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SAATLİ 

MAARiF DUYAR TAKViMi 
Ç 1KT1 

Bu eşsiz ve emsalsiz ta.k\ri.min taklitlerini almamak 
için Maarif Takvimi adına dikkat. 

Aczldz 
' 

Sovyetler 1,500,000 1 asarruf Haftası 

Asker, ~ooo _Tayyare Başvekil Dün Mühim 
Tahşıt Edıyorlar 8. N t k s·· I d. 

Moskova, Finlandadaki Harekatı ır U U oy e 1 
Süratle Bitirmeye Karar Verdi Türk Milleti Dostluklarına Sadık, Asık Kalple Kendi Milli Hudutları 

Dahilinde Çahşmak Azmindedir. Bu Birliği, Bu Sükunu ve Bu Çallı· 
ma Azmini Bozmak lstiyenlere iyi Gözle Bakmaz 

MİLLETLER 
Cemiyeti Gene 

Faaliyette 
Yazan: M. Zekeriya SERT EL 

B İz~ onu ölmüş biliyorduk, me
ger yaşıyormuş. 

Cihan Harbinden sonra kurulan 
\'e Milletler Cemiyetinin garantisi 
altına konulan dünyanın haritası de
ğişti. Japonya Çini parçaladı; İtalya 
liabeşistanı aldı; Almanya Vcrsay 
lb.uahedesini yırtıp attı. Orta A vru.. 
l>ada kurulan devletler paylaşıldı. 
M'.illetler Cemiyeti, bütün bu deği
tikliklere, bütün bu tecavÜzlere ve 
haksızlıklara karşı lakayt kaldı, sesi
ni çıkarmadı. 

Halbuki harpten sonra yapılan 

beynelmilel muahedelerin hükümle
tine riayet edilmesini temin etmek 
<>nun vazifesi, Milletler Cemiyetine 
dahil azanın haklarını korumak onun 
borcu idi. Muahedelerin yabancı ül
kelerde bıraktığı azlıkları himaye 
etnıek vazifesi ona verilmişti. 

Fakat kuvvetin haklmiyeti başla
dığı gündenberi Milletler Cemiyeti. 
be düşen vazife susmak, dünya ha
litasının yeni baştan yapılmasına se
)'irci kalmak olmuştu. 

Şimdi, Rus - Fin harbi münasebe
tile Milletler Cemiyetini yeniden 
taaliyet halinde görüyoruz. 

Bu defa Milletler Cemiyetini ha
tekete getiren sebep Sovyet ordula. 
tının Finlanda topraklarına girişi

dir. Bugün harp halinde bulunan iki 
devlet te Milletler Cemıyeti azasın
dandır. Milletler Cemiyetinin ana 

(Sonu; Sa: 6; Sil: 3) 

Cenevrenin 
Sulh Ta lebi. 
Reddedildi 
Londra, 12 (Hususi) - Fin

landa - Sovyet harbi hakkında 
alınan son haberlere göre, Sov
yetler 1,500,000 asker ile 1000 
tayyareyi Finlandaya karfı tah
~it ebnekte ve harekatın son de
rece süratle bitmesini istemekte
dirler. 

Diğer farnftan, Finlanda ile yeni
den sulh müzakereleri yapması i
çin Milletler Cemiyeti tarafından 

bildirilen 24 saat mühletli son tek
ille, Sovyetler Birliği tarafından 

verilen cevap, Cenevreye gelmiş.. 

tir. Bu cevapta, evvelce Cemiyet 
umumi katipliğine bildirdiği se. 
beplerden dolayı Sovyet Rusyanın 
sulh ve tavassut teklifini reddet. 
tiği tekrar edilmiştir. Bu suretle, 
son sulh ilmidı de bertaraf olmuş. 
tur. 

~-- ------------------------------~----------------------..1 
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Takaim Meydanında kurulan Açık Hava Sergİ•inin görünüşü .• 

Başvekil, Ticari 
Vaziyet Hakkında 

İzahat Verdi 
Ankara, 12 (TAN Muhabirin

den) - Batvekil Dr. Refik Say
dam, Onuncu Yerli Malı ve Ta
sarruf Haftasını bugün Halke
vinde söylediği bir nutukla aç
mıftır. Başvekil nutkunda dem.it
tir ki: 

"Bugün, Onuncu Tasarruf ve Yerli 
Mallar Haftası başlıyor. Artık bugün, mil
li bayram günlerimiz arasında yer alını~ 
bulunm::ıktadır. Bize verdiği sevinç kadıı:r, 
mfinası da büyük olan bu !'taftaya girer
ken, hepinizi hlirmetıe seııimlarım. 

"Cümhuriyet de\•rinin geçen mesut se
nelerine baktığımız zaman, l)u bayramm 
manasını anlamakta giiçlilk çekmeyiz. 
Milli iktısat mefhumunu Türk yurduna 
sokan, bu mefhumu Türk varlığında yer-=il lestiren, Türk cemtyeünl ve Türk ferdi-

tısad! sahada da iptldnllikten kurtarıp 

~ Bugün Leningrattan verilen tebYen İ Harpt e liğe göre, sovyetıer Finlandaya kar-

-,. N-0 N-U N U-..... N--·-s·-,-EYA·-H-ATl· I ~il:~u:::ı~::n~:ı~::::::::dğua~o:~d:: 
programla çalışan modern bir devlet ha
line koyan, Cümhuriyet rejimi, Cilmhurl
yet idaresi olmuştur. Cilmhuriyet Türki
ye.c;i, her türlü dahlll huzursuzluk ve ni-

İtalyanın 
VAZİYETİ 

"ltalya, Almanya İle Bir 

Safta Harbe Girmeyi 

Taahhüt Etmiş Değildir .. 
Roma, 12 (A.A.) - Corriere Della 

Sera gazetesi, büyük faşist konseyi 

ruznamesinin, İtalyan vaziyetini 

gayet sarih olarak harice anlattığını 
söyliyerek, İtalyanın, Almanya ile 

bir safta, otomatik surette harbe 
girmeği taahhüt etmediğıni yazmak. 
tadır. 

Milanoda çıkan bu 

ki: 
gazete diyor 

"İtalya tarafından hfümüniyetle 
alınan taahhütler, ayni hüsnii niyet. 

le devam edecektir. Fakat bu taah
hütlerin Almanya ile birlikte otoma

tik surette harbe girilmesini icap et. 
tirmediği aşikardır. Hakikatte böyle 

bir otomatiklik hiçbir ittifakta mev. 
zuubahs olamaz. Zira, nihai karar. 

Jar, her hadiseye göre veriJnıek ve 
bu kararlar verilirken meşru menfa. 
atler nu:arr itihara ahnmak U.an e-
der." 

Takas Primlerinde 
Yeni Tenzilat . Y aptldı 

şı her istikamette ilerlemektedirler. 

Finlandanın merkezinde 92 kilomet
re yürümüşler, demiroyollannı da 

tahrip etmişlerdir. Havanın bozuklu
ğu yüzünden tayyare faaliyeti olına
mıştır. 

Helsinkiden verilen tebliğe göre, 
Rusların Kareiadaki bütün taarruz.. 

lan boşa gitmiştir. Rw;lar yüzlerce 
zayiat vermişler ve Rusların birçok 

tankları tahrip olunmuştur. Finlerin 
eline yüzlerce mitralyöz, makineli tü 

fek düşmüştür. Rusların Finlanda
nın bir takım adalarına vuku bulan 

tayyare akınları da bir netice ver. 
memiştir. 

Petsamonun şimalinde de şiddetli 
muharebeler olmuştur. Finler, Rus 
tayyarelerinin şiddetli taarruzuna 
rağmen mukavemete devam etmiş. 
lerdir. 

Milli ·Şefimiz 
Erzurumda 

Kayseri, 12 ( A.A.) - Reisicümhur İsmet İnönü bu sabah 
saat 9 da hususi trenle şehrimizden ı?ecerek Sıvasa gitmiş
lerdir. 

·' • 
Sıvas, 12 (A.A.) - Reisicümliur İsmet İnönü saat 15.30 

da hususi trenleriyle şehrimizi şereflendirmişler ve otomo
billerle ufak bir gezintiden sonra Erzuruma müteveccihen 
yollarına devam etmişlerdir. 

... 
( Cümhurreisimizin bu sabah Erzuruına muvasalat etmesi 

bekleniyor) 

faktan uzak ve tam bir ahenkle blrbirlni 
anlıyarak, dalma ileriye doğru yürüyerek 
çalışan ve temiz çi!tçllerile, memleketin 
her tarafını birbirine bağlıyan demiryol
larile. vatanın bütün köşelerine yayılan ve 
miktan günden güne artan fabrikalan ve 
seneden seneye geniş inkişaf hamleleri 
kaydeden iç ve dış ticaretile, işletilmesine 
her gün daha büyük gayretler sartolunan 
madenleri, milli bankaları, neniz nakli
yab hizmetlerini gören ve bı.i:Yümesi için 
e.lden gelen gayret esirgenmiyen deniz ti-

1 

careti filosu ile heybetli bir iktısacll var
lık lavhası arzetmektedir. İşte bu lavha
nın ifade ettiği manadır ki, bugünkü bay
ramımızda göğüslerimizi fshir ve gurur 
ile dolduruyor, hepimize atiye emniyet ve 
imanı ve daima daha ziyade çalışma arzu 
ve zevkini aşılıyor. 

"Bu sene tasarruf ve yeril malı ha!ta
sını, dünya siyasi u Cuklarınm ve lktısa- ' 
dt durumunun fevkalAdelikl-=r arzettiği 

bir zamanda idrak ediyoruz. Şimdiye ka
dar geçirdiği imkfınlar Türk milletine, gi
riştiği iktısadt savas ve kal'.cınma hare
ketlerine, i:ıaret ettiğim fevkaladelikler 

(Sona Sa: 6, Sü: 6) 
__... ..... -...... -··-··-··-··---------------------- ( Sonu Sa. 6 Sü. 1 ) 

Bu Suallere Cevap 
Verebilirler mi ? 

Hiçbir Yerden Direktif Almadığını Söyliyen Alman 
Firması, Cevabını D. N. B. Aiansı Vasıtasile 

Göndermekle Bu iddiasını Bilfiil Tekzip Etmiş Oluyor 

............... 
EN SON DAKiKA 
Helsinki, 12 (A.A.) - Haınburg 

limanına mensup olup Almanyaya 
tahta götürmekte olan Alman 
bandıralı 3324 tonluk Bolheym va
puru Mandiluotos limanı dışında 

bir Sovyct tabtelbahiri tarafından 
top ateşiyle batırılmıştır. Süvari, 
ikinci kaptan ve telsizci mermi i. 
sabetiyle ölmüşlerdir. Mürettebat. 
tan 29 kişi kurtulmuştur. 

• 

Beynelmilel şartlar dolayısile it
'=--~~-~~~~iiiiiiiiii!!!!!~~!!i!!!!!!!!i!!!!!l~ halat zorluklarını bertaraf etmek i

Bundan beş, on gün evvel lstanbulda Bayer 
müessesesinin mümessili bulunan Vidman fir· 
ması müdürünün gazetemizi ilan vermemekle 
tehdit ettiğini ve bu tehdit üzerine bütün Al
man müessseselerinin TAN' a ilin vermekten 
vazgeçtiklerini1 hatta Doyçe Oryent Bankın 
derhal ertesi gün dizilmi, bir ilannu geri ald n-
dığmı yazmıfhk. 

son!'a da ortaklarımızdan biri ile temasa g~lerek ga
zetemizin mali vaziyeti hakkında malumat istediğini 
ve bizi satın almak için zemini yokladığını haber 
vermiştik. 

Paris. 12 (A.A.) - Havas Ajan· 
sı bildiriyor: Polonya istihbarat 
merkezi, Almanların, Polonyada, 
kıtale devam ettiklerini haber \·er. 
mektedir. Poznan eyaletinde, her 
smıfa mensup beş bin kişi, teker 
teker veya toplu bir halde idam e. 
dilmiştir. Almanlar, her tarafta. 
entellektuel sınıfa ve riih han sını
fına mensup kimseleri rehine tut. 
maktadırlar. Bu imha usulüne rağ 

men, Polonya mukavemeti azal. 
mamaktadır. 

TAN çin tevessül edilen tedbirlerden ma
ada, hayat pahalılığının ortadan kal. 
~ılması için hükC1met icap eden 
~.türlü fedakarlığa katlanmıya -· 

Yıne ayni nüshada, Doyçe Oryent Bank istihba.. 
rat bürosu şefinin evvela llanat Şirketi Müdürü ile. 

Brel'in Gönderdiği Cevap 

Bu iki müessese de bu neşriyat üzerine bize doğ
rudan doğmya cevap vermediler. Aradan bir hafta 
kadar geçtikten sonra, D. N. B. ajansının Istanbul 
muhabb Brel tarafından gönderilmiş bir mektup 
içinde bu müesseselerin cevaplan geldi. Bu iş-

(Sonu Sa. 6. Sü. 4) 
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BU AKŞAM 

Beden Terbiyesi Gene1 
Direktörlüğünden 
Haklı Bir Temenni 

MELEK SINEMASINDA 
Dünyanın birinci artisti 

CHARLES BOY ER 
ve sinemanın birbirinden güzel iki meşhur yıldızı 

SIGRtD GURIE • EDDY LAMARR 
Senelerdenberi sporumuzun başlı. ! nan ve Rumen federasyonlan iştirak 

ca derdi "hakem,, meselesidir. Son edeceklerini bildirmişlerdir. YugoS
senelerde spor sahalarının bir dövüş lavlardan henüz cevap gelmemiştir. 

tarafından ŞAHANE bir surette temsil edilen 

meydanına dönmesi, hemen hemen 
hiçbir maçın ihtilafsız neticelenme. 
mesine ve binnetice Türk futbolünim 
llerlememesine sebep "hakem,, der. 

Balkan güre§ pmpiyonasını idare 
etmek üzere güreş federasyonu tek
nı"k müşavere heyetinin kontrolü al
tında Sadullabın başkanlığında Veh
bi, Seyfi Cenap, Vamık, ve İlhamiden 
mürekkep bir organizasyon komitesi 
teşkil edilmiştir. 

CEZAİR 
SEVDALARI 

didir. 
Bu yüzden İstanbulda yapılan maç 

larda hiçbir hafta olmuyor ki. bir
kaç futbolcüye bir kaç idareciye ce

hıtiraslı bir aşkın. ateşli bir hayatın romanı. DİKKAT: Bu gece için 
loca kalmamıştır. Numaralı koltuklar bu sabahtan itibaren aldırılma

lıdır. Tel. 4086t> 

za gelmesin. 
Yugoslavlann son Ankara maçla

rının her ikisinde de hakemlerin i
daresizliği göze çarpacak" bir şeldlde 
imi§. Hatta ikinci müsabakada mi. 
safirler ikinci devreye hakem deği'ı
tirilmediği takdirde çıkmak istem~ 
miılerse de yapılan tavassutlar üze
rine mesele halledilebilmiş Yugoslav 
futbolcüler pmdiye kadar yaptıkla
n müsabakalarda bu kadar zayıf bir 
hakem görmediklerini açıkça söyle. 

* Fenerbahçelilerin tertip ettiği 

sokak koşusu pazar günti saat 10,30 

da yapılacaktır. Müsabaka Fener sta. 

dından başlıyarak Modaya gidip ge. 
linecek ve yine stadda ikmal edile. 

RICHARD GREENE 

SHIRLEY 
ANITTA LUISE 

TEMPLE 
RAD'Y"O 

ANKARA RADYOSU 
Tftrklye Radyodifüzyon Postalı 

tilrkiye Radyosu Ankara Rady 
Dall'• Vzunluto cektir. Müsabaka açıktır. Herkes gi

rebilecektir. Yalnız cumn günü akşa- 1 

mına kadar girecek atletlerin mür:ı
caatla kayıtlarını yaptırmaları şart. 
tır. 

KOÇUK PRENSES 1848 m. 
T .a. P. 31.7 m 94R!\ J(cs. .,n f( 

Çarşamba, 13. 12. 1939 , ______________________________________ , 
12,30 Program ve memleket saat a 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12. 
Türk milzlğl (Pl.), 13.30 - 14.00 M 
(Kilçük orkestra - Şef: Seclp AşJtıll 

mektedirler. 
Beden Terbiyesi erkinının gözO Bugün matinelerden itibaren 

önünde cereyan eden bu hadisenin 

Sinema aleminin en Parlak Yıldızı.Sinema Diinyasınm ebedı Güneşi, 

eşsiz kahramanı 

EROL L F L Y N N 
Tarihe, dünyaya, Sinemalara şeref kazandıran ikinci bir VATAN 

KURTARAN ARSLAN yarattı. Türkçe 

1 - Leopold: Karlsbad h:ıtırası. 

2 - Billy Golvyn: Cambazlar, FokstrO 
3 - Robert Stoh: Praterde e:aclar 

hal çaresi bulunaca~ kuvvetle ü. Çarşıkapı 1 Şehzadebaşı 
mi~:~r:porlanna istinaden ve 1 AZAK FERAH 
hiçbir 10rguya bile lüzum görmeden Tel : 23542 Tel : 21359 

ceza kararlan veren te§ldlltın biraz 2 sinemada ayni zamanda 
da hakemlerle meıgul olmasını iste. 
mek haksız bir temenni değildir. 

rar çiçek açıyor. 

4 - Jac. Grlt: Mat'J. ÇAL 1 NAN TAÇ •-ero.Wna~ FeI=enk sw~ ~ 
San'atın Zaferi, kudretin eseri, Kahramanlann destanı. Harikaların 3 - Karlı Manzara. 

1-POLO 
ŞAMPiYONU 

harikasıdır. Bu Perşembe Akşamından itibaren bu Milyonlar kalesini 18,00 Program, 18,05 Memleket saat yan, ajans ve meteoroloji naberlerl, 1 

Yugoslav - Pera Maçı 
Bugün Taksim stadında Yugoslav

lar, Pera ile ilk ka.rplaşmalarını ya
pacaklardır. Yugoslav takımı Anka. 
rada gerek yol yorgunluğu. gerekse 
bazı gayri müsait ıartlar altında a. 
sıl oyunlannı gösteremediklerini ve 
btanbul futbol meraklılarına güzel 
bir oyun seyrettireceki.erlni söyle. 
mektedirler. Peralılu da Yugoslav· 
lara en kuvvetli ks.<Jrolarile çıkacak
lardır. Bu maçı, Şazi Tezcan idare e
decektir. 

LALE' de Selamlamağa Koşunuz. ~~::zı:!~a':ı
1

: ~:y~~r1!
9

·~a:;"~ 
,..•••••••••••••••••••••••••••llııl••••••••••••-~ tası milnasebetile ınusal Ekonomi ve J. Amerikanın meşhur Komiği · r tııJına Kurumu namına Maarif \ekill 

JOE BROWN 

, ________________ __ 
BUGÜN 

Mi LLİ m emsalsiz ve 
SÖZLÜ TtiRKÇE ALEMDAR Sinemalarında 1 

san - AU Yücel tara!ından), 19,2S Kon 
ma (Dış politika haberleri), Çnl:ınlıır: '/ 
clhe, Cevdet Çağla, Fahire Fers.:ın, il 

1 
Fersan. 

. 
Balkan Güre§ Şampiyonası 

2 - Bugüne kadar görülen A. 
merikan !ilimlerinin şahı 

GANGSTERLER 

CELL1DI 
FERAH-AZAK 
Gelecek Hafta Çarşambaya 

Vatan Kurtaran Arslan 

Evvelce Ankarada yapılacağını bil 
dlrd.iğimiz Balkan güreş şampiyona. 
aınm şubat ayı içinde İstanbulda 
yapılmasın& karar verilmiştir. Yu-

Her gün binlerce kişinin akın ettiği • Şöhreti dillerde destan• I\ 1 

2 BÜYÜK ve MUAZZAM FİLM BİRDEN 
1. - Sinemanın en methur ve en çok sevilen artistleri 

CLARK GABLE ve MYRNA 
tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan 

HARP MUHAi i 
2. - Beyaz perdenin en parlak yıldızı• 

A N N A B E L A 

ş i MAL' OT E L i 

LOY. 

R i 

1 - Okuyan: Sadi Hopeı: 

1 - Nihavent peşrevi, 2 - Udt Ha5' 
Nihavent şarkı (Sana bilmem kI nedell 
3 - Ahmet: Nihavent şarkı <Bir b 
ermek için), 4 - Avni Bey: Niha 
ıarkı (Isaız pcede ben yine hlcranı 
şündüm), 5 - Salllhattin Pınar: H 
şarkı (Bilmem niye sinemdeki yara), il 
Udi Hasan: Hilzzam şarkı (Aşkım 

yorken}, 7 - Sadettin Kaynak: H 
şarkı (Erzurumda bai olmaz}. 

2 - Okuyan: Safiye Tokay: 

1 - Şevki Bey: Hicaz şarkı (Bilın 
rum bana noldu), 2 - Yesari Asım: 
caz şarkı (Bilmem niye bir buseni 
görüyorsun), 3 - Hicaz şarkı CDaJl 

ÇEMiiERLii ,\§"hSfnme:;~~d:ü~~t~3 I" _____________ A __ ş_K_v_e_f_HT_ı_·R_A_s_Fil_· m_i_n_de_•_•_•_•_•_•_•_•_•_·~~~~~~~-'-
BUGUN MAT~ELERDEN İTİBAREN ÖLÜl\I j 1 NİŞANLANMA 

dallar viran dağlar), 4 - Hiıunın pt 
(Allşlm). 

20,:!0 Temsil: Zor Nlkah ; Y~zan: ıf 
yer. Tercüme eden: Merhum Vefik J'll 
20,50 Konuşma (Ha!talık posta kutıJSll 
21,10 Müzik (Riynseticumhur .RnndOIU 
Şe!: İhsan Kün~er): Şarkın füsunkar ve şiir alut güzellikleri arasında canlandıran Pederimiz tüccardan Çerkesköylü 1 T 1 YAT ROL AR Ölü Kıdemli Yüzbaşı Hamit Hik-

AŞKIN ve ŞltRl"i TERENNÜMÜ . Ahmet Halil Güveniş, kısa bir ra- ı ~ met kızı Muallp ile piyade Üstteğ. 1 • • B E y A z G U L 1 hatsızlığı müteakıp dıln saat on bir Şehir Tiyatroau meni Muhtar Çiloğlunun nişan me-

l 
buçukta Hakkın rahmetine knvuş. rasimleri dün Kadıköy Cevizlik Se. 

c: .. ~.- o H TEPEBAll • D R A M .. K18MIND.& 

l - V. Stef!ens: Leyll (Mar&). 
2 - A. Dvorak: Hümoresk. 
3 - R. Korsakov: Polonez. 
4 - H. Fevrler: Agnes sultlnin 

parçası. 

S - Georges Enesco: Rumen Rn 
s::i:b ABD L VE AP'in emsalsiz muştur. Cenazesi bugün Laleli tram- Bu ak$8Dl 20•30 da fa sokak 9 No. lu hanede yapılmış-

eseri 
1 
vay durak yeri~kban Zade apar. e v E L P A z ı e tır. İki tarafa saadetler temenni e. 

Büyük a§k, ihtiru ve hicranlar romanı Türkçe sözlil • Arapça şarkılı tımanından kaldırılarak öğle nama. Bugün gündüz saat 14 de deriz. No. 1. 

2 I• SPANYOL SERENAD[ zını müteakıp Valide camiinde na. (KıloOlan Çocuk Oyunu) 

• 
• k 1 d k Bu aksam saat 20.30 da 

1 mazı ı ın ı tan sonra Edirnekapı 
! elKIZLERe 

İstanbulda İlk defa şehitliğine defnedilecektir. Kendisi- Halk Opereti 
Emsalsiz m.üzik, dans ve melodilerle süslenmiş fa°ntazi bir film. Se-J ni sevenlerin gelmelerini dileriz. Eski Cdlayanda Bu akşam 9 da 
ans saatlen : Çarşamba, Perşembe, Cuma Cumartesi, 1.05 - 3.40 - Ailesi namına oğullan zozo DALMA&) ıa 

Her ailenin gelirini ve giderini bildi
ren muntazam bir hesap defteri olmalı
dır. Hesapsız harcayan puslasız gemiye 
benzer. 

22.00 Memleket saat ayarı, · jans ha 
leri, ziraat, esham - tahvilli, kambi1" 
nukut borsası (Fiyat), 22,20 Serbest 
at, 22,30 :Müzik (Bach: Dört piyano 1 
konçerto - Pl.), 22,:rn Müzik (Cazbnnd 
Pl.), 23,25 - 23,30 Yarınki progranı 

6.15 - 9. Pazar Pazartesi, Salı, 10.30 - 1.05 - 3.40 - 6.15 - 9 Hikmet ve Nihat Güveniş Plplça Bilyük Operet 3 perde 

~ Bebeğini niçin boğmuı? 
- Asla! Yalan! Çocuk benim elimde can verdi. 

Zaten bir ay önce doğmuı. I1k çocukları da dört ay
lık iken kazaya uğramış. Kadın çok zayıf. Dedim ya, 
hastanelik. Yer odasında kalamaz. 

- Adliyeye malfımat vermedin mi? Bir dokto
run elinde olen bir çocuk için, bir babaya "'atil de
nilir mi? 

- Kocasına Jıaber gönderdim, ,aşlcm bir halde 
imi§. Be11 de yarın sabah resmen mlıracaat edece
ğim. 

- Fena h~kümler vermekte öyle acele elliyoruz 
ki, iyileıine gelince de, bir türlü dilimiz varmıyor. 

- Çocuk evvelki gece saat sekizde oldu. Diın 
sabah kadını muayeneye gittim, ortalığı fecı bir nal. 
de gördüm. Bugün tekrar gittim. Size rica etmPktf'n 
başka ça-:-e bulamadım. Benim de ka ·arım Ankara
y a gitmek. 

- Hastalannı ne yapacaksın? 
- Bilmem, ben de onu dü~ünüyorum. 
- Fakirlerini bana bırak. 
-Çok bir ıey değil Bir bu kadın, Aksarayda 

iki ç~cuk, bır kaç tane de §Urda hurda. 
- Ne kadar olursa olsun. O adamın da kur!ul

maınna çalışmalı. 
Bir kalabalığın peyda olmasını önlemek fikrile 

köşeyi gpmadan indiler, yaya yürüdüler. Battal bir 
konak düşkünü. Viran, büyük bir kapıdan ot ve çöp 
bürümüş bi.a bahçeye giriliyor. Mermerleri bozul
muş bir kaç basamak. Geniş bir tqlık, i~ sıra oda. 
lar. Pencerelerinde yıkanmıı eski çamaşırlar asılı. 
Yüzleri gözlerl sWnme!niı çocuklar S{irültü edip 

rc5) 
u=v 

rE5l u=v EK 
YAZAN: AKA GÜNDÜZ' 

lar gidip geliyorlar. Kırmızı saçlı, çipil gözlü bir kız 
ürkek Crkek baktıktan sonra eli~ b::ıhc.:nin bir kö
şesini gösterdi: 

- Siz memur beyler misiniz? Çukur işte orada! 
Bebeği oradan çıkardılar. Bogduktan sonra bir gaze. 
teye sarmış. 

- Hayır kızım biz doktoruz. Bebeğin annesini 
görmiye geldik. 

- işte edası. Teyzemle Hacer Hanım yanımla· 
lar. Ama gözlerini hiç açmıyor, korku&undan ödü 
kopmuş diyorlar. 

Oda lo§tu. Kadınların içtikleri sigaraların du. 
manı sıs halınde. Bir pencere açtırdılar. Kadmlaı 

bir kö~·r biizüldüler. Odanın manzarası dtimdt.iz
dü. Yerde bir kıl keçe. Köşede bir yalı.o kat döşek 
Bit" tahta masa bir iskemle, bir ot minder. Duvarıt 
dibinde bir saç mangal! Döşeğin ince yorgıını ara
sından gözleri kapalı bir mumyanın yüzü yan gö
rünüyor. Dudaklar hafü mor. Nabız fena, kalb in. 
tizamsız, soluk sıkıntılı. Mor dudaklar arada bir kı· 
pırdıyc,r. Kadınlar hemen bir bez parçasını ıslatarak 

· mak mak 

No. 27 
Vücıtt kuruyup küçülmüş. Fakat belli ki sıhhatte i. 
ken guzelmi~, hem çok güzelmiş. 

- Alı Vahit, dedi doktor. bunu hemen bir has· 
tahaneye kaldırmalı. Dur, aklıma geldi, hasbhane 
olmaz. vakit g~ muamele uzar, Beyazıt Sağlık ~vi. 
ne hemen telefon et, benim hesabıma bir oda ayır· 
sınlar ve şimdı bir hasta otomobili gônderslnler. Ge. 
lincıye kadar ben burada beklerim. 

- Şimdi, fakat siz biraz bahçeye çıkınız. Biı 
şeyim yek ciemeyiniz, şakaklarınızdan terler boşa· 
nıyor. B:rdenbire rahatsızlandınız. 

- Pek· peki, hemen telefon. 
Dokto~ gidince kadınlara döndü: 
- S4.ğlık evi evrak ister. Bunun nüfuı tlğıd: 

falan nerede? Yerini bilmiyor musunuz? 
- Bilmiyoruz, olan etyalan işte bu kadar. 
Yavaşça yastığını kaldırdı. Yastığın altmtla bu. 

nışmuş bi1 on liralık duruyordu. Sağda solda a:rt 
dılar, biı şey yok. 

- O kotil herifte kalmıştır. 
:...... Hanımlar! Aklınıza geleni söylemeyiniz. !:el. 

kt katıl değildir. 

kapanış. 

- Biz bilmiyor muyuz? Gözlerimizle gôrdtik· 
Nah oradaki çukura gömdü de kollarır.ı sallıyar~ 
geldi odasına girdi. 

- Zavallı kadıncağızdan şüphefonesiymiş. lld 
elimiz yanımıza gelecek bunca ay1ır gadıncağızıll 

şöyle iğne ucu kötülüğünü sezmedık. 
- Zaten gebelikten, sıskalıktan bir hal olmut

tu. Hovardalara bakacak hali mi vardı zav'tllıcağızın· 
- Odasının kirasını da vermiyordu. Hastanın 

hatırı için ses çıkarmıyorlardL 
- Hem doktor bey! Bebeğini boğmasaydı gece 

vakti bahçe çukuruna gömer miydi? 
.Joktor, bahçeye getirdikleri iskemleye oturmuş 

düşünüyordu. Kadınların da bir bakıma ağız açmak
h hakları vardı. Mademki doktorun elinde ölmüj· 
ertesi glın doğruca dürüstçe, berk2sin gözü önünd' 
götürür gömdürürdü. Bu işte ya doktor yanılıyor, y• 
kadınfarla adliye. Fakat çukura ne demeli. Müddei· 
umumi, t3bibi adli, polisler gelmişler, gazeteye Si• 

rılı paketi çıkarmışlar. 
- Doktor bey! Ayıptır sorması ama siz hü.k1l• 

met tarafın<ian mı geldiniz. yoksa birisi mi göndı?rdi! 
- Kendim geldim. Oteki doktor bey, zaten ilci. 

üç defa r.elını§. 
- Şey demek istedim de ••• 
- Hastanız filan mı var? 
- Kızımın nezlesi göğsüne m; •rıf1'1fc: ne bir ti\1' .. 

16 ök.qürüğü kesemiyoruz. Elde avuçta bir ,eyıer 
yok kl .. 

- Hele bir göreyim. 
Uzun uzun dualann, teşekkürlerin önünden o~ 

ya girdi. Ayakta bir taze. Henüz yataltlı\t de,U 
ı Devamı var) 
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Milletlerarast posta ittihadına dahil 
olrnıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuru~tur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesi IA:tımdır. 

GÜNÜN . MESELELER& .. 

Ucuz Kitap 
N unıllah Ataç, bizim bu sütuna, 

dağıttığımız ve yeniden dağı. 
tacağımız kitaplar hakkında yazdığı. 
nuz yazının bazı noktalarını yanlış 
anlamış, bazı noktalannı da - her. 

' nıUtad • yanlış tenkit etmiş.. diyor 
ki! 

.. _ O yazıda, bizde kitabın pııhalı ol
dufu söyleniyor: Doğru değil Zira hemen 

1 biltün kitapçı.lanmıa. kitabı ucuzlatmak 
için ellerinden geleni yapıyorlar. Binaen
aleyh, kitabın pahalı olduğunu söylemek, 
haksızlıktır. 

"'Yine o yazı, kitabın dalma ucuz ola
bileceği kanaatini de uyandırabilir. Hal
buki, buna imkli.n yoktur. Zira kitabın u
c:uz olması dalına muharririn zararınadır. 
Ve muharririn zaran., okuyucuların lehi
ne değildir. Bunun için, bi7., bugün, kita

' bın pahalılığından değil. biltıkls, ucuzlu-
fundan şikAyet etmeliyiz. Ve okuyucula
rı pahalı kitap almıya da alıştırmaya ça
lışmalıyız. 

" "Sonra, acaba: "Halk, loymetne, fiyatı 
arasında makOl bir ni.sbct gördüğü kitabı 

ı' aıırı• diyen -ran" gazetesi, kitabın kıy
ı:neti ne tlyatı arasındaki nlsbet1 nasıl ta
Yin ediyor? Bir romanla, onu almak için 
~erilen elli veya yüz kuruş arasında nasıl 

L' bir münasebet vardır? 
ı' "Yine o yazıda deniliyor kt: 
;' "'Kütüphaneler, adına cehdet denllen en 
" korkunç dilşmana karşt kuru!an kaleler-

dir. Eğer "Tan,, memlekette, cehalete 
karşı yeni kalelerin kurulmasında .. .'' 

"Yani, on lı:u.nışluk kitaplarla kurulan 
~ bir lllaginot hattı.!" 

• 
Nurullah Atanın, kitabın ucuz 

olduğunu iddia edişi, hiç şüphe yok 
ki, • bircok zıt kanaatleri s;bi - hoş 

1 bir nükte yerine geçnıiŞI ve birçok 
ı' 'Vatandaşlan bol bol güldürmüşfür. 

Fakat, kitabın ucuz olduğunu id. 
dia etmek ne kadar garipse, kitap 
pahalılığının mesuliyetini kitapçıda 

'

1 

•ramak da, ayni derecede yanlıştır: 
nunun içindir ki, Nurullah Ataç, bi. 
tim, o yaçnnn:da kitapçıyı itham et. 

, tiği.miıi sanmaıkta da yanılıyor. 

l7anlış ola• cihet, sadece, bizde tu
tulmuş olan "tabı prensihl., dir, Ve 

, bugün, bu prensibin değiştirilme9i 
, :tolunda, çok hayırlı bir rereyan var. 

dır. Bizde, bugüne kadar kitap bH-
kısı, va'latt 3 bindi. Ve tabi, kitabı
na fiyat koyarken, 2 - 3 bin tane sa. 
tabileceğini nazan itibara alırdı. Fi. 
:tatların yüksek görülüşü de bundan. 
dı. 

HalbUki, bugOn, Almanyadaki Tauch
r ?ı.lch, fngllteredekl Pengium Books, ve 
' l3Iue Books adlarında kilçilk kitaptan çı
; karan müesseseler, tabı ölçüsünü, basit fa-

kat yepyeni bir sistem ü:r.erine kurmuş
, lardır. Ve onlar, "ucu:r. fiyat ve çok satış,, 

ln"ensiblnl takip etmektedirler: 
.. _ Kitaba 25 kuruş fiyat da koysak, 

• npacağımız satış mlkdan nlhayet 4000 
dir; Zira memleketteki kitap okuyucu
larının azami yekıinu budur: Bu da tec
lilbelerle sabittir!" diyen tabiin hesab1 
~anlıştır. Ve kitapların pahalı oluşları, bu 
hesaba dayanan sistemin yanlışlığından
dır. Biz.im sattığımız kitapların kapışılm:ı
•ile tebarüz, tahakkuk etmiş olduğunu 
IS(lylediğlmlz asıl hata da budur. Bunun 
l'ıctlceslndedir kl, tlıbllerimizde, Amerika
dakJ, Almnnyadaki, İngllteredekl yeni 
tabı prensip ve ölçüsilnü benlm~eme yo
lı.ında çok hayırlı bir niyet hatt.~ hareket 
belirmiştir: Bu sayede, masraf satılacıı~ı 
hesaplanacak olan faraza on bin kitaba 
teksim edilince, kitap fiyatı elbette ken
diliğinden ucu7Jıyacaktır: Bu takdirde, 
l'ıluharririn hiçbir ziyana girmıyeceği, hat
tl bilakis, daha kArlı çıkacağı da aşik~
dır. 

lier tecrübe olunduğu yerde mü~bet ne
tice verdiği için, a:ı: zamanda dünyanın 
birçok köselerine yayılmış bulunan bu ye
lli prcnslpln, bizde de muva!fakiyete ka
"'-ıŞacağında biz.im hiç şüphemiz kalma
llııştır. 
lialkın pahalı kitaba alışmasına gelin

ce, halk pahalı kitaba. ucuz kitapları oku
)a okuya 'kitab" ı sevdikten sonra alışır: 
J.\qlclı ki, kitabın pahasile kıymeti ara
tında bir münasebet aranmıtsına şaşan 
~u.rullah Atacın: "Halkı pahalı kitaba a
lışırralıml" demesi, çok garip bir tezat-
tır. 
Kitabın kıymeti ile fiyatı ıırıısındaki 

'lı.lsbcte gelince, meselA, bir formalık "Ke
~eın ıle Aslı,, bes liraya <:atılırsa, kitap 
~atnlle satılan o matala !iyat arasında ni.s-
et yok demektir. 
"Kerem ile Aslı,, ml!ıallnln yerine, ba~

(Devamı 7 ncide) 

ÇARŞAMBADIR ÇARŞAMBA l ra~:-ıAA;m 
Milletler ~ ~ ,1. 3q 

Cemiyetinin '--------------------------------------~~~~~~--------------~ 

T enilerden ve dikiş diken-~ 
lerden işittim. Pivasada 

iplik buhranı varmış. 

Acaba bu söz bir yerde dikiş 
tutturamıyanlann uydurması 

mıdır, yoksa hakikaten böyle 
bir buhran var mıdır? Diye a
raştıracak oldum. 

Gerçi piyasada makara kıtlığı 

var ama bunun bir iplik buhranı 
olup olmadığı teemmüle seza. 

Satıcıdan istediğiniz zaman ı:l_ 

ze: 
- Beyaz mı, siyah mı? Diye so

ruyor. 

Akla karayı seçmek gibi bir 
müşkül iş yükliyen bu suale eliniz
den geldiği kadar cevap verdikten 
sonra, ala ala bir makara alabili
yorsunuz. 

Fazla isterseniz satıcı kız maka
raları koyuveriyor ve size makara 
yerine, diğer müşterilen de iplik
siz kalmaması için böyle hareket 
ettiğine dair bir sürü tafsilat veri. 
yor. Gerçi "iplik,, yerine "tafsilat,, 
ile dikiş dikilmez. Lakin ne çare ki 
satıcıdan ikinci bir makara almıva 
imkan bulamıyorsunuz. 

Halbuki ipliği pazar:ı çıkmış bir 

çok markalar var. Bunlardan bi. 

risi: 

D. N. B. 
Markasıdır. Bu markanin p:yasa.da 
türlü türlü mallan vardır. Mese
la: Başa giyilmek üzere örülmüş 

çoraplar, boy boy külahlar. 

İşleri bağlamak için yumak yu
mak pamuk iplikleri vesaire, ve

saire." 
Bu arada elbette teyel yapmak 

için bir kac makara bize de bulu.. 
nabilirdi. 

:········································ı 
: Yazan: B. FELEK ı : ..••...............•.................... : 

Tereyağ Vesikası 

A vrupada bazı yerlerde te. 
reyağı vesika ile satılıyor

muş, diyorlar, diğer taraftan bü
tün bir memleket yağcılıkla meş
gul... Bu ne biçim ticaret, ne bi
çim tahdit... 
Doğrusu dünya işlerine akıl sır 

ermez oldu. Bence yağa eleği!, yağ 
cılığa vesika koysalar da ahali, 
mağşuş, karışık ve ne madde ol. 
duğu belli o1mıyan şeyleri :vutup 
hazımda güçlük çekmese! 

Niçin Gülüyor musun? 

B u bir tuhaf hatıradır. 
Bizim bir spor muallimimlz 

vardı. İsmi Her Abraham. Bu zat, 
türkçe öğrenmeye heves etti ve 
kırkından sonra başladığı bu işte 
maalesef hemşehrilerinden fazla 
bir kabiliyet gösteremedi. Ara sı
ra bir fotoğrafa bakıp: 

- Güzel bir intrba! Dediğini du
yar, bunun liıgat kitabında mese
la frenkçe impression kelimesinin 
muhtelif manalarından biri oldu
ğunu tahmin ederdim. Bu adamca
ğız. türkçesi, onun bu hususa ver. 
diği emeği takdirden aciz olan genç 
ler tarafından gülmekle karşılan. 
dığı zaman, hayli içerler ve: 

- Niçin gülüyor musunuz? Di
ye sorduğu sualle onları bir kat 
daha güldürürdü. Çünkü kendi a
na lisanında sual böyle sorulur
muş. 

Beni de geçende böyle bir güL 
me aldı. Bekledim ki Her Abra. 

ham gelsin de bana: 

- Niçin gülüyor musunuz? DL 

ye sorsun. Gerçi o gelip sormadı a

ma, her yerde, her şeyi sormak ve 
öğrenmek için dolaştığını sandığım 
ruhunu tatmin için bari burada an
latıvereyim, dedim. 

Ef Pndim; tasdi etmiyeyim: 

Bir maruf başmuharrir, Finle
rin Ruslara karşı, daha doğrusu 

Ruslann Finlere karşı olan harbi
ni nisbetsiz bir hadise gördüğü i. 
çin, yazdığı br bentte bu işi biraz 
tehzil etmek istemiş ve " Gidi Fin
ler! Gidi. 3,5 milyonluk emper
yalist Finler! Leningradı alacak
lar, Rusyayı istila edeceklermiş!,, 
tarzında bir yazı yazını~. 

Bir dalgın ve yorgun zamanma 
tesadüf etmiş olmalı ki, yine onun 
kadar maruf bir mizah muharriri 
bunu sahiden Finlere bir tariz te
lakki edip içerlemiş, o da kendi 
sütununda; "Yazıklar olsun fa. 
lanca arkadaşa! Böyle bir mazlum 
milleti emperyalistlikle ve Rusya. 
yı istia ile itham ediyor. Doğrusu 
yakışıksız şey!,, dye bir yazı ile 
mukabele etmiş. 

Bunun cevabı gerçi: 

"Ben ne yazdım, sen ne fehmettln 
garip efsanedir!" 

Olmalı idi. Öyle olmamış. Bu 

esnada bu tarizi yazanın çalıştığı 

gazete bir muharririni, maruf ga_ 
zetecilere gönderip, hatıralarını 

soruyormuş. Tesadüf bu ya o gün 
de tarize uğrayan ve manası anla
şılmıyan makalenin sahibine mü
racaat ederek en şayanı dikkat ha
tırası hangisi olduğun'!.l sormuş. 

Maruf başmuharrir: 

- Benim için en unutulmaz ha

tıra, pek yenidir: Daha geçenlerde 

Finlar hakkında yazd!ğım yazının 

en maruf mizah muharrirlerimiz

den biri tarafından layık olduğu 

şekilde takdir edilmiş olmasıdır .. 

Tarzında ikinci bir hezel daha yap • 

mış. İşin feryat edılecek tarafı o

dur ki. bu sözler i de anketi yapan 

tarafından ciddi telakki edilerek 

o edada geçirilmiş. Şimdi bir taraf

tan maruf başmuharrir, mizahi i

fadelerinin bir türlü anlaşılamamış 

oluşundan dolayı muğber, diğer ta

taraftan da okuyucular bu kör ebe 

oyunundan dolayı müteessir. 

Fıkrayı bilirsiniz. Hani birisi bir 
hikaye anlatmış.. Herkes gülmüş, 
yalnız birisi susmuş. Neye gülmedi. 
ğini sormuşlar. 

:::... Anlamadım! Demiş. Bir daha 
..nlatmışlar. Yine susmuş. Bir da
ha anlatmışlar. Bu sefer başlamış 
gülmiye, etrafındakiler: 

- Nihayet anladın! Şükür Al
laha! Diyecek olmuşlar. O cevap 
vermiş: 

- HayJr! Yine anlamadım da 
ona gülüyorum. 

İşte Her Abrahamın ruhu bana: 
- Niçin gülüyor musunuz? Di

ye soruyor sandığım sualin ce
vabı. 

Ben bu üç muharrir arasında 

patırtıya giden nükte ve mizaha 
gülüyorum. 

Son İçtimaı 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Cenevre sarayında ilk !oplan. 
dıklan gün, tufandan canlan. 

ru yeni kurtarmış, Hazreti Nuh'un 
gemisinden ayaklanın karaya yeni 
basmış felaketzede ve matemzede. 
lcr gibi, elleri ve gö\'de]eri kan ko· 
kan milletlerin çocuklarıydılar. Bir
birlerinin boyunlarına sarıldılar, sar • 
maş dolaş oldular, öpüştüler, koklaş. 
tılar: 

- Bir daha aramızda ne kavga 
çıkarsa, burada insanca, dostça hal
letmenin çarelerine bal\alım. Şu, 

harp denen afeti, insanların insan. 
lara musallat ettiği bu tufnnı artık 
durduralım. 

Azalar geldi, azalar gitti. nizam
nameler, muahedeler imzalandı. ln. 
sanlar da, bu l\lilletler Cemiyeti de
nen muazzam birliğin, esaslı bir te. 
mel üzerine dayandığına inandılar. 

Bım:ı ilk inanmıyan Amerikan mu
ralı hası olmuştu. Bu zat, yeni kuru. 
lan Milletler Cemiyetine İngiltere
nin her müstemlekesine ayrı rey is. 
tediğini görünce, ayağa kalktı, kür. 
süde azametle oturan Lord Gürzona: 

- Bu teklif ile, henüz temel ta. 
şını attığınız l\.lilletler Cemiyetinin 
binasını yıktınız, dedi. Benim bura
da bir reyim olacak, sizin onlarca 
reyiniz olacak... Allaha ısmarladık 
centilmenler .•.• 

Bu Amerikan murahhası, peygam· 
beri Vilson gibi işlerin körükörüne 
bir adaletle yürüyeceğine inanıyor. 

du galib.a ... Hiç te Milletler Cemiye. 
ti yıkılmadı. Cenevrede öyle muaz
zam, öyle muhteşem bir saray oldu 
ki, ne şimdiye kadar gelmiş, geçmiş 
~araylarda, ne On Dördüncü Luinin, 
ne Osmanlı padişahlarının, ne Bor. 
jiyaların saraylarında bu kadar da. 
lavere, bu kadar entrika dönmedi. 
Yirminci asırda Politika demek, yü
züne Hazreti Meryem peçesi örtün. 
miiş fuhuş demektir. Bu sarayda, 
büyük politikacıların gözleri önün. 
de ne hakimiyetler yıkıldı. Bu sa
rayda Negüsler, Delvayolar, Wel~ 

lington Koo'lar ne acı acı göz ya~ı 
döktüler ... 

- Hani ya milletler arasında çı· 

kacak kavgalar, burada hallolacak, 
milletlerin mukadderatlarına bakim 
olma salahiyeti bu cemiyetin tekef. 
fülü altında olacak, demişlerdi.. .. 

LOKMAN HEKiMiN ÖGÜTLERI iLiM DÜNYASINDA ARAŞTIRMALAR 
Politika, ihtiyar, kurnaz, bazifgan 

zihniyetle hemen cevap verdi: 
- Durun çocuklar ... Biz kanşmı. 

yalım. Karşıdan bakalım... Karışır. 

sak, harp çıkar ... 

GENÇ KIZLARDA SELLÜLİT 
Buna İsveçten gelen hastalık 

dernek te mümkiindür. Fakat o 
memlekette başlamış ve başka yer 
lere yayılmış bulaşık bir hastalık 
değil: Rümatizma ağrılarına ben
zediğinden, buna da vaktiyle öyle 
derlerdi. İsvecte usta masajcılar 
bulunduğunu bilirsiniz. İsinde us
ta adam elbette dikkatli de olur. 
İsveçli masajcılardnn bazıları rü
matizma ağrıları için kendHerine 
miiracaat edenlerin kimisinde, ağ. 
rıyan yerlere masaj yapılırken, el
lerinin altında bir kıtırdı sesi çık. 
tığına ve bu sesi çıkaran şeylerin 
küçük küçiik diiğme gibi yuvar
laklar olduğuna dikkat ederek, he. 
kimlere haber vermişler ... 

Bu hastalık herkeste ve her yaş
ta olabilir. Fakat tutulanların yüz
de sekseni, doksanı kadınlar ve 
genç kızlardır. Onların da en çoğu 
sonbahar mesvimine varnuş olduk. 
larından sellülit hastalığının ka. 
dınlıkta o mevsime mahsus olduğu 
zannedilirdi. Halbuki kadınlığın 
en tatlı mevsiminde bulunan genç 
kızlara da musallat oldui{u yeni 
yeni anlaşılıyor. Şimdiye kadar 
genç kızlarda rümatizma denilen 
ağrıların bu hastalıktan ilf'ri geldi
ği meydana çıkıyor. llan!tİ tipteki 
genç kızlara geldiği de iyice tetkik 
edilmiştir. 

Bir kere, muayyen günleri inti
zamsıx olanlarda. Şu kadar ki, on
lar da iki türlü tipte olurlar. Bir 
takımı kısaca boylu, yuvarlacık, 
vücutça toplu, kadm kadıncık de. 
nilen genç kızlar: Bu tipte olanla
rın o günlerdeki intizamsızlık 
günlerinin gecikmesinde olur. O 
günler bazılarmda geç kalır, bazı
larında da erken gelir, hemen her 
vakit sancılarla. Sellülit hastalığı 
en ziyade bu tiptekilere musallat 
olur- Bir takımı da azun boyla, 

ne zayıf, ne de şişman, modaya 
uygun olmasa da, her vakit giizel 
endamlı denilen genç kızlar. Bu 
tipte olanlar da o günlerin arala
nndnki fasıla muntazamdır, ancak 
o günler, pek çabuk geçer, sancı 
bulunsa da ehemmiyetsiz. Döylelc. 
rine o hastahğın gelmesi müstes
nadır. 

Kadınlığın sonhahanna erişmiş 

bayanlarda, bu hastalığın bütiin 
vücudü kapladığı olursa da, genç 
kızlarda böylesi nadirdir. Gençlere 
karşı daha merhametli olduğun

dan, vücudün yalnız bir, yahut bir 
iki yerine gelir. Geldiği vakit, ken 
disini belli eden en mühim üç ala. 
meti: Bulunduğu yerde haylice ıs
tırap veren ağnlar; oranın derisi 
kalınlaşır ve sertleşir; derinin üze
rine iki parmakla basıldığı vakit, 
derinin altında kıtrr kıtır ses çıka
ran katılıklar hissedilir. 

Genç kızlarda sellülit en ziyade 
göğüs üzerinde ve kann üzerinde 
olur. Göğüste olduğu vakit, bu has. 
talık hatıra gelmezse, göğiis anji. 
ni zannedilecek kadar sancı verir .• 
Karın üzerinde olduğu vaki1..!!ar-
sak hastalığı, sağda olursa, appan. 
disit yahut, karaciğerde kum san
cısı sanılır. 

Vücudiin başka yerlerine geldi. 
ği de vardır: Ensede, omuzlarda, 
kollarda, belde, bacaklarda dizden 
yukarıda ve aşağıda... Ensede ol
duğu vakit, içeride bir ~ıban var. 
mış gibi, derinden gelen sancılarla 
birlikte şiddetli baş ağmı pek sı
kıntılı olur. Bereket versin ki, 
gençlikte bu türlüsü azdır. 

Bu sellülit hastalığı ıstıraplı ol. 
makla beraber merak edilecek bir 
şey değildir. Hastalık geçer ve ge
çirilmesi lazımdır... Fakat nasıl 
geçirileceğini anlatmak için bugün 
yer kalmadı. 

Gizli Silah : Ölüm Şuaı Harp bir değil, l\fançukodan ba~ 
lıyarak Habeşistana, Habeşistandan 

İspanyaya, İspanyadan Çine, Çinden 
Arnavutluğa, Çekoslo·nkyaya, Po· 
lonyaya, Asya ve Afrikanın her ye. 
rine saldırdığı halde, hu muazzam 
saray, harp çıkar, korkusiyle ağzını 
bile açmadı. 

•• 
O lüm şuamın da Almanlar ta. 

rafından gizli tutulan si
lahlar arasında olduğu söyleniyor
sa da, bu iddianın aslı astan ol. 
madığı anlaşılıyor. Bunun manası 
ölüm şuaı bulunmadığı değildir. 
Bilakis vardır. Ve mucitler bunun 
üzerinde çalışmaktadır. 

Bu ölüm şualarından çoğunun 
esası, telsiz dalgalarıdır. 

Şualann, yahut dalgaların ço. 
ğu, kafi derecede yiiklii olurlarsa, 
öliime sebebiyet verirler. Bir infi. 
laka benziyen ses dal~ası, insan
ları öldürmeğe kafi gelir. Çok kı-
sa elektrik şualan, birtakım mik. 
roplan öldiirüyor ve sıhhi işler 

bakımından bu şuaı'lan istifade e. 
dilmesi isteniyor. 

Ültra Viyole şuaı da, öldürücü 
bir şuadır. 

Sonra hararet. pek fazla şiddct
lendij!i zaman, öldürücü bir mahi. 
yet alır. 

X şuaı da, biitiin faydalariyle 
beraber müthiş bir silahtır. Ve o
nunla ilk uğ-raşanlann col'u feci 
ölümlere uğramıslardır. Fakat bu
gün onun tehlikelerin-den koruo
mai?'a imkan vardıy, 

Radium, gerçi kansere karşı 
kuilanılan en miikl"mmel vasıta. 
dır. Fakat hu sua da kontrol edil
medi~ takdirde, son derPce miih
lik olur. Bu vi.izden harbin kop. 
ması üzerine İngilteredeki biifün 
radlum toplanmış ve gayet emin 
bir yere saklanmıştır. Çünkü mev. 
cut radiuma bir bomba isabet etti
ği takdirde, onun saçıldığı yerde. 
artık innnların ikametine imkan 
kalmaz. Ciinkii bu sualar, müte. 
madiyen hastalık neşreder. 

Radyo aktif olmıyan kimyevi 
maddeler, suni bir surette rad. 
yo aktif hale getirilebilir. Bunu 
yapan cihaza Gyclotron deniliyor. 
Bunun Alfa şualan 16 milyon 
voltluk bir enerji vücade ıetire-

bilmektedir. Bütün bu enerpi, bir 
şua halinde inikas ediyor ve bu su
retle onun geçtiği maddeler radyo 
aktif oluyor. Bu şuaın öniinden ge. 
çen fareler, ve 'bunlara benziyen 
hayvanlar ölmektedir. 

Fakat bu öJüm şuaım da harpte 
kullanmıya imkan yoktur. Çünkü 
yalnız mıknatısı 200 tonluktur. 

İlim adamlan daha basit ve da
ha hafif bir cihaz viicude getire
bilirler. Cünkü asıl ölünı suaı bu. 
dur. 

1 Mecidiye Köyüne Haval!azi 
Veriliyor 

Mecidiyeköyünün bakımsızlık yü
zünden günden güne harap olduğu 

göz önüne alınmış ve belediye imar 

müdürlüğünde yaya yollarının der

hal kaldırımlanması icin tedbir a
lınmıştır. 

Hele harp A\Tupaya sirayet ettik. 
ten sonra sesi biisbiitün kısıldı, hat· 
ta bizim gibi gafiller, bunun öldüğü. 
nü bile sandılar. Meğer ölmemiş ... 
Şimdi, Fin - Rus harbine tavassut 
etmek için ceylan kesildi. 

İyi, hoş amma, şimdiye kadar bil· 
tün harplerde seyirci kalan bu insa. 
niyet müessesesi, Negüslerin, Zogola· 
nn, '\Vellington Koo'ların gözyaşlarını 
mendille silen bu sulh sarayı, şimdi 
Finleri kurtarmak için ne yaparak? 
Eğer elinde bu kudreti var, idi ise, 
Finlerle Ruslar arasında üç aydan. 
beri müzakereler dönüp dola~ırken. 

bu sulh elini uzatıp ta, bu davayı 
neden halletmedi? Harp çıktıktan 

Sokaklara elektrik fenerleri kona- sonra, ,..ATorıf .. n fn·larnıo: hir hortlak 
cak ve hava gazı tesisatının Mecidi- gibi: 

yeköyüne kadar uzatilma<a tPmin e- _ Durun, ben de varım! 

dilecektir. Dese, sanki ne olacak. 1''inlerin 

Konservatuvarın İlk Talebe 
Konseri Verildi 

İstanbul Belediyesi Konservatuva
n talebe konserleri başlamıştır ve 
ilk konser dün saat 18 de Fransız ti-
yatrosunda verilmiştir. 

Çok kalabalık bir dinleyici kütlesi 

huzurunda verilen konserde kız ve 

erkek talebeler fevkalade beğenil

mişler, bilhassa 6 ıncı sınıftan Enver 
Göksoy kemanla yaptığı solnı:la çok 
muvaffak olmuş, şiddetle alkışlanmış 
tır. 

göz yaşlarını bir lahur şah ile mi si. 
lecek, yoksa Rusyayı yerine oturt. 
mak için harbe mi girecek? İste bu, 
1914 de Hazreti Nuh'un gemisinden 
elleri ve gö\·deleri kan kokarak çı. 
kan insanları düsiindürecek bir ı~. 
tir. 1939 da hangi cehennemlere. 
hangi tufanlara, hangi yangınlara 
siiriikleneceğiz? 

Her Tilrk yerli malı kullanmak sava
şında gönüllü bir propagandacı olmalı
dır. 

~ .......... %-...ııw 



fi TAN 

Tasarruf Haftası 
Dün Açıldı 

MİLLETLER 
Cemiyeti Gene 
Faaliyette 

Bu Suallerimize de 
Cevap Verebilirler mi? 

(Başı 1 incide) 
Içinde de bu fevkalıldelikler•n icaplarını 
ve her yurddaıa tahmil ettiği vazire ,.e 
mükE.'llefıycUcri müdrik olarak sükfmet, 
.ızim ve dnhn bilyillc bir heyecanla. devam 
etmek kuvvetin! vermiştir. hundan :ısl;:ı 

~üphcmiz yoktur." 

Harici Ticaretimiz 

Başvekil, bundan sonra, memleket 
iktrsadi hayatının, içinde bulundu
ğumuz sene zarfındaki başlıca teza
hürleri hakkında malCım~t vermis, 
1938 yılında harici ticaretimizin a
leyhte kapandığını, halbuki elde 
mevcut 10 aylık istatistik raka'nları
nın 1939 yılı bilanr;osıınu'"l lehte bir 
tabiye ile kapanacağını şimdiden ka. 
bule müsait bulunduğuna söylemiş, 
ve demiştir ki: 

"İthalfıtımıza gelince: 1938 ı;enesinin 10 
aylık ithalat kıym.cti yüz.yirmi yedi mil
yon dort yuz bin lira iken, bu kıymet 1039 
sene inin ayni ayl rında yirmi bir mıl

yon yüz b n lira noksanı ile, yüz altı mıl
yon üç yüz bin llroya düşmü~tür. 1938 
senesinin 10 ylık muvazenesi aleyhimizde 
yirmi y di milyon liralık bir bakiye gö -
termlş ik n, ayni muvnzene 1939 senesin
de ancak iki ~uçuk milyondan ibaret a-
1eyhte bir b~ dye göstermekted:r." 

Dr. Refik Saydam, ihracatımızın 
:artması için itap ed~n tedbirleri za
manında almak ve ihraç mallarımı

zın bilhassa çiftiç ve köyH.i lehine 
.kıymetlendirilmesini temin etmek 
yolundaki mesaiye ihtimamla ve bli
yük bir dikkatle devam edileceğini, 
ithalat cephesinden de, memleket u
mumi 'hayatının her türli.i tazyik
c"ten korunması ve milli sanayi haya. 
ıtındaki faali.yetimizin aksamaması 

Ne durmaması için h:ıriçten almıya 

mecbur olduğumuz eşya ve emtianın 
ehven ve uygun fiyatla ithalini miim 
lkün kılacak tedbirlerin alındığım 

)söylemiştir: 

"Her halde, bütün yurdda,lar bllme1ldir
tJ.er ki, hUkt1met milteyııkkızclır, yersiz ve 
sebepsiz spekülatif fiyat tereffülerine hic
blr suretle meydan vermiycccktir. Ancak 
luzunısuz cndl6elcre kapılıp normnl ihti
yaçtan fazla mübayaada bulunarak plyn
s:ı. teşevvüşlerine sebebiyet vrrmemek hu
susunda halkımıza da blr vazife terett!lp 
ettiğini bu vesile ile bir defa daha hatır
latmayı faydalı görürüm." 

külata maruz knlmamışıar~r ve bu su
retle çekilen paralar yine bankalarımıza 
ddıımcğc bnşlamıştır. Bunun böyle olması 
tabiidir. Çünkü eyllıl htıdis:ıtı dolayısile 

de sabit olmuştur ki, vatan<iaşların ban
kalardaki mevduatı emin el!erdedir. Ve 
hükumetimiz bu emanet hususunda dai
ma ıniitcyakkızdır." 

Sanayi Hareketlerimiz 

Başvekil, daha sonra milli tasar
ruf ve milli iktısat mefhumlarının 

olgunlaşarak yerleşmesine muvazi o
larak sanayi hareketlt'rinin inki~af 
ettiğini, 1927 de sanayi istihsalatım1. 
zın kıymeti 32 milyon lira iken 938 
de 265 milyona yükseldiğini ve sa!la_ 
yi plfınlarının itmamından rnnra bu 
kıymetin 3 milyon lirayı aşacağını 
anlntmıştır: 

"Yaşamakta bulunduğumuz nıızik ve 
çetin anlar, sanayileşme hususundaki isti
callmlzln ne kadar yerinde olduğunu bir 
defa dahn, tam bir vuzuhla, göstermiş o
luyor. Bu itibarladır ki, bu plilnların tat
bikına hız.la Ye intizamla dev;ım olunmak
ta '.Ve eksiklerin bir an ev\·el ikmaline ça
lışılmaktadır. Sanayi davamızın tatbika
tında bugün vasıl olmuş bulunduğumuz 

merhalede dahi, evvelce yurctıımuzun sa
nayi şubelerinden mahrumiyeti yüzünden, 
bilha5sn fe\•ka!fıde zamanlarfüı, t'"kilen sı
kıntıların b!lyük bir kı~mın<;.an kendimi
zi kurtulmu~ addedebiliriz." 

Başvekil, yeni kurutan ve kurul-... 
makta olan fabrikalarım1z hakkında 
geniş izahat verdikten sonra, normal 
çalışmaları ile memleketin ~ktısadi 
cihazlanma ve nizamına yardım e
den hususi sanayi teşebbüslerinin ko
laylıklara mazhar kılınarak teşvik 

edileceklerini anlatmıştır. 
Toprak altı servetlerimizden ve 

bunların istismarı yolundaki müsbet 
faaliyetlerden bahseden Dr. Refik 
Saydam, hükumetin başta kömür 
havzası limanları olmak üzere Akde
niz ve Karadeniz sahillerimizdeki li. 
manların başlıcalarını bir an evvel 
inşa, ıslah ve takviye etmek azminde 
bulunduğunu tebarüz ettirmiş ve sö
züne şöyle devam etmiştir: 

(Başı 1 incide) 
yasasına göre Cemiyet azasından bi
rine vaki olan bir tecavüz üzerine, o 
memleket şikayette bulunursa, Mil
letler Cemiyeti meseleyi tetkike, iki 
tarafın arasını bulmıya, olın::tzsa ::nü. 
tecavize karşı zecri tedbirler almak i. 
çin teşebbüsatta bulunmıya mecbul'. 
dur. Rusyanın, Finlanda toprakla
rına girişi Finlandanın şikayetini 
davet etmiş ve Milletler Cemiyeti de 
meselevi ele almıya mecbur olmu~
tur. 

• 
Fin - Rus harbinin hikayesi es

kidir ve bugünkü dava Mil
letler Cemiyetinin ta 920 de verdiği 
bir karara dayanır. İş yeniden Mil
letler Cemiyetine dayandığı için bu 
eski hikayeyi hatırlamamak münı. 

kün değildir. 
Cihan Harbinden sonra Rus;rada 

başlıyan bolşevik :htilalı:ıi bastır. 

mak, mümkün olmazsa bu ihtilalin 
Avrupaya yayılmasına mani olmak 
için büyük Avrupa devletleri, Rus
yanın etrafına bir kordon çevirmek 
ihtiyacını duymuşlardı. Baltık deni
zindeki küçük devletler bu maksatla 
ihya edilmiş, Finlandaya Aland ada
lan bu maksatla verilmiş, Finlanda 
körfezine hakim olan bütün strate
jik noktalar Finlandaya yine bu mak 
satla terkedilmişti. 

Aland adaları Baltık denizinin şL 
maline hakim sevkulceyş bakımın

dan gayet mühim bir yerdir. O vakit 
Milletler Cemiyeti, ahalisi İsveç o
lan bu adaları: 

"Harp zamanında müttefiklere 
yaptığı hizmetlere, bolşeviklere hü. 
cum için itilaf kuvvetlerine göster. 
diği yardıma bir mükafat, ve :Millet
ler Cemiyetinin minnettarlığının 

fevkalade bir ifadesi olarak Finlan-
daya,, 

Terke karar verdi. Rusya o vakit da

" hili ihtilal ile meşgul olduğu için ?u 

karara itiraz edecek vaziyette değil-
· "Milli scrnıaycnin bağlandığı azameıti 
işleri emniyetle tevdi edec~k ehliyetli el
lere ihtiyacımız b!lyüktür. Yeni iktısadi 
hayatımı1., çalı§ma ı;istc.mlmlz ve çalı§a- di. Sesini çıkarmadı. 
cak eleml}nların vasıflan ü-ı:erinde her Fakat bu defa Sovyet Rusya kuv. 

(Başı 1 incide) 
le hiç alakası olmadığı halde Erel 
gönderdiği mcktqpta: 

"Matbuat kanununun 48 inci maddesi 
hükümleri dairesinde gazeteni'!in 21 ve 25 
ikineiteşrin tarihli nüshalarında yaptığı 

neşriyat dolayısile gazetenizin ilk çıkacak 
nüshnsının ayni sütununda Doyçe Oryent 
Bank ve Vidman §İrketi firnıasının iza
hatını ncşretmeniı.i dilerim.'' 

Deniliyor ve ilave ediliyordu: 
"Aman haber alma bürosu Doyc;e Or

yent Bank ile Vidman, Co. firm3sının ver
diği izahnta müsteniden aşağıdaki nokta
ları tı>.sbit eder." 

Biz bu mektubu ciddi telakki et
medik ve ehemmiyet vermedik. 
Çünkü biz Vidman firmasile Doyçe 
Oryent Baınkın müracaııtlerinden 

bahsetmiş, Alman istihbarat bürosu
nu veyahut onun mümessilini zikre 
lüzum görmemiştik. Bu firmalar Tür 
kiyede calışan hususi müesseseler
dir. Kendileri hakkında yapılan neş. 
riyata bizzat ve doğrudan doğruya 

cevap vererek kanunun kendilerine 
verdiği haktan istifade edebilirler. 
Halbuki bu firmalar bu haklarından 
istifade etmek için D. N. B. ajansı. 
nın İstanbul mümessilinden direkti! 
almağa, ve cevaplarını onun vasıta. 
sile göndermeğe mecbur oluyorlar. 
Bu, şu demektir: "Bu firmalar Tür
kiyede A1man istihbarat bürosunun 
emrinde çalışırlar." 

Biz Alman istihbarat bürosunu ve 
onun İstanbul mümessilbi bu me. 
selede muhatap telakki etmediğimiz 
için bu cevapları da neşre lüzum 
görmemiştik. 

Aradan bir müddet geçti. Bu fir. 
malar cevaplarının neşri hakkında 

yeni bir teşebbüs yapmadılar. Niha. 
yet üç gün evvel, Alman istihbarat 
bürosuna ve sefarethaneye mensup 
olduğu anlaşılan salahiyettar bir zat 
Türkişe Post gazetesine beyanatta 
bulunarak Vidman ve Doyçe Oryent 
Bank hakk:nda gazetemiz tarafın. 

dan yapılan neşriyat do layısile Tan 
hakkında kanuni takibat icrası icin 
isi avukatlarına havale ettiklerini 
bildirdi. 

Hususi Alman müesseseleri hak. 

~lüşkül VaziyetJere Rağmen 
zamandan ziyade tevakkuf rtmemizi em- k d k 1"h• t' . k a· vetlenip te kendisi 0traN.nda evvelce ın a onuşma sa a 1ye mı en ın-

• 
rediyor. Milli fnnliyetlerin ~er sahnsınd'l 
ld w gibi t h ı ikt d" t bb- 1 çevrı'lmı'ş olan kordonu kaldırmıya de gören bu resmi zat kimdir, ve ne o ugu _ , a s sen ısa L eşe U!'; er 

Başvekil daha sonr <::er ·ı t u•~ f ı1· b 1 hakla bizi avukatlarına havale et-a, ı; aı ve mun azam, m ..:vazı, eraga t ve sa ır ı teşebbüs edince, B1ltık denizinde w •• •• •• •• •• 

)mkanların müsaadesi nisbetinde ti. bir çalışma ile, ba~lanmaıımı memur e- mege luzum gormu!';tur? Dun de 
caret ve tediye anlail'malun politika- dıldikleri işin seviyesine gerçekten yük- olduğu gibi, Finlanda körfezinde bu- .sorduğumuz bu sualin cevabını he. 
anızın norma! ve basit esaslara dog~- selmiş bir ehliyete sahip ıınsurlarla tcc- lunan stratejik hakim noktaları da niiz almadık. Fakat anla~ıhyor ki" 

hiz edilmedikçe, alacağımız. neticeler mu- ld 
ıru götürüleceğini söylemi~, muhtelif hakkak ki beklediğimizin ?ıksine ı:ılur. Bu e e etmiye teşebbüs etti ve bugün- Vidm~n şirketile Doyçe Oryent Dank 
:mahsullerimizin vaziyetini anlatarak itibar1ndır ki, devlet ve milletçe :tedakôr- kü Sovyet - Fin harbi bundan çıktı. hakkında yaptıjhmız neşriyat, bu iki 
'sözlerine şu şekilde devam etmiştir: lık yapılarak yeti~meleri için ecnebi Vaktile bu kordonu kuran, Aland müesseseden ziyade onları idare ecfon 

"Netıcc olarak diycbiJirim ki, dünyanın memleketlere göndermekte olduğumuz adalarım Finlandaya hediye eden Alman ist;hbarat bürosunu alakadar 
içind~ bulundur.., dlinkli ve bu!!llnl'ii mli«. gençlerimizin adetlerini arttırmış bulunu- M"ll t · t• B tl d ] k tt su .. ~ ı etler Cemiyeti Sovyetlerin bu e mış ır. u sure e e mem e e e 
k ıl vaziyetlere rnğmcn, müstahc:il kütlemiz yonız. Bu vatnn evldtbrının kendilerine iı:in t m emniyetli bir huzur havasının ve. dii•en yiik~ek y:ızi!eyi müdrik olmaları ve hareketine karşı lakayt kalamazdı. Alman propagandası yapan ve bu hu. 
refah :ı rtl nnın idamesini en ileri bir tam blr bilgi ile ve yaşadığımız zamanın Finlanda da şikayet edince eski ka- susta bütün Alman müesseselerini 
gaye ol 'rak gcizetrnemizin mfına~ını ve emrettiği \'erimli çnlısmn metodlıırınıı. in- rarını yerine getirmek, ve Finlanda- calıştıran merkezin Alman istihbarat 
yuks k kıymet nl hadiseler aı:ıkça göster- tıbnk etmiş olarak, vakit kaybetmeksizin, yı korumak mecburiyetini duydu. bürosu olrlu~u mevrlaruı cıkmıs olu~ 
miş oluyor. Ytiksl"k verimli is~ihsal bugün- yurda advct edip hizmete girn!elerinin tc· • yor. 
den ba rıldı ını gl:irdüır;ümüz isler, en sı· min edilmesi lazımdır. 
kıntılı bir devrede bile, böyle bir kudret "Diğer taraftan, millet işlerinin ldaresl
ve emniyet tc is etmek bakımından, mü- ni ellerine almıı:ı ol:ın büyük küçilk her 
him semereler vermiştir. Bu yolda :fÜrür ferdin, aledderecat çalışmaıc ve çalıştır
ve bu gayen n tam olarak tahakkukunu makta iş yapmrık ve iş istemekte gayet 
beklerken, ileride tec silsiınil i.imit ettiği- ciddi ve miisnmııhasız davranmalarındn.
miz dünya sulhü nizamında da, milletimi- ki katı lilıuma sureti mahsusadn, Isaret 
~! üzerı~e terettüp cclen hakiki vazi/esinl etmek isterim, devletçe ve milletçe ancak 
ıta etm bir unsur olarak görüyoruz." böyle bir ı:nlışmayn koyulmak snyeslndt!-

Dr. Refik Saydam, tasarruf hare. dir ki, her gün gcni:ileyen faaliyet mev
ketlerinden bahsederken de söyle de- zularında vasıfları ve istijntları matlup 

istikamette inkişaf etmiş hakiki iş ve va-
miştir: ı.ife adnmlarımız yetişmiş olat"aktır. Mll-

"Tasarruf rnevzuunda, rnillt paranın li hayat ve faaliyetin ortaya çıkardLğı bu 
k1ymetl ve istikrarı meselcsıııin ehemmi- mühim meselelere bütün va .. ite ıın.hipleri
ycti ve bu husustn Ciimhuriyrt hükümetl- nin lfıyık olduğu alfıka v;? hassasiyeti 
nln ötedenberi gösterdiği hası:asiyet ma- göstereceklerini ümit ederim. 
lümdur. Dünya siyasi vaziyetinin geçir· "Aziz yurddaşlarım, 
diği buhrnnl r, zaman zaman mllli para "Türk vatanının yilk!!elmesl için oldultu 
etrafında halkımızı tereddüde düşiirebıle- kadar, kudretle ve emniyetle mildafa:ısı 
cek b zı şaylnlann çıkmasına vesile ol- için tasarruf hareketinin nasıl bi.ıyük bir 
maktadır. Şura mı açıkça söyllyeblllrim rol oynadığını eğer, huzurur>uzda teb:ıriiz 
ki, hükiımetin alabileceği kararlar ve ted- ettirebllctlmse çok bahtiy:ır olacağım. DUn
birlcr, milli paranın kıymetini ve istikra- yanın en da~dağalı bir devrinde yaşıyo
rını saglam1aşt.ırmağa matut olacaktır. Bu ruz. Tür!~ mi11eti vakur ve t~mkinli duru
yolda alınacak tedbir ve kararların ise, şu, snmimt bi!'llk manz~rası ile blltl\n ei
gizli tutulmasına tabiatile sebep \'e imkan hı.ının nasıl takdir nazarını cclbedlyorsa, 
yoktur." hakkında fena düşüncesi olanları da o k:.ı-
Bnşvekil, bankalarmuzdaki tasnr- dar hayrete dilşürmektedir. Türk milleti 

ruf mevduatının içinde bulunduğu- dostluklarına sadık, açık kal'ole kendi 
milli h~dutları dahilinde sakin çalışmak ve 

muz senenin ilk aylarında 325 milynn yasamak azmindedir. Bu birliği, bu süku-
lira gibi küçük görülmiyecek hir ye- nu ve bu ça1ışma azmini bozmak ısteyen
kuna eriştiğini ilave ederek şunları lere iyi gö1Je bakm:ız. 

söylemiştir: 

"Bu münasebetle, rakamlardan daha 
h lig bir hadiseye temas etmek isterim. 
Bu . ene nisan ve eylul ayl!ırınd:ı, d!lnya 
vukuatının aldığı cereyan Hzerlne tered
chıcle du ·en bir tnkım vatand:ı~lar, bankn-
1 rd n mevduatlarını kısmen çekmeği mu
v ıfık göımıişlcrdl. O zaman tP.l:lsa ve ban
kalard:ın mevduatı cckmeğP. sebep ve ma· 
hal bulıınnındığııu, bnJ'lkafarımızın her 
z mnn mC'\·du:ıtı sahiplerine iade edebile· 
c k vaziyet \•e kudrette olduklarını ve 
hilkumctin bu nokt.:ıyı ehemıriyetle gö
zönur-de bulundurduğunu 33ylcmiştlm. Bu 
sözlerim! t yiden şimdi sizle-re ııunu ifade 
elm<.'klc memnunum ki, banl<alarımız se
bep iz tel go termis olan vntnndnşlara 

Jıaralannı ındc etmekte hiçbir suretle müs-

"Bi.iyük Tiirk mi~etinin hakiki hissiya
tına tercüman olnr2'k: emniy.::tle söyliye
bilirim ki: Milli Şefin etrafır.da te~c knlb 
ve tek vücut çalıJan milletimiz, halinden 
ve istikbalinden emindir." 

Yerli Malı ve Tasarruf haftası mü-
nasebetile, dün Taksim meydanında 
tesis edilen açık hava sergisi de a. 
çılmıştır. Sergi, memlekette zirai, ik.. 
tısadi, içtimai sahalarda başanlan e
serlere ait bir çok graiiklerl ihtiva 
etmektedir. 

Dün gece, Millt Tasarruf ve İktr~ 
sat Cemiyeti Reisi General Kazım 
Özalp te radyoda tasarruf nuıvzuu 

üzerinde bir konferans vermiştir. 

Milletler Cem!yeti bu davayı 
hallcdebilec midir? 

Milletler Cemiyeti, bu meseleyi 
hal için üç çareye başvurabilir: 

1 - Sovyetlerle Finlerin ara'iJnl 
bulmak. Dünkü celsecle verdiği ke. 
rar iki komşu memleket arasında ih
tilafın sulh yoluyla halli için müza
kerelere başlanmasını istihdaf edi
yor. Fakat Sovyet Rusya, Helsinki
deki hükumeti tanımadığını, buna 
mukabil işgal edilen arazide teessüs 
eden yeni bir hükumetle mukavele
ler akdettiğini ilan etmi15tir. Bu şart. 
lar içinde Sovyet hükCımetinin Fin
landa hükt1meti ile müzalrnreyi ka
bul etmesi beklenemez. 

2 - Müzakereye yanaşmadığı tak

dirde Sovyet hükümetini Milletler 
Cemiyetinden çıkarmak. 

Bu kararın da ne derece müessir 
olduğu, ayni günde İtalyanm Millet
ler Cemiyetinden çekilmlyi! karar 
vermiş olması isbata lı:a!id!r. Sovyet 
Rusya vaktile Milletler Cemiye:ine 
muayyen maksatlarla girmişti. Bu 
maksatlarını tahakkuk ettiremeyince 
bu Cemiyette kalması ile kalmaması 
onun için o kadar ehemmiyeti haiz 
olmasa gerektir. Zat~n Amerika, Ja
ponya, Almanya ve İtalya gibi dün
yanın bellibaşlı devletleri Milletler 
Cemiyeti haricinde kaldığı için böy
le bir karar Rusyadan ziyade Millet
ler Cemiyetine zarar verebilir. 

3 - Vaktile Habeş meselesinde 
olduğu gibi, Rusyaya karşı Milletler 
Cemiyeti azasını ekonomik zecri ted
bir tatbikine davet etmek. 

Böyle bir karar bugünkü düşman
lıkların hududunu genişletmekten 

ve harbin yayılmasını kolaylaşhr-

Kendi Kendilerini Tekzip 
Şimdi Doyçe Oryent Bank ve Vid

man şirketinin gönderdiği cevaplara 
geC'cbiliriz. 

Erel t;ırafından Doyce Oryent 
Bank namına gönderilen cevapta de. 
niliyor ki: 

" Gecen nisan ayı ıarfında Tan l(flzetc
sine İll\ncılık Kollektif Şirket! tara!ından 
usulil vechlle, nlha~ talimatımız alınma

dan, GÖNOERIL.Mlş BiR ILANIN GERİ 
ALOIRILMIŞ OLMASI, müessesemizin 
kendi ilAnlnrının dii:er gazete ile neşrini 

menafllne daha muvafık görmesinden bas
ka bir ml\na ifnde etmez. Katt ~'Jrette tek
rar ederi:ı: ki müessesemiz kı?nnl lllınlıırı 

hakkında hiçbir yerden direkti! almaz ve 
:ılmamı9tır." 

Doyçe Oryent Bank bu cevabında 
TAN gazetesine verdiği bir iliını ge. 
ri aldığını itiraf ediyor. İlan ver~ 
melde hiçbir yerden direktif alma.. 
dığı hakkındaki iddlas1nı ise, bu ce. 
vab1 bile D. N. B. vasıtasile gönder. 
mek mecburiyetinde kalmasile, bil
fiil tP.kzip etmiş oluyor. 
Diğer iddiamıza, yani müessese. 

mi.zin mali vaziyeti hakkında malô. 

maktan başka bir netice vermez. 
Çünkü Rusya, hariç dünya ile e. 

konomik münasebeti mahdut olan 
bir memlekettir, ~konomik zecd ted
bir onu sıkıştırn.az. Fakat husumet
lerin hududunu genişletir. 

Halbuki garp devletleri. harp hu· 
dutlarını henüz gentşletmiye taraf
tar görünmüyorlar. 

O halde Milletler Cemiyeti, Sov
yetlcri Finlanda 'topraklarından na
sıl çıkaracak, ve Finlandanıcı yardJ
mma nasıl koşacaktır? 

Bu sualin cevabını Milletler Ce
miyeti verecektir. Bekliye1im. 

mat toplamak vesilesile gazetemizi 
satın alma imkanlarını araştırdığı 

hakkındaki iddiaımza da Doyçe Or. 
yent Bank şu cevabı veriyor: 

"Gerçi nisan ayı zarfında Tan gazetesi 
ile bir ticari muamele z1mnmda mukave
le akdetmek üzere bulunan bir ticarethane 
tarafındnn \'ilki talep üzerine müessese
mizin istihbarat !'ervisi evvela 'l'ıın gazete
si müdüriyetinden telefonla, Milliyet ıı;a-

7.efesinin Tan gn7etesine devri mlinaqebe
tilc yapılan mukavelenin neşredildi~i Si
cim Ticaret gazetesinin numarasını sor
muş ve iki defa yanlış numara verilmesi 
ve iiçünci.i defasında cevap vermekten im
tina edilmesi üzerine bu malı1m;ıt telefon
la İlancılık KoJlektif Şirketi miidüründen 
sonılmuşfur." 

Bu cevaptan ne anlıyor~unuz?. 

Doyçe Oryent Bank bizim hakkımız. 
da kendisinden mallımat ic:teyen bir 
ticarethaneden bahsedivor. Bu tica_ 
rethane acaba hangisidir? Yoksa Al. 
man istihbarat bürosu mu? Doyçe 
Oryent Bank gerek müessesemizden 
ve gerek İlancılık Şirketınden gaze. 
temiz hakkında malıim~t istediğini 

itiraf ediyor. Bu muhaverede ne ko. 
nuşulduğunu ise evvelce bütün taL 
silatile yazmış bulunduğumuz için 
tekrara lüzum görmüyorıJz. Ç!ünkü 
Sicilli Ticaret gazetesinde cık;m bir 
numaranın sorulacağı yer TAN de
ğil, Ticaret Odası, veyahut Sicilli Ti. 
caret gazetesidir. 

O halele Doyçe Oryent Bank neyi 
tekzip edivor? 

Di~er Miicsseseyc GeHnce: 
Vidman miiessesesi müdürü de şu 

cevabı gönderiyor: 
"Bayer miiessesesinio Almnn firmaları

nın Tiirk matbuatında intişar ~den il~nla
rını idare eylediği ve bu firmanın yalnız 
repreıantanı bulunan mi.1,,c;sesemiz sa
hiplerinden Bay Vidmanın TF1n gazetesini 
!Hin vermdP rlevam etmemekle tehdit ey
lediği hakkındaki beyanatın tamamen ha
kikate ıı:ayri muva!ık olduğumı, ve ne Ba
yer f:ıbrikasının, ne de müessesemizin 
kendi ilanlarından bıı11ka dı/ler hiçbir 
müessesenin ilfınlarile meşgııl olmadığını 

sureti lcııtiyPclP beyan eder, ve buna mıı
halii olan ifodeleri kati surf!ttc tekzip e
deri7.." 

Vidman, işin irinden sıyrılmak i. 
çin iddiamızr mutlak surette redle 
iktifa ediyor. Halbuki: 

Vidman geçen nisan ayı zarfındn 
İlanat Şirketine giderek müdür ile 
Almanya aleyhinde neşriyata devam 
ettiği takdirde, Tan gazetesine ilana 
devam edcmiyece1'1ini söy!ediğini in
kar edebilir mi? İlanat sirketi mü
dürü sağdır ve mahkemeye gidildiği 
zaman bildiklerini anlatmağa hazır. 
dır. Mösyö Vidman bizi mahkemeye 
verebilir mi? 

Yine soruyoruz: Vidman İlanat 
Şirketi müdürü ile bu tehdidini ynp
tığı tarihten itibaren müt'ssesesinin 
ilanlarrnı kesmiş değil midir? 

Hatta o terihten itibaren Doyçe 
Oryent Bank verilmiş ve dizilmiş 
ilanını geri almamış mıdır? 

Ve yine o tarihten itibaren Tf\N 
gazetesine herhangi bir Alman fir_ 
mas1 bir ilan vermiş midir? 

Bayer mümessili gazetcrnize cevıı. 
hını bile neden D. N. B. mümessili 
vasıtasile göndermeğe mecbur ol. 
muştur? 

Lutien bu suallerimize de cevap 
verirler mi? 

Dairelerd9 İ§ler 
Sürüncemede 
Bırakdmıyacak 

Ankara, 12 (TAN) - Dahiliye ve
kaleti vilayetlere gönderdiği bir ta. 
mimde idari işlerde tekit usulüne 
katiyetle son verilmesini tsvsiye ey
lemiştir. Vekalet, iş üzerinde tam ve 
kamil bilgisi olmıyan küçük me -
rnurlara işlerin terkeclilmesi yüzUn
den sarih talimatlara rağmen ce
vapların ekseriyetle çok noksan hat. 
ta mümasil işler için evvelce veril. 
miş malumata mübayin olarak gön. 
derildiği, mütevali sorgulara yol a
çıldığı hususlarına da amirlerin dik
kat nazarını çekmektedir. Bundan 
başka tamimde baz1 işlerin neticelen
melerinin yukarda yazıla;;ı sebepler 
dolayısile bir seneyi aşan teahhurla
ra sebebiyet verdiği noktasına işaret 
edilmekte, müteakıben tamim şu su. 
retle nihayet bulmaktadır: "Bütün 
işlerin tekit, tavzih gibi hususlara 
meydan verilmeden ~evzu hüküm 
ve umumi tebliğler dairesinde vali
ler tarafından halledilmesi lazımdu-. 
Aksi halde teahhura sebep olanlar 
siddetle cezalandrrılacaktır.,, 
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Ruslar, Asker 
Tahsil Ediyor 

(Başı 1 incide) 
Finlandalılann tayyarelerl, Suo

mus - Salami yakınında büy;ik bir 
tank kolunu müessir surette b,orn.
bardıman etmiştir. Finlandulıların a
ğır toplardan müzaheret gören bom~ 
bardıman tayyareleri, Karelia mınta. 
kasında Terijoki Viipuri demiryolu 
üzerinde bir zırhlı tren ile bir tank 
kolunu tahrip etmiştir. 

Finlandalılar tayyarelerinin Mur. 
mansk hava üssünü tahrip etmiş ol.. 
duklarını bildiriyorlar. Bunlara göre, 
Sovyet kıtaatmın ileri hareketleri 
gittikçe müşkülleşmektedir. Çünkü 
kar mebzul surette yağmakta ve Fin
landa lılar çekilirlerken her şeyi tah. 
rip etmektedirler. 

Sovyetler, kesif kütleler halim.le 
hücum etmekte, Finlandalılar da o. 
tomatik siahlarla onları kolaylıkla 

im.ha etmektedirler. Finlandalılar, 

kısa mesafeden petrol sıkmak sure. 
tile Sovyet tanklarında yangınlar 

çıkarmışlardır. 

Helsinkiye Amerikadan 1500 Fin
li gönüllü muvasalat ettiği bildirili .. 
yor. Bugün alınan haberlere göre Al 
manlar şimdiye kadar Finlandaya 
giden silnhlara yol verdikleri halde 
buna mani olmağa ba~lamışlardır. 

Viborg, 12 (A.A.) - Havas: 
Buraya bir miktar Rus esiri gel .. 

miştir. Bunların maddi vaziyeti ka
dar maneviyatı da fenadır. Fin1anda 
tubiyesi Ruslara ciddt zayiata sebep 
olmaktadır. Birkaç taarruz esnasın
da Finlanda kıtaatının kısmı küllisi, 
iyice gizlenmiş mitralyöz gruplarl 
bırakarak geri çekilmiş ve bunun Ü· 

zerine i1erliyen Rus askerleri mit. 
ralyözle biçilmiştir. 

Sovyetlerin Harp Tebliği 
Moskova, 12 (A.A.) - Leningrad 

askert mınta.kası genel kurmayının 
tebliği: 

11 kanunuevvelde, Sovyet kıtala
rı, her istikamette ileri hareketleri
ne devam etmişlerdir. Sovyet kıtala· 
rı, Ladoga gölünün Şimal sahilinde 
Pitkaranta kasabasını, Serdobot de~ 
miryolunun münteha istasyonunu ve 
Viborg istikametinde de Siproda ve 
Muurila köylerini işgal etmişlerdir. 

Havanın fazla bulutlu ve bulutla
rın çok aşağıda bulunması sebebile 
hava faaliyeti yapılamamıştır. 

Nevyork, 12 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesi yazıyor: '·Resmi ma· 
hafiller,, Finlandanın Amerikadan 
halk için ve cephe gerisindeki asker
ler için mühim miktarda gaz maS• 
kesi satın almak üzere müzakerede 
bulunduğunu bildiriyorlar. Keza FJn 
landa tecrübe için 1000 tane at mas· 
kesi sipariş etmiştir.,, 

İngiltere - Fransa 
Arasında Yeni 

Bir Anlaşma 
Londra, 12 (A.A.) - Maliye Na

zırı J ohn Simon, Avam Kamarasın
da şu beyanatta bulunmuştur: 

Fransız ve İngiliz maliyeleri ara .. 
sında iki memleketin mali elbirliği 
yapması hususunda aktedilen anlaş
ma, diğer faaliyet sahalarında yap
tıkları elbirliğine tekabül etmekte
dir. 

Her iki memleket maliyesi. harp 
zamanında, İngiliz lirasi1e Fransız 
frangı piyasasında herhangi bir de· 
ğişiklik yapılmasına meydan verme .. 
mek üzere mutabık kalmılşardrr. 

Her iki memleketin, altına müra
caata mecbur kalmadan, ellerindeki 
dövizleri kullanabilmeleri için terti 
bat alınmıştır. İki hükumetten hiç· 
birisi, aralarında muta ~aka~ husulli 
veya müştereken hareket gibi ahval 
müstesna, istikraz veya kredi akdet
miyecektir. İki hükumetin hiçbiri, 
harp esnasında, himaye tedbiri ol
mak üzere, diğer memleketin ith8· 
latına takyidat koymıyacaktır. 

Bu anlaşma bütün İngiliz ve Fran· 
sız İmparatorluklarına da şamildir· 

Bu mutabakatler, sulh muahede· 
sinini imzasından altı ay sonraya k.:ı· 
dar muteber kalacaktır. 

---oı---

Meşhur Artistlerden Duğlas 
Fairbanks Öldü 

Santa. Monica, 12 {A.A .. - !{ali" 
fornia: 
Meşhur sinema artisti Douglds FB· 

irbanks kalb sektesinden ölmüştür· 
55 yaşında idi. 
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TAN KIT APLARI 
Bu Defa Okuyucularımıza iki Seri Kitap Birden Veriyoruz. 

Her Seriye Dahil Kitapları 250 Kuru§a Alabilirsiniz 

Seri: 1 
'Bahçemde bir 

Gül Açtı Mahmut YeNrl 

Küçük Rnnunın 

R:ısmeU Selimi izzet 

Büyük Kalbler A. Remzi 

Oç Kızın Hik~yesi Aka GOndDz 

Kırlangıçlar 

Kalblmln Suçu 

Papelo lu 

Meşhedi Arsl:uı 

Pe~dııo 

Mahmut Yesari 

Mahmut Y•ıarı 

ErcUment Ekrem 

ErcOment Ekrem 

TAN, bu defa yine bir nepiyat 
müessesesile anla,arak, okuyucu.. 
lanna maruf romancılanmızm te. 
lif eserlerini vermektedir. 

Bu eserlerin her biri !00 • 300 
c;ayfalık büyük romanlardır. 

Bütiin okuyuculanrruzın istifa
de edebilmesini temin İ!:İn bu de. 
fa iki seri kitap birden verlvnruz. 
Birinci seride 8, ikinci seride 1 ft 

büyük TOman mevcuttur. Hnr 
c;erive dahil eserlerin hepsini bb 
iki kitap fiyatına. yAni 25ft kuTU. 
c;a, pnstıt ile rönderileeek yerler 
lrin :400 knnı~a veriynrnz. 
OkuvuculAnmız bu iki "f!l'iden 

birini se('mf"kte vevahnt 500 ku. 
n1ş vererek iki !'«"T'iyi hh-df"n al. 
makta muhtat"dırlar. Yalmz heT 

"'eri idn 1 !l kurınn ef'tinnek veya 
"'Öndermf"k mecburidir. 

Kuponlar Cuma eiiniinden iti
baren ne"lredileeektir. GE"c-en defr> 
ı?CÇ kaldıktan için kitao alamıyan 

Seri: il 
Su Sinekleri Mahmut Veeart 
Aysel Aka GOndUz 

Ölünün Gözleri Mahmut YeN" 

Kodam'1l lreUme1tt lkrem 

Çahnan Gön(l] a.rver ••dl 

Onlann Romanı Aka GUndDz 

Ben Öldürmedim Aka GOndOz 

İki Cilt Göz Suphl Nuri 

Birkaç Hik!ıye Necip Fazıl 

Sinema Deliııl Ka Server Bedi 

1 

PETROL NiZAM 
Saç Bakımı 

güzelliiin en birinci tartıdır. 

KAYIP - 1308 senesinde Seli 
nikte Terakki mektebinden aldığım 
mezuniyet phadetnamemi kaybet
tim. Yenisini temin edeceğimden, 

eskisinin bir hükmü olamıyacağını 
"lan ederim. Mustafa Rahmi Türel 

Kayıp - Kızım Janti Lt.."Vinin 1937 / 
1938 ders yılında Galata Musevi i. 
kinci ilk Karma okulundan aldığı 

12/12/38 tarih ve 20/175 numaralı 
şahadetname kaybolmuştur Yenisi 
alınacağından eskisinin hükmü yok. 
tur. Babası Nesim Levl 

okuyu<'ulartmnın hu defa kital'!nz ._ __ _ 
kalmamalan itin kunonlnn bir an 

Or HAF17 rFMAI 

Ucuz 
(Başı 5 incide) 

\, islmler de kolaylıkla konulabilir. Ve 
lfllrullah Ataç, bu zahrneU g5sterirse, bir 
t0rn.anıa, veya herhangi bir eserle, onu 
tlrnak ıçin verilen para arasındaki baait 
lııünascbeU kestirmekte güçluk cekmez. 

Acaba, okuyucularının ferasetlerine 
ttlvenerek, son yaularında, bazı cümlele
ti yarıda bırakmak. ve sonunu kavra
lııayı karilerlnln karinelerine havale ey
~ek ~bi bir orijinalite gösteren Nurul
~ Ataç, bu basit münasebeti sezmekte 
~in bu kadar zorluk ı;ekU? 

Yoksa, son zamanlarda, bizim meslek
~ra Anz olan "anlıyaınamak,, veya 
>anlış anlamak,. hastalığı, ciddi bır ma
Yet ml kesbedlyor? 
Bay mllnekkldln: "On kuruşluk kitap
la kurulan bir Maginot ha!'ı!., cümle

"Tan" m 'tıefebbQaQnQ taWıtat etmek 
~esi ise, onu okuyanlarda kfıfi dere
~e teessür uyandırmıştır kanruıtindcyiz: 
~ıA, her şeyden evvel, şu noktayı teba-

evvel toplayıp getirmelezUıi tavsi. 
ye ederiz. 

Kitap 
Jilz ettirelim ki, biz, karllerlmlze, sonuna 
kadar, "on kuruışluk kitap,. dsğıtacaaınu
zı M!ylemedik. F akat, sorarız Bay Nurul
lah Ataçtan: "Cehalete karıı kurulan ka
le" nln duvarları, mutlaka t;>ilclllimJz ka
le duvarlarının taşlan kadar kahn kitap
lardan mı olmalıdır? 

Hem hant ya? Nurullah Atae kitabın 

kıymetile fiyatı arasında münasebet bu
lunamıyacağını - ayni yuı1111da - iddia 
etmemiş miydi? 

Bütün bu tezatlardan belli ki, Nu
rullah Ataç, zoraki bir tenkit yaz. 
mı' bulunmaktadır. Fakat bayır. 
Biz, sadece, memlekette kitap oku. 
yuculannı arttırma ıayesile girişti. 
ğimiz bir teşebbüsün karşısında, kL 
taba sevgilerini ve sayplanm iddia 
eden kimselerin mllneWt ve m u. 
teriz kesildiklerini ıörmek iste. 

P. T. T. U. Müdürlüğünden: 
İdaremize "250., lira aylık Ocrctle bir yüksek mimar alınacaktır. Tal plerin isti

da ve evrakı m il bitclerile birlikte 2-1-940 tarihine kadar Ankarada P. T. T. Umu-
trıt Müd rlutü Muamel!t MOdOrlütüne müracaatlan. (6334) (1024!\) 

Yarını sabırsızJ.ıkJ.a bek.teyınız! 

Yanni AZ PARA VE ÇOK ZEVKLE 
Giyinmek istiyenler muhakkak: 

Mağazasını tercih edeceklerdir. Kumaşlann en güzelleri oradadır. 
Adres : Galatasaray 261 No. Eski Piyango Müdüriyeti binası 

Telefon : 49394 

8elediye Sular idaresinden: 
Galeri ve yollarında yapılması gereken zaruri bazı tamlrlPrden :folnyı Deyollu 

tlhctine ve Boğaziçlne giden Taksim su!anrun 14-12-939 Persembe ~inil sab:ıhın· 
°'an 18-12- 039 Pazartesi gilnn sabahına kadar kesllecett Sayın Halka bildiri· 
b~ (10314) 

- - 1 ' 

SiRKETI HA YRIYEDEN: • lier Akşam 23.25 de Kabataştan Üsküdar'a kalkan Araba vapuru 
bu cumartesi akşamından itibaren seferini 23.40 da yapacaktır. 

Pazardan maada saat (14,30 dan 18 e, 
Salı. Cumarteııı 12 ,.e Udaı fıkaraya. Ol 

"Aft.Yolu No. lCK. 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 
Parsel Ada 

13 588 BaJbaJ mahallesinin ~ BillbQl 7enJ Dere &ın. Barata eski 
9 yeni 70. 

BllAda mahalle ve numarası muharrer cQTi menlrul 2162 sayılı Vakıflar ka
nununun 44 cQ maddesi mucibince tesbit edJlcUgtnı~m bu ıayri menkulde tasarruf 
iddia edenlerin alelusul mahkemeye ve Evkafa mnracaaUan. (10288) 

Devlet Deiniryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 13300 lira olan 25 adet 6 No.lu pulzometre 29-1-1940 Pazartesi 

l(lnQ saat 15,30 da kapalı zarf usullle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu ite girmek isteyenlerin 997,50 liralık muvakkat teminat lle kanunun tayin 

ettitf vesikaları ve tekllfierlnl nynı ıün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydarpaısa'da Te-

sellüm ve Sevk Şe!lllfnden datıtılacaktır. (10024) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Atelyelerlmlz ihtiyacı için muktezi ve muhammen bedeli "1325 bin üç yüz yir

mi beş., liradan ibaret otuz metre mik'abı muhtelif kereste açık eksiltmeye konul
mustur. İhalesi 29-12-939 tarihıne rasUıyan cuma günO saat on birde ".;ıılnta rıhtı
mındaki umum müdürltl ı;: binasında toplanacak: olan satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı "99 - do!<san doku~ .. lira "38 - otuz sekiz,, kuruştur. Şartna-
mesi sözLl geçen komisyonda her gün glSrülebillr. (10313) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı içln 200,000 adet 2 NoJu fincan kapalı zarfla eksUbneye tıka

rılrnışbr. 

2 - Muhammen bedel "50.000'', muvakkat teınlnat 3750., Ura olup eksiltmesi 
8 - İklnclkAnun - 1940 Pazartesi günil saat "16,. da Ankarada P . T. T. Umum Mil· 
dürlilk binasındaki satınalma komisyonunda yapılabktır. 

3 - tsteklller muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektublle kanuni 
Vesalld ve teklltl muhtevi kapalı zarnannı o ıün saat "15,. e kadar mezkur komis
yona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levvazım, tstanbulda P.T.T. Leva7.ım Ayniyat 
Şubesi Mildürlilklerlnden "250., kuruş mukabilinde verilecektir. (5908) (9546) 

Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Kilo Cinai 

4000 
5000 

10000 
2000 

21000 

Silindir yattı 

Buhar maklr.a ya~ 
Dizel ınakina yağı 

Gres yağı 

30-11-939 tarihinde ihale edıleceğl evveke llAn edildifJ halde tallbl 7Ubur t'tme
yen ve muhammen bedeli (71;00 - yedi bin sekiz yüz) lira olan cins ,.e miktarı 
yukarda yazılı yirmi bir bin kilo muhtelif makine yağının ihalesi !tapalı zarf u
aullle 29-12-939 tarihlne rastlayan cuma günO saat on beste Galata "1htımındaki 
umum mlldürlilk binuında t.lplanacak ol an satın alma komlııY~unda yapılac:ak
tır. Muvakkat teminatı (585 - bes yUz ııeksen beş) liradır fste\ıııerin tekllı 
mektuplarını bildirilen vakltUrı bir saat evveline kadar komisyon ra!slı~ine tevdi 
etmeleri lAzımdır. Şartnameal her giln sözQ ge(en komisyonda g!Srülebllir. (10312) 

ISTANIULDA HAVAGAZI ve ELEKTRiK 
Ve Teşebbüsatı Smaiye Türk Anonim Şirketi 

M OH I M 1 L A N 
İstanbulda Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sinaiye Türk Ano. 

nim Şirketi, memurlarının 1939 senesine ait "yeşil,, renkli hüviyet 
kartlarının 1 İkinci Klnun 1940 dan itibaren iptal edilerek 1940 se.. 
nesi için muteber olmak üzere " San,, renkte kartlarla ddiftirilece 
lttni sayın müşterilerine arzevler. 

Bu kartlarm bas tarafına Sirketfn unv11nı nl11n "l~tıtnhnldA Hava 

"'8Zl ve Elektr ik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonım Şiuetl .. ya:r 
ı ıdır. 

Yukarda llÖsterilen evsafa uvll'Un olm1van kartlar sahte addedi 
meli ve hlmilleri Polise haber • rilmelidlr. 

Şirket müeterllerinin bu ilina riayet etmemelerinden çıkabilecek 
neticelerin m•'ullyetlnl kabul etmiyecelini elmdiden beyan eyler. 

'WOD"ORIYET , 

. .. .. . -·· - . ..... ~~ 

GRiPiN 
'· 

BAŞ, DIŞ, N EZLE 
GRiP, ROMATiZ MA 

Ve Bütün Ağrılarım Derhal Keser Lüzumunda 
Günde 3 Kaıe Allnabi6r. 

İç ve dış B A S U R MEMELERİNDE, Basur memeleri

nin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, 

kanayan basur memelerinin tedaviiinde R E K T A Patı 

§ifayı temin eder. 

İlk dolu kumbarayı Bankaya götürürken duyduğunuz sevinç, ilk 
mahsulü ta§lrken duyduğunuz sevinçten çok daha tailıdır. 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası para biriktirenlere 

her yıl kur'a ile 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Para biriktirirken zengin olabilirs"niz. 
Keşideler l Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart, 1 Haziran tarihle 

rindedir. 

İkramiyelerin listesi : 
4 Tane 1000 Lira 
4 

" 
500 

" 4 
" 

250 
" 40 

" 
100 ,, 

100 
" 

50 
" 120 

" 
40 

" 160 
" 

20 
" 

Kur'11y11 "neak ~O Jfr11 t-f .. f'!ı-•• .. m.ic: rı l ıı rılsır · .. h ·ı·~ rT , ..:ı 

ki paral&r bir senf! 1çinde 50 lıradan a~uğı duşm ı) en er 
ni ~ 20 fazlaslyle alırlar 

TÜRKIY C .. 1 

ZiRAAT BANKASI 
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ANI TESİR 
NEVROZIN 
,-;;;------------------~--_,,;,----------------------------------------~--, 

BAŞ, DİŞ, NEZLE,· 
SOGUKA 

GRiP ROMATİZMA 
lGINLIGI 

--- ~ 

Ve Bütün Ağrılarını Derhal Keset 
Lüzumunda Günde 3 K A Ş E A L 1 N A B 1 L 1 R. 

- . . .. - -· . ... 
Sabah, öğle ve akşam 

Her yem~kten sonra mutlaka günde 3 
defa dişleri niçin temizlemek lazımdır 

Çünkü Unutmayınız ki: , 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin, 

bademcik, kızamık, enfloenza , 

ve hatta zatürrieye yol açtık-

ları, iltihab yapan diş etlerile kök

lerinde mide humması, apandisit, 

nevrasteni, sıtma ve romatizma yap. 
tığı fennen anlaplmıft.ır. Temiz a.. 

ğız ve sağlam dişler umumi vücut 

sağlığının en birinci prtı olmuştur. 

Binaenaleyh dişlerinizi her gün -li.. 
aka! 3 defa- (Radyolin) diş maeunile 

fırçalıyarak sıhhatinizi garanti ede. 

bilirsiniz. Bu suretle mikroplan im

ha ederek dişlerinizi korumu~ olur

sunuz. 

• RADYOLIN 

RADYOLi 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

.... •'... , • M .. i o ........... ~ 

sRC SUYU 
LOSYO-N 

MAjiK 
SACLARINIZOA HiÇ KEPEK 

<'a BIRAl<MAZ ~Q;-

~/Jf 1-ff S\ ~~~ 
Bir defa tecrübe ediniz. 

İstanbul Beşinci icra memurlu. 
ğundan: Çolak oğlu Sadık veresesi 

Fatma ve Şerüeye 220 lira 15 kuruş 
bakiye borcu bulunan İnebolunun 

Vayra köyünden Mustafa oğlu Meh
medin haczen paraya çevrilmesine 

karar verilen Kasımpaşa camiikebir 
1 mahallesinin Kasaplar sokağında es

ı ki 7, yeni 15 ve 15/1 sayılı ve iki ta
rafı 25 ve 26 harita numaralı arsa. 

lar , iki tarafı yol ile çevrili, beden 
duvarları kargir, dahili aksamı ah. 

1 

şap, altında bir bap dükkanı, ve ze
min katta dükkandan başka taşlık 

üzerinde bir oda, tulumbalı bir ku
y u ve birinci katta bir sofa üzerinde 

iki oda; bir çıkma, bir helası olan 
ve elektrik tesisatı bulunan ve ta-

mamı 1710 lira değerli evin yarım 
payı açık arttırmaya konulduğundan 

1 - Açık arttırması 19/ 1/940 cu
ma günü saat 10 - 12 ye kadar icra 

dairesinde yapılarak muhammen de
ğerinin hisse itibarile % 75 bulursa 

_ ihalesi icra ve bulmazsa en çok art------••t __________________ , tıranın taahhüdü baki kalmak şarti. 

A S 1 1 A 
le 15 gün daha uzatılarak 3/ 2/ 940 

P ~·· K E ~· ~· cumartesi günü ayni vakitte yapıla-
·~ ·~ ·~ cak arttırmada en çok arttxrana iha-

lesi icra kılınacağı; 

Sizi; SOCUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DIŞ 2 - Arttırma şartnamesinini ila-
nından itibaren 15 gün sonra daire

ve bütün ağnlardan ve kırıkhklardan koruyacak ilaçtır. 
.ı de herkesin görebilmesi için açık 

awm ____ .. bulundurulacağı; 
~----------------------~--~--------~~~~~ 

Böbreklerden idrar torba.ama kadar yollardaki 
huta.lıklarm mikroplarını kökünden temizlemek 

için H E L M O 8 L ö kullanınız. 

HEL OBLEU 
Böbreklerin çah~mak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabmı, bel ağrısını, sık sık idrar 

bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderlr. Bol idrar temin eder. 

idrarda kumlann, ~esanede taşların teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı ternizliyerek mavileştirir. 

Srhhat Vekaletınin TUhsatrm haizdir. HER ECZANEDE RUUTNTTR. 
• ;. .. "' ... ,. • • 1 . • - • 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lut fü DÖRDCNCO, Gazetecilik ve 
Neşriyat T L. Ş Basıldığı yer: T A N Matbaası 

3 - Varsa ipotek sahibi alacaklı-
larla diğer alak:alılann ve irtifak 

hakkı sahiplerinin bu gayri menkul 

üzerindeki haklannr ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını ila
nından itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile icra dairesine bil-

dirmeleri aksi halde hakları tapa si
cillerile sabit olmadıkça satış tuta-

rının paylaşmasmdan hariç kalacak
ları; 

4 - Arttırmaya iştirak edecek O

lan müşterinin bu gayn menkulün 
(hisse itibarile) muhammen değeri

nin % 7 ,5 ğu nisbetinde pey akçesi 
vermesi veya milli bir bankadan te. 
rninat mektubu getirmesi ve fazla 
bilgi edinmek istiyenlerin 939/ 1127 
dosya sayısı ile daireye gelmeleri lü
zumu ilan olunur. 

" Pi YAN G O KRAL i Ç ES (..-.ı 

N · ı M E ·y· A B L A 
-Bu Ay Dahi 5 Büyük. ikram.iyeyi Birden Verdi. 

100.00 
LİRAYI ... 

21820 No. lu biletle isim ve adresinin 
teşhirini arzu etmiyen bir zata. 

32331 numaralı biletle Bay Cemil, 
Köpeği namına .aldı ve kazandı. 

100.000 Lirayı kazanan biletin Resmidir. Bıı 
biletin aslı gişemde asılıdır. 

1irinci 15.000 Lirayı 
;kinci 15.000 Lirayı 

18177 numaralı biletle Telefon 
Santralında Bayan Ayşeye 

18177 numaralı biletle Beşiktaşta Tramvay 
Caddesinde 26 No. da Baylar Şevket ve Sabri 

-

12.000 _ Lirayı 
15162 numaralı biletle Aksarayda Muratpaşa Selçuk Cami &oka~nd• 
katip Bay Rızanın kızı küçük Bayan Neriman. (Bu yavrucak fü;üncii 
defa olarak 12.000 lira kazandı.) ve parasını alırken sevinçten YAŞft 
NİMET ABLA diye haykırdı. 

Çok Zengin Ofan 1940 Yılbaşı Biletleri Gelmiştir. 

EN BÜYÜK iKRAMiYESİ 

600.000 LIRADIR 
Soın günlere kalmadan ve biletler Tükenmeden NlMET ABLANIN Uğurlu elindı:n alınız. 

• 
Taşra siparişleri seri ve Muntazam gönderilir. Hiç biryerde Şubesi yoldur. 

Adrese Dikkat : Eminönü, Tramvay Caddesi No. 29-31 Tel: 22082 

N i M E T GiŞESi Sahibi N I M E T A B L A 

EN i Y i 
YILBASI 

H E D i Y E s· i B İ R 

MiLLi Pl_Y ANGO· 
Biletidir. Hatırası Y 1 L L A R <;iirer . 

Yılbaşı Biletlerinizi Her Tarafta 

ZiRAAT Bankası Şube . Ve Aiansları 
ile PO S TA Giselerinderl , 

Ve PIY ANGO Bayilerinden isteyiniz. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Aylık klra11 M Uddııtl 
Semti Mahallesi Sokağı No. Cinsi 1... K r. icar 

~ 

Kadı Köy Osman ağa Kuşdili caddesi 44 4 odalı ev · 9 :n-5-910 
sonuna kadar 

Üsküdar Atik •:alde Koltukçu Rıza 4 .. 4 odalı ah-
şap ev. 7 

,, " 
" S~limiye Tıbbiye caddesi Nümune hastahanesinin üst tara- 36 senevi 31-12-912 

fındakl duvara bitişik arsa. sonuna kad:ır ,, .. ,_, 
I! Nürnune hastahanesi ıle Küçük Bay-

tar okulu arasındaki beheri 30 met- 30 beherinin 
re murabba 5 parça arsa. senevi 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarında yazılı müddetlere kadar ki raya verilmek üzere açık <ırttırnıaya cı• l 
karılmı§tır. İhaleleri 2~-12-939 Cumartesi günü saat 10 dadır. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gehneıeri (10319 

• _4. ..__ .... _ ...... • - ----· - · - ' 

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

MI DE E KŞILI K ve KAYNAMALAR 1 N DA Emniyetle Kullamlabilir. 
MÜFERRiH ve MIDEVIDIR MİDE ve BARSAKLARI temizler ve alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 


