artmasından ile. ten ııonra sertçe bir ha

0

vlu ile o- Onun içindir ki Alman mıttbua.. lanna düşen vatani ve :nılli vazi-
t 11UtUn bunlardan da anlHılmalc- Heybeliadaya gelmezse Ankara ri geldiğ'lne ~öre, beslenmek i~in a. vusturmak iyidir, cildi i11letir, böb. tı ile D. N. B. Ajansının neşriyatı. felerini yapıyorlar. Bunun için 
~di ır ki, maarifin yenı" kararı·, umu- h zotu az yemeklere daha ziyade rağ. reklere yardım eder. Ilık su ile nı komik görmiyelim ve pal'vaço. haklıdırlar. Tabü ı...ı bı'z"' k." sı"de 
•
11 

h arp meydanına gider! bet ederek, azotu arttıracak albii- banyo yapmak milmkiln olunca, luk .; a.: '" " 
dı ir takdire mazhar olmuş değil- Yani, Türkiyeyi tahrik eder, si- minli yemeklerden az yemek la. o da iyi. Fakat sıcak sudan sakın- saymıyalım. O makyajın al. yazmıyacaklar, tabii ki bizi '1oş 
._;· ~unun içindir ki, büyük bir hüs. nirlerinl gerer, mantığını bozar ve zımdır. Ancak az yemek, hiç ye. mak lazımdır: Ter (Ok ırelince za- tında mühim bir ciddiyet durup görmiyecekler, tabü ki ana tehlL 
l llıyetle hazırlandığından hiç ııiip- bu işe sokar. Hiç olmazsa Moc;ko- memek manasma gelmez. Ne olsa rar verir, az oluna faydalıdır. duruyor. Bunu biz ne kadar bili. keleri uzaklaştırmıya çalış~caklar, 
q~ d viicudiin albümine lhtiv. acı vardır. Bunlarm h • d d h h Iıy ak M k 

t 
e eıniyeteğimiz ba tesebbüse, köy vaya karşı muharrik ve mt°'• ... bbıp" epsın en a a e em· yor, an ors os ova da o kc1. tabii ki harbin başka sahalara geç • 

.._ ..,.., Onun i""in gu-nde 30 -am albftmin mı"v .. tllsl k dl k d• ıı.ı1 ı -..:ukı wd . . ., .... "' , en en ıne •Ç (- dar biliyor ve anlıyor. . ~I al"lnı mag ur vazıyet~ dfüıtir. vazıyetine sokmuş olur. Hele ara. lüzumludur. Vücuda lüzumlu olan mekten sakınmaktır. Da~ atnsı i- mesıne uğraşacaklar. Bi? kendile-
~~cek bir mahiyet verilmesini, da, bir de Fransız - fngilız _ kalorinin fi~t tarafı da yaida9 ve çin, çok kimselerin kendi kendile. Alman matbuatı ve ajansı hiç rinl bütün tabii terbiv~'Jizliklerine 

ınıiyetle dileriz. Türk ittifakı olunca._ Ve hele şeker olacak maddelerden eıkan. rine kullandıklan hazır lllclar bi- fena bir şey yapmıyorlar. Kendi rağmen hoş görelim. Şovalye Tür. 
--------------------------~--------~----------------------------~~-Jeftreımtn"L.U:ıtıırırlar.. ___________ milltmeTinfıulUen.ıcuuwıı:.mı:1aı:ı_mıY-...:..~·ınrı ... ~~akl:cuı.--------------
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Türkişepost'a 
Cevav 

-TAN 12. 12 • 939 

Milletler 
Cemiyeti 

anıdıijım Tipler i 
I 
f 

(Başı 1 incide) 

O Halde Bu Zat Kimdir? 
(Başı 1 !ncide) 

lar cemiyetin umumi katibi tarafın
dan neşrolunmuştur. 

Rus Kıtaları Taarruz 
lcin Hazırlanıyorlar 

(Başı 1 !ncide) 
mek üzere büyük bir taarruza geç. 
mek maksadile, Şark cephesinde üç 
ordu tahşit etmektedirler. Ruslar ay 
ni zamanda, buzlarla kısmen örtülü 
Ladoga gölü Şimalinde de bir taar
ruz hazırlamaktadırlar. 

tertibatını gösterdiler. Kardan bembeyaz 
olmuş ağaçlar üzerinde, ellerinde maske• 
lenmiş makineli tüfekleri, yine bembeyıı:t 

giyinmiş Fin askerleri gördf.im. Yerde, bir
birine çok yakın mesafelerde, yalnız ağzı 
dışarıda bırakılarak üst tarafı tamamile 
toprağa gömülmüş toplar gard.Um. Topla
rın etrafında kar, tamamile bakir kalın 

bir takaba arzedlyordu. Etrafta, bütün te
pelerde, kard:ın başka bir 5ey g:ize gözük
müyor. Fakat bütün buralarda Fin asker
leri, Fln mevzileri ve en modern makine
lerle mücehhez Fin tayyare tarassut mer
kezleri var. Bu merkezler, çok yukardan 
dahi geçseler, Sovyet tayyal'elerini ordll 
başkumandanlığına ve bu k;ınalla bütün 
Finlandaya haber veriyor. Finlanda mev• 
zllerinin kuvvetini, arazinin :abii engelle
ri bir kat daha fazlalaştırmaktadır." 

, ....................................... .._ 

Yazan: KANDEMİR l\Jn_ 13 
Bu zatın Türki~e Posttaki beyana

tının ikinci kismı TAN ın neşriyatına 
aittir. Diyor ki: 

Sovyet Rusyanın vaziyeti 

enli Nimet 
"Tan gazetesi tarafından yapılan ve Al

man müesseselerini itham edici mahiyette 
görünen neşriyat hakkında bu gazete nez
dinde bildiklerini neşretmesi için Türk 
matbuat kanununa istinaden avukatlarımız 
vasıtasile teş~bbüste bulunulmu~tur." 

Öğleden sonra akdolunan celseden 
önce, bazı azanın Sovyet Rusyanın 
cemiyetten çıkarılması lehinde ol
dukları görülmüştür. Faka~ bircok
ları bunun lüzumsuz olduğunu, Rus 
husumetini Alman husumetine kat
maktan başka bir şeye yaramıyacagı 
nı ileri sürmüşlerdir. 

Sovyet hava ordusu başkumanda
nının, tayyareler tarafından alınan 

neticelerin azlığı dolayısile vazife
sinden azledildiği haber verilmek
tedir. 

- İşte, beni nihayet buraya attı. 
nız ... Fakat hiç te fena etmediniz 
Beyefendi... Diyordu. 

- Bari uslandın, yalandan vaz. 
geçtin mi artık? .. 

- Atra!i Paşaya söylediklcrinL 
zi haber alır almaz başıma gele
cekleri tahmin ederek otomobili
me atlayınca soluğu Suriyede al. 
dun. Fakat bir kaç hafta sonra işi 

oradakiler de duymuşlardı. Bak. 
tnn ki olacak gibi değil, ben de ço
luğu çocuğu alarak kapağı buraya 
attnn. Şimdi arasıra Şama, Bey. 
ruta gidip emlakimize bakıyor ve 
bol bol seyahat ediyorum. 

Tekrar ettim: 
- Yalansız dolansız değil mi? 
Plajda bağrışarak koşuşan, su. 

lardn çırpınan insanları gösterdi: 
- Dertleri başlarından aşan bu 

zavallıların yalana değil a, Alla.. 
hın kitn'bına bile inanacak halleri 
kalmamış .. 

Ve birden hatırlıyarak, masa
sında oturan kıza doğru eğildi: 

- Sahi, dedi, size Rabekayı tak. 
diın edeyim ... Kuzguncuklu Rabe
ka... O da benim gibi memleket 
hasretiyle yanıyor. Geçen sene bu.. 
radaki teyzesini ziyarete gelmiş, bir 
daha İstanbula dönemiyor ... Şimdi 
onunla başbaşa dertleşip duruyo
ruz işte ... 

- Ya zavalh karın? 
Bir anda asabileşerek isyan et ti: 
- E, insaf buyurun Beyefen-

di, yer yüzünde bir kişiyi olsun al. 
datmazsam, ben nasıl yaşarım ar. 
tık? •• 

-- ..1 Benli Nimet 
Meşhur Hintli Aga Han, dedik- · 

lerine göre, Hilafet meselesini kur. 
calamak için ML5ıra gelmişti. 

Hayatı bin bir türlü garip ma. 
ceralarla dolu olan bu adamla gö. 
rüşebilmek için, oturduğu Nil kı
yısındaki Semiramis Palas oteline 
gitmiştim. 

At yanşlanndan henüz dönme. 
mlş olduğu için "bekliyeyim,, de. 
dim ve, oracıkta, holde bir köseye 
ilişmiş olan Hicazın Londra ~Bü
yük Elçisi Hafız Vehbe'nin yanı
na oturdum. 

Bütün Arap dünyasınca benim. 
senmiş olan Filistin davası bu gü. 
zide dostuma da çöl ile Büyük Bri
tanya arasında mekik dokutuyor-
du. • 

. o:ta.çağ havası içinde yaŞJyan 
bır ıklımle yirminci asır inkişafını 

az bulan bir diyar arasındaki bu 

gidiş gelişler sevimli muhatabımın 

olgun kafasında zengin hikuye 

mevzuları biriktirmişti. Tatlı tatlı 

onları anlatıyordu. 

Otelin işlek saati idi. İncilerine, 
yakutlarma ve şallarına sulanan 
ağızlara bir tebessüm sadakasiyle 

dolaşan mihraceler, ehramların te. 
pesinde tarih ve eteklerinde aşk a. 
vına gelmiş Amerikan ve İngiliz 
milyonerleri, yeni ehramlar kur

mak hevesine kapılmış iş adamla
rı ve bin bir imtihandan alınmış 
tam numaralnrın verdiği emniyet

le mağrur, fakat vaat dolu bakış
larım sağa sola çevirerek gelip 
gecen şuh güzeller .. Hepsi burada, 
bu kaynaşma içindeydiler. 

Al şalvarlı, sırmalı cebkenli 
zenci boylar vızır vızır işliyorlar, 
kimini telefona, kimini asansöre 
davet ediyorlar, birine bir zarf, Ö

tekine bir demet çiçek veriyorlar, 
haber alıp cevap yetiştiriyorlar ve 
beyaz entarili, kırmızı kusaklı u
zun fesli, yanaklan dili~ dllim 
kuzguni siyah garsonlar durup 
dinlenmeden tepsi taşıyorlardı. 

Hafız Vehbe cenesindeki bir tu. 
tam sakalı kabartarak, gözlüğü. 
nün altında gülümsiyen gözlerini 
biiyük kapıya doğru çevirmişti: 

- Bak ... Seninki geliyor! 
İ arct ettiği tarafa baktım: 
- Benimki!? .. 
- Görüyor musun ... Mis Türki!.. 
Ah bu "Mis Türkü,, ... hudutları-

mız dışında pazara çıkan her gü_ 
zelin bedava alıp takındığı bu !il. 
kap ve ad!.. 

Hafız Vehbe kendini, yak!aşan 
bu afetten koruyabilmek kaygu. 
siyle, masanın üzerindeki Taymisi 
çarşaf gibi açarak, ardına sığın

mıştı. 

Benim için yapacak bir şey yok. 
tu. Göz göze gelmiştik, yaklaşıyor. 
du. 

Çehreler vardır ki, birdenbire 
insanı kilometrelerle ve yıllarla 
geriya atar... Bu da onlardan biri , 
bir güzel taze kadındı ki; beni bir 
anda on ilcl yıl evvelin loş bir 
dehlizine sürükleyip götürmüştü. 
Siyah çarşafının çerçevelediği 

ipek saçlarının ortasında, boya bil
memiş temiz yüzün masum bakış. 
larmı daha iyi görebilmek için 
yumduğum gözlerimi açtığım za
man, onu karşımda buldum. 

- Bonjur ... 
Bir zaman önünde secde edebil. 

meyi bir saadet saydığım o gon. 
cadan türeyen bu çiçeğin karşı. 

sında şimdi ayağa kalkmıya iişe. 

niyor, daha doğrusu utanıyordum. 
- Annemi gördünüz mü? .. Beşte 

gelecekti de ... 
- Hayır, geçmedi... Belki içer. 

dedir. 
- Burada bulu~acaktık. Ne ka

dar da kalabalık .. Bilmem ki: 
Nihayet bir kadındı, ister iste.. 

mez yer gösterdim: 

- Oturmaz mısın?.: 

r- Büründüğü ipeklerin buruşma. 
sından, süründüğü boyaların ak. 

masından korkar gibi füna ile bir 
oturuşu vardı. • ... ., 

- Annen de Mısırd~ demek .. : 
1 

- Evet, fakat ayn ayrı oturu

yoruz. Ben Helyopolis Palasta ka

hyorum, o bir pansiyonda. 

- NPnP.n birlikte oturmuyorsu. 

nuz? .. 
- Annemin romatizmalan.:: 

- Oteller romatizmalıları kabul 

etmezler mi? 

- Annem fazla kalabalıktan, 

gürültüden de haz etmez .. 
(Devamı var) 

lDahilde Yabancı 
Propa9011daya 

Set Çekmeliyiz! 
(Başı 1 incide) 

Nazi prop~gandasının bu ıki he
defe de varması mümkün de. 

ğildir. Ne Türkiyede bir ithalat em
tiası ideolojiye bağlanacak genç bu
labilirler, ne de Türkiyenin siyaseti 
üzerinde müessir olabilirler. 

Fakat Nazi propagandasının mem
leket dahilinde serbestçe intişarına 
müsaade etmek daima tehlikeye göz 
yummak demektir. Bugün tesiri gö. 
rülmiyen bu propagandanın yarın 

zemin ve zamandan istifade ederek 
daha müessir şekilde çalışacağım 

göz önünde bulundurmak, ve propa
gandanın kuvvet ve kudretini ihmal 
etmemek laz1mdır. 

Sırf bu bakımdan biz memlekette 
herhangi yabanc1 bir propagandanın 
serbestçe yayılmasına taraftar de
ğiliz. 

Biz gazetemizin, Bayer müessese
sinin İstanbul mümessili Vaydman 
tarafından ilan vermemekle tehdit 
edildiğini ve bu tehdidi ifa edilme. 
yince Alman müesseselerinin gazete
mize ilan vermekten vazgeçtiklerini 
yazmıştık. 

Evvela şunu kaydedelim ki, Ba
yer müessesesinin İstanbul mümes
silliği hususi bir firmadır. Fakat bu 
müessese yerine harekete geçen, ve 
avukatlarını harekete getirdiğini bil. 
diren zat Alınan sefarethanesine 
bağlı ve resmi bir mevkü olduğu an
laşılan zattır. Bu zat Bayer müesse. 
sesinin avukatı mıdır? Yoksa, bizim 
iddia ettiğimiz gibi, bütün Alman 
firma ve tebaası Alman resmi ma
kamlarının, bilhassa istihbarat bü
rosunun emrinde çalışan bir memur 
mudur? 

Yine iddia ettik ki, Doyçe Oryent 
Bankm istihbarat şubesi TAN ı sa
tın almak için zemini yoklamak te. 
şebbüslerinde bulunmuştur. 

Bu zat, bunun için de bizden ce
vap istiyor, ve avukatlarını harekete 
getirdiğini söylüyor. 
Anlamıyoruz, bu zat kimdir, ve 

Doyçe Oryent Bank namına söz söy
lemek salahiyetini nereden almak. 
tadır. 

Vaydman ve Doyçe Oryent Bank 
müesseseleri ya hususi ticaret mü
esseseleridir, yahut Alman istihba
rat servisinin emrinde çaltşan birer 
müessesedir. Birincisi doğru ise, bu 
müesseseler cevaplarını doğrudan 

doğruya gazetemize gönderebilirler. 
di. Halbuki bunlar cevaplarını D. N . 
B. Ajansının İstanbul mümessiline 
gönderiyor ve onun vasltasıyle bize 
tebliğ ettiriyorlar. D. N. B. Ajansının 
bu işteki rolü nedir, ve Türkişe Post
ta bu müesseseler namına izahat i~tL 
yen resmi sıfatlı zat ne diye bu işe 
kanşmaktadır? 

Mesele Gayet Sarihtir 
Bizce mesele gayet sarihtir. Alman 

propaganda ve istihbarat teşkilD.tı 

hakkında yaptığımız neşriyatı oku
yanlar öğrenmişlerdir ki, Türkiyede 
bulunan 'bütün Alman müessese ve 
vatandaşlan İstanbuldaki mahalli 
merkeze bağlıdırlar. Oradan emir ve 
direktif alırlar, kendi kendilerine 
teşebbüslerde bulunamazlat'. . 

Vaydman, bizi ilan vermemekle 
tehdit ettiği zaman yalnız kendi he
sabına konuşmamış, merkezden al
dığı emir üzerine hareket etmistir . 
Nitekim bu teşebbüsten sonra Al~an 
firmalarından hiç biri TAN gazete. 
sine ilan vermemiştir. 

Keza Doyçe Oryent Bank merkez
den aldığı emir üzerine bizim satm 
alınabilip alınamıyacağımizı araştır

mıya lüzum görmüştür. Bugün onun 
namına bu işi idare eden merkezin 
bizimle meşgul olınası, bize onlar 
namına merkezin cevap vermesi de, 
vaziyetin böyle olduğunu isbata kafi. 
dir. Mademki çok istiyorlar, yarın da 
D. N. B. Ajansının İstanbul mümes
sili tarafından gönderilen ve Doyçe 
Oryent Bank ve Vaydman müessese
sinin cevaplarını neşredeceğiz ve bu 
hakikatin aydınlanmamış tarafı kal. 
mışsa, onu tenvire çalışacağız. · 

lstanbul ve Egede 

Zelzele Oldu 
İstanbul, 11 (A.A.) - Kandilli ra

sathanesinden tebliğ edilmiştir: 
Dün gece saat 17 yi 22 dakika 18 

saniye geçe kuvvetli bir zelzele kay
dedilmiştir. Merkez üstünün İstan
buldan 540 kilometre mesafede ol
duğu tahmin edilmektedir. 

Bir azanın cemiy:!tten çıkarılması 
için ittifak ile rey venlmesi lazım

dır. Halbuki Çin gibi, bazı devletler 
buna karşı geldikleri için, ittifak ile 
rey vermeğe imkan kalmamakta ve 
bu suretle, bu meseleyi ileri sürmek
te de bir mana görülmemektedir. 
Bununla beraber So-.ryetlerin Finlan
daya karşı hareketinin ~iddetle tak
bihi bekleniyor. 

Asamble, elli azadan kırkının iş

tirakile öğleden sonra Fin mura hh:ı
sını dinlemiştir. Sovyet murahhas
ları, içtimalara iştirak etmiyerek o
tellerinde kalmışlardır. 

Fin murahhası, alkışlar arasında 
kalkarak, söylediği nutukta memle. 
ketin Milletler Cemiyeti asamblesin
den umumi yardım!ar beklediğini 

söylemiş ve Fin halkının hasmı ta
rafından açılan ateşe sonuna kadar 
mukavemet edemiye:::eğini izah et
miştir. Fin murahhası. daha sonra: 
"Yalnız beynelmilel kararlar, bir 
milletin hayatını koruyamaz,, Jiye
rek, 2 sene evvel Sovyet Hariciye 
Nazırı olan Litvinofun Milletler Ce
miyetinde tecavüzü takbih için söy. 
!ediği sözleri iktibas etmiş ve sözle
rine nihayet verirken: "Bize yapıla
cak yardım bütün medeniyete yapıl
mış yardım olur,, demiştir. 
Komitenin İlk Verdiği Karar 
Finlandanın talebi, bir komiteye 

havale edilmiştir. 
Anlaşılan verilecek karar, Millet

ler Cemiyeti azası devletleri, Fln
landaya yardım hususunda serbest 
bırakmaktan ibaret olacaktır. 

Bu komite, İsveç murahhasmın 
teklifi üzerine ve ittifakla Rusyayı, 
derhal muhasamatı tatil ederek Mil
letler Cemiyeti asamblesinin neza
reti altında sulh müzakerelerine g;r
meyi kabul edip etmiyeceğini yarın 
sabaha kadar bildirmeğe davet ka
rarını vermiştir. Bu karar, Cenevre. 
de başlamış olan.müzakeratı talik e. 
decek mahiyette değildir. 
Diğer taraftan, Finlanda meselesi 

hakkındaki müzakerelere çarşamba
dan itibaren bir mümessil gönder
mesi Rusyaya bildl.rilıniştir. 

1 tal yanlar, l\'.lilletler 
Cemiyetinden Ayrıldı 

Roma, 11 (A.A.) - Italya bugün 

Kızılordu kıtaatınm Ladoga gölü 
Şimalinde günde muntazam altI ila 
10 kilometre ilerlediklerine dair ola. 
rak Sovyetlerin tebliğile verilen ha
ber, Helşinkide tekzip edilmektedir. 

Hala karla örtülü olan !::ıu ıssız ve 
arızalı mıntakalarda Rus ıntaatının 

ileri hareketini takip etmenin müş
kül olduğu tebarüz ettiriliyor. Rus
ların, 63 arz derecesi üstündeki Rus
Finlanda hududundan takriben 40 
kilometre mesafede bulunan bir nok
taya vardıkları tahmin edilmektedir. 

Finler, Sovyetlerin Pazar gunu 
Petsamo nehrinin sağ sahiline asker 
çıkardıklarını teyit ediyorlar. Yine 
Fin kaynakları, bu mmtakada son 
günlerde yapılan muharebelerin çok 
şiddetli olduğunu, Rusların yalnız 

bir tek hücum sırasında 400 ölü ver
diklerini iddia ediyorlar. Bir İsveç 
gazetesi de, Finlandalıların kuvvetli 
bir mukabil taarruz neticesine Lado. 
ga gölü şimalindeki Suomosalivi şeh 
rini geri aldıklarını haber veriyor. 

Fin müdafaa hatlarının 
vaziyeti 

Diğer kaynaklardan gelen haber
lere göre, Rusların M.ı1nerheim hat
tına vukubulan 4 taarruza da mu
vaffakıyetle püskürtülmüştür. Reu. 
ter muhabiri, hattı ziyaı:et etmiş ve 
son derece dikkate değer malumat 
vermiştir: 

Röyter muhabiri, bunlardan baş.. 

ka, Finlerin göl üzerindeki buz taba• 
kalarını baştanbaşa mayinlerle dol• 
durduklarını, müdafaa tertibatının 
pek mükemmel olduğunu ilave edi, 
yor. 

Diğer taraftan Ruslar, işgal ettik· 
leri Hogland adasını tahkim etmekte 
ve Finlanda körfezbden taarruza 
geçmeğe uğraşmakhdır. 

Fin topları ve tayyareleriniı\ Mor• 
manksa giden Rus demiryolları..nt 
da bombardıman ettikleri bildirili• 
yor. 

Helsinkiden bildirildiğine göre, 
Rusların. memleketi ikiye ayırmak 
için Merkezi Finlandad:ı yapmış ol
dukları harekat akamete uğramıştır· 
Zira Finlanda kıtaatı, Sovyı:ıtlerin i
leri hareketlerine mani olmuşlar

dır. 

Almanvanın Yeni Bir 
Tesebbüsü 

Londra, 11 (A.A.) - Daily Herald 
gazetesinin Helsinkideki muhabiri• 
nin haber aldığına göre, Hitler Sta~ 
nin askeri harekatını durdurmağa te• 

"Karelidekl Finlanda cephesinde 24 saat şebbüs etmiştir. Muhabire göre, b'll 
geçirdim. Muhasamata başlanıldığındanbe- teklifi yapan Scholenberg, Molotof'LI 
ri her gün az çok ilerlemiş olan Kızılordu, Finlanda ile müzakerelere tekrar 
bugün, Mannerheim hattı önünde tamamı- başlam;ığa ehemmiyetle davet etıniŞ
le durdurulmuştur. Kış müthiş bir kutup tir .. Finlanda komünist hükumetine 
mıntakm::ı kışıdır. Hararet de:ecesi, sıfırın itimatlı gözüken Molotof bu teklifi 
altında 20 dlr. Sovyet topçusu, müthiş su- şiddelte reddeylemiştir. 

rette obüs harcıyor, fakat bulunduğum e 
mıntakada obüsler çok yukarıdan geç- B "k 1 11 (AA) İ d ru se , . . - n epen• 
mektedir. Herhangi bir tehUkeye maruz dance Belge gazetesinin Stokholrtl 
kalmıyacağımı na1.arı dikkate alan birkaç muhabiri, İsveç - Finlanda tesani.i• 

Finlanda subayı, beni 'Nomansland" ın en 1 dünün Uk resmi tezahürtl, galip bir 
ileri noktasına kadar götürdüler ve beni ihtimale göre, Finlandaya silah görı• 
yalnız inşa bakımından değil, fakat ayni dermek şeklinde tecelli edeceğirıi 
zamanda arazide tevzi ediliş bakımından yazmaktadır. Meselenin tetkik edil
hayrete düşüren lAğam ve kara torpllleri m~te olduğu söylenmektedir. 

resmen Milletler Cemiyetinden ay
rılmaktadır. Filhakika İtalya Habeş 
meselesi üzerine Cemiyetten çekile. ! 
ceği hakkındaki preaviyi verdiğin
denberi bugün tam iki sene dolmuş

tur. 
Daily Express gazetesi. Almanya. 

nın Cenevre toplantısmcl.an istifade 

1 
ederek yeni bir sulh taarruzuna gi. 
rişeceğinden bahsediyor ve şu tafsi
latı veriyor: 

"Südet topraklan hariç olmak üzere Çe
koslovakya müstnkil bir devlet olarak ye
niden kurulacak, Avusturyada bu memle
ketin Almanya ile birleşik kalıp kalmıya
cağına dair bir plebisit yapıl.ıcak ve ni
hayet Danzig, Koridor, münalaalı Yukarı 
Silezyn mıntakaları ve eski Posen vilaye- 1 
tinin bir kısmı hariç olmak ii7.ere müsta-
kil Polonya devleti tesis edile:ektir." 1 

Bir Beyaz Kitap N eşrcdilcli j 
Helsinki, 11 (A.A.) - Finlanda 

hükumeti, Sovyet _ Finlanda müza-
ı 

kerelerinin son safhası hakkında 
beyaz kitap neşretmiştir. 

İlk dolu kumbarayı Bankaya götürürken duyduğunuz sevinç, ilk 
mahsulü taşırken duyduğunuz sevinçten çok daha tatlıdır. 

Tiirkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası para biriktirenlere 

her yıl kur'a ile 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Para biriktirirken zengin olabilirsiniz. 
Keşideler 1 Evlul. 1 Birin~ikli nıın. 1 Mı:ırt. ı Haziran tarihle

rindcdir. 

ikramiyelerin listesi : 

4 Tane 1000 Lira 
4 " 500 " 4 ,1 250 " 

40 '' 100 " 100 " 50 " 120 " 40 " 

Zaten di.inyanın bugünkü hayat 
memat mücadelesinde dimağlarımız 

bir sürü yabancı propagımdanın te
sırıne maruz bulunmaktadır. Rad. 
yolar, gazeteler, kitaplar bergün ya
bancı propagandanın vasıtalığını ya
pıyor !ar. 

Dimağlarımızı yabanc telkinlerin 
tesirlerinden kurtanp hakikati gö. 
rebilmek için, mümkün olduğu ka
dar yabancı propagan~anın memle
ket dahilindeki faaliyetıne nihayet 
vermemiz lazımdır. 

Onun için biz hükumetten bu ec.-
nebi propaganda istilasma bir set 
çekmesini istiyoruz. 

İzmir, 11 (TAN) - Zelzele bütün 
mülhakatta hissedildi. Dikilide üç, 
Bergamada iki defa şiddetli zelzele 
oldu. Dikilide bazı dıvarlar yıkıldı. 

Bergama kazasının beş köyünde ba
zı binalarda çatlaklrklar vukun gel
miştir. Hiç bir yerde nüfusça zayiat 
yoktur. Ancak halk korkudan sabah
lara kadar evlerine girmiyerek dışar. 
da dolaşmışlardır. 

Bu vesika esaslı surette tetkik e
dilince, Sovyet taleplerinin kabul e. 
dilemez mahiyette oldukları görül
mekte ve Sovyetler Birliği ilk tek
liflerinde, Hango limanının otuz se
ne kira ile kendisine terkini ve Fin
landa körfezi meth:ılini abloka ede
bilecek bir deniz üssü tesisi için ge. 
niş bir hinterland vuilmesini iste

miştir. Bu arazide, birçok ta tayya- 1 

reci ile birlikte, 5000 Sovyet askeri 
bulunacaktı. Sovyetler, harp gemile
rinin demirlemesi için ayrıc~ Paya 
körfezini de istemişlerdi. 

zelzele felaketzedeleri için yaptırıl
makta olan ahşap pavyonlan sular 
istila etmiştir. 

Ayv-alık, 11 (TAN) - Bugün saat 
10 da şiddetli bir zelzele oldu. Halk. 
korkudan sokaklara çıktı. Hasar yok

tur. 

160 " 20 " 
Kur'aya ancak 50 lira biriktirmiş olanlar girebilir. Hesaplannda· 

ki paralar bir sene içinde 50 liradan asai?ı düsmivenler ikramiveleri.
ni % 20 fazlasiyle alırlar. 

TÜRKİYE 

ZİRAAT 
CÜMHURIYETİ 

BANKASI 
Kızılay taafından Dikilide geçen 
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TAN KIT APLARI ~----.. 
Bu Defa Okuyuculanmaa iki Seri ICrtap Birden Veriyoruz. 

Her Seriye Dahil Kitapları 250 Kuruıa Alabilirsiniz 
TAN, hu defa yine hlr neşriyat 

mflessesesile anlaprak, okuyucu. 
lanna maruf romancılanmızın te. 
lif eserlerini vermektedir. ----

Seri: 1 
Bahçemde bir 

001 Açtı 

ltüç(lk Jlanımın 

Mahmut Veurı 

ltıameti 8ellml izzet 

Bib'Qk Kalbler A. Remzi 
Uç Kızın HıkAyesi Aka GündUz 
ltırJ.anııçlar Mahmut Veurı 

Kalbimin Suçu Mahmut v ... uı 
Papel.otlu ErcUment ~rem 

Mefhedl Arslan 
Pef1nde EroDment Ekrem 

Bu eserlerin her biri ZOO • 300 
sayfalık btlyük romanlarthr. 

Biltiln okayuculannmın istif•
de edebilmesini temin için bu de.. 
fa iki seri kitap birden verlvoruz. 
BiriJlcl seride 8, ikinci seride 18 
hilyilk roman mevcuttur. Hor 
seriye dahil eserlerin hensini bb 
iki kitap fivatıne, yani Z50 kum. 
~•. posta ile gönderilecek yerler 
1cin 300 kurup veriyoruz. 
Okuyuculanmız bu iki seTiden 

birini secmekte vevahut 500 ku
nıs vererek iki seriyi hil'dtın al. 
makta muhtardırlar. Yalnnı heT 
seri için ı 5 lnmon nti'rmek veya 
rindenn•k mechmldir. 

Kapanlar Ôlma ~"flnden lti
'haren nf'vedilttf'ktfl'. Ge~en defp 
oeç kaldtklan için ldtan alıtmıyan 

Seri: il 
Su Sinekleri Malu11ut Yeurl 
Aysel Aka GUndUz 

ÖlilnQn Gazlerl Matımut Yeurl 
K9C1am'ln EroOment Ekrem 

Çahnan 06nW hrver Bedi 

Orı1ann Romanı Aka CHndO~ 

Ben Öldilrmedlm Alca GOndOa 

hd Çift Göz 8uphl fıfurl 

Birkaç Rikbe Necip Fatl 

Sinema Delhd K.ı& Server ••dl 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

ıürO.nüz. Pudrayı 11msıkı tutar 
ve akmasına mAııi olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve vazolarl 
vardır. 

Türkiye Hayvanlan 

Koruma Cemiyetinden : 
ıe BfrJnefklnun Cumartesi gQnü saat 

ıa dl Cem1"t1n Umumt bey'etl senelik tç
Umaım aktedeceğlnden Aza t'lanlırın ha
zır bulunması rica olunur. 

nkoY11culanmmn hu defa kita1m~ ._ __ _ 
kalmamalan için kulJC)nbtn bir an /~~ M0ZAKERIE RUZNAMESi : 

1 - f dare raponınun müaakeresi. 
2 - Hesabatın tetkiki. evvel t«mlayıp ıetirmelerini tavsi. 

ye ederiz. 

1 HACIBEKIR ŞEKERiNDE 
150 Sene• USTALIK YARDIR. 

Onun içindir ki salonlarda ikram edilen mamulAt 

HACIBEKIR MAMULATIDIR. 

Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüiiinden: 
!ııaı..s evvelce Din edlldill halde istekli eılmu7an llCut 110 mm! flO ton ma• 

•tun Dıaleıd 15-12-111 tarihine ruth7aJl cuma l(lnQ aat il de Galata nhbmm• 
dakl umum mOdOrlQk btnannda toplanacak olan Atınalma komlqonun:Sa ~apıla• 
taktır. lluhamm• bedeli 12140 Ura ve muvakkat temlnab 1'70 Un IO Jtm,._tın'. 

İsteklilerin teklif mektuplannı bildirilen vakitten bir saat evveline kadar ko
aa!Qma ~elellllge &neli ................. ,.. 

Bu baptaki prtnune lllzQ ıecen kornll)'onda her llbt ......,.... mll> 

Eskiplıir Nafıa Müdürlüğünden: 
Slvrfh!ar merkezinde fnla edfleeek (IOIM,10) Ura bllt badem Ok okul "'9aa· 

tuun kapah zarf usulll• :rapı.lan eblltmellnd• talip zuhur •tmedlllM• MIO nu• 
lllarab kanunun fO ncı maddesine tnakaD U-11-931 tarlblncl• ıa-11-m tarDdM 
!lıOsadif pazartesi f(lnQ saat lf,45 e adar temdit edllın1ftlr Dllltmı VUA7e& dalm2 
trıcilmenlnde kapalı zarf usulile yapılacaktır • . 

Muvakkat teminat (1570,05) liradır. 
Bu it• alt evrakı: Proje keşif hulAsası. Husus! fenni prlriame, vanıııı nyat lis

tesi, bayındırlık illeri ıenel prtnamesf yapı işleri umumi fenni ıartnamesl eksllt
lbe prtnamesl, ve mukavele p~esinden ibaret olup her uman nafta müdürJülOn• 
de görülebilir. 

İsteklilerin benzeri tileri yaptılJtta dair en az on beş bfn liralık vesikaya mQste
ntden ihale tarihinden lAakal ıeklz gün evvel villyete mOracaatla alacaktan eh· 
lbetname ve slcill ticarete kayıtlı oldu[tu na dair vesikayı kanunun tarifi vechile 
teklif mektuplarına eklemeleri farttır. Mektuplar 18-12-931 tarihinde ... t 13,45 e 
kadar makbuz mukablllnde dalnıl encilmen riyasetine verllınil olacaktır. Posta De 
llnderilecek mektuplar iadeli taabldltlO ve mühOr mumu ile mühOrlQ olacaktır. 
Postada olacak gecikmeler kabuJ ei!llmez. f9'79f) 

Münakalat Vek61etinden: 
fıtanbulda eksiltmesi yapılacalı ilAn edilen 339 parça moblenbı ll-12-939 cuma 

lllnO Aat 15 de Ankarada VekAlet levazım mücUlrliltfl oduında müteşekkil ko-
llllqoıı.da pazarblı yapılacaktır • .J (828'7) (10185) 

BAŞ, DIŞ, NEZLE. 
GRiP, ROMATIZ. 
MA, NEVRAUI, 

KIRIKLIK ve 
bütün ağrılarınızı 

derhal keser. 

---.;;:::: --·--

1 

letanbul lklnel lflb Memurlulundan: 
Evvelce .. pkacwJık1• lfUpl etmekte iken 

U11mna karar ...U. ~ tstıklAl 

C8ddellnde 111 No.Jı Voetno apertımaru
Dlll 1 No.h clalr9lnde otuna Fransuva 
Depolenm malı olmadılJnd•a tasfiyenin 

tauna. bnr ....umı,tfr. AJlkadar ala

eühlar taatmdan UAndan bWtlbar otuz 
IGD zartmda lf1laa mütealllk muamelele

rin tatbikine devam edflm..t istenilerek 

ınurafl pef1n v..umedill takdirde lfiasın 
Jtapatııacqı billnmek Uıere ke7ftyet ilAn 

olunur. (12670) 

3 - Kur'a ile ayrılan idare heyeti aza
lan yerine yeniden intihap yapılması. 

4 - Ceml7ete taall<ık eden vlkl olacak 
tekllflerln müzakeresi. 

- -- - . - --- -

APiKOGLU .. 
NAMLITURK .. 

SUCUKLAR iNi 
• 

. HEQ YE~DE ADAYl~IZ 
nt?4H~ TAKLiTLEROEM SAKININIZ 
------ - - 9 -

KAYIP - 24/8/1930 senesinde Or. SUPHI SENSE$ 
beflncl ilkokuldan alnılf olduğum 1 tdrar yollan hastahklarr mOtPhamıı 1 
ph•dttnameml kaybetti& YenisJnl Be7otlu Yıldız sinemam Urtl8I Lü· 
alacağmıdan hakmü yoktur. 1 le!' a1>11mmıın. Faklrlf'nl "•,..!l'lt 

~ l1kret Tel: 43t" I 

Muhasebeci Allncccak 
Orman Umum MtldtlrlOIQD• bağlı Devlet Ormanları İllelme Revirlerlnde ta}Ş· 

tanımak tıure lmtlbanJa muhuebeci alın acaktar. 
ı - llubuebecllen aeae lf7l]ı kanun bQldlmlerl dıılresinde a,1'Cla 1'70 liraya ka-

dar Ocret verilecek ve bu kanun mucibince terfi ettirileceklerdir. 
2 - Taliplerin Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi mezunu olmalan prttır. 
3 - Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki prtları haiz olmalan llzımdır. 
4 - İmtihan 27-12-939 Çarpmba günu sat 10 da Orman Umum Müdürlüğünde 

7apılacaktır. 

6 - Taliplerin 26-12-931 akşamına kadar aşaiıda ıöaterllen vesikalan ile birllkte 
Orman Umum MüdürlütQne müracaatlan. 

A - Nüfus cüzdanı sureU, hüsnühal ilmühaberi. 

B - Diploma veya sureti. 
C - Askerlik vesikuı veya sureti. 

D - Vana bonservisleri vqa auretlerL (10013\ 

ihracat Tacirlerinin Nazan Dikkatine : 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odulndan : 

Uç MDelik müddetin bitmesi dolayuile Ticaret Veklıletlnden ıönderllen ihracat
çı nıhaatnameleriııln herıün öileden IOIU'& odamıza mUraaaatla aldı:ılmıwnı rica 
ederi&. (10284) 

Nafıa Vekaletinden: 
9-11-939 Cumartesi IÜftO wat lJ de )'apııac.lı ilin edllmlı olan 10 adet 701 dlin

dlrinln pazarblı aörülen IQzum üzerine ııl&lıdakl prtlar dairesinde 20-12-939 
Çarpmba ıünü saat 11 e tAlik edilmiştir. Pazarhk Ankarada Nafıa V~kAleti bina
sı içinde malzeme mildürlillil odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 
7apılacakbr. ı.tanbulda ıümrtıklü ve montajlı olarak tamamen bııh.arlı yahut ta
m~ mazotlu vqabut kıamen buharb kısmen ı;pazotlu olarak teslini ıartile mu
hammen bedeli alit ve ye4eklerile beraber bu.barlı silindirin beheri 11500 ve )ine 
alAt •e ,..Seklerile beraber mazotlu silin dirin biberi WO lira olup tabii olan ıevk 
yollanmn biWıare ıörillecek lüzwn üzerine dettltirilm-1nden müteveWt masraf 
1arklan Vekilete aittir. 

:sutıtme prtnameal ve tefen1latı d5 kUl'UI btclelle malzeme müdürlOIOnden ah· 
nablllr. 

Muvakkat teminat: 
htekınerin buharb veya mazotlu olarak teklif edecell slllndlrlerln tutar oedell

ne naaaran 2490 No.lu kanunun 16 ıncı maddesine ıöre olacaktır. 
fstekUlerln muvakkat teminat ve IJllrtna metdnclt yazılı ve181k ile birlikte ayni ,Un 

saat 11 dt mezkOr komlQonda baar bulunmaları JAzun4ır. (1341) (10247) 

Maden Kömürü Alınacaktar. 

..lstanbul Elektrik. T rımvay ve Tünel 

lıletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
s - Muhammen bedeli 220.500 lira olan 20.000 ton maden kömOrQ

nOn kapalı l&ıf uultl ile ebiltmell yapllamtır. 

2 -lloftkat teminat 12.275 liradır. 
1 - Eblltme 15-12-111 cuma f(lnQ .. at 11 de Metro Han blna11nın 5 lncl ka

tında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonunda 7apılacaktır. 
4 - Bu ite atd prtnaınet.. İdarenin levazım müdürlillünden tedarik edllebUlr. 
1 - 1;'.eldlf mektuplannın ~edeld tarffat dalre9lnde hazırlanıınk saat 14 e 

kadar 7 inci kaUld ~ kitlpJltlne ..... awlcablltndl ftrilaılt buhaum8ı 
~. 

8 - Miktar ve evsaf hakkındaki mukabil teklifler aynca 
tetkik olunaeaktlr. "10235,, 

...... .. .... bat ........... Dl8DONcC ........ .. 
••bet ~ L. .. Bı• ... ,_ T A N lıladlaw 
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Sıhhat ve güzellik 
S.flam ve güW 

Diılerle 

Sailam ve ıüzel dişler de 

RADYOLIN 
ile temin edilir. 

Diılerinize çok dikkat ediniz. 
Bman en üstad doktorların bile sebeb 
ve menşeini bulamadıklan bir Jıasta .. 
hlm diş iltihabından ileri geldiği pt• 
çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

RADYOLi 
Kullanarak cltlerinizl koruyabllrstntz. 

·.Devlet OemiryoUarı ve Limanları~ isletme U. idaresi ılanlar, 
Muhammen bedeli 1850 11ra olan 2 adet elektrik mot6rlü AntrlfOj tulmnba 

18-12-1931 Pazartesi l{(lnü .saat (15) mı bette Haydarpqada Gar binası d•h!J!ııclql 
komiqon tarafından kapalı arf usu1l1e .. tan alınacakbr. 

Bu ile lirmek latl7enlerln lff lira 25 lı: Ul'\lllulı: muvakkat tmılnat, kanunun ta
)in ettlll vesikalarla tekliflerlnı muhtevi zarfiannı ~ ıün saat (14) OD cmrde a
dar komisyon Relsllllne vermeleri IAzund ır. 

Bu ite ait fllJ'tnaJneler KoınJs7ondan pvuıa olarak datıtıımakUdar. (iMi) ... .,,.. 
Muhammen bedellertle miktar ve vasıflan qalıda )'8Zllı Dd IUJ'UP mal_.,. w 

eşya her aurup am ayn ihale edilmek üzere 20 - 12 - 1131 çarpmba l(lnQ .. t 
(10,30) on buçukta Haydarpaıada gar binaaı dahilindeki taaılqoa tuafındaıı IClk 
eksllbne usullle sabn alınacakbr. 

Bu ile girmek lstlyenlerin her gurup hl zasında yazıb muvakkat teminat ve b· 
nunun tayin ettıtf veuikle birlikte eksiltme ıGnü saaUne kadar komisyona mOra• 
caatlan IAzımdır. 

Bu iıe ait ıartnıyneler komfa70ndan parasız olarak daltblmaktadır. 
1 - 8 kalem muhtelit cins miktar ve eb'atta ozalit ve resim mupmbam De~ 

dinler kAadı muhammen bedeli 1343 Ura 10 kUI'UI ve muvakkat teminatı 100 Un 
69 kUNftur. 

2 - 1000 Kg. Kopal Vemltl ve 1000 kflo Fiatlnı vemltl muhammen bedeU 
3100 lira. muvakkat ıemınau 23J lira 50 ıwnı,tur. (10051) 

İstanbul V'nivenitesi A. E. P. Komisyonundan : 
1 - Cerrah paşa hastahan~nde yapılın akta olan birinci SirOrJI ldlnllf nln 

48559.36 lira k .. itli ikmal lnfaab 14-12-19311 peqembe lüııü uat ıa de rekı6rlülde 
kapalı llllr'1Ja tlıılUtm.re lrcımalmuttur. 

2 - fsteklller bu ile ait dosyalan (24.1) kurul mukabilinde rekt6rUlkten aJabl• 
lirler. 

3 - Bu işe girebilmek için 939 ticaret odUJ veıdkuile dosyasındaki ll&n prt1a. 
nnda yazılı vesikalar Ue teklif mektuplarını ihale saatinden b1r saat evvel rek• 
törlilğe verilmelidir. (984.1) 

r: ÇF.ŞIT 
OYUN KAGITLARI 

.,, 

Toptan ve Perakende 
SATIŞ YERİ: 

Yeni Postane kar1111 KIZILAY HAN 

İnhisarlar Umu'!' Müdürlüğü Uônları 
Cinai Miktar Muhammen 8. 3 7.1 temi. Ekelltmenln 

Kolon:ra kabı 4 adet 
KarabQk Kok 80 ton 
kömOrü 

Lira Kr. Lira Kr. 

2800 -
1110 -

210 -
83 25 

.. kll ..... 

Açık ek. it 
• • il 

I - Şartname ve plAn mucibince dört adet kolonya kabı ile mlkdan ~karda 799 
zılı kömOr açık eksiltme usuliyle satın ahnacaktır. 
il - Muhammen bedell~, muvakkat teminatları, eksiltme aaaOerl hlulana

cla yazılıdır. 
III - Eluilbne 27 /XIİ/1131 Çarpmba g QnQ Kabataşta Levuım ve MtıbQUt 

Şııb9lııdekl Alım Komfqommda 7&PJlacakbr. 
IV - Kolonya kabı prtnameıd her ıtın sözü ıeçen tubeden paruız abnabU-

ll libl plln da tetkik edilebilir. 
V - İsteklilerin eblltme tçin tayin olu nan ıOn ve saatlerde " 7,5 ıtıvenme pa-

ralarlyle birlikte mezk\lr komiayc>aa ıe1m elerL ( 102U) 

* * I - Dell•tlrllen şartnamesi muelblnee LI notip ve Intmype YHı dizme makinesine 
27-XI-939 tarlhind~ teklif olunan fiyaUar badeli llyık ıörülmecliimden il 7eııldm 
pazarlıkla ekırfltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif 8000 Una muvakkat temlnab '"800,, liradır. 
III - Pazarlık 18-XIf-939 pazartesi ıftnO saat 14 de ltabataıta levazım ve müba• 

yaat tubealndeki alım komisyonunda :vapı lacU:tır. 
IV - Şartnameler her tün aözO Keçen tubedeu paras• alınabUlr. 
V - Fl,yataız teklif ve kataloklar ihale gQnilnden en az bir hafta evvel tetkllc 

edUmelı: lzere totOn fabrilcaJar tubeslne verilecektir. 
VJ - Mflnakasaya lf~lı:ler pazarlık tein tayin edilen ,On ve saatte 3 7,5 güven-

me parııırile blrlıkte mezk:Qr koml'"'c-nıı eelmelerl. '10077' 

mKI ve YENi ROMATizMA, LUMBAGO, SİYATİK 
OMUZ, ARKA, BEL, DİZ, KALÇA ve soluk algınbkJa

ileri a9len şiddetli ainJan Wlrin ve izale eder • 

' I 
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DAiMA HAKiKATi SÖYLER VE DAiMA REKORU KIRAR. 

Dün Çekilen MİLLİ PİYANGO İkinci. Keşidenin En Büyük ikramiyesi Olein 
. 

100.000 LiRAYI 
·viNE:. 

t 

TEK KOLLU CEMAL KAZAMDIRDI. 
Ve hem de 1/5 bilet ha'millerirle kazandırdı. 

' 

SAYIN MÜŞTERİLERİMİZ: 

~yazagada Süvari Binicilik mektebinde muallim Erkaruıiarp Yüzoaşısı Bay SALAHADDİN 

ve Yeşilköyde Polis memuru Bay RİFAT 21820 No. 1/5 biletle yarımşar parçalarile her birisi 
tam para olarak 

• . . 
Darısı He~inizin Başına 

-------·--·--... ···-·--·---··-··--·----····-·-· . -----· .... 

12.ooo • lo.ooo Lira Kazanan Talihli Müşteri· ~ 
terimizin isim ve Fot...,ğrafları 

r . 

i T E K K O L L U C E M A L ' in 
ı. -·- Giş~sinde -~"~~~~~ır. . 

Lutfen ne kadar zahmetse büyük ikramiye kazanan biletleri kendi gözlerinizle görünüz . 
100.000 liıayı kazanan poli. BAY RIFAT paralti1'1 çantaya doldurduktan sonra 

TEK KOLLU CEMALLE yanyana 

........................................................................................................................................................ , 
• 

Ge~en Sene Yılbaşı Piyangosunda: Soo.ooo • 200.000 -150.000 • loo.ooo Liranın f 
- - - . 

Hepsini Birden- .Yine TEK KOti.U CEMAL 'in Uğurlu Eli Vermiş idi. f 
- ----·- lı ı .................................................................................................................................... ~ ................• 

1940 YILBA$1 BiLETLERi GELMISTIR. 
\ - ' 

EN BUY.OK iKRAMiYESi· ı' 600~000 LIRADIR_ 
Yılbası Biletl~ri Bitmeden Acele Ediniz. Son Günlere Kalmavmız. 

1 . 

. 
Taşra Siparisleri Çok Seri ve Muntazamdır. Kısa Adres: (İstanbul. ·TEK KOLLU CEMAL> 

· Çok Dikkat: TEK KOLLU CEMAL 'in H.iç Bir Yerde Şubesi Yoktur. 

ADRES: Eminönü Tramvay. Cciddesi No. :27 • Telefon: 24093 

TEK KOLLU CEMAL Gişesi Sahibi Emekli M~IOI Gazi Subaylardan CEMAL· GÜVEN 
• 


