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Erzurum da 
Fin - Rus Kuvvetleri Milli Şef Coşkun 
Arasında Şiddetli Se_vg_i Tezahiiratile 

Edildi 

Finltulıla iafclcdlna ......, Wr ,.,,. atillraai afif. f'111illtleri nrw4a 

En Büyük Yeniden 

Yaan: il. Zehri7f1 SERTEL 

" ·;,, " ıge uaı 
Geldiği Anlaşılıyor 

F eftali.de zamanlanlayız. 
AYıUpa bir bayat memat 

da .... ı içindedir. Türkıiyenin bu 
dava ile hiçbir alikuı yoktm'. 

Genç Türkiye Cümhuriyetinln ga. 
i büyük milletlerin bu çarpışma
an mümkün olduğu kadar uzak 

-.uı ..... , huzur ve sulh içinde yaşa
' tehlike hudutlanmıza gelme. 

çe harbe girmemektir. 
Bu fevka?Bde zamanlarda bir miL 

en büyük kuvveti cephe birli.. 
. Dün Atatürkün etrafında blr

Türk milleti bugün de Mim 
'IM!fini"in etrafında tek bir kaya gibi-

Almanlar, Finlandaya Gönderilen Malzemeyi 
Zaptediyorlar, Fin Tebliği, Şark Cephesinde 

3 Sovyet Taburunun imha Edildiğini Bildiriyor 
Londra, 13 (Huaual) -SoyYet Ruaya- Finlanda harbi hakkın

da selen en eon haberlere söre, biıhaua Finlandanm ,ark cephe
einde aon derece fiddetli muharebeler devam etmektedir. Burada 
Rualarm hedefi Finlandayı ikiye bölerek Bothui körfezine var
...tdır. Finler burada bütün kuvvetlerile amkavemet ettiklerini ve 
Sovyetlerin çok ağır zayiata ujrad.tdannı bildiriyorlar. 

1 
Fakat, Rusların bilhassa buraya 

S. R U S YA çok büyük kuvvetler sevkettikleri 
anlaşılıyor. Ruslann burada iki mu. 

Bizi içimizden vurmak lstfyenlerf vazi hat üzerinde ilerlemek istedik. 

tsizlije sevkedecek en büyük MiLLETLER leri göze çarpıyor. t ... inleri"l buraya 
et bu milli birliğimizdir. takviye kıtalan göndermelerinden, 

l>ün Ba§Vekllimizin Tasarruf Haf.. bilhassa bu mıntakanın tehlikede ol-
milnasebetiyle üzerinde durdu.. C • t• d duğu anlaşılıyor. 

en mühim nokta budur: emıye lft f!ft Son Fin tebliilnde f6yle deniliyor: 
llf>Unyanm en dağdağalı bir dev. "Finlanda tebliii, düşmanın Tolvajaervi 

yaııyoraz. Türk milleti, vakar ç 1karı1 ı YO r mıntakasında ıiddeUe hücuma •ectllinl 
blld.lrınektedir. FlnlandaWar, düşmandan 

temldnll duruşu, samimi birlik 100 hücum arabası, 4 sahra topu, 5 tank 
ası De bütün cihanın nasıl ~ dafi topu, birçok otomatık silAh il'tinam 

dir nuannı celbediyona, hak. Ar·ıantinin Teklifi etmişlerdir. Ruslar, mühim zayiat vermı,-
tla fena düşüncesi olanlan da o !erdir. 

ar hayrete diitllrmektedir. K Taipale nehri civarında muharebe de-Bunün Reye onuyor vam etmektedir. Denizde, nn1anda sahil 
k milleti doıtluklanna sadık, a. - '::I bata1"7alan, kara kuvveUerinhı harekltı-
kalble kendi milli hudutlan da. Cenevre, 13 (A.A.) - Sovyet Bir- na yardım etmlı ve Ruı ihraç ıcuvveUeri 
de sakin çalı?mak ve yaıamak lijini Milletler Cemiyetinden çıkar. nl açıla çekilmele mecbur bırakmıstır. 

dedir. Ru bırllfi, bu ıüktinu mak irin başlıyan hareket bir hayli Sovyeı tayyareleri, Hango \•e l:ckenaes 
b ı bo ~ etrafındaki mıntakalarla ııra adalardan 

a ça ışma azmini zmak isti- ilerlemiıtir. Arjantin mümessili ta- bir kaçını bombardıman etmıılerdir. Fın-
'r~~re. kaı:'ı iyi ıö~le_ bakmaz.,, . rafından bu yolda öne sürülen teklü landa tayyareleri aakerl hedP.fiere bom-
urkıyenın. -:ıı ~~~ kuvvetıni Finlanda işiyle meşgul olan on dör- bardıman etrnlı ve motörlQ piyade kıtaa-
0 eden mıllı btrliği bozmak isti.. ler komitesine havale edilmiş ve ko. tına mitralyöz •tefi açm11tu.,. 

ler ya içimizde olabilir, yahut mite raporunu hazırlamıştır. Şimaldeki ukeri bareklt 
an gelebilirl'?r. , Rapora göre, komite ou 'eklifin Şimaldeki Petsamo mıntakasına i-

'llirkiye içinde bugün bu mukad. reye konulmasına karar vet'miştir. ki tarafın da takviye kıtalan gônder-
manzarayı bozmak istiyecek Rusyanın cemiyetten ihracı tekli- dikleri bildiriliyor. Finlerin buracla-

bir Türk b'Jlunamaz. Cephemiz. fi yann asambelede reye konacak, ki bataryalarile mitralyözlerinin ma.. 
hiç bir çatlak göstermemek, bün- rey verildikten sonra kat'ar konse- kas ateşi, Rusların Petsamo yakının.. 
izde hiç bir sarsıntı vücude ge. ye gönderilecektir. Fa'ltat, konseyin 

1 
da yapmak istedikleri ihraç ameliya. 

emek. bilhassa böyle zamanlar- ittifak ile karar vermt>Si icap etmek. tına mini olmuştur. 
her vatandaşın en büyük vazife. tedir. Rus tayyareleri. SalmljervJ, Hau-

Arjantin mümeuilinin Mizleri kilani ve Kolaljeroi'yl bombardıman 
takat bu cephe birliğini bozmak
~enfaati olan yabancı eller ola. 

· Bunlar bizi içimizden parçala
• cephemizi yanpak, ve ar.a.p:nza 

(Sonu; Sa: I; Ştl: 2) 

, 

Asamblenin bugünkü içt"marnda etmişler ise de Finlandalıların !lvcı 

Sovyet Birliğinin cemiyetten çıka. tayyareleri tarafından kaçmağa mec
nlmasını istiyen Arjantin mümessili bur edilmişlerdir. 
fU sözleri ıöylemi§tir: Carelie berzahında Finla'ldablar, 

(Sonu SL 8. sn. 4) (Sonu Sa. 8. Stl. 4) 

Dun Sehirde 
1 

Ziyaretlerde 
Bulundu 

lrzurum Baıta11 

Baıa Donandt 
~' 13 (A.A.) - Rei

r..-:.-anur İsmet İnönü, bugün 
t 16 da Enununa muvasalat 

ve istasyonda resmi ma
mümessiJlerile askeri mek

plllet ve bütün Erzurum halkı ı 
fimlfuıdan heyecanla karşılan-
iı.ıup. 

Bava çok güzeldir. Mim Şef, 
.. ne.,lidir. Balk, her yerde 
~~muhab
ıw.atıQrF österuıekteair. 
ŞefiQ dtınko ziyaretleri 

Emırum, 13 (A.A.) - Şehri
mizi şereflendiren Milli Şef is
met İnönü, Viliyeti, Müstahkem 
Mevki Kumandanhğı kararga
hını, Belediye ve Vali Konağını, 
Belediye Reisinin evini, tiçün
cü Müfettişlik Dairesini gezmiş
lerdir. 

Milli Şefin ·~ clelaki memleket •eyahatinclen bir intıba 

iHTiKARA KARSI 
H .. k .... mete Yeni, Geniş 
Salilıiyet Veren Layiha 
Meclise Sevkediliyor 

Mal Depo Ederek Gizleyenler Tesbit Edilecek. 
Benzin Fiyatlan Bir Miktar Arthrllıyor 

Halkın sevincine piyan yok
tur. Şehir, baştan asaiı donatıl
mıştır. 

Piyasalanmızda, toptan ve pera- etmek istiyen spekülitörlere mal 
kende fiyatlarda sebepsiz bazı yük- satmışlardır. Spekülatörler ise, zin.. 
selişler görülmektedir. Bilhassa it- cirleme usulü ile kar ederek bu maL 
halat eşyalarında bu yükseklik son lan elden ele geçirmişlerdir. Alman-

• günlerde hayli artmıştır. Tüccarla- yadan getirilen bazı malların bir da 
Erzincan, 13 (AA.) - Relsicilm. nn bazılan ithalatın büsbütün kesi. ha getirilemiyeceğini düc:ünen bazı 

hur Milli Şef lnönil'yfl ve refakatin. leceği endişesine düşerek ellerinde. ticaret erbabı da, anlaşılan, fiyatlan 
deki zevatı hlmil bulunan hususi ki malların mühim bir kıs:nını depo yükseltmişlerdir. 
tren bu sabah saat •. 45 te phrimize etmişler ve evlerinde saklamışlar- Bütün bu vaziyetleri önlemek için, 
selmlt ve ima bir tevakkuftan aon. dır. Bu yüzden fiyatlar, artmıştır. hükfunet, ciddi tedbirler Rlmak üze. 
ra Erzuruma ıeçmlftir. Bazı tüccarlar da fırsattan istifade (Sonu; Sa: G; Sü: 3) 

PAZARLIKSIZ SATIS 
1 

Dahiliye ve Ticaret 
V ekill~ri Tatbikattaki 
Aksaklığı Anlattı.ar 

Ankara, 13 (TAN Muhabirin· 
den) - Pazarlıksız satıı kanununun 
tatbik sureti hakkında Rana Tarhan 
tarafından verilen sual takriri bu
gün Millet Mecliain:ie görüıülmüt
tür. Dahiliye ve Ticaret Vekilleri, 
bu ınünuebetle beyanatta buhm
mutlardır. 

Rana Tarhanın dün Mecliste oku.. 
nan takririnde fU sualler vardır: 

"1 - 1 E;rl1U 1138 tarihinde mcrlyete 
8frmlı olan pazarlıkm satıs mecburiyeti
ne dair kanun, ılmdlye kndar nerelerde ve 
han.ı maddeler ilJJerlnde tatbik edllrnJı
Ur? 

"2 - Bu kanunun yedinci mıtddeşl mu
cibince, Belediyeler ve Ticaret VekUetl 
tarafından nerelerde ve ne kadar memur 
tavzif edllmiıtlr? 

"3 - Bu kanunun hükümlerini tatbik 
De tavzif edllmlt olan memurların piyasa 
islerinde ihtisallan klfi derecede midir? 

<Sona Sa: ı. sa: •> F ailr 0Rralı 

EN SON DAKiKA 

Londra, 13 (Hususi) =: Sovyet 
Birliğinin Roma sefiri, Finlanda 
harbi karşısında İtalyanın vaziye
tini izah etmek uzece Moskovava 
gitmiştir. Malum olduğu üzere 
Sovyetlerin Roma sefaretı mute
madiyen hasmane nümayişlerle 

karşılanmaktaydı. 

Tan, makine indeki hu usl teı Ub t sa· 
yesınde bu sutunda her giln en son da
kika gelen haberleri verecekür. Haber 
olmadığı 8iln bu kısım boı kalacaktır. 



2 

Bir 
Cevap 

tuba 

Yazan: NACI SADULLAH 

Son Posta gazetesi sekreteri 
Bay "Ce\ ot Fehmi,, )C: 

Bana hit p eden nçık mektubunu, 
acı bir hal retle okudum. Ve gôrclüm 
ki, Hüseyin Cahidin l azı mı, schin 
de l anlış n~ladı !ını latife çerçc' c- ı 
si içinde yazı ım, za;) ıf Ci ııbındn 
garip bir panik ) npmış. Ve hu iuir 
buhranı icinde, elinde bulunan gnzc. 
tenin biitün bir siitununu, beni hır· 
palamnk gayreti) le tıka basa... dol. 
durmuşsun! 

Açık mektubun, su cümlelerle tü. 
kcni)or: 

Hem, o satırlarını kazara okuya. 
cak olanlnrın, bUHın gazete sekre. 
terleri hakkında a ni yanlış hUkmli 
''ermeleri ihtimalini de dikkat ve 
nezaketle hesaplamak, ve o elimle· 
ntn içine: 

"- Benim gibi? , kclimelcrin1 ko. 
yarak, kendini ayırt etmek isabeti. 
nt de go termis in: 

Beni, diğer sekreterleri o teıhls. 
ten isti nn etmek zahmetinden kur· 
taran bu ferasetine parmak ısırma. 
mnk kimin elinden geJir? 

Benim için: "Büyük muharrir!., 
demi sin: Fakat acaba, bırna bu tc
'·eccühtc !) bulunduktan sonra: 

"- Eskiden bir muhbirdin!,, ke. 
limelerini ilave etmek Hizumunu ni· 
çin du;) dun? 

Bu kelimelerine, bugiin başmda 
bulundu~•un gazetenin beni çok i •i 
tnnıl an karileri kafi derecede 2ül
mU _lerdir. 

Fakat, -farzı mahal olarak- es
kiden, ben de tıpkı senin gibi, hntHi 
hpkı senin bugiinkli sahiplerin gibi 
"muhbir,, lik etnıis bulunsavdım. ne 
lllzım gelirdi? 

Bilha sa bir sekreter sıf atiyle sen. 
bir gazetenin, en feragatktir, ve en 
elzem unsuru, dalın doğrusu "teme. 
ti,, sal ılan "muhbir,, i hakir görmek 
ciiretini nereden buluyorsun? • 

Hele senin gibi, sırf şahsi bir mil
nakasa;) ı kazanmak ihtira i~ le, tnh. 
rlf olunnnı bayat havadis nesreden 
bir sekreter olmıyn, vatanda larn 
hnvadi in tnzesini ve hakikisini ver. 
mck uğrunda icabında zindana dfü;. 
meyi göze alan feragatkôr hlr 
'muhbir., olmak numiitenahi mii
rcccahtır! 

Bilmem bir hafta C\'\'el, bir yazı. 
ma hiddetlenip bana hakarete lrnl
kışmış, 'c tarafımdan polise veril. 
miş olan bir kimse;) le beni bir ma
halle tulumbacı ı gibi döviişmii gös
termek i terken sıkılmadın mı? 

Bir gazete, yanlış haber duynbi. 
lir. Ve ) anlıs haber \'ermek gafleti. 
ne diisebilir. Fakat bunu ~ aparkcn, 
suinb et beslemediğini ispat edchii
digi takdirde, onu mazur görebilmek 
münıkiindıir. 

l.Aıkin, bir hadi eli, sırf sahsi bir 
hırsla t hrif etmek, bile hile deori • 
tirerck, 'e tamamen l alanlaştır ırak 
ne retmek, her e) den evvel oku) u. 
cunun ma um cınni~ etine karşı gi.is. 
terilen n ;ır lJir suilrnsttir ki, seni 
bir gi"n, bunu irtiklp edenlerin ara· 
sında hulnca·ımı hiç sanmanustım. 

B ni: "Ynzı me\ zularınn do thık. 
lar hnrcı 11 bir k lem miras ) edi i11 

olaral~ tarif etmek i tl'mi sin: 
Ben, hnngi do thı"..ru harcı~ orum? 

Kendisine, bir ) azıyı yanlış anladığı 
·iıtifc olarak söylenilince, elindeki 

C ru \le namesru biitün salahiyet. 
leri kullanarnk taarruza gecen sek
reterin dostlu;unu mu? 

Benim bir "miras) cdi., gibi hnr

cndıgımı s(j)lcdigin "dostluk,, bu 
mu~c1u? 

GÜNÜN RESİMLERİ ~ 
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ANKARADA EVKAF GALERİSİ 
:;, TERKOS 

1 Gölünde Bir 
Ö ü B lundu 

'Ankarada Eukal Umum Müdürlüğünde bir Eukal galerisi 
teıu edildifini yazmııhlı. Bu resimde, galeriden bir köşeyi ve 

Evkaf Umum Müdürü Fahri Kiper'i gazetecilere izahat 
verirken görüyoruz. 

Dun akşama doğru Terkos gölu
niin denizle birleştiği noktada san
dal içinde bir erkek cesedi bulun
muştur. Biraz sonra sandal karaya 
çekildiği znmnn, üzerinde bulunan 
i aretlerden onun yabancı bir dev
lete ait olduğu anla ılmı~tır. Sanı.la
lın üzerinde bir marka vardır. Bu
nun üzerinde de kabartma olatak 
Ç. E. Y. L. harfleri bulunmaktadır. 

İçindeki cesede gelince; bu oldukça 
temiz giyinmiş, orta yaşlı bir ecne• 
bidir. 'Üzerinde lfıcivert bir elbise, 
boynunda kalın bir atkı vardır. San
dalın buradaki memnu mıntaka sa. 
hillerinde bulunması ayrıca nazarı 
dikkati cclbetmektedir. Vakadan 
müddeumumilik haberdar edilmi§ 1-
se de, cesedin hüviyet ve milliyeti 
ni tesbit etmek henüz mümkün ola· 
mnmıştır. Tahkikata ehcnun,lyetle 
devam edilmektedir. 

Bir Ölüm 
Sandığı 

Kuruluyor 

Italyadan Mal 
ithal Edeceğiz 

ı Usküdarın da 

İmarına 
Başlanıyor 

Liman :işletme umu:n mUdilrlU~U. B k T I I J mcmurıanndan btrının vctatı halin. ir aç üccarımız talyaya Gitti, talyadan da ki 
Üsküdar iskelesinin yeni Prost i

mar pllinına göre, inşasına ve iske
le binasının onilntin açılmasına ka
rar verilmi tir. Üsküdar iskelesi Ka
dıköy iskelesinin önü gibi meydan
lık olacak ve meydanlıkta yeşil sa
halar yapılacaktır. 

Kartalhlar Bir Orta 

Mektep Y aptırdllar de cenazesini kaldırmak ve ailesine 
yardım edilmek üzere bir ölilm san· 
dığı kurulmaktadır. İdarenin 1600 
memuru vardır. Bunlar birer lira 
dühuliye verecekler ve bu suretle 
sandığın ilk sermayesi te§ekkUl ede. 
cektlr. 

Bundan sonra da, ya her ölüm 
vukuunda birer lira top!anacak veya 
memurlar her ay maaşlarından 25 
kuruşu bu sandığa tP.rkedeceklerdi:'. 
Bu suretle her ölenin ailesine 500 
liradan a§ağı olmamak şartiyle yar. 
dımda bulunulacaktır. Her memur, 
ölümünden sonra bu paranın verile
ceği varisini fotoğrafiyle bcrnbcr bir 
zarfa koyup kapatacak ve bu zarf 
sandığın dosya ında iııfzedtl cek ve 

o memur olmeden açılm•yacaktır. 

Bir Fin Muharriri 
Şehrimize Geldi 
Finlandanın tanınmış muharrirle. 

rinden Madam Dr. Ranha Hammar 
dün sabahki Konvansiyonel treniyle 
şehrimize gelmiştir. 

Madam Hammar, istasyonda ken
d"siyle görüşen gazetecilere şu söz
leri !:Öylemi tir: 

.•- Ru bomb rdımnnı basladığı ı:amon 

Hcl in ~ide bulunuyordum. Helslnldde kn

dın ve çocukl rla ya lı erkekler tanınmlle 
şehirden çıkarılıp kırlara gl>nderlldllcr. 

D ısmanın bizden kuvvetli olduğunu ve 
bu nl be iz mOc delenin hariçten mOe ir 

bir y rdım olmadığı takdirde b rk c ny 
\eyn blr seneden fa la silrmlyec" ini b ll

yoruz. Komşul rımız İsveç, Norveç ve 

D nlmarkn flmdılik bize bir takım eşya 
hediyeleri gönderlyorlor ve nskcl'f yardı

ma glrişmiyorlnr. Yiyeceğimiz ve sllilhı

mız boldur. Kendimizi kuvvetli hlBScdlyo

ruz vo topr klarmuzı sonuna kadar mu· 

d faa edece iz. 

Fin mlll ti, Rusların neden harbctU~l
ne h yret ediyor ve bu faciaya dUnyanın 
lrıkayt k laca •ımı ihtimal vermiyor. Fln
l rin yuksck h rp kabiliyeti Ru hrın gü
r tle lerlC'me ine ve kolay blr n"uvnffn· 

y t elde ctme$ıne imkfın bırnkmıyor. 

B t n bunl r ra men sulh ilmltleri he
ı tır. Biltün düny nın ve 

ın komşularımızın b timle ya
d r olm sını bt'kllyonız." 

Madam Hammar, Türk dili üze. 

rinde tetkikler yapmak için memle. 

ketimize seychnt ettiğini söylemiş. 

tir. 

) ok. Ve hen, onu, senin tarif ettiğin. 
den çok daha cömertçe harcıyablli
rim. 

Sana gelince, hu vesile 11e, dostla. 
rına "dostluk,, telakkin hakkında, 
çok parlak bir nUmune vermiı ol. 
dun: Cesıırcti olan ıüvcnsin! 

Yazının bir yerinde de, beni jur
nal etmek istemi sin: 

Firmanrn Mümessilleri Geldiler.Teklifler Yapılıyor 
Bazı ithalat eşyasının temini için tüccarlarımızdan birkaçı 

İtalyaya gitmişlerdir. İtalyadan da şehrimize iki İtalyan firma
sının mümessilleri gelmişlerdir. Son lı!ünlerde İtalvava ihracat 
artmıştır. 

Bu memleketle işlerin daha ziyade 
artacağı söyleniyor. Dün İtalya için 
deri, susam, balık, fasulye satılmış. 
tır. İtalyan mchafili Holanda ve Bel 
çikaya Türkiyeden gönderilmesi is
tepilecek mallar için Ceneve li~tam
nın müsait olduğunu, oradan tren. 
le bu iki memlekete deniz yolundan 
daha emin ve iki gün kadar evvel 
mal sevkinin miımktin olacağını te. 
min etmclt e ır. Inglitere ve l!"ransn-
ya tıfüin, Amerikaya balık konser
vası, Mısıra elma ve kestane, Maca
ristana deri satılmıştır. Almanyndan 
yeniden talepler gelmiştir. Macaris
tan yoluyla ve trenle muhtelif mad
delerin ve bilhassa balık konservası 
ile maden ve zahire gönderilebilme. 
sinin mümkün olduğu bildirilmekte. 
dir. Balık mukabilinde Almanların 

teneke ve maden mukabilinde çivi
lik tel gönderebilecekleri bildiril
miştir. İngilizler külliyetli miktar
da badem istemişlerdir. 

Amerika ile ticaret 
Amerika ile ticaret muameleıeri

nin genişletilmesi için Ticaret Veka
letince yapılan teşebbüsler müsbet 
neticeler vermek üzeredir. Görüş
melerin çok müs ... · ir istikamet a. 
lacağı ümit ediliyor. Amerikadan it
ha1iıtın arthrılması için de temaslar 
yapılmnktodır. ihracatımızın mü
him bir kısmının da Amerika isti
kametine çevrilmesi imkanları elde 
edildiği takdirde muhtelif malları
mız dünya piyasalarına ulaştırıimı~ 

bulunacaktır. 

Pamuk fiyatları yükseldi 
Pamuk ihracı için lisans verılme

si üzerine 55 kuruşa kadar duşmüş 
olan Akala pamuk fiyatları iki gün. 
de yetmiş kuruşa fırlamıştır. Her va
kit pamuktan daima 20 - 30 kuruş 
daha pahalıya satılan yanakların fi
yatı ise 60 kuruştur. 

Dünkü ithalatımız 
İsveç bandıralı Bartland vapuru 

limanımıza, çivi. radyo, Htstlk ecyn, 
makine aksamı, elektrik levazımı. 

telefon malzemC!si, b:ılık yıığı, kağıt, 

demir eşya ve kimyevt ecza getir. 
miştir. AlTlerlkan bandıralı Examl. 
ncr vapuru da bakır, madent yağ, 
elektrik levazımı, radyo ve aksamı, 
lastik eşya, kimyevi ecza, ot9 n.ksa
mı, çamaşır, yorgan, yastrk ve pa. 
muk mensucat getirmiştir. 

Romanya bandıralı Recel Karol 
vapuru mcyva1 kına, portakal, İtal. 
yan baruiıralı Fcniçia vrunıı;u da 
kalive, makine aksamı, amyant ve 
çimento lavha, muşamba bezi, pa. 
muk ipliği, demir eşya, elektrik mal 
zemesi, kuyumcu eşyası gctirmış

lerdir. 
Otomobil aksamı 

Otomobil ve aksamı üzcrinae ça. 
lışan tüccarlarımız dün Ticaret 0-
dasmda bir toplantı yapmışlardır. 

Tüccarlar, otomobil levazımı ile ye.. 
dek parçalarının azalmış olduğunu, 

bunların ithali için hükumetçe ko
laylıklar J?Österilmesini istemekte. 
dirler. 

~atih Hayvan 

Hastanesi 
Genişletilecek 

Fatih hayvan hastanec:inin geniş.. 
letilmesl taknrrilr etmiştir. 

Hastanede, günde asgari 40 - 50 
hayvan tedavi edilmektedir. Her 
ruam mücadelesinde seki~ bin kıl· 
sur hayvanın kanı alınarak Sirolojlk 
muayeneye tabi tutulmaktadır. 

Hastanenin kadrosu dar oldu
ğu gibi, dahiliye tesisatı da noksan
dır. Bu noksanlar yiizünden baznn 
hatif yaralı hayvanların kaybedil
diği bile vardır. Hastanenin faaliye
te geçtiği 927 senesinde 791, 038 de 
17, 724 hayvan tedavi edilmiştir. Bu 
rakamlar faaliyetin seneden seneye 
ne kadar yukseldiği hakkınd:ı bir 
fikir vermektedir. Hastaned" kedi, 
kuş, gibi hayvanlardan başka husu
si merak hl arı tarafından beslenilen 
kurt, çakal vesaire gibi vnhtı1i hny
vanlar da tedavi edilmiştir. 

SUAL C E.V Ar . .. 
s - Şeyh şşımll romanı kitap ha· 

llnde baıııldı mı? Fiyatı nedir? 
C - Gazetemizde te!rıka Cdılen Şeyh 

Şamil romanı Mn rlf KUtilphanesi ta
rafından kitnp halinde basılmaktadır. 

Henüz neşredllrncmişUt. 

• S - Ömer Seyfettlnln nıyt1l lılmll 

lık vnknsı yoktur. Koea Alinın bir knsnp 
yanında çalı&tnasınn sebep ohm bir lf. 
tira mavzuubahstir ki bu ı'la hikfıycde 
ikinci, uçuncil pUınrin k ., tadır. 

Hıkiıyeyi daha etraflı anla!T' l tek-
rar okumanızı t V iye edcrı i:lu hl· 
kiıycyi inektcp kltnplnrında da bula
bilirsiniz. 

!stimlflk için takclir komisyonu 
faaliyetini ikmal etmiı ve aUlkadar· 
lara takdir edilen fiyatın tebliğine 

başlanmıştır. Yakında binnlann yı. 
kılmasına ve meydanın tanzimine 
başlanacaktır. 

Diğer taraftan İstanbul fen ışleri 
müdurltiğü yeniden iki yolun açıl· 

masma karar vermiştir. Yeni a.;ıla. 

cak yolların birisi Çamlıca kız lise
si ile Kısıklı arasında olacak, diğeri 
Bağlarbaşı ile Beylerbeyi sarayı ar-··- . 

Prcvantoryom yolunun inşası Na
fuıcn ihale edilmiştir. 

Yeni hükumet binalan 
Üsküdar tahakkuk ve tahsil şube

sinin yeni binası ikmal edilmiş ve 
şube yeni binaya taşınm1ştır. Yeni 
adliye binnsının yanındaki arsa, ye
ni bir kaymakamlık dairesi inşası i
çin ayrılmıştır. Binanın yaplması i
çin Vekaletten emir beklenmekte. 
dir. 

Geçen sene maarif idaresi, Knr
talda ortamektep ittihaz edilebil~ 
cek bina aramış, bulamamı§, orta· 
mektep Pendikte nçılmı~tı. Oradaki 
binanın dar ve susuz olduğunu du
yan Kartal halkı, Kartalda yukatl 
mahallede Soğanlık caddesinde bu .. 
lunan ve evvelce ermeni mektebi o· 
lan metruk ve harap binayı imar ve 
ntıve suretne on odaya iblağ etmiş
ler; içine salma su da verdirmişler· 
dir. 

Maarif muduru ve müfettişi, bU 
binayı görmüşler, Kartallıların mas· 
rifperverliğinden dolayı kaza kaY· 
--'·--•-• A 'I -11- _ ... ._~ .. 1--.:t• 

On beş güne kadar, binadaki !n 8· 

at ikmal edilecek ve binanın ınaıı.rif 
namına tescili de yapılacaktır. 

Bundan başka hususi muhasebe 
tarafından bu kazada bir de köy yı:ı.
tı mektebi tesis edilecektir. Bu ınc1' 
tep için icap eden bina tedarik edil
miştir. Yeni koy yatı mektebind.e 
ders, sene başından itibaren tedrl• 
sata başlanacaktır. 

--0-

Çeşmelere su veriliyor Vali Pasif Korunma 
Üsküdar çeşmelerini:ı ıslah ve ' 

tanzimi için kaymakamlık ve bele- lşile Meşgul Oldu 
diye müştereken çalışmıycı başla
mıştır. Sular İdaresinin gônderdıği 
fen memurları, suları kesllmi olan 
birkaç çeşmenin yeniden akıtılması 
nı miınnsip görmüşlerdir. İmrahor 
çeşmesinin yanındaki tarihi ~eşıne. 
ye nakledilerek yolun tevsii duşü
n ülmektcdır. 

Yangın için tedbirler 

Şehrimizdeki gnz ve benzin depO" 
larının kaldınlacağı mahfuz yerler 
dün vildyet seferberlik müdüriyetill 
de yapılan toplantıda tesbit edilmi • 

tir. 
Pasif korunma i ine pek ehemmi· 

yet veren Vali ve Belediye Reisi 
Lütfi Kırdar, dün akşam üıeri sefet' 
berlik müdürü ile görüşerek yapıla" Yangın zuhurunda itfaiyenin ko· 

layca istifade etmesi için, Üsküdar- işler ve verilen 
daki eski binaların zeminindeki sar. izahat almıştır. 

knrarlnr hakkındll 

nıçlar tamir edilmeğe başlanmıştır. 

Bu depolara Elmalı suyu doldurula
cak ve bu su permaııganatlanacak
tır. Bu suretle taaffı.in etmeden mu
hafaza edilecektir. Bu şekilde Üskı.i· 
dar, her hangi bir yangın tehlikesi 
karşısında su sıkınt1;:,ı çekmiyccck· 
tir. 

Tasarruf Haftasının 

ikinci Günü 

Şüpheli Ölüm 
Cağaloğlunda Çatalçeşme solcB' 

ğında oturan seyyar satıcı Huseyirl 
dUn sabah iııine giderken sok.ılctl 
dlılfÜp ölmtiştür. Hüseyinin ölUrt'il 
şüpheli göriıldliğünden cesedi mor' 
ga knldırılmı tır. 
====================~ 

T A K V 1 M ve H A V A 

14 İlkkanun 1939 
PERŞEMBE 

12 nci ay Gun· 31 K ım· 37 
Arabi· 1358 1:1umt· ı3 

Zilk de: 2 Birlncı an "" 1 
Guneş: 7.18 - Ö le: l O 
İkindi' 14 29 - Ak m: 
Yatsı : 113.20 - im tık: 

Hava Vaziyeti 
Ye ilköy meteoroloji i tasyonund n 

nan malQmatn göre, hava yurdun b l 
bölgelerinde k p lı ve ya ı lı, Ort..:ı A 
dolu ne do u böl elcrde yer y r ] 
mi:;, ruzgArl r Trtıky da m li d 

Hnl ır, Ce\ at Fehmi: Eğer senin 

"do tluk,, dccli in ne ne, kindarane 
i ti lini l • pm k icin, bir tçk cılız 
nıiktenin ı. <'rcceği garip fırsntı giiz. 
lil en du) gulnrın ndı i e. benim ) ii
re 'mclt' onun 1.ıir dirhemine ~er 

Fakat, ılmdl, o cUmleni okuyarak 
olan zeka ve feraset erbabı, namus· 
kôr "muhblr11 i btlhfaf eden sana, 

hlktyealnde Koca Alinin krılunun ke• • 
ıllmealne eebep otan hırsızlık vakHının S - Tanzlmatın yUzüncD yıltf8nUmü 
falll kimdir? mün11ebetlle blr Her neıredildl mi? 

Dün Yerli Mallar ve T sarruf 
Haftasının ikinci günüydü: Bir çok 
mektepliler, munllimlerlnin refnka
f nde Tnkııime giderek A~ık Havn 
Sergisindeki grafik ve afisleri sey. 
retmişlerdir. Bunlardan başka halk 
ta akın hallnde bu sergiyi tetkik et. 
mektedlr. Haftanın devamı münase
betiyle mrikteplerde de talebelere 
muktazi telkinler yapılmaktadır. Ta. 
sarrufun ehemmiyeti ve yerli mal. 
ların kullanılması hakkında Maarif 
Vekili Hasan AH Yücel tarafından 
dün akşam radyoda bir nutuk veril. 
miştir. 

pek iCllharla ta ıyamıyacaktn 
latı taknc:ıklnrdır: 

C - Bu hlkAyede Koca Alinin kotu- C - Henüz böyle bir eser neşredil- Arttırma bır alışma isidir. 

IU Sl·ı ... n•u•n~k•~•l•lm~~-~.e~s•~•e•p~~-a.n~hl•r•h•ı•r•m•~~-m•i•s•d•e•~•U•d•~•.~~~~~~~~~~ C~u~nu kU~k Y~~n arl~mağa alıştır. 

J 
"- Muhbiri sadık!,, 

bölgelerde cenubi istikametten, do ı 

gelerde hafıf, dı er yerlerde orl kuV\ 
te, Ege denizinde kuvvetli esmiştir. 

Dün tstanbulda hava kapalı ve yıı 

geçmiş, ruzgAr maiden san v~e 2 ' 
metre hızl mi tir. Sa t 14 d h v t 
ylkı 1014,9 mlllb r idi. SUhuMt en ~ 
sek 9,5 ve en dil Uk 4,3 santlgr t ol 
1ı-,.vı1...tllml,.tlr 
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IBUGüNI 
Mali, İktısadi 
ittifak 

Yazan: Omer Rrm DDCRUL 

l ngiltere ile Fransa bütiin aske. 
ri kaynaklarını birlikte çalış. 

tırdıkları gibi iktısadi ve mali kay. 
naklarını ve kuvvetlerini mii~tcrek 

davaları için birleştirınişleıdir. 

İki memleket Maliye Nazıriarının 
varmış olduğu anlaşmanın neticesi 
budur. İki memleket bu suretle ara
larındaki tam birliği sağlamlamışlar 
ve münasebetlerine, İngiliz gazetele. 
rinin dediii e;ibi, ittifaktan llaba iis. 
tün bir mahiyet vermişlerdir. 

İngiltere i!e Fransanın mali ve ik
tısadi kaynaklan hakikaten çok ge. 
niştir. Ve Almanyanın ayni km•vet. 
lerile kıyas kabul etmiyecck dere. 
cede kuvvetlidir. Bu iki kuvYctin 
birleşerek müşterek davay'ı hizmet 
eden bir tarzda işlemesi, bu gcniıfli. 
ği ve kuvveti kat kat yükseltecek 
nıahiyettedir. 

Filhakika askeri sahada kumanda 
birliği ne ise, iktisadi ve mali kay. 
nakları seferber ederek birleşik bir 
idareye tabi tutarak askeri hedefle. 
rin tahakkukuna hadim bir hale ge. 
tirmek de ayni tesiri haizdir, 

İngiltere ve Fransa, yeni anlaşma 
sayesinde birbirlerine en geniş yar. 
dımda bulunacak, birinin muhtaç ol. 
duğu bir şey, diğerinde varsa, diğer 
ta.raf derhal bunu temin edecek, 
ayni şey ikisinde de yoksa, 'İkisi bir
likte tedarik edecektir. 

Bundan başka iki taraf para işle. 
ri için de bir tesviye sureti bulmuş. 
Iar altmlannı korumak icin tedbir , ~ 

almışlar ve aralarındaki anlaşmaları 
harpten sonraya da teşmil etmi!"jler 
ve harp bittikten altı ay sonraya ka. 
dar anlaşmalarını idam.eye karar 
vermişlerdir. 

Bu vaziyet İngı1tere ve Fransanın 
harbi kazanmak hususundaki kati İ
nançlanna delalet etmekle kalmaz, 
huııdan başka bu inancı akıl, man. 
tık ve tecrübenin bütün icaplarına 
u,yuuruıuoarrna ve bu ıcapıa11n IK. 

tıza ettirdiği büfün teşkihitı vUcude 

getirdiklerine delalet eder. 

• 
Bu hareket ile rastgele her mille. 

tin hürriyet ve istiklaline knsdet
nıek arasında her halde büyük, hem 
de çok büyük 'bir fark vardır. 

Harbi kazanacak bütün \'asıtaları 
~l'ganize etmek ve kul'lanmak ile bir 
takım kanlı maceralara girhımek; 
sıkıştıkça küçük bir milletin kanma 
girmek arasında her halde biiyiik 
'bir fark vardır. Halbuki İngiltere ile 
Fransanın bu müsbet tedbirleri a]. 
llıasma mukabil Almanya tarafından 
gelen haberler ya Holanda ile Bel. 
çikanın bitaraflıklarını çiğnemek ih. 
tiınalinden, yahut cenubu şarki Av. 
lllpa devletlerini sıkıştırmak lüzu. 
ltlundan bahsetmektedir. Almanya. 
!tın kendi kaynaklarma, kendi kuv. 
~etine güvenerek harbi basaracağm. 
dan ve bir sona vardıracağ~dan hah. 
&~en haberler nadirdir. Fakat teca. 
\'tiz ruhunun ifadesi olan hr.berler 
hemen her gün alıruyor. Fakat teca. 
\rüze istinat eden planların değil, 

helki kendi kaynaklarının kuvl•eti. 
tle güvenmenin mu7affer olacaı':;ı şüp. 
lıe götürmez. 

• 
lngiltere ile Fransa harbi bitirmek 

için kaynaklarını seferber ederek tek j 
lttımandaya tevdi etmekle zaferi bir 
taye tanımadıklarını, zafer ile bir 
takım hedefleri tahakkuk ettirmeyi 
1!\tihdaf ettiklerini, apaçık gösteri. 
~orlar. Maksat yeni bir nizam kur. I 
llıak \'e bu nizam içinde bütiin hu. 
-Ul'suzlukları elden geldiği kadar a. 
taltmakbr. --Karşı taraf ise böyle bir ga:'l'c pe. 
~İnde koştuğunu göstermekten uzak. 
lıl' ve bu uzakhğı teca1•üzkarlı~ı nis. 
hetınde günden güne artmnkfndır. 

Mevzii, Fakat MIKNATISLI MA Yf NLERE KARSI Garp Cephesinde 

ingilizler 
Devriyeleri 

Emniyet çok Şidde+n 
Kurdular Çarpışma.ıar 
_ ~..,..... . . -· -·. _ Oluyor ----0-

Dün de 
3 Vapur 
Battı 

Londra, 13 (Hususi) - İngil
tere hükumeti, hava kuvvetlerin
den emniyet devriyeleri vücude 
getirmeğe karar vermiş ve bu 
kuvvetler vazifeLrini :-~pmai?a 
belflamışlardır. 

Emniyet devriyelerinin bir vazife. 
si, Alman tayyarelerinin mayin at
malarına mani olmak ve bu tayya. 
releri, ya geri çevirmek, yahut on. 
larla döğüşerek, mayinlerini havada 
patlatmaktır. 

Bu kararın verilmesi ve tatbikine 
geçilmesi üzerine İngiliz tayyareleri 
Heligoland üzerinde görünmüşler ve 
buradaki Alman üslerini tahrip et
mek ~stemişlerdir. Bundan böyle bu 
hareketler sık sık tekerrür edecek, 
ve bu suretle Alman tayyarelerinin 
mayin atmalarına imkan bırakılmı
yacaktır. 

Hava Nezareti, İngiliz devriye tay 
yerelerinin bu gece sabaha kadar 
Heligoland'daki Alman hava üsleri 
üzerinde dolaştıklarını bildirnıekte
N ;,. MAlfımnın· lTi. mılcnJ>h<:~1 W">01r1 ... 

lerin dökülmesi bu üslerden id~rP P
dilmektedir. 

• '" ' • ' 1 

ı 
1 

Sima! denizinde kontrol vazil esini l!Ören bir de..troyer 
Bir İngiliz askeri tayyaresi, bugün 

Southampton'da bir baraj balonuna 
çarpmıştır. Dört kişi ölmüştür. 

Üç vapur daha hattı l :......................................................... • 
. ~90 tonluk Warwick Hood adlı İn- ; Tevfik Fikret Sılay 1 Yugoslavyadakı 

gıliz vapuru bir mayine çarparak, a . • it 1 1 d" ç v 

batmıştır. Mürettebatmdan altısı ka.. ! lstanbul Parti 1 . a yan ar an ogu 
;yıpır. İngiliz vapuru Ditford ile bir İ i M 1 k t D •• •• 
Isveç gemisi de mayinlere çarparak, 1 Reisliğine Tayin Edildi ! . em e e e onuyor 
batmışlardır. 1 1 Belgrad, 13 (A.A.) - Yugoslavya 

Al l • Ankara, 13 (A.A.) - İstanbul böl-
man arın Bremen adlı Transat- • Almanlarının, memle1,.etl,.,.ı·n-:: ı·adesi gesi C. H. P. m!ifettişliği vazife ve ·" ...._ ~ 

lantiğinin Mormankstan hareket e- İ salfilıiyetlnin stanbul vllAyetine mün- gayri muayyen bir farihe bırakıldıgv1 
derelt, Alınan limanlarından birine hası im h b"l b U" t• r 0 ası ase 1 e u v .. ye ~n Par- halde, İtalyanlar, Bosnadaki kendi 
varması bugün Lordlar Kamarasın- ti müfettişi olan Konya mebusu Tev-
da bahis mevzuu olmuş, hükumet fik Fikret Sılayın vil.Ayetteki faaliye- yurddaşlarını iade ~tmekle meşgul. 
namına verilen cevapta, Lıgilterenin tini daha müsmir kılmak ve Partı iş- dürler. Naomabani kasabasındaki 538 

lerile daha yakından alakasını temin 
beynelmilel kanuna hürmet ederek, etmek maksadile Cümhuriyet Halk 

harp ettiği ifade edilmiştir. Alman- Partisi nizamnamesinin 94 ünC'U mad-
1ar New - York adh vapurlarının da desi mucibince kendisinin İstanbul 
bir Alman limanına muvasalat etti. Vilayeti c. H. P. idare heyeti reisli-
ğini bildiriyorlar. IDne tayini hakkında Parti umum! ida-

F k re heyetince ittihaz olunan karar 
a at bu iki vapur da kullanıla- Parti Genel Başkanlık divanınca tas-

mıyacağı için geri dönmeleri bir Juv dik olunmuştur. 
meti haiz görülmüyor. -------·--....................................... . 

İtalyan, umumi reye müracaat et

mektedirler. Evvelce İtalya lehinde 

rey vermiş olanlar harekete hazır

lanmaktadırlar. Bunl31', İtalyan hü· 

kumetinin, ziraate elvenşli toprak 

verdiği Lagso Pontinoda yerleşecek. 

!erdir. 

Londra, 13 (Hususi) - Garp cep
hesinde dünkü faaliyE:t mevzii ufak 
taarruzlarla büyük keşıf kolları faa
liyetine inhisar etmiştir, Yalııız, 
Warndt ormanı ile Sarre arasında 

şiddetli muharebeler olmuş, birkaç 
saat devam etmek üzere el bombaları 
teati edilmiştir. Fransız topçusımun 
ateşi altında kalan Almanlar, birçok 
köyü bırakarak ricat etmişlerdir. Al
manların Lüksenburg'daki tahşi<latı 

başka cepheye naklettikleri teyit e
dilmemektedir. 

Alman tebliğinde, bir keşif kolu
nun bir Fransız mevzii ele geçırdiği, 
Fransızların 5 ölü, 6 esir verdikleri 
bildiriliyor. 

Kan nakledecek tayyaYeler 
Londra, 13 (A.A.) - Haber veriL 

diğine göre, İngiliz hava filosu, 
Fransadaki İngiliz hastıuıelerine, 
yahut hava hücumuna uğrayabile. 

cek tn.gilterenin her hangi bir şehri. 
ne kan taşımak üzere sureti mahsu.. 
sada teçhiz edilmiştir. Nakliye tec. 

1 
rübeleri muvaffakıyetle yn:oılmış, ve 

1 

ilk isarette harekete gecmek üzere, 
nı~htelif. tevziat merkezleri emTine 
muteıaddıt tayyareler tahsis olun

ı 
ı mastur. 
l -1 Londra, 13 <A.A.) - Avam Kama. 

1 rasındaki gizli celse, istiuıh saatin. 
1 den sonra baslamıstır. Bu sırada, l spiker salonu boşaltmış ve kapıları 

1 kilitlemiş_t_ir_. __ -ö----

. Ankara Radyosunda Rr.ınca 
Ve Bulgarca Neşriyat 

Ankara, 13 (A.A.) - Ankara radyosu, 
yarından itibaren daha iki yabancı dil i
le neşriyata başlıyacaktır. nu yabancı 
diller rumca ve bulgareadır. Bul~arca ne~ 
riyat her gün saat 14 - 14.15 de ve 
akşam 18.30 - 18.45 de yapılacaktır. Rum
ca neşriyat her giln saat 13.45 - 14: de 
ve akşam 18.45 - 19 da yapılacaktır. Bu 
suretle, yabancı dil ile yapılan neşriyat 
beşe baliğ olmaktadır. Bu sebeple yarın 
akşamdan itibaren değlşece'< olını neşri
yat saatleri a:ıağıda gösterilmiştir: 

Farsça: 12 - 12.15, 17.30 - 17.45, 
Arapça: 12.15 - 12.30, 17.4.5 - 18, 
Rumca: 13.45 - 14, 18.45 - lll, 
Bulgarca: 14 - 14.15, 18.30 - 18A5, 
Fransızca: 14.30 - 14.45, ~l - 21.15. 
Yakında, ingilizce, nımence ve yugos-

lavca neşriyata başlanacaktır. 

---oı----

Yeni İsveç Kabinesi 
Stokholm, 13 (A.A.) - Yeni İs. 

veç kabinesi, komünlstler hariç ol· 
mak üzere, bütün fırknlar mümes
sillerinin iştirakiyle kurulınuştur. 

Başvekil Hansson'dur. Hariciye Na
zırlığına lsveçin Oslo sefiri Gunt. 
her getirilmiştir. 

H A D i S E L E R l'N i Ç Y O z O 
tevkil olunmu,, daha sonra muavinleri Grnu
maun, Seitz, Je ayni akıbete uğramışlardır. 

* Alınanyanın Destroyer adı verilen ve şimdiye kadar 
kallanınadıklan yeni bir tayyareleri bulunduğu haber 
veriliyor. Bu ~·eni tayyareler, Fransız ve İngiliz a\•cı 
tayyarelerine hiicum edecek der:~cede fevkalade sürat. 
lidirler 

Almanya, bitaraf devletleri kazanmak için Tür • 
kiyeden başlıyarak bütün bitaraf memleketleri 
dolaşacak seyyar bir diplomat çıkarmağa karar 
vermiştir. Bu zat Baron Rurt lersner'dir. lers
ner vaktiyle V ersay muahedesine imza koymak
tan içtinap eden kuvvetli bir Alman diplomatı
dır. T ürkiyede son bir gayret sarlına memur edü
mi.ştir. Türkiyeden sonra Balkanlara geçecektir. 

* 1 

• lweç, Nıorveç ve DanU:arka hükıimetleri, Fin-
y ı k landaya iktıuul'i., mali ve siyasi her türlü yard·--
ngo~lavyada Macar az ı larından bir kısmı ile bazı ..... 

Hırvat tcHıij~ilcr birleşerek menıleket içinde bazı da bulunmağa karar vermiflerdir. Bu üç hükUmet 
k:m,'iıldıkla" çıkarmıya başlamışlardır. Geçende Ma. bu yardımla Finlandanın Sov}'etlere karfı göster· 
t;Pk için h:.lllrJıuıun ve hükumet tarafından meydana dikleri mukavemeti aylarco. devam ettirebile-
çıkarılan ~uikasii bunlar hazırlamışlardır. Bu tahri. ceğini zannetmektedirler. 

Sıhhiye Vekili Diyarbakırda kiittan meıımun oJmıyan Macaristan hükumeti, Yu- + 
Diyarbakır, 13 (A.A.) _ İki gün. goslavya hükiımeti ile birlikte bu tahriki.ta bir niha. 9 Almanların İngiliz sahhlerinin müdafaa noktalarına 

denberi şehrimizde sıhhı teşekkül ve yet veı·miye kaı·ar vermiı;ıtir. tayyare ile casus fndhmiye hazırlandıkları anlaıoıdı. 
?tıiiesseseleri, şehir sıhhat işlerini * yor. Bunun için iki usule müracaat olunmaktadır. Biri 
~tkik etmekte bulunan Sıhhat ve İç- • Al deniz tayyareleriyle sahil yakinlne lastik sandallar 
th- manyada İfçilerin yeni bir muhal.elet merk....: • i d d -~aı Muavenet Vekili Hulusi Ala. ~...... ·~ n e a am bırakmaktır. Bunlar karanlıkta kimse 
taş dün de Halkevinde sıhhat men. vücude getirmelerine mani olmak için eski işçi görmeden !'ahile çıkmaktadır. İkinci usul de tayyare-

3 

ffif"K 
Milletler 
Cemiyeti 
Ye Finlerin 
Hıtan Cemiyeti 

Yazan: 8. FELEK 

F acia ile alay edilmez amma 
inanınız ki; Finlerin başvur. 

4uklan Milletler Cemiyeti ile başla. 
rına gelen elim macera arasında bir 
sünnet cemiyeti müşabeheti insanın 
gözüne lririyor. 

Bayan okuyucularımız pek far. 
kında değildirler. Başımızdan geç
tiği için biz erler pek ala biliriz. Bii. 
tiln bu kalabalık, bütün bu ziyafet. 
ler, bütün bu hokkalar ve hokkabaz. 
lar ve bütün bu tefler, dünbelekler 
ve çengü çiganeler; cerrahın sizden 
akıtacağı kanın ne bir damlasını a· 
zaltır, ne canınızın yanmasını bil 
lahza eksiltir. 

Bütiin bunlara, bu çalgılara ve 
eğlentiJere, hulasa -adı üstünde
bu cemiyete ve cemaate rağmen mu. 
kadder olan şey başınıza gelir. Yal. 
ruz bu arada bir sürü masraf, gürül. 
tü, eğlenti ve çakıntılar olur. Çocuk 
olsa olsa biraz Karagöz, hokkabaz 
gibi şeylerle avunursa da bunlara da 
alışıp yine elemiyle haşhaşa kalır. 

Onun için de sünnet cemiyetlerin· 
den, asıl sünnet kahramanları bir 
fayda görmezler. 

Finlerin de vaziyeti maalesef bu. 
nun aynJdir. 

Milletler Cemiyeti, bir sünnet ce. 
ınlyeti tantanasiyle toplanmış, Sov. 
yetlere 24 saat miihletli bir nota ve
rerek muhasamatı tatil etmesini is. 
tem iştir. 

Bu 24 saatlik nota, Nasrettin Ho. 
canın Timur)enge verdiği 24 saatlik 
notaya pek benzer. 

Belki onuncu defa olarak anlattı. 
ğım bu fıkrayı bir kere daha nak
letmeme müsaadenizi dilerim: 

Timur, Orta Anado1uyu i.~gal e. 
derken ordusu Akşehir civarıt-a gel. 
mlş. Halk yağma ve kıtale uğrama
mak için ~ocamn delale.inl rica et· 
mişler. Bir hayli nazlandıktı:u :::onra 
razı olnıu~ ve Timura: 

"24 saate kac1 ar Akşehırden ~eki. 
lirse çekilsin, çekilmezse , en bilirim 
ne yapacağımı?,, diye haber salmış. 

Timur bu cürete içerlemiş ve llo. 
cayı palas pandıras yanına celbet. 
miş, sormuş: 

- Sen misin hanA 24 saate kadar 
çekilmeme dair haber gönderen? 

- Evet! 
- Çekilmiyeceğim işte! Ne yapn-

caksın be herif? 

- Hiç, heybemi ahp ben gidece. 
ğİın de onun için sordum. Diye tat. 
lıya bağlanuş. 

Sovyet notasından sonra, IUiIJet. 
ler Cemiyetinin yapacağı, heybe ~ e. 
rlne, serviyetlerini toplayıp çekil. 
mekten ibaret olacağına süuhe mi ,.._ 
diyorsunuz? 

Maarif Vekili Radyoda 

Bir Konuşma Yaptı 
Ankara, 13 (TAN) - Maarif Ve. 

kili Hasan Ali Yücel, Tas.ı.rruf ve 
Yerli Malı Haftası münasebetiyle bu 
akşam radyoda bir hitabede bulun. 
muştur. Vekil, tasarruf ~Pvzuun:ı 
tahsis ettiği bu hitabesind.~, terbiye 
müesseselerimizin bütün sPne icinde 
her fırsattan istifade ederek g;nçle
re tasarruf fikrini aşılamıya ~alıştık. 
lannı, bir taraftan da aıle1crimizin 
yeni nesle tasarruf itiy'.ldır.ı vermek 
için yardım etmeleri z3ruri olduğu_ 
nu söylemiş, hükumetin 3}dığı ted
birlerle tasarrufu teşvik ettigini, bu 
müsait şartlar dahilinde' mPmleketi
mizdeki milli tasarruf yc>!ninunun 
daha fazla artması için 1liç t.ir engel 
olmadığını ilave etmiştir. 

Maarifte İki Tayin 
Ankara, 13 (TAN) - ilk tedrisat 

şube müdürlerinden Hıfzırrahman 
Raşit, mektepler müzesi müdürlü. 
ğüne tayin edilmiştir. Ankara hukuk 
fakültesi Roma hukuku profesörü 
Vasfi Raşit Seviz, vekaleten an:me 
hukuku profesörlüıfüne de tavin p_ 

dilmiştir. ~llPlan ile m<mlleketin sıhhi işleri liderleri birer birer tevkil olunmaktadır. Evvela den parajiltle karaya casus lndbmektir. İngilizler bu. 
llzerinde bir konuşma yapmış ve 

1 

eski amele siındi.kalan kongrui reisi liephart nun fark•na ''arnuşlar ve ona göre mukabll tedbir al. 1 _.......... ... ._ . ......, -.,.... 
~~hrin sıhhi ihtiyacını tesbitle meş. Dıt§ledu. Ulusal istihlAkln artması, yerıı malı 
guı olmuştur. -------------------:----------------------------------------------J kullanmakla gerçekleşir • ._.,,.. = ........ . 



TAN 14 • 12 • 939 

SPOR: 

Yugoslavlar Dün Pera 
Takımını 4-0· Yendiler 
Kız Okullar Voleybol Şampiyonasına Kız 

Muallim Mektebi Sahasında Dün Başlandı 

'' "? .·· ~"';' 

Haftanın en büyük 2 Şaheseri : 
1 - Kahkaha - Neş'e. Zevk ve Eğlence Tufanı 

LOREL HARDI HOVARDALIKTA 
Türkçe Sözlü 

Bugüne kadar yapılan LOREL HARDİ Filimlerinin en 
eğlencelisi ve en mükemmelidir. • 

2 - HEYECAN • ESRAR - MER~ ve DEHŞET filmi 1 
Polis Hafiyesi Ş A R L 1 Ş A N 
CANİLER PEŞİNDE 

Esrar ve Maceralarla dolu büyük Film (8 Kısrm) 
• • p E K Kazandığı eşsız rağbet üzerine bugünden 
1 itibaren BİR HAFTA DAHA TEMDİT 

Sineması EDİLl\IIŞTİP ·-------.. 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

'l'Orkiye Radyodifüzyon Postaları 

Tfirkiye Radyosu AnkHa Radyosll 
Dalga Uzun1uta 
1848 m. 182 Kes. 120 KW· 

T . .o\. P. 31.7 m 94R!'i Kr~ ?O KW· 

Perşembe, 14. 12. 1939 

12,30 Program ve memleket saat ayarı. 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği: Çalanlar: Ruşen Kam, Cev• 
det Çağla, İzzettin Ökte, Zühtü Bardakoğ• 
lu. 

1 - Okuyan: Mefharet Sapnak: 

Şöhreti Dünyaları dolduran . . . Zaferleri ülkeleri dolaşan .•• 

1 - Medeni Aziz ef.: Hicazdr sark• 
(Vazgeçip nazti edadan), 2 - Hicazk!ı 

şarkı (Akşam olur güneş gider), 3 - Le-
mi: Uş,şak şarkı (Siyah ebrulerin durube!l 
çatma), 4 - Lemi: Karcığar şarkı (Çeş• 
marn o mehvesin eladır). 

Azameti San'ata .•. Kudreti Milyonlara dayanan Film 

ÇALINAN TAÇ 2 - Okuyan: Melek Tokgöz: , 
1 - Kürdilihicazkıl.r peşrevi, 2 - Ke

manl Sehak: KürdiUlıicazkar şarkı (ÇJl· 
gınc.a seviştik), 3 - Bedriye Hoşgör: Kür· 
dilihlcazkAr !iarkı (Kararan sularda), 4 -
Nefise: KürdilihicazkAr şarkı (Severim beı 
güzeli), 5 - Osman Nihat: Kürd.ilihicaz.k.A:t 
şarkı {Gözümden gitmiyor). 

ERROL FLYNN 

TÜRKÇE 

Bu Akşam L A L E Sinemasında 
İlaveten En son Metro Jurnal, numaralı yerler sabahtan iti 13,30 ~onuşma (Kadın saati), 13,45 • 

14,00 Müzik (Hafif fl)ü:ıik - Pl.). baren satılm aldadır. Tel : 43595 

'~~~~~-----------------...;;;;~;;;;;;;.;~ 18,00 Program, 18,05 Memleket saat a· 
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, t8,2f 
Müzik (Radyo caz orkes.trası), 19,00 Ko· 
nu§ma (Grip ve ihtil~tlan), 19,15 Türll 
müziği: Çalanlar: Fahire Fersan, Vecihe 
Refik Fersan, Cevdet Çağla. 

Cümhuriyet Kız Lise.ini yenen Çamlıca Lisesi voleybol ekibi 
Ankaradaki iki maçllll kazandıktan n vasıtasile Pera kalesine kolaylıkla'. 

sonra istanbula avdet eden Yugos. iniyorlardı. Bu hakimiyet nihayet 1 
lav takunı dün ilk. maçını Peraya 24 üncü dakikada semere verdi. 1 

karşı yaptL Şiddetli bir yağmur al. Merkez muavini bir ara pasıru kapa. 
tında ve çamur deryası bir saha üze- rak kaleye girdi. Kaleciyi de çalım.. 
rinde oynanan bu maç 4 • O Yugos. la atlattık.tan sonra ikinci Yugoslav I 
lavların lehine neticelen<!.i. gölünü yaptı. Bunu penaltıdan yap. 

Her iki takım sahaya tam kadro. tıklan üçüncü gol takip etti Soldan 1 
larile çıktılar. bir hücumda Yugoslavlar lehine bir 

Şazi. Te7.eanm. idaresi.ııdeki maç favul oldu. Sol acığm vuruşunu sağ 
Yugosiavlann hücumile başladı. hk ·iç vole bir şiltle Pera ağlarına taka. _____ _ 
d4ikalar mütevazin geçiyot'du. Fa.. rak takımına dördüncü goli.i de ka- ... --•••••••••••• 
kat çamura rağmen misafir takım.. zandırdı ve maç ta bu suretle 4 • O 
daki top kontrolü daha ilk dakikadan gibi büyük bir farkla Yugo;;lavlann ,, ___________ '\ 

na.zan dikkati celbediyordu.. galibiyetile neticelendi. Bu Akşam 
Dakikalar ilerledikçe misafirler Hakem Şazi Tezcan oyunu güzel L 

ağ:Ir ba.smağa başladılar. Bu hakimi.. dare etti. Misafirler ikinci maçlarını 
yet 13 üncü dakikada semeresini cumartesi günü Galatasaray ile oy. 
verdi. Bir Yugoslav hücumu kasdi: nıyacaklar, pazar günü de Fenerbah
bir hareketle durduruldu. Hakem çe ile karşılaşacaklardır. 
bunu penaltı cezasile tecziye etti. Fa. Kız okullar voleybol maçları 
kat avuta atmak suretile kaçırdılar. İstanbul maarif beden terbiyesı 
Yugoslav hücum.lan bundan sonra müdürlüğünün tertip ettiği kız okul
birbirini takip etmeğe bailadı. Bir lar voleybol şampiyonasına dün Kız 
hucumda meTkez muavin uzaktan ve Muallim mektebi sahasında baş_lan
sıkı bir şütle ilk Yugoslav golünü dı. AJ,aka ile takip edilen maçlarda 
kaydetti. Birinci devre de bu suretle aşağıdaki neticeler alındı~ 
1 • O Yugoslavlann lehine netice- İstanbul kız ıısesi İnönü kız lise. 
lendi. si.ne 15-2, 13-15, 6-15 galip geL 

İkinci devrede Yugoslavlar daha di; Kandilli, Eren.köy kız lisesini 
güzel bir oyun çııkardılar. Oyun baŞ- 15-5, 15-6 ınağlılp etti. 
lar başlamaz Pera kalesini bir taz. Çamlıca kız lisesi de Cümburiyet 
yik çemberi içine aldılar. İki açıkla. kız lisesini 3-15, 15-4 yendi. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

İskenderun ve Antakya hastahııne1erile Balıkesir doğum ve ~cuk bakım evi için 
330 adet battaniye açık eksiltmeye konulmuştur. _ . 

1 - Eksiltme 15-12-939 cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda _yapılacaktır. 

2 - Muhmmen fiyat: Beher battaniye için 1450 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 358 li.,.a 88 kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve nümuneyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler 1939 Yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı ve

sikalara ve bu i~e yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubıı He bir-
likte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (9930) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Beşiktaş ambarında eşyaları bulunan tüccaranın nazarı dikkatine: 
Beşikta;ıı ambarında bulunan eşyalann 8-12-939 gününden itibaren Kuruı,;eşme 

ambarına nakline baslanmıştır. 
MezkQr ambarda eşyalan bulunan tüccarların badema Kuruçeşıne ambarına mü-

racaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. (10233) 

SARAY 
Sineması 

Renk .•. Aşk Prensinin Hari
kası . . . Seven Gençliğin ve 

Güzelliğin Filimi ••• 

DÜŞMAN 
;;., 

ÇOCUKLARI 
Tamamen Renkli Fotoğraflan
mış Fransızca sözlıi Filınincle 
Fransız sinemasının iki mükem-

mel Çift artisti. 

LORETTA YOUNG -

RİCHARD GREENE ' i 
Takdim edec-:?ktir. İlaveten 

FOKS JURNAL en son dünya 
ve harp havadisleri. 

\ııı _______ ... , 

l
1

_T_l_Y AT~ O L_A_R_ı 
Şehir Tiyatrosu 

TEPEBAŞI • D R A M .. KISMINDA 

Bu a kşa.m 20,30 da 

eYELPAZEe 
Bu aksam saat 20.30 da 
e1KIZLER9 

• 
Bu Akşam SAKARYA Sinemasında 
M~hracenin Milyonlarına ooyun eğmeyen kadın . • • Niste Başlayıp 
Hind'de biten Aşk mücadeleleri . . . Hindli İtikadları . . . Ruhların 
intikali ... Gaşyedici müzik . . . Çok heyecanlı bir mevzu . • • Bü-

tün bunları 

RACANIN AŞKI 
Süper Filminde göreceksiniz ... 

Baş Rollerde: s~~ Yıldız iSA MiR4N~A 
Dunya kemancısı VASA PRIHODA 

Numaralı koltuklann evvelden ald ınlması rica olunur. 
Telefon : 41341 

. 

lst~nbul Belediye~i ilcSnları 
ilk 

teminat 

45,00 

233,78 

56,67 

Muhammen 
bede il 

600,00 

3117,00 

755,53 

Beykoz ağaçlama fidanlığı için 10,000 adet Peynir tene
kesi alınması. 
Hastahaneleri~ sıhh! müessesat için Kuru Üzüm, Kaysı, 
Zerdali ve Üryani eriği vesaire. 
Karaağaç müessesatı için lüzumu olan 58 kalem kırtasi ıe
vazmu Rlınması. 

107.87 l4~B.27 ZiT1riT·liln1vn ........ ~ .. ı.~. A ...... ı...... Au"'IX'l t:ı,....i-..~ ...... n ...... ı-A .ft, 
kafesli parmaklık konulması. 

9,0D 120,00 Tepebaşı Meşrutiyet caddesi 10 numaralı d~kAnın kiraya 
verilmesi. 

İlk teminat mikdarlan ile tahmin bede llerl yukarda yazılı işler 2490 numaralı 
kanunun 43 üncü maddesinin son fıkrasına göre ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. 
İhale 28-12-939 perşembe günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Şartna
meler Zabıt ve Muamelat Müdiirlüğünd e görülebilir. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektl,ıpları ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende l.ıulun~ 
malan. (10317) 

* * Bedeli keşfi 13,277 lira 7 kuruş olan Belediye hastahaneleri 939 mall yılı kuru 
erzak ihtiyaç listesine dahil mevad 2490 numaralı kanunun 40 ıncı maddesinin son 
fıkrasına göre pazarlığa konulmuştur. Teminat mikdarı 996 liradtr. İhale 29-12-939 
Cuma günü saat 14 de daiml encümende yapı.4ıcaktır. Şartname Zabıt ve Muame
lat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları ile ve 939 mali yılı Ticaret Odası vesi kalan ile birlikte ihale günü muayyen 
saatte daimi encümende bulunmaları. (10352) 

Sıımtl 

Boğaziçi 

Galata 
Boğaziçi 

KİRALIK EMLAK 
Mahallesl Sokak No. su 

BüyUkdere Orta kuyu 2/4 

Yenicami avlusu 
Sarıyer Mehmet 
Kethüda. 

Yukarıda yazılı emlakln 31-5-940 günü sonuna kadar kiraya 
mıştır. İsteklilerin 16- 12-939 günü saat 14 de müracaatları. 

-~-------

Cinsi 

Barajta 
Oda 
Kayıkhane 

verilmesi uzatıl

( 10287) 

1 - Okuyan: Necmi Rıza Ahıakan: 
1 - Karcığar peşrevi, 2 - Şmf lçU 

Karcığar ı;ıarkı (Mest oldu gönül), 3 - Ali 
Efendi: Karcığar sarkı . (Aldın clill naşa· 
dımı), 4 - Rakım: Usşak şarkı (Dana hi( 
yakışmayor), 5 - Suphi Ziya: Uşşak i3Iki 
(Neden hiç durmadan). 

2 - Okuyan: Müzeyyen Senar: 
1 - Şevki Bey: Hicaz şarkı (P'lrakın1B 

zalim), 2 - Fahlre Fersan.: Kemençe taıt• 
simi), 3 - Lemi: Hicaz şarkı (Severifll 
her güzeli senden eserdir diyerek), 4 _. 
Uşşak müstezat (Hasretle bu şeb), · 5 _. 
Ar.ta.ki: Uş§ak şarkı (Sevdama yakın gel)· 
6 - Halk türküsü (Söyleyin güneşe, 7 -
Halk tü!kilsll (Benliyi aldım kaçaktan)· 

20,00 Konuşma (Onuncu Tasarruf 'f/I 

Yerli Mallar Haftası miinasebetile uıuss1 
Ekonomi ve Arttırma Kurumu r.amuıa 
Hariciye Vekili Şükrü Saraeoğlu tarafl:t• 
dan), 20,15 Konusma (Bibliyog.raJya saati) 
20,30 Türk müziği: Fasıl heyeti (MahUI 
faslı), 21,15 Müzik (Küçük orkestra - şet 
Necip Askın): 

1 - Frans Königsho.fer: Tirol . Enter· 
mezzosu. 

2 - Rio ~bhardt: Noktürno (NlnnO· 
3 - Fııfr~ele Valente: Uzak bir aıeın· 

leketten serenad. 

kıları. 

5 - Oscar Fetras: Halk şarkılan euttl 
6 - Christian Ryming: Entermezzo. 
7 - Hans Thaler: Kukuk (Polka). 
8 - Aletter: Güzel Raca (Enterıneızol 
9 - Çaykovski: Dördüncü Fa MinöJ 

Senfoninin 2 nci kısmı. 

3 BOYOK YILDIZ • 
3 KADIN ..• 3 AŞK .•• 
SİMONE SİMON 

CORİNNE LUCHAİRE 
JEANİNE DARCEY 

ve diğer 10 büyük Fransız 

yıldızı Dün Akşam 

SUMER 
Sinemasında 

Aşk üzerine yapılan en büyük 
ve en güzel Filmi 

A Ş K 
RESMiGEÇiDi 
Şaheserinde muzafferane bir 
•muvaffakıyet kazandilar -

Pembece yanaklı, çukur gözlü, solgun dudaklı. hal
siz, neşesiz. Teşhis meydanda. Haykırıp duruyor: 

- Zahmet edip muayene etmeyin! Ben vere
mim! 

- Benim kırmızı Haticenin de gözlerine bakar 
mısınız~ Çipil çipil. Ara sıra sancıyor. 

( 
rE5) 
~ ı· ~ 1 ) EK 

- Eminim. Geçmiş olsun. Adaleti bek.liyelim. 
Dokto: F'ertıat, sapsarı kesilmiş, konuşmalarının 

bir harfini hçırmak istemiyordu. 
- Neye yarar ki, herkes düşman, herkes aley .. 

hioıde şahadet ediyor. 
- Bi.z mustesna. (Ferhatlı göstererek l doktor bey· 

le ben, bir de eczacı arkadaşımız vardı ya, ilaçları.. 
nızı yaptırdığınız. liıı- Deminki kırmızı saçlı kız. 

- Ben göz doktoru değilim. Size bir kart vere. 
ylm, Topkapıdaki cemiyete gidin, orada. bakıp il5.ç 

verirler 
- Doktor bey, benim oğlanın karnı gittikçe şi. 

şiyor. Rengi de sararıyor. 
- Bakayım küçük. Korkma. Ha şöyle. Bu sıtma 

çektı nıi? 

1
.,. - Tarr. iki yıl, kesilmemecesine? ... 

Otomobil geldi. Hastayı bindirdiler. Hastabakı-
cıya: _ ........... 

- SJ~ götürünüz, ben de şimdi geliyorum. 
Siz kimsiniz? Bu kadın neyiniıd.ir? Nereye g!) .. 

türüyorsunuz? Götürmek salahiyetiniı var mı? Ha
yır! Ne bir klş.i, ne bir muhtar, ne bir memur .. Hiç .. 
Hiç kimse bunlardan birini sormadı, c.ıoran çıkmadı. 

- · Ati Vahit, dedi doktor, yastığının altından 
buruşuk biı on liralık çıktı, bunu ben mi saklasam. 
sağlık evin .. mi saklatsam?. ~ 

Doktor s1kılarak, kızararak cevap verdi: ~ 
- Çocuğun öldüğü gece o parayı ~en !(oymuş .. 

tutn, nd:..mcağızın on parası olmadığını biliyordum. 
Fakat açılrtc.n veremezdim. iki, üç defa gördüm, çok 
hassas, içli birisi olduğunu anladım. Sizde dunun. 

- F.y, işte böyle doktorum! Anlıyor musun haya. 
t1'! Sen daha gençsin, nelerle karşılaşacaksın: Bebe· 
kiki derken Bebebeküç oldu. 

i 
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YAZAN: AKA GÜNDÜZ 
:.._ Bebek üç mü? 
- Orasln sorma. Yalnız nüfus tez~tcresini filan 

bulamadık. 
- Ben rapor için istemiştim de, kocası portföyün· 

den çıkarını1it •. Fakat adını birden~ire hatırlıyamı
yorum. 

Sağlıkevinin defterine Abdullah kızı Bebeküc:; h:t. 
nım, diye yazdırdı. Ve nüfusunu sonra getireceğine 
imza verdi Ertesi günü doktora tatsu: bir habeı 
verildi: · 

- Bt.beküç hanımı on beş günden fazla alıkoya. 
mayız. 3.dntgen neticesinde verem başlangıcı görül. 
müştür. Ya Haydarpaşaya kaldırın, ya bir sanator. 
yoma. 

- Hele on beş gün yatsın da, sonrasını ben düşü· 
nürüm. 

Bir gün ı;!O.zeteler: "Şüphe yüzünden bebeğini 1:-o· 
ğan babanın mahkemesi yarın., diye yazdılar. Maç· 
kada öldi.ırü.len ihtiyardan, Fatih yangın yerinde bu. 
lunan .kesile baştan sonra bu, en meraklı hadise o1 
du. Çünlcii işjn içinde iki tanınmış doktorla bir oo 
zac~atışmıştı. Her üçü de katilin lehinde şahitlil 

No. 28 
edeceklerdi. Aleyhinde şahadet edecekler de ellidPn 
fazla idi. f{ati! babanın hakiki hüviyeti de anlaş1l. 
mıştı. Adi !:!asan değilmiş. Bir paşanın oğlu im.iş. 
Mirasye:diHkte mahvolmuş. Işsiz güı;süz kalınca; iç· 
kiye vurmu~ Asıl adı canlar yakan Kör Behzatmış. 
M~raklılar bunlara pek o kadar ehemmiyet vcrmı
yorlardı, onlar asıl muhakemenin heyecanlı olacağı
na i:ıakıyorlardı Bu hüviyet işi, yalnız bir kişiyi ca .. 
nevinder ilgilendirmişti: Doktor Ferbadı. 

O "kadar zamandanberi aradığı Behzat, 1şte orada, 
tevkifhanede duruyor. Fakat nedense ayakları ora· 
ya doğru süıüklenemiyor. Gidip gitmemekte gün. 
lerce tereddüt ettikten sonra, doktol" Ali Vahidin 
yardımını isıecii Beraber gittiler. 

Kör Behzat, sakin görünüyordu. Zaytflamış, sa"ka
h uzamış. Tek gözünün derin ışıklarrnda ruhunun 
nasıl bir fırtın& içinde çalkandığı görülüyor. Dok· 
tor Ali Vahidi görünce; durakladı, şaşaladı ve bir
denbire benzi, nevri değişti. Demir parmaklıktan 
elini uzatarak: 

- Elinizi sıkabilir miyim? iyice bilirsiniz ki, e· 
llrn temızdir. 

- Evet. Siz pekAla. Eczacı bey o da iyi. Fakat bU 
doktor beyi tnnunıyorum. Benim masum olduğunıu 
tıe biliyor? lşi bilmiyenin şahadetini kabulde ma
zurum. 

- Işi biliyor. Sen o gece çok perişıındın. Hiçbir 
şeyin farkında değilsin. Yanımdaki açık renk par· 
desülü zat, işte bu doktor beydi. 

Kuyudan gelen bir sesle ve boğulurcasına~ 
- Ben her şeyi biliyordum. Hatta yn.vnımu gaze

teye .ı:ardığımı, bahçenin çukuruna gömdüğümü bi~ 
liyorum. Hayatımda biricik dayandığım, biricik e .. 
şim olan karım, gözlerini açarsa; bebeği sorarsa, 
bebeğin komşularda emzirilmekte olduğunu söyle~ 
meğe karar verdiğimi de biliyorum. 

Bahzat biteviye ve dikkatle Ferhada baktığı bal• 
de. bir türlü hatırlıyamıyordu. Doktor bir aralık pa
pağan hadisesbrl söyliyecek oldu. 

Bu bir gaf ve bütün sefaletlerini hatırlatmak olıv 
ı:ıaktı. '3es çıkarmadı., başka bir zamana bıraktı. Beb• 
zat söylüyordu: 

- Karın:.dan şüphelenmişim! Çocu~um1an ŞÜP~ 
ııelenmişim: Asla! Böyle bir şeyi aklımdan geçir4' 
medim. Geçirseydim, alçaklık etmiş olurdum. 
~ Biz bildiklerimizi söyliyeceğiz. ·' 

(Devamt var) 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olrnıyan memleketler lçln abone 
bedeli müddet surasiyle SO, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli p~indir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuru:ıluk 
pul 11.ftvesl l.ftzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

ihtikarı 
Boğmak İçin 

B aşvekil Refik Saydamın nut. 
r ku, bütün vatandaşlara, har
r bin başındanberi baş kaldırmak gay. 

l'etini gösteren ihtikar tehlikesin. 
den sureti katiyede kurtulacağımı. 

2!ı müjdelmiş bulunmaktadır. 

5 Fakat, bu müjdenin sevinci için-
de, unutmamak mecburiyetinde bu. 

~ lunduğumuz bir vazife vardır: İhti. 
~ karla mücadele edenlere her fırsatta 

Yardımcı olmak! 
l: Eğer vatandaşlar, bu yardımı yap. 
ll ?nayı, kendi Üzerlerine düşmiyen 

hir vazife sayarlarsa, hükumetin ih
~ tikara karşı açtığı mücadeleden 

beklediğimiz neticenin alınabilmesi, 
dirilen ümitlerimizi sarsacak dere. 

• tede güçleşir. 
Bunun içindir ki, eğet' ihtikardan 

ı1 
.. hlr an evvel kurtulmak istiyoı·sak, 

kabul etmek mecburiyetindeyiz ki, 
ı. bilaistisna hepimiz, her yerde, her 

taınan, insafsız birer müfettiş dik
kati göstermek zaruretindeyiz: 

8 
J Bu vazifeyi benimsiyerek başar. 
• dığmuz takdirde, ihtikar, havası bo

taltılan bir hücreye hapsedilmiş ca. 
tıavar gibi, az zamanda, ve kıvrana 
luvrana can \'erecektir. 

ı, 

r 
ı: 

ı. 

ı. 

( 

• l: abancı Propaganda ! 

"TAN,, ı takip edenler, memleket
teki Alman propagandasına karşı u. 
'tun zamandanberi a~mıs bulundu
ğumuz mücadelenin geçirdiii muh. 

telif safhaları kolaylıkla hatırhya
taklardır. 

Biz, bu propagandaya karşı açıl. 

~ası lazım gelen mücadeleden bah
•ettikçe, bize muteriz davranan 
llıeslekdaşlar bile çıkmıştı. Zira on. 
lar, bu görüş ve sezişimizin isabetin. 
den şüphe etmişlerdi. Halbuki, bu. 
tiin, memleketteki Alman propagan 
dası, dikkatleri en zayıf vatandaşla
bn bile derhal gözlerine çarpacak 
derecede a ·ik&r bir haddi buldufi.u . ~ 

1Sindir ki, bütün meslekdaşlarımrz. 
hlzim başladığımız bu mücadele da. 
'tasını benimsemiş bulunmaktadır. 
lar. Bu sayede, çok şükür, bugün, 
bemen bütün vatandaşlarda, kulak
tan kulağa yayılan, radyolar vasıta. 
ıil·le duyurulan haberlere karşı, de
lin bir teyakkuz uyanmıstır. Ve za. 
len, herhangi bir popaga~dayı tesir
•it bırakacak olan en müessir mu
~abil mücadele silahı da, bu teyak
~dur. Bu sayededir ki, uzun miid· 
det sinsi bir faaliyet göstermiş olan 
.\lnıan propagandası, foyasını mey. 
dana vurmu~ bulunmaktadır. Bunun 
1~indir ki, biz, Alman propaganda. 
'•lannın Türkiyede gafilane hare. 
~etler göstermelerini, taliimizin bize 
~tandırdığı mükemmel bir fırsat 
•ayıyol'uz. 

Bundan sonra ise, kendisini gizle
~ek ihtiyacını şiddetle duyacak olan 
~lnıan propagandası, Türkiyede, da. 
~a sin~i ve daha dikkatli bir faali. 
~·et metodu kuracaktır. 

llinaenaleyh, bizim de, bu nokta. 
)a karşı dikkatimizi ve teyakku7.ll
llıtı:,;u ayni derecede arttırmamız la. 
~tııdır. 

l>ropaganda, içine girdiği bünye. 
ıı· •n zayıf taraflarını daima yokhyan 
~tıyan, veya heyeti umumiyesiyJc 
>-ayıf düsmesini bekliyen bir mik. 
~ıırıtur. 

Su mikrobun milli hiinyemizc 
~aPrnak istediği ilk ımvletin he7.ime
e uğratılmasında. hissesine diişen 
"a~ifeyi lnnkı ile basarmıs bulun. 
lrıak, ."TAN., a da n;çiz blr ütihal' 
llal'ı ayırmaktadır! 

TAN 

levyork Tiınes ,, in Moskova muhabiri, bu yazıda, Sovyetler Birliğinin takip ettiği 

siyasetin hedefleri üzerinde duruyor ve bu siyasetin dayandığı esaslan araştırıyor. 

o o o 

Sovyetlerin Dış Siyaseti 
Hangi istikameti Takip 
S ovyet Birliğinin son ha

reketleri bütün dünya
yı, onun siya.setini anlamağa 
yeniden aevketmittir. Alman
ya ile ikinci muahedenin im. 
zasmdanbe11i Sovyet Birliği

nin bütün resmi sesi, radyo
ları, nutukları, matbuatı Al
manyanın sulh taarnızuna mu
zaheret ebniş ve İngiltere ile 
Fransayı harbi uzabnakla it
ham ebnİftir. 

Bu hattı hareket, Rusyanın Al
manyaya tam mi.ızaherete karar 
verdiğini, ve enternasyonal sosya. 
lizmi bir gömlek gibi çıkarıp attı
ğını söyliyenleri, muhik gösteri
yordu. Fakat bir sürü inkişaflar 
bu gömleğin atılmadığını, yalnız 

çıkarıldığını ve Sovyet Birliğinin 
22 inci yıldönümü münasebetiyle 
tekrar giyildiğini ispat etmiştir. 

Evvela kominternin beyanna
mesi nazarı dikkate alınmak ge
rektir. Bu beyanname, bütün yer
yüzündeki kapitalizm esirlerile ve 
halas için çalışan işçilerle bağlı
lıktan bahsediyor ve kapihlizm 
düşmanı olan komintern hakkında 
"Yaşasın komintern,, sözü ile ni. 
hayet buluyordu. Kominternin u. 
mumi katibi Dimitroff, ilk Alman 
paktının imzasından bir müddet 
sonra arka saflarda kalmış ise de 
Stalin ile birlikte Bolshoir tiyat
rosuna giderek tekrar eski ehem
miyetini kazanmıştır. 

Daha sonra kominternin, harp
ten bahseden ve harbi Almanya i
le İngiltere ve Fransa arasında vu. 
kubulan ve dünyaya tahakkümü 
istihdaf eden emperyalistik bir 
harp diye tavsü eden beyyanname 
si intişar etti. Bunun Sovyet halkı 
bakımından manası, Almanyaya 
karşı sempati gösterrnemekti. Çün 
kü harp birbirine rakip olan is.. 
tismarcılar arasında vukubuluyor. 
du. 

Daha sonra Molotof, nutkunu i
radetti. Sovyet Birliğini.ıı bitaraf· 
lığını teyit etti. Dimitroff ta, Ko
mintern gazetesinde bir makale 
yazarak, Almanya ile Fransa. ve 
İngil1.erenin emperyalistik bir 
harp ile meşgul olduğunu anlattı 

Ye Almanyanın ancak Sovyet Bir
liğinden korkarak, onunla bir 
pakt imzaladığını izah etti. 

En nihayet Alınan komünist li
deri Thalmann'ın portresi, mera. 
sim ile dolaştırıldı. Bundan başka 
Rayştag yangınının kahramanı o
lan Dimitroff'un resmi gezdirildi. 
Ve Almanyanın eski düşmanı Lit
vinof ta Kızıl meydanda $talinin 
yanında göriildü. 

Bütün bunlarla beraber Sov
yet Birliği, sul!ı propagan

dasına devam ederek, İngiltere ile 
Fransayı harbin uzamasında:t m~
sul tutmıya ve onlan mütecaviz 
saymıya devam etti. Ve asıl mu. 
amma bu noktadadır. 

Çünkü Sovyetlerin hakiki he
defleri nasıl anlaşılabilirdi? Sov
yet Rusya sulh mu, harp mi isti
yordu? Yoksa cihan ihtilalinin pe
şinde mi? Öyleyse programı ne. 
dir? 

Cevap bulmak için sualleri bu 
şekilde basitleştirmek mümkün. 
dür. 

Fakat, şayet her şeyden önce, 
- birçokları gibi - Sovyet Rus. 
yanın Almanya ile tamamiyle teş.. 
riki mesai ettiği nazariyesi kabul 
edilecek olursa, suallerin cevabmı 
vermek son derece kolaylaşır. 

Ben, bu kanaatte değilim. Fakat 
ben, on iki senedir Sovyet siyase· 
tini Orta A vrupadan tetkik ediyo
rum. Ve onun için bu basit izahın 
kafi olmadığına inanıyorum. Bana 
kalırsa, vaziyetin izahını, son dev
renin tarihinde bulmak mümkün
dür. 

Ediyor? 
Yazan: G. E. R. Gedye 

( "NEVYORK TIMES,, iN MOSKOVA MUHABiRi) 

Dünyanrn, kızıl di!ctatör olmak 
sıfatiyle Stalin hakkındaki telak. 
kisi lüzumundan çok basittir. Sta. 
linin sesi ne derece kuvvetli ve 
kararları ne derece diktatörce o
lursa olsun, bunlar yalr.ız ona ait 
değildir. Hiç olmazsa, komünist 
siyasi bürosunun dokuz azasının 
iştirakini haizdir. Bütün büyük 
kararlar, hatta Stalin tarafından 
düşünülenler, mesela bu siyasi bü
rodan, yani Politb!.lro'dan geçer. 

Alman paktlarının imzasını tas
vip edenler, bu büronun azasıdır
lar. Bunların her biri de Çarlık 
devrinde ve sivil harp esnasında, 
Marksizm ideolojisi uğrunda ha. 
yatlarını tehllkeye koymuı kim
selerdir. Bunların anti Marksist 
Hitlerizrn ile teşriki mesai etmek
te samimi olduklarına inanmak 
mümkün mü? 

Dimitroff'un, Almanyantn Sov
yet Rusyadan korkarak onunla 
anlaştığını söylemesini, daha doğ
ru saymak icap etmez mi? 

Dimitroff'un söylemediği bir 
şey varsa, Sovyetlerin de buna 
benzer bir korku yüzünden paktı 
imzaladıklarıdır. Çunkü Rusya, 
kapitalistlerin birleşerek: ona kar
şı yürümeleri ihtimalini hiçbir 
vakit nazarı dikkatten uzak tut. 
mamaktadır. 

Ruslara göre. İngiltere ile Fran
sanın karşısında bu derece taham-

mül göstermelerinin bütün sebe
bi, Sovyet Rusya ile Almanya a. 
rasında bir harp açarak, ikisini de 
zaafa uğratmaktır. So~etler de 
buna karşı gelmek için uğraşmak-
tadırlar. -

Bugünkü harbin devamı, üç 
muharibi de zaafa uğrat

tığı halde, Sovyet Birliği askeri 
ve iktısadi hazırlığını tamalamak
ta ve mevkiini tarsin etmektedir. 
Sovyet liderleri de, bu vaziyeti 
her şeye tercih ediyorlar. 

O halde sulh propagandası ne· 

den ileri geliyor? Şüphe yok ki, 
bir dereceye kadar Almanyayı 

tatmin için. Fakat Moskovadaki 
nazistlerin anlatışına göre, İngi
lizlerle Fransızların hedefi, AL 
manyada kraliyetçiliği ihya ede
rek, ve Habsburg İmparatorluğu
nu yeniden tesis ederek, naziler 
aleyhinde bir suh y3pmaktır. 

F a k a t Sovyetler, İngil 
terenin, Almanyad:ıki maliyeci 
ve sanayici mahafilin muzahere. 
tiyle askeri bir darbe tertip etme
sinden endişe etmektedirler. Şüp
he yok ki Sovyetler, böyle bir 
sulhten korkarlar ve on.ı karşı ge
lirler. Çünkü böyle lıir sulh, Rus
ya aleyhinde dünyayı toplamağa 

kafi gelir. 
Rusyanın aradığı sulh, ona yük

sek bir ses verecek sulhtür. 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

HANGİSİ DAHA AKiLLi ? 
Tasarruf ve Yerli Mallar Hafta. 

sının ilk gününde, dört çocuğa 
kuru yemişlerden hangisini i<;te
diklerini birer birer sordum: Bil'i 
kuru badem, biri kuru incir, biri 
kuru fındık, dördüncüsü de kuru 
ceviz, diye cevap verdiler. Her bi. 
rine ayrı ayrı sorduğum için hep
sinin tam istediğini doğru söyle. 
miş olduğunda şüphe yoktu ... Son
ra bu çocuklardan hangisinin 
-tabii, yemişin çocukluğa fayda. 
lı olması bakımından- daha akıl. 
lı olduğunu kendi kendime düşün. 
düm: 

Çocukluğa faydalı vitaminler 
cihetinden en akıllısı, şiiphesiz, 
kuru incir istiyenidir. İncir kuru
dukça vitaminlerini kaybetmez. A 
dan 56, B 1 den 35, B 2 den 56 öl. 
çü ... Öteki kuru yemişlerin hiç bi
rinde A Yİtamini zaten hiç bulun. 
madığı gibi başkalarının da. ye
miş kurudukça azaldığı şüphesiz. 
dir. 

Fakat yemişlerin çocuklara fay
dası yalnız vitaminlerle değildir. 
Madenlerin de çocuklara büyiik 
hizmeti var. Hele fosforla kireç 
çocukların kemiklerine mutlaka 
lazım. Bu cihetten, o iki madde. 
nin yalnız miktarlarını bilmek ye
tişmez. Aralarındaki nisbet bire 
ne kadar yakınsa çocuklar için en 
iyi kuru yemiş odur. Bu bakımdan 
gene kuru incir en üstiin geliyor, 
nisbet 1,32. Kuru fındık 0,66, ku. 
ru badem 0,54, kuru ceviz sadece 
0,11 nishetleriyle kuru incirin ar
kasında kalırl~r. 

Çelik madeni bakımından en 
üstlin kuru fındık gelir. Hem de 
yanında manganezle birlikte.. ö. 
tekiler geride. Fakat incir ağacı 
kükiirtlendikten sonra yemişl<'ri 
kurutulmuşsa o vakit ondaki çelik 
fındıktan daha fazladır. Ancak 
kul'U incirini yediğimiz ağacın 
bahçesini bilemediğimiz gibi Laten 
kükürtlenmiş ağacın yemişinde 
manganez kalmaz... Çocuklara lü
zumlu manyezyom madeni bala. 

mından en iyisi kuru badem ... Bu
na karşılık kuru cevizde bulunan 
'fe çocuğun zekasına yarıyacak 
iyot madeni ötekilerin hiç bi
rinde bulunmaz. 

Çocuklara, tabii, bol bol kalori 
lazım. Çocuğun yalnız yaşaması 
bile fazla kalori ister. On<lan baş
ka kalori arttıracak ta biiyiiye. 
cek ... En çok kalori verecek kuru 
yemiş kuru fındık. Ondan sonra 
sırayla kuru incir, kuru ceyiz, en 
sonra kuru badem. 

Fakat çocukların en ziyade al • 
bümin kalorisine ihtivacı var: Bu 
bakımdan en başta kurn badem. 
Sonra kuru fındıkla kutu ceviz 
ayni derecede, kuru incir bunlar. 
dan sonra gelir. 

Bir de mevsimi dfü~iinmeli. Bu 
soğuk haYalarda ısınmak ic;in yağ 
kalorisine liizum var. Bunlar en 
başta kuru fındık, sonra kuru ce
viz, kuru badem, en s"nra kuru in
cir. 

Çocuk 3einde duramaz; oyna. 
mak, sıçramak ister. Hareketi için 
şeker kalorisine lüzum vat: Bu ri. 
betten tabii en başta kuru incir, 
sonra !'ırayla kuru Iındık, kuru ce
viz, en sonda kuru badem ... 

Kuru yemişlerin hassalarını 
böyle her cihetten ayn ayn muka. 
yese ederken insan kendi aklını 
şaşırır. Zaten çocuğun büyiimesi 
için, koşup oynaması, hu mevsim. 
de ısınması için ayrı ayrı yemiş 
:yedirmek elbette mümkiin ola. 
maz. 
Şu halde, çocuklar birer birer 

hangi yemislerden isterlerse iste
sinler, en doğrusu her yemişten a
hp hepsini bir arada ye-dirmektir. 
Vakıa o zaman kuru cevizin çocuk 
kanına vereceği ekşilik insanı bi
raz düşündiirürse öteki yemişle
rin hepsi alkalen olduğundan hep
!iiİ bil' araya gelince hiribirlerini 
karşıladıktan başka alkalen dere
cesi üste gelir. 

En akıllı çocuk kuru yemişl~rin 
hepsinden bir arada yiyen çocuk
tur. 

Sovyetlerin yabancı komünist 
partilerile sulh . propagandasına 
devam etmekten bir maksadı da, 
lngiltere ve Fransadaki kütleler 
ve hükumetler arasında husumeti 
beslemek ve bu suretle bu hüku
metleri düşürmektir. 

Sovyetlerin faşistlere karşı de. 
mokrasilerle berabe:;,- bir cephe 
kurmak istedikleri belliydi. Fakat 
Sovyetlerin 1938 de yapılan Mı.i
nih anlaşması üzerine demokrasi
lerden ümidi kest~lcri şüphe gö
türmez. 

Bugün Fransız gazetelerinin 
Sovyetlere karşı kullandıkları li
san, unutulmuştur. Fakat o zaman 
Fransız gazeteleri, Litvınofıı harp 
çilikle itham ediyorlardı. Mister 
Chamberlain ile Daladier. Sovyet 
Rusyayı iterek Mı.inih anlaşması. 

nı yapmışlar, fakat Litvinof'un 
Cenevreden hareketi üzerine, 
Chamberlain ile Daladier'nin a. 
leyhinde onun tarafından ilham 
olunduğu sanılan şiddetli bir ma
kale intişar etmişti. 

Herkesin bildiği bir şey Litvi
nofun İngiltereye karşı köpüre
rek Moskovaya döndüğü idi. Hat
ta Litvinofun eline fırsat düşmiiş 
olsaydı, muhakkak ki o, Almanya 
ile anlaşırdı. Hatta Moskovadaki 
bazı müşahitlere göre, Litvinofun 
çekilmesine sebep, Almanya ile 
anlaşmağa muhalif olı;ıası değil, 
bilakis 1939 senesinin ba~langıç. 
larında Almanya ile anlaşmak si. 
yasetinin kabul olunmamasıydı. 

S imdi asıl mesaley~ gelelim: 
Sovyet Birliği bir dı.inya 

ihtilali mi yapmak istiyor? 
Buna hem evet, hem hayır, di

ye cevap vermek mümkündür. 
Sovyet liderleri Troçkinin "daimi 

ihtilal,, nazariyesi ile sosyalizmin 
yalnız bir memlekette yaşıyamı
yacağı nazariyesini kabul etme
mişlerdir. Bilakis Sov-;et liderleri 
sosyalizmin Sovyet Birliğinde ya. 
şıyacağmı, yalnız kendilerini taar. 
ruzdan korumak lazım geldiğini 

söylüyorlar. Fakat kendileri 
Marksisttirler ve daima öylP- ka
lacaklardır. 

Bunlara göre, kapitalizm kendi. 
ni imha edecek ve Kar! 1\Tarks'ın 
dediği gibi, bütün dünya işçileri 
birleşeceklerdir. Kati bir hakikat, 
harptenberi komünist propagan
dasının Almanya içinde kuvvet
lendiğidir. 

Sovyet Birliği, Hitler, Cham
berlain ve Daladier rejimlerinin 
daha az itimatsızlıkla karşılana

cak bir rejime mevkiini bırakma
sını ister. Fakat ihtilfıl ile mühim 
bir değişikliğe uğramağa müsait 
olan memleketin Almanyn olduğu 
muhakkaktır. 

Bana öyle geliyor ki, Politburo 
çok uyanık davranmayı icap etti
ren mühim bir yol tutmaktadll'. 
Ve bu yolun birçok tehlikeleri var 
dır. Onun için yıpratıcı harbin de. 
vamı gerektir. Sonra Almanyanın 
harp ile meşgul olduğu sırada. ele 
geçmesi icap eden karakolları al. 
mak, ayni zamanda Almanyayı 

harbe devama teşvik ederek tat
min etmek, fakat Almanyamn za
fer kazanmasına imkan verme
mektir. 

Bunun için sulh konferar.sı top
landığı zaman, Rusya sulh konfe
ransında kendisine en önemh 
mevkii temin etmek ve milletle. 
rin, bilhassa Almanya, Polonya, 
Çekoslovakya ve Hindistanın hür
riyeti için uğraşacaktır. 

Rusya bitaraflığını korumağa 

devam edecektir. Fakat bunun da 
birtakım şartları vardır. Şayet, 1. 
talya ile Japonya, İngiltere ve 
Fransa lehinde harbe girecek olur 
larsa, bu hareket Rusya:ıın Al
manya lehinde harbe girmesine 
sebep olabilir ve o takdirde Rus· 

5 

(#1\l!'mi!m 
Tevfik Fikret °' 
Ve Gençlik •ta. 12

• 
3 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Universite gençleri Tevfik Fik. 
retin doğum gününü tesit 

için bir ihtifal hazırlıyorlarmış ... Ye
ni Adam,, Mecmuası son çıkaracağı 
mecmuayı Te·~iik Fikretc hasret. 
miş. 

Son günlerde Türkiyenin en bü
~iik şairlerinden birine, gazete sU. 
tunlarında yapılan hakareti ?re, 
nankörlüklere, ileri gençliğin bu ne 
yüksek, bu ne ümit verici bir ceva. 
hıdır. 

Tc\ fik Fikl'etin eserlerini yakma. 
yı, Fikreti edebiyat tarihinden kov
mayı teklif eden zihniyetin, hangi 
miirtcci temellere dayandığını bili
yoruz. İnkılabı hala hazmetmiyen 
bir 'kütlenin, inkılap liderlerine, in
kılap prensiplerine açık açık yapa. 
mıyacakları hücumu, Fiktette sez. 
dikleri inkılapçı değil e bile ileri 
görüşlere, Fikretin insaniyctçiliğine, 
Fikretin metafizik dünyadan ayn• 
lıp, insanların gözlerine rimel çe. 
ken medrese felsefesinden sıyrılıp, 

eşyayı ve diinyayı positi\'İst bir gö. 
riişle gören felsefesine ~atıyorlar. 

Ve zannediyorlar ki, bu ne dyat ile 
Fikreti edebiyat tarihinden koğa. 
cak, münevver kiitlc üzerinde Fik
rctin ileri tekniğe. ve yiiksek, insani 
bir cemiyete karşı duyduğu hasreti, 
adi bir kozmopolitliğe indirecek, bu 
suretle de inkılabın temellerini sar. 
sacaklar. 

Fikret üzerine açılan münakaşa, 

yalnız onun edebi şahsiyeti üzerin. 
de cereyan etse idi, dava sadece e. 
debi bir miinakaşa hudutlarından 

ilel'i geçemezdi. Fakat Fikretin mil
liyetsiliği, Fikretin in aniyctçiliği, 
Fikretin oğlu, Fikretin itikadı ve iç.. 
tihadı işin içine girince, Fjkretin e.. 
scrlerini yakmak istiyen zihniyetin, 
vurmak istediği hedef gözüktü, ve 
inkıJaba, ileri görüşlere karşı çeki. 
len oka Te\'fik Fikret hedef oldu. 

Dava, inkıJôbı haznıetmiyenlerle, 

inkılabı miidaf aa edenJerin davası
dır. GençJik, bu davada ileri cep. 
heyi tutmakla, yalnız Fikrete gÖS

terdikleri. kadirşinaslığı, Fikrete 
duydukları sempatiyi değil, inkıla. 

hın bekçilel'i olduklarını da ispat e
diyol'lar. Kendilerini samimivetle . ' 
hararetle tebrik etmek bizim için §e-
refü bir vazifedir. 

* Okuyucularıma teıekkUr: 

Tana yazı yazmadığım günlerde b'enf te
lefonla arayan, ve mektup gönderen oku
yuculanrnın, bana karşı gösterdikleri al!
kadan çok mlı"l.ehassis oldum. Hepsine 
ayrı ayrı cevap yazmağa vaktim olmadığı 
için, burada ifadeye çıılı:ıtığım teşekkürle
rimi kabul etmelerini rica ederim. 

İki Kazada iki 
Kişi Öldü 

Çanakkale, (TAN) - Ortaköyden 
Geliboluya gitmekte olan şoför M'Js
tafanın idaresindeki kamyon, Gelin
çay köprüsü civarında devrilmiş, bir 
yolcu ölmüş, iki yolcu ve ~oför ağır, 
bir kişi de hafif surette yaralanmış.. 
hr. * Çıplak köyünden Ahmet kızı 
85 yaşında Fatma Akın, koyden ge. 
çen 63 numaralı ve Mehmet Kara
kaşın idaresindeki otomobil altında 
kalmış, ağır surette yaralanmıştır. 

Şoförün. kazayı kimsenin görme
mesinden bilistifade Fatma Akım o
tomobiline alıp Tevfiğin evinde sak
ladığı iddia olunuyor. Fatma orada 
ölmüştür. Şoför tutulmuştur. 

Erzincanda Hastane Yapılacak 
Erzincan, (TAN) - Sıhhiye Ve

kili Doktor HulCısi Alataş burada 
bulunurken, Erzincanda yüz yataklı 
ve muvazenei umumiyeden idare e
dilecek bir hastahane inşası için 80-
100 bin lira sarfı düşünüldüğünü, 

yakında bu hastahane için fiiliyata 
geçileceğini söylemiştir. 

ya, Almanyayı Sovyctleştirmek ıs. 
ter. 

Sonra müttefiklerin Almanya
da kraliyetçi bir rejim vücude ge. 
tirmek istemeleri 1e Rusyanın Al. 
manyayı istilaya kalkmasına V!'"'i
le teşkil eder. 

Bugün Sovyet Rusya hala harp 
haricinde bulunmakla beraber, 
harbin mukadderatını tayin ede
ceğini hisst:trnektedir. 
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SABAH, öG LE, AKŞA .~ 

her yemekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi muntazaman fırçalayıruz. 

t1 :~, .:'I· ·~ ~ •' •ı.. . 

ve bütün ağrılanru derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

"'"'"~_ ............ ,..~. ' • . .,,. ... - ' . .. . ~ . '"'" ("- . ' .. _ •, 

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

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası para biriktirenlere 

her yıl kur'a ile 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Para biriktirirken zengin olabilirsiniz. 
Keşideler 1 Eyllı 1 1 Ririncikanun. 1 Mart, 1 Hazir1n tarihle. 

rmdedir. 

İkramiyelerin listesi : 

4 Tane 1000 Lira 
4 

" 500 
" 4 " 250 
" 40 " 100 
" 100 " 

50 
" 120 " 40 
" 160 " 

20 
" 

Kur'aya ancak 50 lira binıttırmiş olanlar girebilir. Hesaplannda. 
ki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmiyenler iltxamiyelerL 
ni % 20 fazlasiyle alırlar. 

TÜRKİYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 

TAN 

AN 1 TESiR 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA, SOGUK 
AL G 1 N L 1 G 1, K 1 R 1 K L 1 K 

ve bütün ağrllarını derhal keser 
Lüzumunda gilnde 3 kqe alınabilir. 

TÜRKİYE CÜMHURIYET MERKEZ 
9 BiRiNCi KANUN 1939 

BANKASI 
VAZiYETi 

AK T 1 ~ 
KASA; 

ALT. SAFi. KLG. 15.500.302 
BANKNOT 
UFAKLIK 

flahildeki Mnhnhirler. 
Altın Saf:! Kllol?l"ıım 673.111 

'T'Ork Hrası 

Rariçteki Muhahfrle1'! 
ı\ltın~ Saff kiloın-am 9.999.746 

~ Thna tahvill kabn serbest 
-f15vfzjer 

rıi~er dBvlzler ve borclu kllrlng 
"11kiyele:ri 

'lazlne Tah .. illeri: 

21.802.414.34 
20.572.923.-

1.629.712.36 

953.816.81 

617.415.09 

14.065.442.21 

51.016.fü'i 

9.76!l.456. 14 

r:>eruhde edilen evrakJ nakdiye l 58.743.563.-
1rın•eıtııtı 

Kııntıntın 9 • 8 '"ef mııırM"1f'rf
.,e tevffkan hazine tarafından 
.. Ak! tf'dlv11t 17 M7 Rlt6.-

"fCART SENEDAT 2 Oll.1-ill4.41S B:'i 

ı<:111ham ve TA.hvflAt Cfi7dnnı 

(Deruhte edfle.n evt"ıılo nak 
~ - (d!1'enlrı kan;ıltlh "Plııhıım ve 

T11hv1lftt '1tih11rt kıvmetle~ 
!J - Serbest esham ve tahvllA' _ 

\vansTar: 
tfazineye ktn vAdelf ııvans 

"-ltın ve Dl5viz Ozerine 
"ahviMt fizerine 

HissedaT1ar. 

\ıtuhtelif: 

50 !i2R !l~4 .97 

7 .561.196.53 --
4.836.000.-

H.017.51! 
7.SO:l.722.-

·-

Lira 

44.003.049.70 

1.571.231.90 

23.885.fl14.90 

141.440.897.-

208.604.418.85 

58.089.761.50 

12.G58. 73ll.5G 

4.500.000.-

18.420.268.15 

PASiF. 
Sermaye: 

ihtiyat Ak~ed: 

Adt ve fevkallde 
Rususf 

Tedavüldeki Banknotlar. 

n~n1hdl!! t!<!Rf!n ~kl mıkd!ye 
R::ıııunun ~ - 8 !net m:ınnl"lM"lne 
tevfikan hazine tarafından vAld 

4 .217.134.25 
6.000.000.-

158.748.563.-

tediyat 17.307.666. 

T"lı"nıhı'le edilen evralc nakdiye 
·<ıldyesl 141.440.897.-

ll'.ıımlılh tıımımetı ı1h1'1 elı'1'111r 

Obeten tedavOle ırazedltn 
Re~kont mıılrııhtU UAveten teda 
"aı:ed. 

Tftrk LITa~ MrvduatJ: 
Oiivlz Taahhüdatı: 

/l.1hnıt tahvflf lı:abn dffvf.,l@'T' 
l"\ii!'f' dffv1zler ve alacaklı kllrin, 
oııkl•l"lm 

Muhtelif: 

17 .000.000. 

139 ocıcı.ooo. 

2.570.29 

46.(\83.379.05 

LiTa 
15.000.000.-

10.217 .13-1.25 

297.Hn.AO"r.-

33.807.267.73 

46.oafi.949.34 

110.625.033.24 

Yektln 1 513.17d.28l.56 Velı:li" l'll!U 7r..:?8l..56 

1 I emmuz 1938 tarihinden itibaren: lakonto 
haddi % 4. a.ltın üzerıne avanı % 3. 

TURK TiCARET BANKASI A. S. 
KURULUS TARİHi: 1919 

Tamam en Yatırılmış Sermayesi: T. L. 2. 20 O. O O O 

Merkezi: ANKARA 
Dahilde ve haric.;te muhabirleri vardır. Her nevi Banka muameleleri. 

Her avın birinde faizleri ödenen kuponlu vadeli mevduat. 
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__ 
Nafıa Vekaletinden: 

,! _______ _ 
iHTiRA ILANI 

"Müstevi ıskara He teshin U

-;ulü.. hakkında alınmış olan 
10.1.1936 rıünlü ve 2055 sayılı 
ihtira beratı bu defa ınevkh 
fiile konmak üzere ahare dev-

~ .··• ,...,· ... 

:~: 
.~t; 

'l 

İstanbul İkinci İflas Mem nrlu
iundan: 

• Taksimde oturmakta ve İstanbul
da Mahmutpaşa üst başında 39/ 41 
No: da Manifaturacılıkla iştigal e
den İbrahim Etemin mahkemece 
24/11/ 939 tarihinde iflasına karar 
verilmiştir. 

' Müflisin mevcudüna nazaran tas
fiyenin adi şekilde yapılması karar. 
laşmış olduğundan: 

1 1 - Müfliste alacaa-ı olanlarrn ve 
istihkak iddiasında bulunanların 
alacaklarını ve istihkaklarını ilan
dan bir ay içinde İstanbul İkinci İf
las Dairesine gelerek kaydettirme-
leri ve delillerini (senet ve defter 
hulasalan vesair) asıl veya musad. 

' dak suretlerini tevdi eylemeleri. 
1 2 - Hilafına hareket cezai mes

uliyeti müstelzim olmak üzere Müf
lisin borçlularının ayni müddet için
de kendilerini ve borçlarını bildir
ıneleri. 

: 3 - Müflisin mallarını her ne sı
fatla olursa olsun ellerinde bulun. 
duranların o mallar üzerindeki hak
ları mahfuz kalmak sartiyle bunları 
ayni müddet içinde daire emrine 
tevdi etmeleri ve etmezlerse mak
bul mazeretleri bulunmadıkça ce
zai mesulivete uğrıyacakları ve rüc
han haklarından mahrum kalacak. 
'an. 

22/ 121939 Cuma .ııünü saat 14 te 
alacaklılar ilk toplanmava gelmeleri 
ve Müflis ile müsterek Borçlu olan
lar ve kPfillerinin ve borcunun te
keffül eden sair kimselerin foplan. 
'Tiada bulunmıv~ ı-,.,ı,ıan olduğu illn 
olunur. (22637) 

9-11-939 Cumartesi günU <ıaat U de yapı lacajtı ilan edilmiş olan 10 adet yol silin
dirinin pazarlığı görülen ltlzum üzedne oşağıdaki şartlar dairesindtı 20-12-939 
Çarşamba günü saat 11 e talik edilmiştir. Pazarlık Ankarada Nafia V;:ıkaletl bina
sı İçinde malzeme müdürlüğiı odasmda toplanan malzl!!me eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. !stanbulda gümıii,klü ve montajlı olarak tamamen buh.ırlı yahut ta
mamen mazoUu veyahut kısmen buharlı kısmen mazotlu olarak teslim şortile mu
hammen bedeli alM ve yedeklerile beraber buharlı silindirin beher! 11500 ve yine 
alat ve yedeklerile beraber mazotlu silin dirin beheri 8250 lira olup t:ıhii olan sevk 
yollarmın bilAhare görülecek lüzum üzeri ne değistirilmesinden fuiltevellit masraf 
farkları Vekalete aittir. 

'"Üferd veya icar edileceğin- KA YTP Kız Mualiim mrktebi 
den talio olanlann Galatada. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 425 kuru~ bedelle malzeme müdilrmıundeo alı-
11abilir. 

Muvakkat ternina. 

İsteklilerin buharlı veya mazotlu olarak teklif edeceği silindirlerin tutar bedeli
ne nazaran 2490 No.lu kanunun 16 ıncı maddesine göre olacaktır. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte aynJ giln 
saat 11 de mezkür komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. (6341) (10247) 

: Devlet .OemiryoUan ve Unianlari. iŞletme U. idaresi ilarilar·ı 
Devlet Hava yollarl.lllll gidis • dönüş bl Jetlerini hA.rnil o]up, tayyarelerin m\ttat 

seferlerini yapamamak mecburiyetinde ka lrnalan sebebile dönüşte ta.yyarf'den w.ı~ 
fade edemeyen yolcuların ekspros trenlerinde evvelden ver tutma ücretinden m:\
da mun:ı:ıım bir ücret ödemeksizin dönüş seyyahatlerini Devlet Deıniryolları ile bi
rlnc1 mevkide yapmalarına imklın "eren bir tarife ihdas edilmi5tir. 

1-1-940 tar!hhlde mre'iyete gll'ecek olan bu tarife hakkında fı:ı:lı ta~silat al-
mak icin jstasvonlara müracaat edilmesi. (10321) (6350) 

İkttsat Hanında Robert ;i'erri'. ana muallim kısmından 1339 ders 
"e müracıuı.tları ilAn n1unu"'. senesinde aldığım sahadetnam,.yi 

'-••••••••••••-' kaybettim. Yenisini alarağ!mdan 
hilkmü yoktur. Nudye Gökışık 

Balıkesir Ortaokullar Satınalma Komisyonu Başkanhğmdan: 
Talıml., 

Clnsl Azı ÇoOu bedeli Muvakkat temlrıatı Ekılltmeıı l n şekil 

Lira 

Taklm elbise 350 400 680{) 1510 Kopalı z:ırf 

Balıkesir orta olrullannın ihtiyacı olan yukarda yazılı tıık lm elblııe nrı b,.ş C?ilrı 

müddetle ~kılltmeyıı çıkarılmı$tır. İhaleısl 22 Kinunuevvel l!l39 ı:umıı ıUnU saat on 
beşte Balıkesir maarif müdürH\itü odHın da yapılııcnktır. 24110 nıımarıılı ":aııuıııın 

tarifatına uygun olarak naurlanacalç teminat ve tek lin!!ri lıfı vl mekturılar ih~ı,., "Ü

nünde nihayet saat 14 de kadar "om1ııvon baskanlığına \'erllmi~ bu l unı:ır::ı ':tır S:-lrt

name ve numunelerin her Sün (;ğretmen okulunda görülebileceği ilan olunur 
(10] 33) 
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Usl-r&te itı1:t1 
1to1Ctl'OL 
Wıı:./ci11''-''"'' .. 

Yeni FUNGSAAM-KAIPFOll amoul-

ıarının 11U1<se1< zlJ1a verimi ve uzun 

ömarıerı ıcın bir ıemlnattır. · 

BOU-Rlfl -8 ifi fi Df R LE ff i.STANBUL ANKARA iZMiR 

CiHAN 

Her Keşidede olduğu gibi Milli 
Piyangonun İkinci keşidesinin 

en büyük ikramiyesi olan 

100.000 Lirayı 
Tepebaşmda Fahri Bey Apartı
manında Bayan V ARV ARAya 

kazandırdı ve 

PARASINI TAMAMEN 
VERDİ. 

Zengin Gişa, Herkesi 
Zengin Eder. 

Gayet Bol ikram.iyeli olan 

PALAS 

Ydbaşı biletleri gelmiştir. En büyük ikramiyesi 
600.000 Liradır. 

Adrese Dikkat : Beyoğlu İstiklal caddesi <Fransız 
Tiyatrosu yanında) No. 138 

KAŞELERi 
··•o\ş, DİŞ ağrılannı, ROMATİZMA 

sancılarını, SİNİR rahatsızlıklarını 
DERHAL geçirir. 
GRİP, NEZLE ve SOÖUK 

ALGINLIÖINA karşı müessir ilaçtır. 
İcabında günde 1 - 3 kaşe alınır. 

Her eczanede bulunur. 
Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatmı haizdir. 

ANKARA Bütün Odalarda 

Sıcak ve Soğuk Su - Telefon • 
Kalorifer 

Dünyanın en meşhur şekercisi, şimdi de dünyanın 
en nefis tatlılarını çıkarıyor. 

ALİ MUHiDDiN HACI BEKİR 
Merkezi: Bahçekaoı, Subeleri: Beyoelu. Karaköv. Kadrköy. 

SARAY BAKLAVASI, ŞAM BAKLAVASI, 
DİLBER DUDAGI, BÜLBÜL YUVASI, 
HALİS ŞEKERDEN TAHAN HELVASI 

--..ıııt ........................................ , .. 
Devlet Denizyolları l·şletmesi 

Umum Müdürlüqü İICinları 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lutfü DÖRDÜNCO, Gazetecilik ve 
Neşriyat T L. Ş. Basıldığı yer: T A N Matbaası 

Banyolu ve Banyosuz Odalar 
ve her türlü modern Konfor 

Otelin geniş ve temiz lokantası 

TURANCI OSMAN SENCEB 
tarafından idare edilmektedir. 

PATI KULLANINIZ 
Her türlü, yanıkları, kan çıbanlarını, meme iltiha~ 

Iarını ve çatlakları, koltukaltı çıbanlarını, dolama, ak
neler, ergenlikler, traş yaralarımı çocukların ve büyük· 

l 
lerin her türlü d~ri iltihaplarını en erken ve en emin 
tedavi eder. V 1 R O Z A mikropların yaşamasına 
mani olur. 

• 

Açılacağını haber alıp sabırsızlıkla beklediğiniz mağaza 

BUGÜN A .ÇILDI 
Yünlü ve İpekli kumaşlar, Çorap. Çanta, çamaşır ve Avrupadan 
sureti mahsusada getirilmiş Self ix fabrikasının model elbiseler ve 

Bluzlarını 

Bugünden itibaren C. K. M. de bulabilirsiniz. 
ADRES: Galatasaray 261 No. eski Piyango Müdüriyeti binası 

~----••••• Telefon : 49394·-------..-ı: 

Eskişehir Hava Kurumundan : 
1940 senesi kurban bayramında toplanacak kurban deri ve bağırııııklann1n fhll" 

lesi 15-1-940 tarihinde Hava Kurumu EskiSehir şubesinde saat 14 de yapılacağııl" 
dan taliplerin şartnameyi görmek için İstanbul ve Eskiııehir Hava Kurum tına ırıU: 
racaatlan ve ihale gününde Eskişehir Ha va Kurumunda bulunmaları nan ° 
lunur. (10323) 


