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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN'ın yeni kitap serilerini almak için bu kuponu 

saklayınız. On beş kuponla ancak bir seri kitap ala
bilirsiniz. 

15 kupon ~etfrene bir seri kitap %50 kuruşa verilir. 

FinlandalılarŞimalde Fiyat Ihtikirına Karşı 
Salla'yı Geri Aldılar Şiddetli Tedbirler 

Ruslar A ğzr Ağır Ilerliyorlar Alınması- Bekleniyor 
Petsamo'da 2 Gündür Çok 
Çetin Çarpışmalar Oluyor 

Ticaret VekCileti de Miktarı Azalan Maddelerin 
Kolayca ithalini Temin için Yeni Kararlar Veriyor 

Depo Edilmiş 1 -

Fin clonanmaıtna meruup bir tahtelbahir ve bir mıonitor (Monitorlar 3,500 tonluktur) 

IHTiKARIN 
Önüne Geçmek 

için Alınacak 
Tedbirler 

Yazan : M. Zekeriya 'SERTEL 

Finler Petsamo'da 
Nikel Madenlerini 

Berhava Ettiler 
Salla Üzerine Yeni Rus Kıtaları Yürüyor 

Londra 15 ( Hususi) - Finlanda harbi, henüz kati bir safhaya 
' ' 

girmemittir. Sovyetlerin Finla.ndanm dar ıahaımda ilerlemeleri 

Mallar Fazla 
---O-

Çuval Fiyatları da 

Birdenbire Fırladı 
Memlek e timiz, son Avrupa 

hadiselerinin tamamile dı,ında 
kaldığı halde ve b irçok ithalat 

maddelerinin 5 - 6 aylık ihtiya 

cımıza yetİfecek k a dar stoku 

m evcut olmasına rağmen, bütün 

ithala t maddeleri üzerin de fiyat . 
yiikselitleri o lmuttur. Yükselit-

ler devam etmekte ve elden ele 

geçirilen birçok madde lerin pi
yasalarında yüzde yüze kadar 

tereffü olmaktadır. 

Milli Şefin memleket içindeki •eyahatlerinclen bir İntilia 

SEF ERZINCANDA 
1 

lnönü, Erzurumdaki . 
Tetkiklerinden Çok 
Memnun Dönüyor 

I• stanbulda her türlü e§Ya üze. 
rinde birdenbire bir fiyat 

7fikselmesine §llhit oluyoruz. Bu 
yükselme ithalat eşyasıııda görül. 
düğü gibi, memleket içinde çıkan ve 
bol miktarda mevcut olan gıda mad
deleri üzerinde de müşahede ediL 
1nektedir. Dün on kuruşa aldığmıız 
~a bugün on beş yirmi kuru~ 
öd.emek mecburiyetinde kalıyoruz, 
1azla olarak ta satıcı tarafından şu 
ihtarla karşılaşıyoruz: 

yüzünden henüz t e la fi edilmiyecek bir vaziyet hasıl olma.mıttır. 
Buradaki Salla m e vkii ıon günlerde birkaç d e fa el değittirınit
tir. Geçen muharebeye de İftirak eden General Valeni bugün be
yanatta buhmarak Finla.ndada kıt harbinin devam ettiğini ve 

harbin wnulduğundan daha çok iyi neticele r verdiğini ıöylemittir. 

Hükumetin bu yükselişleri önle. 
mek için süratle alacağı tedbidere 
}ntizar cdilm~tedir. Bu tedbirlerin 
iht fkan durdurmak için çok isabetli 
olacağına şüphe yoktur. Ancak ka. 
nuni tedbirlerden başka iktısadi 
tedbirlerle de bu işin önlenmesine 
imkan görülmekte olduğu için, Ti. 
caret Vekaleti, birçok ithalat mad. , 
delerinin getirtilmesi ve p!yasalann 
genişletilmesi için Merkez Banka. 
sından akreditif açmayı düşünmüş. 
tür.Çuval, kahve, teneke, demir maL 
zeme, ağır deri, kösele, boya, kimya 
maddeleri, tıbbi malzeme, muhtelif 
ilaçlar, asitler, kauçuk, makine ye. 
dek aksamı, kalay, bakır, saç ve tel 
gibi miktan azalmış mlddP.lcrin İn. 
giltere, Fransa, Amerika ve İtalya. 
dan getirtilmesi için etüt]er yapıl. 

Türk işe 
Matbaası 

Araştırıldı 

1 En Şimalde Sovyet kuvvetlerinin maktadır. Bu maddeler gelinceye ka. 

P t !yavaş yavaş ilerledikleri bildiriliyor. dar mevcudun da fiyat ihtikarına 
O S Petsamo nikelleri hala da yanmakta- mani olmak için en şiddetli tedbir. 

Erzurum, 15 ( A .A.) - D ün j kilde cemiyete ifade buyurmuşlardır: 
gece saat 21 de Reisicüm hur ls- "Erzunımu ziyaretimden, burada. 
met l nönü tereflerine Umu mi ki tetkiklerimden memnun oldum. 

M ··r · lik k v d b" k b l Kanunuevvel ortasında buraya gel. 
u ettış onagın a ır a u k b · · · h et ekt·g-· hır· 

- Bu son alışınızdır, bir daha bu 
tnalı bulamıyacaksınrz. Bu kanaat 
\'e bu şüahi propaganda tüccarı stok 
tnal mevcudünün bir kısmını sakla
rnıya, elindeki malı ihtiyatlı kullan. 
.tnıya, ve fiyatlan yıikseltmiye sev
ketrnektedir. 

Bu fiyat yükselişinin bugün için 
tabii telakki edilebilecek hir onlr ı:.e. 
bepleri vardır: 

Propaganda Evrakının 

Bu Matbaada Basıldı<lı 

T esbit Edildi 
Zabıta, şehrimizde almanca olarak 

intişar etmekte olan Türkişe Post ga 
zetesi idarehanesinde ani bir araştır. 
ma yapmıs ve bircok v~;ıilc Plıiı> "'t
miştir. 

1 - Harp halinde bulunan, ve ' 
bütün dünyaya mal yetiştiren büyük 
sanayi memleketlerinde büt'lin sa
Jıayi harp ihtiyaçlarına göre orga. 
lrlze edilmiştir. İşçilerin ve çiftçile
rin çoğu silah altına alınmıştır. Bi-
naenaleyh bu memleketlerde istih. Okuvnl'11fanm17. h:ıhrlrv:ıl';ıkl ;ır_ 
sal azalmış, maliyet fiyatı yüksel. dır: 
iniş, ihraç kabiliveti a;ı: rnk f>Pkte- Alman ·propagandasının Türkiye. 
Ye uğramıştır. deki faaliyeti etrafında yaptığımız 

2 - Harp yollan serbestçe müna. neşriyatta, şehrimizdeki Alman is. 
kaleye imkan bırakmıyacak tehlikeli tihbarat bürosuna ait propaganda 
bir hale getirmiştir.Bu yüzden beynel kağıtlarının ve bu arada rusça Prav
l'rıilel ticaret normal scyrinı kaybet- da gazetesinden türkçeye tercüme 
tniştir. Hı••içten getirilen eşyanın bir ettirilen makalelerin Tiirkişe Post 
kısmı ya hiç gelemez olmuş, ya ihti- matbaasında basıldığını bildirmiştik. 
Yaca cevap veremiyecek kadar az Zabıtanın bu gazete idarehanesin. 
getirmek mecburiyeti hasıl olmuş. de yaptığı araştırma n~ticesinde de, 
tur. Pravdanın gazetemiz aleyhindeki 

3 - Evvelce ticari münasebetler. makalesini havi olan nüshası ile Sov. 
de bulunduğumuz devletlerle olan yet başvekili Molotofun nutku, ve 
temasımız eski ehemmıyetini kaybet- Almanların beyaz kitabı ele geçiril. 
:tniş, bunun yerine yeni pazarlar ve miştir. Türkişe Post gazetesi mensup 
)'eni membalar temini mecburiyeti lan, mahut broşürü kendi matbaa. 
başgöstermiştir. Bu da ticaret haya larında bastıklannı itiraf etmişler. 

(Sonu; Sa: .,.@fi Sü: 3), °""", (Sonu; S a: 6; Sü: 3) 
1 A 

dır. İnfilak uzak yerlerden duyul- lerin alınacağı bildirilmt-ktedir. 
muştur. 2000 Finin burada ricatleri 

Ticaret mıntaka müdürlüğii, ka. 
kesildiği bildiriliyor. Fakat bunlann ğıt ihtikarının devam etmekte oldu-
araziyi çok iyi tanıdıkları ve onun ğunu nazarı dikkate alarak diin k5. 
için burada bir müddet sebat ede-

ğıt tüccarlarını toplantıya davet et. cekleri tahmin olunuyor. 
miştir. Fakat tüccarlann ekserisi 

iki alay imha edilmit ! gelmedii!inden toplantı yapılamamış. 
Finlerin Cenupta Karelia ve La. (Sonu Sa. 6. Sü. 4) 

doga gölünün Şimalinde en büyük _______ , 

Yon 

me enım ıçın asr ç ı un 
resm i ve suvare verilmi~tir. P ek zevk idi. Sonbaharın sonunda bir ta-
neşeli geçen bu suvarede bütün rafla yolu kesilen Erzuruma çetin kış 
E rzurumun e n ileri gelen vatan- günleri muntazam surette gelip git

daşları ailelerile birlikte bulu n- mek ancak cümhuriyetin muvaffakı.. 
muşlardır. yeti olmuştur. Bu neticeye varmak i. 

Reisiciimhur Erzurumdan hareket çin katlandığımız uzun sabırların e
için ayrılmazdan evvel seyahatleri ziyeti Erzurumlularm canlı ve neşeli 
hakkındaki ihtisaslarını atideki şe- <Sonu Sa: 6. Sil: 6> 

Zırhlısı EN SON DAKİKA 

muvaffakıyetler kazandıkları bildi. 
rilmektedir. Helsingfors, Ladoganın 
şimalindeki askerlerin karmakarışık 
bir vaziyette olduklarını ve burada 
iki Rus alayının imha edilmiş oldu. 
ğunu anlatıyor. Son Rus tebliği şu
dur: 

Murmansk cihetinde Sovyet kıta
lan ileri hareketlerine devam etmiş
lerdir. Uhta istikametinde, Sovyet 
kıtalan huduttan itibaren 117 kilo. 

Şimdilik Montevideoda 
Kalaca~a Benziyor 

Londra, 15 (Husu5i) - Fin. 
landa Hariciye Nazırı Tanner, 
bugün M. Molotofa hitaben radyo 
ile bir nutuk söylemiş ve "Biz 

sulhe daima hazırız. Siz de hazır 
mısınız? Hazırsanız, ayni vasıta i
le bana cevap veriniz .. ~emiş ve 
geçen bütün müzakereleri hulasa 

ettikten sonra bu ffilİZRkerelerin 
Sovyet Rusya tarafından gösteri. 
len inat yüzünden akamete uğra. 
dığmı anlatmış, Sovyet Rusyanın 
Amerika tarafından vukubulan ta. 
vassut teklifini de kabul etmedi. 
ğini izah ederek: 

metre ilerlemişlerdir. 
Petozavodsk cihetinde, Sovyet kı. 

talan Sjuskujarvi, Sulkulampi ve 
Hippola köylerini işgal etmişlerdir. 
Sis ve fena hava sebebiyle yalnız is
tikşaf uçuşları yap1labilmiştir. 

Finlandanın tebliği şudur: 

Kareli'de mevzii bir muharebede 
11 Sovyet tankı tahrip edilmiştir. 
Doğu hududunda Sovyet k~talannın 
Kitalö - Titkarenta arasınaaki Kö. 
ronoya demiryolu istasyonuna taar
ruzları devam etmektedir. Sovyet 
kıtalan burada tanklarla taarruz et
mektedir. Suomussalini'de düşman 
gaz kullanmıştır. 

Tolvajörvi bölgesinde Finlanda 
mukabil taarruzlan muvaffakıyetle 

<Sona Sa: 8. Sti: S) 

~~, ... ' ":.. , 
$.~ ~-.. ,,.; (~Y .-. • • 

. %.:'''' ' 

• • .... < ' 

" Von Spee,, yi tahrip eden lngiliz kruvazörlerinılen 'A.jax 
(Yazısı altıncı sayfada} 

"l\'L Molotof, dcmi!':tir, cevap 
vermez, yahut menfi cevap verir. 
seniz, biitiin diınya sizin müteca. 
viz olduğunuza bir kere daha ina. 
nacaktır,, demiştir. 

Tan, makinesindeki husus! tertibat sa
yesinde bu sütunda her gun en son d:ı
kika gelen haberleri verecektir. Haber 
olmadığı gün bu kısım bos kalacaktır. 
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ihtikar! 
Yazan: NACI .SADULLAH 

Bitiyorum: • _ ~ 
- İşte bu işin ıakası ol. 

ımaz! Diyeceksiniz. Fakat kim de. 
miş? Daha düne kadar, onunla mü
t:adele etmiye resmen memur olan
lar bile işin şakasında değiller 
mi~di? 

Şimdi onlar işi "clddi,. tuttuktan 
!çin, ben "saka,, sına başladım. Me. 
:rak ediyorum: Acaba, açılmıt bulu
nan bu mücadele, ihtikarın hanıl 
çe idine karşıdır? 

E er sadece elle tutulan, ve gözle 
görülen maddeler üzerinde yapılan 
ihtikar]a uğraşılacaksa halimiz ha. 
raptır: Zira o takdirde elle tutula· 
mıyan, \e gözle görülemiyen mef. 
humlar üzerine yapılan ihtikar, 
trne) danı boş bulacak demektir. 

Bilmem l\lahmut Yesarinln "Sev. 
da ihtikıin,, nı bilir misiniz? 

Ev er bu romanı okudunuz!&, inan. 
mı sınrıdır ki, ortalıkta, tıpkı ,eker 
ihtik&n pirinç ihtikan, veya, köse
le, deri ihtikarı gibi, korkunç bir de 
"Sevda ihtikan , vardır! 

Ya fikir muhtekirlerinl, havadis 
muhtekirlerini, his muhtekirlerini, si. 
yaset muhtekirlerini, sanat muhte. 
ikirlcrini, şiihret muhtekirlerlnl, em. 
niyet, hakikat. şeref, haysiyet muh. 
tekirlerini, adalet, müsavat, hilrri. 
yet muhtekirlerlnl, hatti - her çe. 
şit dilenciler gibi - merhamet muh. 
tekirlerinl ne yapalnn? 

LOgate .cöre ihtfkir, "kendlılne 
ihth aç duyulan bir metaı, biriktirip 
biriktirip, sonra onu, herkesin zara
rına olarak, pahalıya satmak,, mı,! 

Şimdi, meseli, Almanyayı ele a. 
lm: O, senelerce, aıker biriktirdi. 
Şimdi, elindeki asker stokunu, bUUln 
dünyanın zaranna olarak piyasaya 
silrilyor: Acaba bu da bir ihtiklr ıa. 
yılmaz mı? 
Eğer miltelıusular, bunun da bir 

ihtikir oldutunu kabul ederlene, 
Almanyanın bu hareketini, ıu keli. 
melerle tavsif eyllyeblliriz: 

"- Milli ihtikir!,, 
Ya dostumuz İnglltneye ne dersi

niz? Acaba, senelerdenberi, harp .._ 
beplerinl biriktirip, biriktirip, silki. 
net ihtiyacı .artınca, o sebepleri pt. 
yasaya sürerek, ıulhtl, Almanyaya 
pahalı;) a satmak lstiyen İnl(iltere de 
ihtikar mı yapıyor? 

Fakat latife bertaraf: Anlaşılıyor 
ki, yer yüzünde hpla "sevda lhtlki. 
n , gibi, korkunç bir de "ihtiklr ıev
dası,, var. Zaten, şu "ihtlklr,, keli. 
mesinln de, sonu "kir,, la bitiyor: 
Sonunda daima "kar,, olan şeyi kim 
sevmez? 

Bunun içindir Jd, ba sevdaya ta. 
tulmaktan, sade fertler değil, mil
letler, devletler bile kendilerini kur. 
taramıyorlar: Mesela, senelerce ya
pıp biriktirdiği silahlan, şimdi Av
rupaya ateş pahasına ıatan ban açık 
göz mnietlere ne boyurttrsunuz? 

Yeryüzünün en yaman ihtlkan bu 
değil mi? 

Tevekkeli: "ihtikar yılam,. deme. 
mfşler? Mübarefin "yılan,, lığı, kırk 
c~lı oluşundan belli. Yalnız, "ihti
kar yılanı", diğer yılanlardan daha 
insaf ız: Eğer böyle olmasaydı o
nun di'ne kadar, bizi sokmamas; lA
zımdı: Zira başka yılanlar, horul 
horul uyuyan imıanlan sokmazlar." 
U;)kuda oluşumuzu ıörüp derhal or. 
taya çıkışma, ve bizim rözlerimlz 
açılır açılmaz, hemen deliğine çe
kili!ılnc yani hiç bir hareketi göziin.. 
den ka~ırmavışına bakıhrsa, muhte. 
kir de bir... "gözlüklü yılan! ola· 

ak' ,, c . 
Hem bu "gözlüklü ..,..lan ın da 

d•v 1 J .J • Jf 
ıger yı an arda olmryan bir acayip 

mar"feti var: Ken.disl sürUnecefine, 
ba$kalannı süründürüyor! 

Fakat emin olsun ki, ~ok yakın 
bir günde, zehirli ba'1Da korkunç 
yumuğu yediği zaman, ödü pathya. 
rak "yılan,, ... yine bu musibet ve 
sinsi yılan olacak! 

Baltacıoğlunun Konferansı 
OıkOdar Halkevlnden: Aym 24 üncü 

Paz r gü ü s t 15 de Evimiz s tonunda 
tsm 1 H kkı B ltacıo lu tarafmd n (Pe
d ) m \ ulu bir konferans Vt!rllccek-
tir. He el b lir. 

BORSA 
15 - 12 - 1939 

5.2375 
13035 

2.9075 
6 7375 

29.23 
69.25 
21.5325 
0.97 
1.C025 

13.605 
23.8075 

0.97 
3.175 

31.21 
Sto olm _,/ 31.0825 

ESHAM VE TAHVİLAT 
19.-
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Terkosta 
Bulunan 
Sandal 

Mualliml~r için · Yeni 
Şartlar Tesbit Edildi 

Vapurlarımız 

Haytaya 
1 Gidecekler 

Karadenizde Batan Tatbikine 

Tebliğ 

Yeni 

Kanunda 
Başlanılan 

Olundu, 

Kanunun lzahnamesi Muallimlere 

Rumen Vapuruna Aitmiş Bazı Cezai Müeyyideler Var 
Geçen hafta içinde ajans haberle. 

ri Karadenlzde bir Rumen gemisinin 
meçhul eebeplerle battığını bildir· 
mişlerdi. Bundan bir iki gün evvel 
de Karadenizin Terkos gölü civarm
da bir sandal içerisinde bir adam 
cesedi bulunmuştu. 

Maarif Vekileti, yeni tedrisat talimatnamesi do. 
)ayıaıyle, Uk ve orta tedrisat muallimlerinin hafta. 
hk mesailerine, bunlann tecziye ve terfilerine ait 
Meclist~n geçirdiği yeni kanun maddelerini, bir 
tamimle alakadarlara bildirmiştir. Gerek yeni mad
deler, gerekse bu kanuna istinaden hazırlanan izah
namenin cezaya müteallik hükümleri, muallimler 
arasında memnuniyetsizlik uyandırmıştır. 

müfettişleri ile ilk ve orta tedrisat muallimlerine, 
işledikleri suçların mahiyetine ve derecesine göre 
şu cezalar verilecekdr: 

"Talimatname ''e emir mucibince yapılması la
zım olan vazifelerin ifasında kusur etmek, mektep 
dahil ve haricinde muallimlik vakarına uymayan 
hareketlerde bulunmak, arkadaşlarına ve talebele
rine kaba muamelede bulunmak ve kaba lisan kul. 
lanmak, amirlerine karşı hürmetsiz tavırlar almak, 
talebelerin vazifelerini tashih etmemek, yoklama 
ve imtihan eırrakını vaktinde idareye teılim etme
mek, vazifeye geç gelmek veya erken çıkmak gibi 
hallerde ihtar ve tevbih; mazeretsiz derse girme
mek, derste başka şeyle meşrut olmak, muallimler 
meclisi içtimalarına iştirak etmemek, bir ayda iki 
defadan ziyade derse geç ıelmek ılbl hallerde ücre. 
tinden kesintiyi; arkadaşlanna ve it için gelenlere 
fena muamele etmek, mektebin binasının ve eşya
sının muhafazasına ihtimam ıöstermemek, uhdesine 
verilen ı,leri kasten yapmamak, talebeyi dövmek, 
arkada,Jannı ve maiyetini başkaları yanında tahkir 
etmek, gizlenmesi ve belli edilmemesi kabil olmıya. 
cak derecede sarhoş olarak gezmek gibi haller ma. 
a,ının kesilmesini; imtihanda not takdirinde blta. 
raflıktan ayrılmak, Amirine kar,ı harekette bulun. 
mak, kıdem indirilmesini; aarho, olarak mektebe 
,Ptmek, kumar oynamak, kumar mahiyetinde oyun
larla vakit ıeçirmek derece indirllmeıinl intaç ede. 
cektlr. 

Mıntaka liman reisliğinin yaptığı 
tahkikat neticesinde bu sandalın, o 
batan gemiye ait olduğu tesblt edil
miştir. Yapılan tahkıkatın neticesi 
şudur: 

Der• aaatl.,-i arttırıldı 

içerisinde boğulmuş bir adamın 
bulunduğu sandal bir geminin tah-
11.alye sandalı biçimindedir. Baş tara.. 
fmda Sandu kelimesi sarih olarak, 
kıç tarafında da Cezil kelimesi be
lirsiz bir halde okunmaktadır. San
du, Rumen IJoyd Reglster deniz a
centesinin Almanlardan satın aldığı 
Cezil ilimli bir vapura taktıjı isıın
dir. 

Bu geminin Jstanbuldakt acentesi. 
ne RGmanyadan gelen bir telgraf ta, 
geminin, 7 kinunuevvelde Istanbulda 
bulunmak üzere Romanyadan hare
ket ettiğini bildirmlı ve hatti gemi 
için 50 ton su hazırlatılmuı da isten
miştir. Fakat vapur lstanbu'La gelme
mi§, bunun üzerine Karadenizde 
battığı haber verilen Rumen gemi. 
ainln de bu gemi olduğu neticesine 
vanlmıştır. 

Mualllmlerin terfi ve teczlyelerine ait eski ka. 
nunda mevcut bir çok maddeler, yeni kanunla de
ğiştirilmiş, konulan yeni maddelerle de alakadarla. 
ra yeni bir takım nzifeler tahmil edilmi,tir. Bu 
kanuna göre, ılmdiye kadar haftada 15 saat ders 
veren lise ikinci devre muallimlerinin mecburi 
den saatleri, iki müzakere saati ilavesiyle 17 saate, 
haftada 18 saat den veren ortamektep muallimle. 
rinin mecburi ders saatleri de dört müzakere ıaati 
ilavesiyle 22 saate çıkarılmıştır. Kanunda, mualli
min kabule mecbur olduğu vazifelerden herhangi 
birini ifa etmekten istinkaf ettiği takdirde, esas va. 
zifeslnden lsttfa etmiş sayılacağı hakkında bir ta. 
kım müeyyideler de mevcuttur. Kanuna nazaran 
üstlerinde miidilrlilk ve muavinlik vazifesi olanlar, 
müzakere saati de dahil olmak üzere haftada 12 sa
at ders derulı'g edeceklerdir. 

C ez 1 .ınn nevi ve mahiyetim 
Yeni kanunla, müdür, muavin ve llk tedrisat 

Bll!hare, Terkos civannda, Kara. 
denizde bulunan sandal üzerinde de 
Sandu ve Cezil kelimelerinin okun
muı vapurun battığını teyit etmiş 
ve sandalda boiulmuı olarak bulu
nan adamm da gemi mürettebatın
dan oldutu neticesini vermiştir. 

Henüz cesedin hüviyeti tesbit edi. 
lememlştir. Hldisenln tahkikatına 
adliye el koymuı, miıddeiumumi mu. 
avinlerinden Sezai tahkikata başla
mıı ve dün cesedin bulunduğu yere 
gitml§ttr. 

Sandal içindeki adamın soğuktan 
ve açlıktan bldüğü tahmin edilmek
tedir. 

MAHKEMELERDE : 

Difteri 
Ve Kızıl 
Görüldü 

Bazı semtlerde, difteri ve kml has 
talıkları görülmüştür. Vilayet sıhhi
ye müdürlüğü derhal faalirpte geç· 
miş ve bu hastalıklann sırayetine 
mini olmak için icap eden tedbirleri 
almıştır. 

Iik iş olarak Beşikta,, Edimekapı 
ve Usküdarda sıhhat merkezlerinin 
çocuklara bedava difteri aşısı yap
ma!!lına karar verilmiş, lazım geldiği 
kadar da difteri seromu hazırlanarak 

.ırka~ ı·ıılyl ~ldüren bu merkezlere gönderilmişti!'. 
'3' \1 Bu mınta.kalardaki sıhhat merkez-

leri her gün faaliyetine devam et -
mektedirler. Maamafih gerek difteri, 
gerek kızıl pek fazla ehemmiyet ve
rilecek kadar tevessU etmiş değildir. 
Bunlar her sene bu rn!vstmde görü. 

Hasan111 Duruıması 
Baıka Güne Kaldı 

Çatalcaya tabi Oçüncü köyü ci- len mevzii vakalar halindedir. Alı
varında Kızılcabayır denilen yerde nan tedbirler her ihtimale karşı mü
iskln edilmiş olan muhacirlerle ci- teyakkız bulunmak arzusile alınmış
var araziyi işgal ettikleri iddia olu- tır. 
nan Ali, Hüseyin ve Hasan kahyalar Birinci Cerrahi Doçenti Geldi 
arasında kanlı bir boğuşma olmuş, Cerrahpaşa hastahane~i birinci ha. 
Hüseyin Kahya, babası Ali kahyanın riciye doçenti Fahri Arel, sadır cer
teşvikile ve kardeşi Hasa:ı kahyadan rahisi tetkikatında bulunmak üzere, 
da cesaret alarak köy halkından bir yedi ay evvel Ameri.kaya gitmişti. 
kısmını öldürmüş, bir çoklannı da ı Fahri Arel, tetkikatım-bitirerek şeh
yaralamıştı. rimize avdet etmiştir. Bugünden i-

Suçluların ağır cezada mahkeleri. tibaren Cerrahpaşada tedrisata baş..' 
ne diın de devam cdılmiştir. Geçen lıyacaktır. 
celsede müddeiumumi. Hüseyin kih-
yanın w idamını ~st.em;iş.ti .. Dün ~e~ Modelcilik Müsabakası 
açıldıgı zaman ıkı kış!nın bu hadıse 
etrafında malumatları olduğu hak- Yapılacak 
kında adliyeye bir istida verildiği an· Şehrimizde bir modelcilik milsa-

Tasarruf Haftası 

. Müsamereleri 
Bugün Baıllyor 

Bugün Yerli Mallar ve Tasarruf 
haftasının beşinci günüdür. Bu mu
nasebetle bugün saat 10,30 da Tica. 
ret mektebinde merasim yapılacak 
ve bir de ziyafet verilecektir. Diğer 
ilk, orta mekteplerle liselerdeki yer
li mallar haftasına ait faaliyete de 
devam edilmektedir. Yann saat 14 
te İstanbul kız orta mektebinde tale
belere, pazartesi gtinti dif'talebe ve
lilerine bir müsamere verilecektir. 

Pazartsi günü saat 17 de de üni. 
versite iktııat fakültesinde merasim 
yapılacaktır. Bu merasim, istiklal 
marşından sonra Rektör Cemil Bil. 
sel tarafından söylıenilecek bir nu-
tukla açılacaktır. Cemil Bilselden son 
ra bir çok doçent ve profesörler de 
nutuklar aöyllyeceklerd\r. 

Üniversitede Arap Harfleri 
Tedrisatı Başladı 

Universitede Arap harfleri tedri
satına başlanılmıştır. Eski tiirkçe i!e 
okt!yup yazma bilmiyen talebeler
den bunu öğrenmek istiyenler profe
sör Mı.ikrimin Halil tarafından veri
len bu derse devam edebilecekler _ 
dir. Fakat Arap harfleri ile türkçe 
dersine devam mecburi değildir. 

Son Talebe Kafilesi 
Avrupaya Gitti 

Tahsillerini ikmal etmek üzere 
tekrar A vrupaya gönderilmesine ka
rar verilen son talebe kafilesi dün 
akşamki trenle hareket etmiştir. Şeb 
rimlzde bulunan Avrupa talebe mü
fettiti Nihat Adil de bır iki güne ka· 
dar Berline gidecektir. 

Karadenizde Fırtına 

laşılmış, mahkeme bu kimselerin bakası yapılmuı kararlaştırılmıştır. 
müddeıumuınilikçe tesbit edilmesine Bu müsabaka hava müsaade ettiği 
ve ne bildiklerinin öğrenilerek ona takdirde ikincikanunun ilk pazar gü. 
göre hareket olunmasına karar ver- nü Yeşilköyde yapılacak olan bu mü
miş, muhakemeyi başka güne bırak- sabakaya girmek istiyen amatörlere 
mıştır. fehrlmizdeki Türkkuşu Enspektôrlü
Fatihteki Kazanın Muhakemesi ğü tarafından istenilen izahat veril-

mektedir. Müsabakada kazananlara Devam Ediyor 
Fatih Malta çarşısında kendi kul- mükafatlar da verilecektir. . 

!andığı otomobille Sıdıka isminde ik im' • Karadenızde bir kaç gündenberi 
bir kadına çarparak ölümüne sebep Doçenti tihanlan devam eden hafif fırtına yüzünden 
olmaktan maznun operatör Orhan U- Universitede münhal bulunan muh 1 vapur seferleri yine aksamıştır. Gü-
nalın muhakemesine dı.in asliye dör- telif doçentlikler için yapılan lisan neysu vapuru bir gün teahhurla dün 
dünçu ceza mı>ıhkemesinde devam e- imtihanlan neticeleri vekAlete gön- gelebilmiştir. Pazar günü gelecek o
dilmiştir. Ma~emen.in evvelce iste. derilmiştir. Doçent namzetlerinin lan Tarı vapuru pazartesiye, pazar
diği ilk keşfe alt kroki ile ikinci ke"° diğer ihtısas imtihanları iki ay son- tesi günü gelmesi icap eden Erzurum 
fin raporu gelmişti. Dun okunan bu ra yapılacaktır. vapuru salı günü gelebileceklerdir. 

---raporda otomobilin ao kilometre sü
ratle ilerlediği, kadın yolun üzerine 
çıktığı zaman otomobllle arasmda 7,5 
metre mel'lllfe bulundulu, kadının 
ihtiyatsız nareket ettiği ve hullsa ka· 
zanın, vaziyetin zaruri bir neticesi 
olduğu bildiriliyordu. 

SUAL CEVAP 
Müddeiumumi raporun tetkikini, 

şehir dahilinde motörlü vasıtaların 
kaç kilometre süratle gitmeleri a
zım geldiğinin ve yağmurlu havalar. 
da bunun dejiflp dejipniyecelbıln 
helediye fen şubesinden sonılmasmı 
istemif, mahkeme bu talebi kabul e. 
derek muhakemeyi bafka güne bırak 
mııtır. 

~~.....-......-..#:JLT"..-.. 

8. - Gedlkll Erbaıler baremi ka
bul edildi ve kanuniyet keebettl ml7 

C. - Gedikli Erbaılar için hazırla
nan baran henüz Millet Mecll.alnde 
mG&akere edilip kabul olunmımııtır. 

• 
8. - Tablt. lktmdf ve 111Ulld ba. 

tılelerl ihtiva eden TOrklye ooırafy81ı 
var ınıdırT Varea kat kurupur, nerede 
•tılırT 

dan yazılmıştır. Fiyatı 57 buçuk ku 
ruştur. BOtün kitapçılarda J.>ulunur. 
Tabii ve mülki bahisleri de ayni za
manda ihtiva eden bir e1er yoktur. 

• 8. - Hariçten llu bltlrr·~ 1~ tltıanı

na girmek l9ln ortamektc;> c ;>lomuı 
ibrazı mecburf midir? 

C. - Mecburidir. Ortamektep diplo-

ması yoksa, evveli ortamektebi bitir-

400 Bin 
Liralık 

Mal Sattık 
Dün şehrimizden dış piyasalara 

400 bin liralık • ıal ihraç edilmiştir. 
ithalat vaziyeti de müsaittir. Italyan 
bandıralı Bon Saue vapuru limanı. 
mıza çıkarılmak üzere kömür ve zi. 
raat makineleri, ;vine ltalyan bandı
ralı tapo Mansa vapuru da bakır, 
mantar eşya, elektrik malzemesi, de
mir eşya, müşamba, boya, makine 
aksamı ve limon getiPmiştir. 

Almanların yeni bir İfİ 
Alman bankalan, Almanyadan ge

tirilen ve gümrük depolarında bulun 
makta olan ithalat madde•erinin ev. 
rakını sahiplerine teslim etmemekte 
i~. Son günlerde bu gibi malların 
fıyatlarının yüzde 30 _ 70 nisbetinde 
yukseldigini haber alan Alınan fir
maları farkı fiyattan istifade etmek 
için mallann müsait fiyatla ciro e
dilebilecegini Alman bankalanna bil· 
dirmiştir. Alman ban'kaları da mev. 
cut evrakı siparişle hiç alakası bu
lunmayan kimselere ciro etmiştir. Bu 
suretle gelen malların bir kısmı çı
kanlmıştır. Sipariş veren ti.ıccarlar, 
bu hidıse uzerine mahkemeden ted
biri ihtiyati kararı al:ırak alakadar 
makamlara teblig ettirmişlerdir. Bu 
karar iızerine dün antrepolardaki Al
man mallarının çıkarılmaması için 
tedbir alınmıştır. 

Dericilerin iatedikleri 
Deri fabrikatörleri iktısat .mınta. 

ka müdürlüğünde toplanmışlar. ağır 
derilerin azaldığını, fiyatlann da yüz 
?e elli ~a.d~r ~ükseldiğinl, derilerin 
ışle~~ıı ı~ın lazım olan kimya mad
d~l~~ının bıtmek üzere olduğunu ile
n surerek vekalete nıiiracaata karar 
vermişlerdir. Bankllb.rdan kendile
ri.ne akreditif açılmasını, boya ve 
~ımya maddeleri, asit gibi fazla ih. 
tıyaç hasıl olan maddelerin getirtiJ. 
mesi için hükumetçe kolaylıklar hös
terilmesini istemektedirler. 

Yeni Belçika Elçisi 
Bulgar hükumeti, elçilikleri ara. 

sında yaptığı degişikliitte Ankara 
elçisi Kristov'u Moskt>va elçiliğine 
ve Bükreş elçisi Sava Kirov'u da 
Ankaraya tayin etmiştir. Bulgarista
nın yeni Ankara elçisi Galatasa. 
ray lisesinde okumuş ve memleketi· 
mizi yakından tanımış bir diplomat
tır. Bir haftaya kadar memleketimi
ze geleceği bildirilmP.kteclir. 

Memurlar İmtihan İstiyorlar 
Barem kanununa tevfikan lisan bil 

dikleri cihetle bir derece terfi etmek 
istiyen bir çok kimseler imtihanlan. 
nın yapılması için üniversite rektör. 
lüğüne müracaat etmektedirler. Ya
pılacak imtihanlar için henüz vekl
letten bir talimatname gelmemtı ol
duğundan bu imtihanlar şimdilik ya
pılamamaktadır. 

Münakalat Vekaleti 

Tetkikat Yaptırıyor 
Ankaradan gelen haberlere göre. 

Münakalat Vekaleti, vapurlarımmn 
Mersin seferlerinin H .ıyfaya kadar 
uzatılabilmeleri için tetkikat yaptır
mıya başlamıştır. 

Bunun için, Vekalet, Denizyollan 
umum müdürlüğüne elde mevcut va. 
purlarla bu işin başarılabilip başa
rılamıyacağını sormuş, umum ınü
dürlük te derhal tetkı!tata başlamıı
tır. Zannedildiğine göre vapurları
mızın Hayfaya kadar gitmeleri miım 
kün olacaktır. 

Veklletin, bir kısım ihraç malla. 
rımızın kendi vapurlarımızla sevki 
imkanlarını temin etmek lçin bu ted. 
bire başvurduğu anlaşılmaktadır. B 
takdirde ihracat tacirleri de çok se 
vineceklerdir. 

Liman Amelesinin 
Bir Müracaati 

Limandaki kömür tahmil ve tahll 
ye amelesi mıntaka iktısat müdürlii• 
ğüne müracaat ederek, kendilerlnin 
terfihi hakkında liman işletlemesi 
tarafından 3 - 4 ay evvel hazırlanan 
nizamnamenin hali tatbik edilmedi 
ğinden ıikayet etmişlerdir. 

lktısat müdürlüğü iş müfettiıleri 
vasıtasile keyfiyeti tahkik edecektili 

Hikmet Onat Ders Verdi 
Müddeiumumi Hikmet Onat, dü 

Beyoğlu adliye dairelerini teftlt e 
mit ve Beyoğlu posta telgraf müdü~ 
lütunde açılan adli tebligat kursun; 
da talebeyi teşkil eden mübaşirle 
ve müvezzilere ders vermi§tir. Ad 
tebligatın posta ile yapılmasına a 
başında başlanacaktır. 

İzmit Barosu Kongresi 
fı.mltten :yazılıyor: İunlt Barosunun ı 

nelik toplantısı kaza ve vilAyct avuka 
lanrun lıtil'akfle toplandı. 

Bir yıl içinde görülen işlerle 

bütçe umumi heyet tarafından 
kabul edildikten sonra, idare ve dlsip 
meclisi Azalarının intihabına geçlldL N 
ticede: 

Baro reis veklll ve disiplin meclisi 
zası Nail çıkarılarak 7erlne vlllyt avu 
katlarından İrfan Şakir Öngören, Aı 
Hilmlnin yerine de avukat Mehmet E 
Temelollu ve yedek Azalıklara '31\ Hul 
ve Adapazar avukatlarından Demir K 
mal tam ittifakla seçilmişlerdir. 

Ordu Maluller Birliğinin 
Müsameresi 

Ordu mallıller birllll İstanbul 1Ub 
26 - 12 - 939 tarihinde İstan~ul vali 
belediye reisi LOtfi Kırdarın hlmayeıin 
Beyoğlunda Fransız tiyatro unda bir m 
samere verecekür. Şehir armanıslnln Jto 
servatuvar profe örlerl, Şehir Tiya\r 
sanatkdrları istirak edecektir. 

Eyüpte Konser 
EyOp Halkevfnln Ar Komitesi Saz 

klA ik musiki talebesi tarabndan C 
şamba gOnil akşamı saat 20,30 da Tas 
ruf haftası mOnasebeUyle konser 
cekUr. 

DOGUM 
Gazetemiz tahrir ailesinden Şa 

Sungann bir kız evladı dünyaya g 
miş, adı Mehtap konmu§tur. Ar 
daşımıza, ailesine ve "Mehtap,, 
uzun ve mesut ömürler dileriz. 

TAKV iM ve HAYA 

16 İlkkanun 1939 
CUMARTESİ 

12 inci ay Giln: 31 Kasım: 3 
Arabt: 1358 lfuml: 1355 

Zilkade: 4 Birlnclkl'ı ıun: 3 
Guneş: 7.06 - Öğle: 
İkindi: 14.28 - Ak am: 16.4 
Yatsı: 18.19 - İmslk: 5.1 

Ha va Vaziyeti 
YeşllklSy Meteoroloji istasyonundan 

nan malQmata göre, hava yurdun Koc 
böJ.ıeai Orta Anadolunun Cenubi kısı 
n ve Akdeniz kıyılarında çok bulutlu, 
ter böJ.ıelerde kapalı ve yer yer ya 
geçmiş, rüzıArlar Dotu bölgelerle K 
deniz kıyılarında ve Egede Cenubi 
Anadolunun Garp kısımlan ile Marrn 
havzasında sakin, diler yerlerde ŞI 
bUkametten hafif olarak esmiştir. 

Kıt ıecelerinde milaftrlerine kuru tı· 
züm, incir, fındık, Malatya kQW91. 
Antep fıstığı, badem, ceviz, ~lma, por
takal ikram et. 

C. - TCltJdJe lcln ntlll'9dllen en ~on 
iktlad! ve colrafl eeer '"TOrld7enln 
iktısadt bünyesi,. isimli eserdir. 

me imtihanına ılrmek, bu diplomayı 
aldıktan sonra nizam! bir mOddeti bek

liyerek lise bitirme imtihanına airmek 
lb.ımdır. 

~ ................. 
Profesör HAmlt Sadi Selen tarafın-

Babalar "her dolan çocuğa bir kum
bara,, ve her kumbaraya her gün biraz 
para. ÇOnkil kumbara: En emin sigorta. 

u...... ............... 

Dün lstanbulda hava çok bulutlu 
cüzl yağışlı geçmiş, rüzgAr Cenubu 
kiden saniyede 2 - 1 metre hızla e 
tir. Saat 14 de hava tazyiki 1012,1 
bar idi. Sühunet en yüksek 13,0 ve 
dOf(lk 5,5 sanügrat olarak kaydedıl 
tir. 



j BUGÜN 
arbi 

Yazan: ômer Rı7Ja DOGRU L 

Y eni büyiik harp ba§ladı başlı. 

yalı en Jıcyceanlı deniz harbi, 
1nuhariplerin sularında değil, fakat 
Atlas Okyanusunun Cenup suların. 
da ve Cenubi Amerika sahillerine 
yakın bir yerde vuku buldu. Daha 
önce de bir sürü tahtelbahir hup. 
Ierine, mayin harplerine ait haber· 
lerin biri de bu derece alaka uyan
dırmamıştı. Bu gayrimeşru ve gayri. 
insani harpler heyecan değil, fakat 
istikralı uyandırıyor. Lakin Cenubi 
Amerika sularında vuku bulan mu. 
harebe bu mahiyette değildi, tam 
rnanasiyle bir deniz harbi idi. 
Almanların aylardanberi Cenubi 

Amerika sularında bulunan GraI 
Fon Spee cep zırhlısı, İngiltere fle 
F.ransanın denizaşırı ticaretini altüst 
etmiye, bu ticareti taşıyan ''asıtaları 

hatırmıya uğraşıyordu. Buna muka. 
bil İngiliz zırhhlan da bu cep kru. 
'7azö.rünü araştı:rryor , .e onu kapana 
düşürmek için fırsat bekli~·orlardı. 

Denizaşırı ticaret, İngiltere için 
hayati bir loymeti haiz olduğundan 
İngiliz zrrhlılarının bu takibatı ga. 
Yet tabü idi. Fakat koca Okyanus 
l~inde bir kruvazörü araştırmak 
bulmak, hakikaten miişkül bir iştir. 
Çünkü Okyanus son derece geniştir. 
Ve onu ellemiye imkan yoktur. Her 
gemi, ancak ufkunu görebilir ve an· 
eak bu ufuklar içinde araştırmalar 

Yapar. Bu ufuklar ise Okyanusun 
tlf uklan yanında daracık bir çizgi
den farksızdır. Bu yüzden bu çeşit 
akıncı zırhlılan bulup takip etmek 
son derece güç bir iştir ve bu iş se
Jıelerce uzar. Nitekim geçen harpte 
de böyle olmuştur. Onun için İngi. 
1iz knıvazörlcrinin bu defa kısa bir 
~an zarfında Alman akmcısım 

keşfetmeleri bir muvaffakıyet teş. 
kil ediyor. Fakat Alman cep kruva
zörünü keşfeden İngiliz. kruvazörle. 
l'i, ona nisbetle küçiiktüler. Alman 
kruvazörü ise ateş kuvveti, menzil 
Uzaklığı, teçhizat üstiinliiğü itibarile 
İngı"liz kruvazörlerine çok geniş öl
çüde faikti. Bu da iki taral arasmda 
'Vuku bulan muharebenin daha fazla 
ıtlika ve heyecan ile takibine sebep 
olmuştur. 

İki taraf dövüşmüşler, ve muha· 
tebe on dört saat devam etmiştir. 

).fuharebe neticesinde Alman cep 
kruvazörü adamakıllı hırpalanmış 
-,,e en sonunda Montvido limanına 

Milletler 
Cemiyetinin 
Kararı ve 
Amerika 

Vaşington, 15 (A.A.) - Havas: 
Bazı müşahitler, Sovyetler birliği

nin cemiyetten çıkarılmasının, Sov• 
yetlerle müttefikler arasında açık 

bir muhasama haline müncer olsa 
bile, ancak faydalı olabileceğine ve 
Cenevrede ittih'azma lüzum gördük
leri ihtiyatlı hattı harekete rağ. 
men emniyetlerinin nihayet mütte
fikler le az çok açık bir teşriki me
saide olduğunu bilen bir çok bitaraf. 
lan birleştirmiye müsait bulunduğu. 
na kanidirler. Finlanday:.ı. karşı yapı
lan taarruzdan beri Amerikada gö
rülen Sovyet aleyhtarı hissiyatın şid 
detli olmasına rağmen, şurası unu
tulmamalıdır ki, Alman • Sovyet 
paktı ile Almanya tarafından temin 
edilıniş olan himaye ve garanti ol -
masa idi, Sovyetler Baltık denizine 
yürüyemezlerdi, Şurası da kaydedil· 
melidir ki, bir müddettenberi Alınan 
propagandası yalnız Hitleri "ehveni 
şer,, olarak göstermek için değil. ay
ni zamanda Alınanyanın, garp cep. 
besinde banş tem.in edildiği takdirde 
bolşevizme karşı silfıha sanlmıya a
made bir iimedeniyct şampiyonu,, 
olduğunu göstermek için _'\merikada
ki Sovyet aleyhtarı hissiyatı arttır
mıya çalışmaktadır. Bu manevralann 
mahiyeti açığa çıkarılmış olmakla be 
raber, gerek doğrudan doğruya, ge. 
rekse az çok cemilekar bitaraflar va
sıtasile devam edebileceği zannedi
liyor. Amerikan nafiz mahfilleri bil
hassa hükumet yeni barı' taarruzla. 
rına karşı mücehhez bulunlY'aktadır. 

Paris, 15 (A.A.) - Petit Parisien 
gazetesinde Lucien Burgues, Cenev

redeki Sovyet mahfillerinin kanaati
ni belirtmektedir. Bu mahafile göre, 
Sovyetler birliğinin bu kadar ufak 
bir sebepten dolayı işi fazla ileri gö
türmek istemesi ve Londra ve Pa -
riste diplomatik münasebatm inkişa
fını düşünmesi varit değildir. Eğer 

Clıamberlain, Garp 
Cephesi,ıi Gezmek 
için Fransaya Gitti 

Ticaret ve 
Zanaat 

işlerimizin 
Yeni Veçhesi Londra, 15 (Hususi) - Başvekil 

Chamberlain'in cepheye gittiği bildi
rilmektedir. Chamberlait'l, cephede 
bir kaç gün kalacaktır. 

Lord Gort, muhalef.:?t reisleri At. 
lee ve Greenvood'u garp cephesinde. 
ki İngiliz bölgesini ziyarete davet et
miştir. 

Chamberlain, Avam kamarasında, 
Avustralya. Yeni Zelanda, cenup 
Afrikası ve Hindistan tayyare ve tay. 
yarecilerinin yakında Fransaya mu· 
vasalat edeceklerini bildirmiştir İn
giliz imparatorluğunun muhtelif yer
lerine binlerce harp gemisi ve yiye.. 
cek siparişi verilıniştr. Başvekil de
miştir ki: 

'.Bu muazzam imparatorluğun tü
kenmez membalarının seferberliği 

henüz bitmemiştir. Ilu seferberliği 
ikmal ettiğimiz zaman buna dünya
nın hiçbir kuvveti mukavemet ede. 
ıniyecektir . ., 

İngilizler askeri kamyonlar için 
kurşun ve hatta güllenin delemediği 
tekerlek lastikleri icat etmişlerdir. 

gülleler tekerleği kırmakta, fakat te
kerlekten ayrılan lastik parçalanmı
yarak işe yarıyacak hade kalmakta
dır. 

Deniz ve mayin harbi 
Rosa ismindeki Belçika kargosu. 

dün N evcastel yakınında Tyn nehri 
ağzında batmıştır. Vapurun bir ma. 
yine çarptığı bildirilmektedir. 

7390 ton hacmindeki bir İngiliz 
sarnıç gemisi, bir Alman tahtelba
hiri tarafından torpillenmiştir. 

7397 tonluk, İngiliz bandıralı San 
Albetea petrol gemisi İngilterenin 

buna mukabil Vaşington, Kremlin 
nezdindeki elçisini geri çağırmak ka
rarını verecek olursa, bu tebdir, Sov
yet ricali için pek nahoş olacaktır. 

Cenevre, 15 (A.A.) - Milletler ce. 
miyeti umumi katipliği dün ittihaz 
olunan mukarreratı Sovyetler birli
ğine tebliğ etmiştir. 

cenup garbı sahili açıklarında torpil
lenmiştir. 

Amirallik Villiam Halletd tarama Ankara, 15 (TAN l\T uhabirin. 
gemisinin batması neticesinde sekiz den) - Tasarruf ve Yerli l\Ialı Haf. 
kişinin kaybolduğunu haber vermek- tası münasebetile Ticaret Vekili bu 

tedir. akşam radyoda bir hit:ıbt'!de bulun. 
2900 tonluk Alınan Lecnhardt va. 

puru bir İngiliz harp gemisi tarafın
dan yakalanı.I1ken kendi kendini ba. 
tırmıştır. 

Hava harbi 
İngiliz tayyareleri 15 kanunuev. 

vel sabahı şafakla beraber tekrar 
Şimal denizinde Almanların deniz 

tayyare üslerini bombardıman et. 
mişlerdir. 

Londra, 15 (A.A.) - Oslodan Reu.. 
ter ajansına bildiriliyor: 

Bugün Norveçin Batı cenup sahi
linde ve umumi harpte Jutland mu
harebesinin vuku buiduğu yerlerin 
yakınında top sesine benzer 60 kadar 
infilak sesi işitilmiştir. 

Rusya • Bulgaristan 
Ticari Müzakereleri 

muş, ve ezcümle demi~ir ki: 

"- Aldığımız bütün tedbirlerin 

neticesini, en basit bir l!ade ile şu 

tarzda hulasa edebilirim: 

''Türk parasının iştira kabiliyetini 
düne nazaran bugün daha cok fazla. 

laştırryoruz ve bundan sonra da da
ha fazlalaştıracağız. 

Gerek iç piyasamızda ve gerek dış 
piyasamızda olan münasebetlerimiz

de, yeni dünya şartlannm tahmil et. 
tiği zaruretleri önleyebilmek için al. 

dığımız tedbirlerin m•.ıvaffakıyetini 

emniyet altına almak istiyoruz. 

Bir buçuk aydanberi ihracat ve 
ithalat primlerini, yavaş yavaş indir. 
mekteyiz. 

Fakat piyasalanmıztn veniden ka. 
zandığı canlılık ve geni~liği elde e. 
debilmek maksadile ahnan kararla. 
nn ve tedbirlerin neticelerini muha.. 

Sofya, 15 (A.A.) - Nazırlar mec- faza edebilmek icin memleketimizde 
lisi, Bulgar - Sovyet muahedesi mü. 

zakerelerine başlam:ık üzere gelecek 
hafta Moskovaya gidecek olan Bul
gar heyetini tesbit etmi5tir. Heyet, 
Maliye nazırı Bojilofun reisliğinde 

Milli Banka müdürü Gunef ve diğer 
alakadar nezaretlerle ekonomik teş.. 

kilatlarm mümessilerinden mürek. 
kep tir, 

İhracına ~lüsaade 

Edilen l\laddeler 
Ankara, 15 (TAN) - Mevaddı iP

tidaiyesi kendir olan döküntü halin
deki halat, kınnap, parça ve kırıntJ. 
lannın memleket dahilind~ istimali
ne imkAn olmadığından ihracına mü. 
saade edilıniştir. 

yeni şeraitin istilzam Pttiği cihazla. 

n kafi görmüyoruz. 

İç piyasamızda me'.t~ut malların 
tevzii işini de ehemmiyetli telakki 
etmekteyiz. 

Bir noktayı daha tebarüz ettirmek 
isterim. Yurt içinde kendisir.e tabi. 
aten mev'ut olan inkişafı şimdiye 

kadar kazanmamış olan geniş bir is. 
tihsal cinsine büyük çapta ilerleme 

ve yaratma kabiliyeti vermek kara
rındayız. Halkın (zanaat) dediği el 

sanayii, bilhassa bugünler kin gizli 
kalmış ve gayri mahdut zinde kuv. 

vetleri içinde ta~ımakta bulunmuş. 
tur. Elimizden geldiği kadar teşkilat. 

!andırma yolu ile bunluın inkişafı. 
na ve hız almasına yardım edecPğiz. 

3 

CifK 
Gazetelerin 
Yaprakları 

Yazan: B. FELEK 

8 en, vaktite gazetelerimiz say. 
falarını 12 • 16 - 24, hatta 32 

ye kadar çıkardıklan zaman. böyle 
yaprakluı buram buram artan bir 
gazetede çalışmakta olmama rağ. 
men: 

- Artık gazetelerimizi llkoyucu. 
Iara marul gibi yaprak adedinin cok. 
luğunıı güvenerek satacağu, di~·e 
protesto etınistim. 

Gerçekten Ö;rlo idi. E<>ascn hir ga. 
zete icerisine - aleliiıle zıımanlar. 
da - koyabileceğimiz "m:ıl,. zaten 
mahduttu. 

Yapraklar arttıkça, hu "mal.. ı 
arttırmak değil, suland1m1ak su. 
retivle hacmini bii;viiltiir, kesafetini 
eksiıtiyorduk. Biitün haberler, ha\' a. 
disler, tclITTaflar, hika~·e, tefrika, 
hatta ilanlar hu zoraki si!!irrne yü. 
zünden u:r.uyor, büyüyor, kabarıyor, 
ve artıyordu. 

Gazetelerin bu .şişmelerinden oku.. 
yucular da memnun değildiler. Yal. 
nız beş kuruşa bir kilo,•a rakın ktı.. 
ğıt alan "kese,, ciler ''biz., i kapışı. 
yorlal'dı . Neyse, bu yaprak fıslorma_ 
sı, biraz sonra - gübre fıkilanındaıı 
olacak - durıdu. Ga:r.eteler kıta1arı. 
nın icabına göre 8 ile t 2 arasında 
sa~·falanmağa karar verdiler. Harp 
natlayıncaya kadar bu böyle gitti. 
Harp, patronlan hiraz daha ihtiyata 
se,•kr.derek, 8 sayfa <'tkanlar dörde, 
ve 12 savfa <'ıkanJnr da 8 savfaya in. 
diler, Şiinhesiz bu (hayat saha;ı) da
ralması birtakım muharrir. muhbir. 
lcr ve miirettiplerin ekm~ne do
kunı'lu. Bilmem patronlarınkine yağ 
sürdii mü? 

Artık. bugün bizim «azctelerin 
hacmi okuyucunun aradığı ~eyleri 
kıt kanaat annk almnkta ve daha 
fazla kiiciilme1er artık P'azetrnin uz. 
vivetine tec;İt" edecek bir tehlike teş. 
kil etmektedir. 

Bugiinlerde i~tiliyor ki: ga7.etele. 
rimizin hacmini hiraz daha kiicilltitp, 
dörl ııınyfava indirmek ib:cre bir ha. 
reket beliriyormuş. Bu hareketin 
mebde nokta"n olarsık ta. f stan hulda 
7aten dört sav.fa l'tkan ve Mvfalan 
di1YerleTinden bir hu('uk mMi hilyük 
olan hir g:ı?:ctenin. kağıtsız k:ılma"'ı 
yfö:iinden ha7ı '·erlere hao; ~-urduiht 
c;övfonme tedir. Bilmrm do~ıru mu? 
Her nP oıebep ve \'e<:iJe ve her han. 
ei teşehhiis ' 'e\'n frmenni ile ohırsa 
ol<:un, ga'letelcrln dnrt c;;wfava. hele 
Mr losım c;ayfaın kiiriik rnathmıhn 
iki yanrarr11 inmec;İ, hnc;fa eazetede 
ralıc:anlar olılni!ıı halde, hic Hmseye 
favrla verer<"k hir c:ev tl""ildir ~·e 
bö~·le hir tedbire pek te lüzum olma. 
sa !:!'erektir. 

iltica derek muharebeye nihayet' ı---------·--
\ı'ermiştir. Alman cep kruvazörünü HADİSELERİN iÇYUZU 

Gazete c:ayfalan neden a7.altılır? 
Bu sualin cevabı acık. ka~'lt yok. 

tur. onun irin. Avrunada da ayni şe. 
kilde hareket edilmiyor mu? 

hırpahyan hafif İngiliz kruvazörleri. 
llin bilmukabele hırpalanmadıklan. 

'Ilı iddia etmek saCdillik olur. Fakat 
İngiliz kruvazıörlerinin kazandıkları 
asıl muvaffakıyet, Alman kruvazö. 
tiinü şu veya bu derecede hırpalıya. 
tak muharebeden çekilmiye uğrat. 
llıak ta değildir. Bu zırhlıyı araştı. 
tıp bulduktan sonra onu tekrar ka
çırmamakta ve onun yeniden akın

cılık ederek denizlerde ticaret hür-
tiyetine tecavüz etmesine ınani ol. 
tn.aktadll'. 

Onun için İngliz kruvazörleri, A1-
tn.an cep kruvazöriinü Montvido Ii. 
tn.anma tıktıktan sonra onu dden ka
~ırmamak ıçın mütemadi devriye 
~apmıya haşlanuşlardır. Londradan 

.. '°erilen haberlcre göre Alman kru
"azörünü bekliyen İngiliz kruvazör. 
lerinin sayısı beşe vardırılmıstır ve 
hunlar Alman zırhlısını ya ba~r~ak, 
'3-'ahut esir almak için ellerinden ge. 
leni yapııcaklardır. Yani Alman 
);ırhlısının artık kendini kurtarma. 
8•rıa imkan kalmamıştır. 

Bu deniz harbi, ticaret emniyetini 
~ağJamlamak bakımından ebernmi
~cti haiz olduğu gibi İngilterenin 
llenizdeki üstiinlüğiinii takrir etmek 
~akımından da kıymeti haizdir. 

Romanyadaki Amerikalılar 
Bükreş, 15 (A. A.) - Haber alın. 

<lığına göre, Bükreşteki Amerika 
, <>rta elçiliği Rumanyada bulunan A.,~ 

l'rıerika tebasının pasaportlannı tem 
n.ı ~it etmemektedir. Ancak fevkalade 
; iıhvalde istisnalar yapılmaktadır. 
ıı 

~f ussolini, Mareşal Graziani 
e İle Görüştü 
' Roma, 15 (A.A.) - Mussolini, do-
, ~ hududunda bir teftiş sey:ıhatin
!1 ~en dönen Mareşal Rodolfo Gra zia
ş t\i'yi kabul etmiştir. 

9 Nazistlerln Slovenia hududunda asker tahşit ettikle.. 
rine dair verilen haberler, Bitlerin yeniden bir Balkan 
macerası düşündüğüne dair şayialar intişanna sebep 
olmuştur. Hakikatte 'Sinir harbi,, Her Bitlerin strate
jisinde büyük bir rol sahibidlı. Ve Almanyada yapılan 
sık sık asker harekatınm bir sebebi de, "Sinir harbini,, 
idame etmektir. Fakat Slovenia'ya asker sevkinin, 
Garp Cephesine yapılan askeri sevkiyat ,ribi daha 
ba~ka sebepleri de vardır. 

* 9 Almanyaela Jem.iryolları, askeri hazırlıklar yü-
zünden senelerdenberi ihmal edilmif olup eskisi 
gibi falışamamakta.dır. Nitekim son günlerde sık 
sık kaza vukuunun sebebi tle budur. Almanlar 
bu yüzden a.skerlerini gı.cla maddelerinin mebzul 
oleluğu yerlere gönderiyor ve buradaki madelele
ri nakletmektense a.skerleri buraya göndermeyi 
daha muvafık görüyorlca. Halihazırela Slovan
yaela ela Almanyanın diğer yerlerinden elaha çok 
fazla gıd'a maddeleri bulunduğu için Almanlar 
da cukerlerini buraya göndermişlerdir. 
Bu gibi tedbirlerin zaruri bir mahiyet alması, Al. 
manyanın cukerlerini fekirge ıorduau gibi kullan
dığını gösteriyor. 

çok kuvvetli şartlann bir araya gelmesi ve onu zorla.. 
ması lazımdır. ~ 

Bu şartlar ne olabilir? 
Bitler, Garpte bir şey kazanmayı ummamaktadır. Ha· 
diseler, onun bu cephede bir şey kazanmasına imkan 
bulunmadığını gösteriyor. Onun burada attığı kozlar, 
biribiri ardınca ve yavaş yavaş körleniyor. Avrupanın 
Cenubu Şarki sahasının geçirdiği tehlike bu nokta
dadır 

Doi?Tu söz. Lakin A vrupada, me. 
sela Fransada gündelik baskısı mil. 
yondan fazla olan dört, beş gazete 
var. Bütün bliyük Avrupa şehirle
rinin orta halli bir gazetesi yüz bin. 
lerle basar. Onun için böyle gazete. 
lerin yapraklarında yanılan tasarruI 
yekfuıu hakikaten mühim bir mik
tar te-:kil eder. 

Lakin biz böyle miyiz? 
Bütiin Tiirkiyede çıkan ye~I gue. 

telerin giinde, - 50 bini Istanbnl 

ft Cenubu garbieleki bu teİı.İike henüz bilkuvve mev- gazetelerinin olmak üzere - adedi 
., tabıları 100 bini bulmadığı hesap e-

cuttur. Ve bunun hiçbiT zarar vermeden geçip dilir ve dört sayfadan fazla rıkan ga-
gitmui ele kuvvetle muhtemeldir. Fakat bu ela zetelerin adedi de İstanbul ve Anka. 

rada altı, yediden ziyade ~ımadığı 
sayılamıyacak derecede L-nb nlnn ômillerin bir düsiinüliir.;e, sayfa kısmasından ya. 
araya gelmesine bakar. pılabitecek tasnrrnfun miktan ne de. 
B" k S B• l" • H' l rece ihmal edilebilcl'ek bir kemiyet ır ere ovyet ır ığı, ıt erin yolunu kapamış- ar:r.ettiği me,•dana cıkar. 
tır. Ve şüphe yok ki kapamağa devam edecektir. Zaten bütün Türkiye mathut\bron 
Fakat tİ.sıl mesele, bizzat Balkanlılann elindedir. senelik ki'\ğıt ihtiyacı 4000, .f500 ton

dur ki; hir vapur ancak tutar. Bunu 
BalkanlılaT tarihin verdiği derse dikkat eder ve temin edince. Tiirkiyede gazete k:i. 
bu dersten istifade ederler ve bir Alman akınının ğıdı davAcıı kalmaz. 
Cenubu Şarki Avrupaya karşı yol bulmasına mu- 1 Bu!Z'iinkii oıartlar altında belki bi. 

zim icin 4000 ton kağıt tedariki bi. 
kavemet ederlerse, tehlike kendiliğinden berta- raz miiskiHı'lilT. Onun icin hu kiilfe. 
raf olur. Almanya, bir Balkan bloku ile karşılaş- ti i'htivar ('tmedenc:c. e-a7.ett-Jeri dört 

sayfaya indiTivermrk hil' kolay ve 
mayı göze almadan önce uzun uzadıya düşünmek zarar«ız amelive ola,.nk hııtıra gele. 
mecburiyetinde kalır. Fakat bir tek devlete karşı bilirdi. Lnkin böyle değildir. 

* 
hareket etmek onu o derece düşündürmez. Bir keTe lıfzim 'hir husmıi vıu1yeti. 
Htul' miz vaT. Ri7de halk hata hüviik nun.. 

A uahn ağır ağır hareket edeceğini zannetmek tolu harfl<>Tle basılmts razcte iste.. 
V Münakale meselesi, Slovenia'ya asker göndermenin • • al -'-ve 'lfl yava, mwı şüphe yok ki tehlikeli olur. mektedir. Ne 7aman harfleri kiiciilt. 

yalnız bir cephesini izah eder. Ve bütün en~1 .. elerı· ber. H~-' t"' k d h 1 k i't• 1 ·· h -' 
~ Ciaueler siiratle yürümek ihtiyacındadır. Ve O· uvc;e . er n a s 1 ame muc:n e••e 

taraf etmiye kifi gelmez. e~ilmic:, hir kısım okuvurnlar mek. 
Bununla beraber muhakkak sayt1abilen bir nokta Na. nun için onları hızlandırmak ltizımdır. LondraJa tuplarla sikavet etmi.;ler. hir km11ı 
· tl · b kı · d Ce çıkan The Great Britains and the Ecut bu mu"na- da P'aı:ete;ri ok•rrnnld~n ,.a,. l"Prnıis.. zıs erın u ş mevsimın e nubu Şarki Avrupa ile b I azd 1err1iT. Harf ink,lahmda <>'!\7f't.-1cr a. 
meşgul olmak fikrinde olmadıklanchr. Fakat bahar •e et e Y ığı bir yazı.da bütün bu ihtimalleri lelit<ie :V""'•lnn 1 R nunto tlenil .. n 'hi1. 

mevsiminin hulUlü ile ku ve .buzların kalkması üze- hesapladıktan sonra diyor ki: yiik h11rfler1e diziyo,.lardı. (füJYiıle 
rine harekat daha fazla kolayla'll:rr. Ve 0 zaman vazı·. ''H~•~ b. l•k 1·1.._• d ki 12 ve lnc;men on n"nto,·a 1cnr1ar in. :ı wa ır ı IRTın en uza aşan memleketler 
yet değişir. Belki de Almanya o zaınan yeni bir sinir ki hi d vl dik. ~imtli p<-k P'iirliiklP, o r111 'hP"ke. 
h ea fe T e etlerinin hr>dperestlik yüzünden in- si alakrı"ıı.r pfm;,,,.n lma haberleri 

arbine başlar. Bitler, iki cephede harp etmekten da. L 
1araz:a uğraJıklanm hatırlamalıdırlar. Buau"n her 8 rıunto ile ı'li7.<-Mlh•onız. ima çekineceğini söylemiştir. Bu da onun bir taraftan a 

n Ik 1 memleket muharebenin Balkanlara yayı[m,.. ... ı·h- Avnıpa ı?azetelcTl ic;e. hastnn ha. 
a an arla diğer taraftan Garp cephesiyle meşgul ol. al --~ sa 8 ve 6 punto ib:t'rinift'n hR'\tlır. 

mayı istemediğini gösteriyor. Nitekim Polonya har. t~ i?~~~ entfife ediyor. Balkanlara düşen va- 12 rıunto :verine 6 nunto dizen hir 
bini azami şiddet ve süratle bitirmesi de onun iki cep. zile barlıgın kuvvet olduğunu göstermektir. Bunu ga:r.ete. muhtevac;ını tam yanc:1na 
heli h t tlaka akla ~·· t eJ • H•tl • sığdırahilir. Biz ıte ei?'er alh ~untova 

arp en mu uz §Dlak fikrinde olduğuna .,o.s erm erı ı erın, macerayı daha ba,ka saha- inersek. kimse okumaz. oku,..;ımaz. 
tebarüz ettiriyor. Onu bu fikrinden '9azgeçirmek için larda aranuuına sebep olur.,, Gazete okunmnm:-ıc;, hir mrmlek"t i. 

---------------------------------------------------_;~_:...:;:_ _________ J, çin kaylı $ey değildir. Bunu İ7.aha 
ı'Lutfen sayfavı cPvirinizı 



' TAN 16 ·.12. 939 === 
SPOR: 

Yugoslavlar 
Bu9ün de 

Galatasarayla 
Karşllaşıyorlar 
Yugoslav takımı bugün ikinci 

maçını Taksim stadı.&1da Galatasa
rayla yapacaktır. Misafirler çarşam
ba günü ilk maçlarını Pcra karşısın
da yapmışlar ve 4 - O galip gelerek 
kuvvetlerini ortaya koymuşlardır. 

Çamur deryası bir saha üzerinde 
4 - O lık bir galibiyet elde etmek, 
bir takım hak.kında fikir vermek i· 
çin kafidir. Bugün İstanbulun en 
kuvvetli takımlarından birisi olan 
Galatasaraya karşı oynıyacaklan o
yunla Yugoslavlar h'.lkiki kuvvetle
rini meydana koyacaklardır. San kır 
mızılılar sahaya şöyle bir kadro ile 
çıkacaklardır: 

Osman - Faruk, Salim - Musa, En
ver, Celal - Salahattin, Eşfak, Cemil, 
Bodurl, Sarafim. 

Y ann Fenerbahçeliler Taksim sta
dında Yugoslavlarla karşıla~cak, 

büyük maçtan evvel Fenerin diğer 

bir takımı Beyoğlu muhitinin E'n kuv 
vetli klüplerinden Şişli ile oynaya
caktır. Şişli takmu bundan evvel yap 
tıklan bir maçta Ferterlilerl yenrniye 
muvaffak olmuşlardı. Bu müsabaka 
ayni ~da revanş mahiyetinde
dir. 

lüzum ıörmem. 
Altı punto ile dlzmeyince de; 

muhtevamıxı ycırıya indirmiş olu. 
na. Demek. buna imkan ynk. Efka. 
n umamiyenin alakadar oldui:u her 
hangi iç ve dış mesele hakkında bir 
aatu mütalea beyanına imkan ola. 
mıyacağı gibi, iç ve dq hadiselerin 
haberlerini bile tam olarak veremez, 
yani hizmetini yapanıa.ı. 

Bundan başka resmi ve yarı res. 
mi müesseselerin ilıinlan ve milli ti
caret müesseselerimizin faaliyetleri 
için muhtaç olduktan ilanlar vasati 
iki, iki buçuk sayfa tutarsa, geri ka. 
lan bir buçuk sayfaya ne kadar haber 
aıkıştırılabilir? Böyle olunca; dört 
sayfa eazeteye kimse beş km~ ver
mez. Ya satış eksilir, ya fiyah kır. 
mak laz.ım gelir. Bu da matbuat ticn.. 
retinde buhran demektir. 

Nihayet matbuat aleminde bu çe
pt bir kıtlık bir kaç yüz muharrir, 
muhbir, mürettip, makinist ve mü. 
vezziin ekmeğine de mani olUJ'. 

Buna mukabil ne kıin olur? Oras1 

Bu akşam ÜskQdar Halkevlnde saat 
20.30 da Cel!ıl Musahlpoğlunun Fermanlı 
Dell HazreUerl isimli Qç perdelik kome
disi temsil edilecektir. DavetiyPJer Ev 
sekreterliğinden alınır. Bu eser 17 - 2-1 -
:rn 12.9~9 vı1r>l"rl d" tl'mcıfl Prlilttı-ktlr. 

muanunndır. 1 
Vaktite Nruırettin Hocaya sormu~. 

lar: 
- İnsanın neden iki gözü vudır? 
Hoca hemen cevap vermiş: 

TiYATRO~ 
- Birisi kör olunca, ötckile gör. 

mek itin. 
- Bugün gazeteler neden sekiz 

snyfa çıkarlar? Sualine de: 
- İcabında yansı tasarruf edit. 

mek i~in! 
Deseler, Hocanın cevabı kadar da. 

hl tutunamaz! 
Matbuat, halkın harici ve dahili 

llemle, ve resmi salihiyetlerle te
mas vasıtası olduğunu izaha bilmem 
lfizum var mıdır? Biz de ancak şu 
son birkaç senedir ufak blı gelişme 
kaydeden bu biiyük medeni ihti~·a. 
cm muhtemel bir tasarruf mülaha. 
:ıasile milhim bir aksaklığa uğratıl. 
masında bir fayda olmadığını bil. 
mem bu satırlarla lıulasa edebildim . ., 
mı. 

Şehir Tiyatrosu 
TEPEBASI • D R A M ,. KISMINOA 

Bu akşam 20.30 da 
eVELPAZE. 

Komedi Kısmı lııtiklll c111M•sinde 
Bugün gündQz saat 14 de 
( KeloQlan Çocuk Oyunu) 
Bu akşam saat 20.30 da 
elKIZLERe 

-<>---
Halk Opereti 

(Eski Çağlıyanda) Cumartesi aksamı ve 
Pazar Matine Suvare 

ZOZO DALMASLA (ENAİLER) 

Doğan çocuğuna nüfus tezkeresi çı
kartır gibi, Bankada bir tasarruf hesa 
bı a~. Çocuğuna buyQk iyilik etml& 
olursun. __....___. _ _......... ........ 

Yok, yok, yok! Çocuk ağır ağır kokma. r 

s GÜNAHKAR . 
KIZLAR 1 

n Annie Ducaux 

e l\IETRO JURNAL 
m Son Ha herler 

• 
CI 

Yalnız 1 ve 4,30 da 

ROSALİE s 
Nclson Eddy - E-

1 leanor Po\•vell 

Mahmutbey 
Nahiyesi Md. 

kifayesine mebni 
nahiye hududunda 

bulunan ve Pendeniçe namilc yado. 
lunan çiftliğin bir kısmını nahiyemiz ı 
arazisine ilavesi hususunda yardım
lmi.le beraber sayi gayret ve himmet 
leri görülen hamiyet Vı? vatanperver 
Bakırköy kaymakamı Gafur Soyıu i
le Mahmutbey nahiyesi müdürü Mus 
tafa Kunura nahiyemiz namına arzı 
şükranla minnettar olduğumuzun ga 

M ıutala Kunur 

zetcnize dercini ric erim. 
Bakırköy kazası Mahmutbcy na
hiyesi muhtarı Hüseyin Altun
tug. 

!\Ubracenin milyonlnrına boyun eğmiyen kadın ... Niste başlayıp Hind 
de biten a~k mücadeleleri... Hindli itikadları ... Ruhların intikali ... Gaş 

yedici müzik.. Çok heyecanlı bir mevzu... Bütün bunları: 

RACANIN A ş K 1 
Süper filminde göreceksiniz ..• Baş Rollerde: 

Schhar yıldız i S A l\f i R A N D A 
Dünya kemancısı V A S A P R i H O D A 

ilaveten. Foks Jurnal dünya haberleri \'e '.:\fikey )1ause. 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

TEŞEKKÜR 
Pederimiz Çerkesköylıi Ahmet H3' 

\il Güvenişin vefatı münasebetile ge· 
rek cenaze merasimine gelmek, ge 
rek telgraf, mektupla ve şifahen ta 
ziyette bulunmak suretile acılarımı· 
za iştirak eden dostlarımızq ayrı ay• 
rı teşekküre büyük ıstırabımız mani 
olduğundan alenen minnettarlığımıı:J 
bildiririz.. Ailesi namına oğulları: 

Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler. •••• 1 ı Hikmet ve Nihat Güvenlş . 

. r-- -
ğa başladı. Yumruk kadar yavrumu, parasız göm
dürmekse, bır çare buldum. Komşuda.'l bir kazma 
istedim, keser vcrdL Gece elayak çekılince; ıssız 

bahçenin bir köşesine gittim, çukuru k1zdım. Kok
muş yavrumun sanlı paketini öptüm, gcimdüm, ört
tilin ve ... Vazifesini yapmış bir baba sükı.iniyle oda. 
ma geldim Karım şayet gözlerini açıp. soracak o
lursa, ona da cevap buldum. Komşu hanımlar emzi
riyor, diyecektim. Ben iki senelik karımdan bir an 
bile şüphelenmedim. 

f 
' 

1 
I' § 1 ) I' ~ 1 ) lE K 

vermesi. Benlın, işin ce1a 
veya be1·cıet tarnfiyle hicbir alakam yoktur. ister 
yüz el!i sene, ister idam olsun, bence beraetle mü. 
savıdir. Yal.oı::- şu var reis bey, yalnız su var: Benım 
fırtınaya kapı1mış çürük paçavraya döndürülen a
dım, temiz adım ne olacak? 

Beraet etsenı, ne olacak? Yine diyecekleri şu: Ka
rısından şi:phclenip, bebeğini boğan baba beract 
etti. Hatta birtakım gazeteler, bunu böyle yazacıık
lar. Böyle bir beraetin idamdan ged kalır ".le yeri 
var? Kanur. vazıı maddeleri koyarken, hir şeyler 
düşündtiğiınü farzederiz, acaba bu gibı beraetü i
damlar için ne düşünüyor? Bunu bu:::adıı sormağa 
hakkım olmadığını biliyorum. Fakat mukaddes o
lan m:ldafaa hakkımı fırsat bilerek ortaya atıyorum. 
Hükmünijz ntısıl çıkarsa çıksın, benim için şimdi
den makbuldür, muteberdir. muhteremdir. 

-.- Son .ılınan malumata göre, kadının yastığı al
tından bir tane buruşuk on liralık çı..ı:arılmış. Para
sızun, demesi yalandır. 

- Hayır! O kadar param olsaydı, evladımı oyna-
1a oynaya gömecekler çok bulunurdu. Gurenlerin 
dinlenmesini teklü ederim. 

Jki kadın buruşuk bir on liralığın çıktığını ve şu. 
tada oturan doktor beyin alıp cebine koydugunu 
si yledilcr. 

- Hayır! Bilmiyorum! Bir param yoktu. 

- Ali Vahit bey bildiklerinizi söyleyiniz. 
- Ben Behzat beyi eczahanede tesad!:if olarak ta-

nıdım. Pek ucuz bir ilacı ödemek için parası yetiş
medi. Kıprl:ıtmızı oldu, sonra birdenhıre sarardı. 

Bıra~dan gelir, alırım, diye çıkmıyn davrandı. Dar 
bir vszıyctte olduğunu hissettim. Arkadaş, dedim, 
ben doktorum. Bir hastanız mı var? Evet. dedi. Ye
ni doğan çocuğumla anası. Gidebnir miyiz? Çok sı
kıldı, dostane bir şekilde ısrar ettim. Gittik. Çocuk 
nnncsinın rahatsızlığı yüzünden vaktinden. önce 
doğmuş. Umit yoktu. Tabii ses çıknrmadım. Refika. 
sı biisbütun hsstaydı. Reçete yazıp, verdim. Reçete-

\.. 

YAZAN: AKA GÜNDÜZ 
yi evirdi, çevirdi, anladım ki, yaptırnmıy:ıcak. Ge
riye aldım. Ben yaptırır, gönderirim, yarın yine ge
lirim. ded;m. Ertesi günü geç vakit mütehassı;:; dok. 
tor Ferhat beyefendiye rica ettim. i3ir konsültasyon 
yapmak iizcre gittik. Çocuk benim ellerimin arasın
dıı can verdi. Bazı tavsiyelerde bulunduk. Vnzi~ eti 
bildığim i!;in, epeyce tereddütlerle avucunıda sakla
<lığım tır or. liralığı usulca yastığın altına koydum. 
O parayı gbrr:tediği muhakkak. Gör.:;eydi, alır, Htr
f eder ve bu: aya gelmezdi. Tevkifiniı1 ertesi günü 
hasta ıefikasmı tekrar muayeneye gittiğimiz giin, 
parayı yastığının altında bulduk. Para, doktor- F~ r
hat beyefcndldedir. 

- Demek. çocuk boğulmamıştır. 
- Katiyen! 
- NP oen:iniz, doktor Ferhat bey? 
- Doktor beyin sözlerine harfi harfini? iştirnk 

ederim, haclise böyle olmuştur. Para bende, tak<lim 
edeyim. 

- Müddeiumumilik makamı bu şahadeti kabul e
diyor. Yalruz morgtan gelen fenni rapo: hakkında 

tene\'vür etmek zaruretini hissctmektcy!z. Tabibi 
adillik izahat versin. 

) 
No. 30 

- Rapor fenni ıstılahlarla yazılmıştır. Adli haya. 
tımızda bi.:. gıbi raporların ayrı bir ue jzahnamesi 1Jli 
yazılmalı, tıbbı adli kürsiilcrini mi ıslah etmeli, bir 
defa dahı. nazan dikkati celbediyorum. Bu raporun 
türkçe mana<;ı şudur: Bu ceset koktuktan sonra gö· 
mülmütşilr. toprakta kalmıştır, morga geç gönderll
miştir, makama geç haber verilmiştir. Bununla le. 
raber en ince fenni muayenesi boğulrluğunu veya 
başka l:;,ir taryikle öldiıriildüğünü göstermi) or. Yani 
öldürülmemiştir, ölmüştür. 

- iddia makamı bu izahatı kin görüyor. 
- Müdafaanı ne vakit hazırlıyacaksın? 
- Niçin ve neyi, kimi müdafaa? Ben hukuk fa. 

ki.ıltesinin sor. sınıfındaydım, harp :ephesine gitti
ğim tein bit::-emedim. Şimdi de ne yaş kaldı. ne ha~, 
ne de :mkan Bundan dolayı kitabın maddeleri bu 
i~~ ne: ciyEcek:' Onu bilmiyorum. öğrenemedim. Be
nim bildiğim dört esas vardır ki, ben onlara daya
nıyorum Birirıcisi şahitlerim. Uçü de ilım, vicdan 
adamıdır. Bu yeter bana. ikincisi fenni rapor ve L 
zah. Bu da yeter. üçüncüsü iddia makamının hare
ketindeki ciürüstlük. Dördüncüsü de siz, hakimler 
heyetinin, hiikmü verirken, vicdanı olduğu kadar 

Yirmi dakikalık bir miızakereden sonra, hüküm 
bilclirıldi· Beraet. Başka bir cezaya mahkum olma· 
<lığı nnlaşıldığmdan hemen serbest bırakıldı. 

iki doktor, tebrik icin bütün koridorları altfü;t 
ettikleri halde, Behzadı bulamadılar. Bchzat sıı-rol
muştu. 

Doktor Ferhat döğünüp, duruyordu: 
- Bu hain herifler mutlaka pusu kurdular Bc-'h

uıdı bir türlü ele geçiremiyorlardı. Tam fırsııt, diye 
polislerini, hafiyelerini hazırladılar, çıkar çıkmaz, 
yakaladılar. Bekirağa bölüğüne bir adam göndere
lim, seıruşturalım. Bu sefer de ne:nrut Mustafanın 
mahkemesine düşerse muhakkak idam ederl.'!r. 

Ne Bekirağa bölüğünde, ne Arapyan hanında, ne 
polis bodru:nunda bulunmadı. 

(Devamı var) 
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Milletlerarası Posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle 80, 18, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesi lazımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Yine Erken 
Tedrisat 
Meselesi 
Mekteplerde, tedrisata erken 

baş)anılması etrafındaki şi. 

kayetlerin arkası kesileceğine, bila. 
kis, gün geçtikçe biraz daha çoğal. 
maktadır. Bu hususta bize gelen bir 
çok mektuplardan, bir tanesinin bazı 
Jasmılannı, şayanı dikkat bulduğu
muz içhı aşağıya geçiriyoruz. Mektu. 
bu yazan zat: 

•- Ben, diyor, Boğaziçinde ota. 
ruyorom. Çocuğum da liseye devam 
ediyor. Onu vaktinde mektebine ye. 
tiştirebilmek için, her sabah, hepi
miz saat dörtte kalkıyoruz. (Çocuk, 
saat %1 de uykuya yatmıştır) sersem 
sersem yatağından fırlıyan çocuk, a• 
lelacele yanın yamalak bir kahval
tı edJyor, yarım yamalak yıkanıyor. 
Alelacele giyiniyor. Ve 6.35 te kal
kacak vapura yetişebilmek üzere, 
6,15 te evden sokağa fırlıyor. 7,35 te 
Ortaköye vanyor, ve o saatte mek.. 
tebinfn kapılan henüz kapalı bulun. 
duğu için, sekize kadar, yani tam 25 
dakika sokakta bekliyor. (Yağmurlu, 
karlı, ve fırtınalı havalan düşüne
lim) burada kuSlll' üçe aynlıyor: 

Şirketi Hayriyeye, mektebe, ve, 
Vekalete ..• 

Saat, 6,15 te evinden çıkan çocuk, 
akşam, ancak, saat 18,10 da evine 
dönebiliyor. Acaba, bu kadar feda. 
karlığa mukabil, kazanılan nedir? 
Bunların hepsi, bir buçuk saatlik 
mütalaa için mi? 

Evvela bu mütalaalara iştirak e.. 
den talebelerin, yüzde otuzu geçme
diği muhakkak. (Zira, vekaletten ge
len emir üzerine, maişet temini ba. 
hanesiyle, bu talebelere izin verili
yor). 

Sonra, mektebin ya her şubesinde, 
veya iki, üç şubesinde, mütalaa za. 
manlarında bir muallim, nezaretçi 
olarak kalıyor, fakat, bu muallimle
re, bir müşkülün halli için (velev o 

muallimin dersine ait olsun) müra. 
caat etmek memnudur. Hattft, b u sı
rada, iki talebenin birlikte çalışması 

bile ya.sakhr. Ve her talebe, kendi 
başına çalışmıya mecburdur. (Eğer 
ellerindeki kitaplann kusurlan na. 
zarı itibare alınırsa, bu şekilde ça· 

lıpnadan, görebilecekleri faydanın 

derecesini kestirmek kolaylaşır.) 

Halbuki, evlerinde çalışsalar, içle. 
rinden bir çoklan, bu bir buçuk sa. 
ati boşu boşuna hanamamış olurlar: 
Zira evlerinde, içinden çıkamadrkla
n noktalan danışacak bir muhatap 
bulabilmeleri mümkündiir. 

'Ostelik, bu yüzden, ıııade zaman· 
larmdan değil, uykulanndan, ve gı. 
dalanndan da kaybetmektedirler. 
Sabah kahvaltılan yarım yamalak
tır. Öğle yemekleri (saat 5 ten 13 e 
kadar aç kaldıktan sonra öğle ye. 
mekleri) mektep bakkalınm fasulye 
piyazı ile beyaz peynirine münha
sırdır. 

Bütün bu mahzurlar nazan itiba. 
:ra alınırsa, ve bu yeni usulün zarar. 
lariyle faydalan dikkatle tartılırsa, 

görülür ki, tedrisata erken başlama 
kararı, - hele İstanbulun bizim va. 
ziyctimizde bulunan alakndarlan 
için- hiç isabetli bir karar değildir. 

Hiç değilse, bizim vaziyetimizde 
bulunanlar, bu usulden istisna edi
lirlerse, bu hatalı karar asgari suret
te tashih edilmiş olur. 

Elma ve portakalı bugün doktorlar 
yalnız en iyi ve faydalı gıda olarak tav
siye etmekle kalmıyorlar, anlan bazı 

hastalıklarda ilaç yerine oile veriyor
lar. 

Muharrir, bu yazısında 

tavsiyelerde bulunuyor. 

istifade& şeki ide kitap okuma tekniğine dair baZI 

MütalCianın kültürü geniıletmesi ve şahsiyetimizi 

ıelu1de hareket edilmesi icap ettiğini anlatryor : zenginleıtirmesi 

a 

D 

B u yaznnızda, mütalea.. 
nm bizim kültüriimü

zü genişletmesi, f&hsiyetimizi 
zenginleştirmesi için, hangi ki
tapları nasıl okuma.ımz 18..zmı 

geldiği hakkmda bazı ameli 
tavsiyelerde bulunacağız. 

Burada en mühim tavsiye, kıy. 
meti meşklık, ikinci ve üçüncü de. 
recede yüzlerce kitap yerine beş 

on üstat eserini okumaktır. Kay
naklara kadar gitmeli, oradan ka. 
na kana içmelidir. Fikir ve his fa_ 
~irliğini kazip belagat ve teşbih
lerle örten kıymetsiz eserlere mü.. 
talaamızda yer vermemelidir. 

Mesela Homere'in poemlerini, 
Eschyle ve Sophocle'ün trajedile
rini, Dante'nin (İlahi komedya) sı. 
nı, Montaigne'in Essais'sini, Cer. 
vantes'in Don Klşot'unu, Şeksplr'. 
m bir iki eserini, Moliere'in birkaç 
komedisini, Göte'nin F aust'unu 
yahut Wilhelm Meister'in Çıraklık 
Senelerini, Balzak'ın Come die Hu. 
maine'ini okuyan bir insan, hiç 
şüphesiz kuvvetli bir kültür kaza
nabilir. 

Buna mukabil, kıymetsiz yüzler
ce, binlerce kitap okuyan bir insan 
kültürsüz kalabilir. 

B iiyük Eserler Nasıl Tan ılır? 
Büyük eserler, içinde, her 

okuyuşumuzda, ilk okuyuşum.ıı'Zda 
farkında olmadığımız yeni ve or:i.. 
jinal fikirler ve ifadeler bulduğu... 
muz eserlerdir. • 

Kıymetsiz eserler, bu tecrübeye 
mukavemet edemezler. 

Tecrübesizler, acemiler, ayni 
fikri gıdayı, okunması daha kolay 
eserlerden alabileceklerini zan
nederek, orijinal üstat eserlerin
den uzaklaşırlar. 

Bu, büyük bir hatadır. Biiyük 
eserlerle doğrudan doğruya ve 
derhal temasa geçmek lazım.dır. 

Fakat, hiç bir hazırlıksız, üstat 
eserlerine yaklaşmak müınkün 

müdür? 

Bir çok hususlarda bunun müm. 
kün olduğu iddia edilmektedir. 

Filhakika, bir eski Yunan tra. 
jedisi hakkında hiç bir fikri olmı
yan binlerce insan, Antlgon ve 
Kral Ödip'i seyrederken çok şid
detli heyecanlar duymuşlardır. 
İlyada ve Odise'nin büyük sahne
lerinden zevk almak için, Grek e
debiyatı dersi alınıya ihtiyaç yok. 
tur. 

Hiç şüphe yok ki, Grek edebiya. 
tı hakkında esaslı malumatımız 
olduğu, Sophode'ün dehasını Öri
pid 'in dehasından tefrik edebildi
ğimiz zaman duyacağımız haz ve 
heyecan daha şiddetli, eseri anla. 
yışımız daha tam ve derin olacak
tır. Bedii heyecanlar, daima zen. 
ginleşebilirler. Fakat mühim olan, 
bu heyecanlan duymak, mümkün 
olduğu kadar çabuk duymaktır. 

Kral Ödip'i seyretmiyen fakat 
Sophocle üzerine yazılmış beş yüz 
sayfalık bir etüdü okuyan bir in. 
san, hiç bir heyecan duymaz. O 
yalnız, hakiki kültürün zıddı olan 
sırf kitabi bir bilgi kazanmıştır. 

B ir defa okumakla iktifa etm~
melidir: Bu, okuma tekn1-

ğine ait ikinci mühim tavsiyedir. 
Filhakika, mühim ve kıymetli bir 
eser, ancak ikinci okuyuştan son
ra az çok anlaşılabilir. 

Kendisinde mütalb hırsı olan, 
fakat okuma tekniğine vakıf olını
yan bir insan, bir kitapta hiç bir 
kelimenin veya cümlenin manasını 
iyice anlamaksızın ilerlemek iste.. 
mez. Fakat böyle bir metodla, hiç 
kimse, Göte'nin Descartes'in ya-
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hut Rousseau'nun bir eserinin o.. 
nuncu sayfasına kadar ilerliyemi
yecektir. 

Güçlük karşısın<la duraklamak 
bir hatadır. İyi kavranamıyan kı
sımları geçmek, kitabın sonuna ka
dar gitmek; eserin heyeti uınumi
yesi hakkında bir fi!.tlr edinmek, 
heyeti umumiye ile teferruatı ay. 
dınlatmak lazımdır. 

Bunun içindir ki birin'!i okuyuş, 
dikkatli olmakla beraber nisbeten 
çabuk olmalıdır. Şüphesiz birinci 
okuyuşumuzdan sonra bir çok an
lamadığımız noktalar kalacaktır. 

Fakat ikinci okuyuşumuzda, anla. 
şılıruyan, müphem kalan bu nokta. 
lann birer birer aydınlandıkları
nı göreceğiz. 

Binaenaleyh, birinci okuyuş, da
ha ziyade istikamet tayin ttmek, 
ikinci okuyuş anlamak içindir. 

Büyük mütefekkirler bize, ma. 
nalarla dolu formüllı:?r arzederler. 
Bunların zenginlikleri, yavaş ya
vaş meydana çıkar. Bu mütefek. 
kirler, düşüncelerini, fikirlerini 
kasdi bir surette gizlememişlerdir. 
Başka türlü yapamazlardı. Çünkü 
onların, şahsi ve orijinal olan fi. 
kirlerini ifade etmek için ancak u
mumi ve gayri şahsi olan lisandan 
başka bir vasıtaları yoktu. 

Büyük mütefekkirlerin çok mu

dil ve tamamen şahsi olan deruni 
hayatlannı, herkesin malı olan ka
tılaşmış kalıplarla, kelimelerle ifa. 
de etmelerindeki bu güçlüğü çok 
iyi takdir eden bir filosof: (Yaz. 
:ıınak, miltemadi bir fedakarlıktır) 
demiştir. 

Bir eseri anlamak, müellifin ke
limelerle tamamiyle ifade edeme. 
diği derin manaya nüfuz etmek
tir. Binaenaleyh, zannetmemeli
yiz ki, bir mütefekkirin bütün diL 
şünceleri, eserinde açık bir suret. 
te gözümüzün önüne serilmiştir. 

İnsan bir eseri mu:htelif derece
lerde anlar. Füzuliyi, Mevlanayı 

eksik anlamak, şair Mehmet EmL 
ni tam anlamaktan çok daha isti
fadelidir. 

G üçlükten çekinmemelidir: 
Bunun içindir ki, insanın 

kendi seviyesinden üstün olan e
serleri okuması lazımdır. Fikir 
terbiyesinde hakikaten faydalı o. 
lan, cehde mal olan okumalardır. 

Okumadan temin edilecek en bü
yük istifade, bizim fikirlerimizi a. 
şan ve bazan şaşırtan bir fikri an
lamak ve kavramak için yaptığı. 
mız fikri cehittedir. İçinde kendt 
fi.kirlerimizden ve bilgilerimizden 
başka bir şey bulamadığımız bir 
kitabın bize ne faydası olabilir? 
Eğer muharrir bizi bir cihetten 
aşmamışsa ondan, kültürümü~ i
çin ne bekliyebiliriz? 

Şüphesiz okunacak eserlerin, o
kuyanların seviyelerine gore, ayar
lanmalan, yani onların bu eserleri 
anlamak için yapmıya mecbur ol. 
duklan zihni cehdi imkansız kıla
cak kadar seviyelerinden çok yük. 
sek olmamaları lazımdır. Fakat şu 
mühim noktayı da hiç unutmama
lıdır ki, ilmi veya edebi kıymeti 
olmıyan, ufuk açmıyan, muhay
yeleye kanat venniyen, asil hisle
re ve ahlaki kıymetlere karşı be. 
yecan uyandırmıyan, fikri ve kal
bi beslemiyen ve yükseltmiyen 
yavan ve ruhsuz kitapları okumak 
beyhude vakit sarfetmektir. 

Şüphesiz bu yüksek eserlerin 
manalarına ve güzelliklerine ilk 
hamlede tamamiyle nüfuz edilmi... 
yecektir. Fakat anlaşılabilen ve 

duyulabilen kadan da büyük bir 
fikri kazanç olacaktır. 

Z ihinde bir mesele olduğu hal. 
de oloımıya başlamalıdır: 

Büyük bir üstat eserini anlamanın 
en emin vasıtası, bizce halli iste
nen bir meselenin cevabını bulmak 
ümit ve arzusiyle o eseri okumıya 
başlamaktır. Bu haleti ruhiye, bi. 
zim dikkat ve alakamızı o eserin 
üzerinde teksif edecek ve bizim e. 
seri sonuna kadar alaka ile okuma. 
mızr mümkün kılacaktır. 

Mesela, (ihtısas, sanat vasıtasile 
umumi kiiltür kazanılabilir mi?) 
meselesi zihnini kurcalıyan ve bu 
meseleyi halletmek kendisi için 
bir ihtiyaç haline gelen bir insan, 
Göte'nin Wilhelm Meister'in çı

raklık seneleri) ismindeki eserini 
büyük bir dikkat ve alaka ile so
nuna kadar okuyacaktır. 

Bizzat Göte'nin Faust'tan daha 
üstün tuttuğu bu eser, Alınanların 
Bildungsroman dedikleri tipte bir 
fikri teşekkül kitabıdır. 

Bu eserin kahramanı olan Vil. 
helm Meister, aktörlüğe ıstidadı 

olduğunu zannedere1..ı: işe başlamış, 
fakat hakiki istidadı bu sanatte ol
madığını anlayınca diğer sanatlere 
başvurmuş; madencilik, dokuma
cılık, astronomluk, mürebbilik, 
jeologluk, dökümcülük ve diğer bir 
çok sanatleri öğrenmiye çalışmış; 
cemiyetin her sınıf insanlarile te
mas etmiş ve en nihayet cerrahlık. 
ta karar kılmıştır. 

Netice itibarile, istidadı hakkın
daki bu yanılması, ve muhtelif sa. 
natlerle ve insanlarla teması ona 
muvaffakıyet temin etmiş, yaşa
mak sanatini öğret.miştir. 

Denilebilir ki, Göte bu eserinde, 
insan hürriyetinin, üniversel teces
süsün bir methiyesini yapmıştır. 

İşte, zihninde, umumi kültürün 
sanatle kazanılıp kazanılamıyacağı 
hakkında bir mesele bulunan bir 
insan bu mahiyette bir eseri, git
tikçe artan bir dikkat ve alaka ile 
okuyacak ve bu okumadan, kültü. 
rü için, azami istifade edecektir. 

J u les P ayot bir eserinde, oku· 
manın, istifadeli bir tarzda yapıl
madığı takdirde, tenbelliğin en 
tehlikeli bir şekli olduğunu söyle
mektedir. Çünkü hiç bir şey yap. 
mıyan bir tenbel, günün birinde 
bir vicdan azabı duyarak tenbel
llkten kendini kurtarabilir. Halbu. 
ki, çok okuyan, kitapları adeta ke
mirircesine, ihtırasla fakat sathi 
bir surette okuyan insan, çalıştı-

ğını zanneder. Fakat o, zamanını 
israf etmiştir. Böyle acele ve sathi 
okuyuşlardan bizde kalan intıba
lar, bir sürat katarının penceresin
den seyrettiğimiz manzaraların 

bıraktığı izlerden dana kuvvetli, 
daha sarih ve devamlı değildir. 

Bu tarzda okumalardan sakın
malıdır; çünkü, deveran ve tenef
füse en az müsait olan oturma va
tiyetinin temadisini icap ettirir ve 
gözü yorar. 

Okumak, anlamak içindir; kuv
vetli bir zihni cehtle müellifin fik
rini kavramak içindir. Binaenaleyh 
şahsan düşünmeği, fikri faaliyette 
bulunmağı icap ettirir. Zihni gev. 
şeklik ve münfailiyet halinde bu
nu temine imkan yoktur. 

S orbon Üniversitesi Profesör
lerinden Fauconnet de, <>

kumada münfailiyetin tehlikeleri
ne işaret ettikten sonra, insanın. bir 
eseri zı1ınin azami gerginlik, ve fa. 
al vaziyetinde okuması lazım gel-

diğini söylemekte ve şu tavsiyeler 
de bulunmaktadır: 

Bir kitabın doğrudan doğruya 

birinci sayfasından başlıyarak beş 
on sayfa okumak, sonra, kalınan 
yerden başlıyarak tekrar beş on 
sayfa okumak ve bu suretle kita
bı bitirmek, istifadeli bir okuma 
tarzı değildir. 

Müellüe, ilk temastan itibaren 
bakim olmıya çalışmalıdır. Yani: 
Müellifin tezi, metodu nedir? Da
yandığı vesikalar, vardığı netice. 
lerde, bize kabul ettirmek istediği 

fikirler nelerdir? Bütün bunları 
evvela öğrenmek lazımdır. 

Fauconnet biraz da mübalağa e
derek şu tavsiyede bulunuyor: 

Evvela kitabı anlayınız, sonra o. 
kursunuz. 

Bu demektir ki, yeni bir kitabı 
okumak istiyen bir insan, evvela 
kitabın fihristini tetkik etmeli, ba. 
hislerine göz gezdirmeli, kitabın 
muhtelif yerlerinden beş on sayfa 
okumalı, ve bu suretle kitabın he
yeti mecmuası ve mahiyeti hak. 
kında bir fikir edindikten sonra 
onu okumıya başlamalıdır. 

Bu fikri izah edelim: 
Biliyoruz ki, bakmak görmek 

d e ğ i 1 d i r . Müşahade yap· 
mak için sadece gözlerin açık oL 
ması kafi değildir. Ancak şeniyeti 
isticvap eden, ondan sırlarım ko
parm1ya çalışan, yani faal bir fik
ri cidal vaziyetini alan bir insan 
iyi bir müşahede yao!lbilir. 

Okumak ta, bir n evi müşahade 

yapmaktır. Fikirlerini, vuzuh ve 
sarahatle meydana çıkarması için, 
müellifi sorguya çekmektir. Oku. 
duğu kitap karşısında aksülam el 
yapmıyan, yani isticvap, tenkit ve 
kontrol edici bir vaziyet almıyan 
okumadan fayda beklenemez. 

Satırların ve sayfaların içinde 
saklı olan fikirlerin, hazır olarak, 
önümiize konacağını beklememeli
dir. Bu, beyhude bir intizar olur. 

Okuduğumuz kitabı, muhasara 
etmek; ona, harp aletleri mahiye. 
tinde olan faraziyelerle, evvelce 
kazanmış olduğumnz bilgilerle, 
muhtelif cephelerden hücum ve 
taarruz etmek lazımdır. Okuduğu
muz bir şeyin manasına nüfuz et
mek için tahminlerde bulunmalı, 

sonra tedrici bir surette bunları 
tashih etmelidir. 

B ir eseri, bahsettiği mevzu. 
dan haberdar değilmişiz gi

bi okumak doğru değildir. İnsan. 
da, o mevzu hakkında, dağınık ve 
müphem dahi olsa, bazı mallı.mat 

ve fikirler mevcuttur. Bunları zih. 
nimizde seferber hale getirmek, 
müellife soracağımız sualleri ha
zırlamak lazımdır. 

Zihinde kadrolar teşkil etmeli
dir. Okuyacağımız eserdeki fikir. 
ler ya bu kadrolara girecekler. ya
hut bu kadroları kıracaklar, bizi 
başka kadrolar çizmiye mecbur e
deceklerdir. Bu suretle hareket e
dildiği takdirde, bir eserin bize ye
ni olarak ne getirdiğini, bizde mev. 
cut fikirlerin ve kanaatlerin han
gilerini teyit, hangılerini tahrip 
ettiğini anlarız. 

Bir müe llifin fikrine yavaş ya
vaş nüfuz etmek, onu kabul veya 
reddetmek, ona yumusak bir bal
mumu gibi toptan teslim olmaktan 
daha iyidir . 

Müellif bizi, acemi bir insan gi
bi elimizden tutup ta istediği ye. 
re sürükliy'1nemeli, bize gözümüz 
bağlı, istediği şeyi kabul ettirme
melidir. 

İşte, istifadeli bir şekilde kitap 
okuma tekniğine ait bazı tavsiye. 
ler. 
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Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

V ilayetin ih~karla müca~ele .. işi.. 
ni hallettik.ten sonra, ış buro. 

ları, meselesiyle uğraşacağını gaze.. 
telerden ogreniyoruz. Vali Lutfi 
Kırdar bu meseleyi eline almakla, 
memleketin çok mühim dertlerin.. 
den birini halletmek işini üzerine a
lıyor demektir. 

İş büroları memleketteki işsizliği 
ortadan kaldıramaz, doğru.. Bunun 
için iş bürosunu da itham etmiyo. 
ruz. Amma, memlekette iş büroları
nın yapabilecekleri bir çok işler var
dır ki, bunun ihmali, hayatlarını ka. 
zanmak mecburiyetinde olan, işsiz. 
lik yüzünden sefaJete süriiklenen 
bir çok vatandaşların hayatına mal 
olur. 

İş bürolan modern bir şekilde or
ganize edilmelidir. Bu büroların va. 
zifeleri, iş verenlerin menfaatlerini 
korumaktan evvel, iş istiyenlerin 
ihtiyaçlanna cevap vermektir. Bun. 
lann haklarını müdafaa etmektir. 

İş anyan her vatandaş, her şeyden 
evvel baş vuracağı merciln iş büro
su olduğunu bilmeli, buraya yaptığı 
miiracaatlara karşılık müsbet bir ce
vap alabilmelidir. Eğer iş yeri yok
sa, büro iş icat edemez, doğru ..• Fa
kat modern tarzda çalışan bir mü.. 
essese bugünkü şeklinde yüzde sek
sen menfi cevap veriyorsa, o zaman 
yüzde elli nisbetinde menfi cevap 
verir. Bu meseleyi halletmek için, 
ilk yapılacak iş, devlet müessesele. 

rinde kullanılacak işçilerin, ancak 
iş bürolan vası.tasiyle bulunmasını, 
ikinci iş te iş bürolarının sermaye.. 
dar şirketlerle yapacağı anlaşma ile 
memur ve işçilerini iş bürosu vası

tasiy le almalannı temindir. Hiç bir 
ticari şirkete "işçini, memurunu be.. 
nim vasıtamla alacaksın,, dJye bir 
mecburiyet konamaz, diyeceksiniz. 
Amerikada, şahsi teşebbüse en ~k . 
haklar veren memlekette dahi, iş 
büroları bu işi başarmaktadırlar. 

Çünkü iş bürosu vasıtasiyle işçi ve 
memur almanın bu şirkete de temin 
ettiği o kadar faydalar vudır ki, 
şirket kendiliğinden buna talip olur. 
Bizde şirketlerin buna talip olaca
ğını iddia edemeyiz, o halde icap e-. 
derse kanuni mecburiyetler koymalı; 
lazımdır. 

İş bürosu nasıl teşkilatlandınL 
malıdır? İş arıyan her vatandaş ev. 
vela biiroya mümcaat eder. Bu mü
racaatla beraber dosyasına o zama. 
na kadar çalıştığı müesseselerden 
aldığı tasdiknameler de ilave edilir. 
Bundan sonra bu şahıs hakkında iş 

bürosu aynca tahkikat yapar. İş is. 
tiyenin, tabiiyeti, gördüğü işler, li· 
yakati, çalışma kabiliyeti, sıhhi du. 
rumu, ailevi vaziyeti, ihtiyacı kay. 
dedildikten sonra, ne gibi müesse
selerde çalıştırılabileceği tesbit edi. 
lir. Bu tahkikat bir çok iş müessese
lerini tetkik ve araştırmadan, tanı
madığı bir adamı kullanmak zahme. 
tinden kurtardığı için bir çok şirket. 
ler kendiliğinden bu bürodan gele
cek memuru kullanmayı tercih e.. 
derler. 

İş bürosunun ikinci işi de devlet 
müesseseleri, ve ticarethanelerle ya. 
pacağı bir cooperation'la her mües
sesenin aradığı memuru hemen bü.. 
roya haber vermesini temindir. Bu 
suretle iş bürosu iş verenle, iş arıyan 
arasında durmadan işliyen bir ma. 
kine haline gelir. .Memleketin her 
tarafındaki iş bürolarının bir mer
kez bürosu vardır ki, her büro açık. 
ta kalan işçinin ınikt~ını, ve iş mü
esseselerini hafta sonunda bu mer
keze bildirir. Merker. her taraftan 
bu malıimatı aldığı için, İstanbulda 
artan işçiyi diğer şehre göndermek 
imkanını da bulur. 

İş bürosu ayni zamanda işçi ile iş 
veren arasında yapılacak iş muka. 
velelerinin akdine, bu mukavelelerin 
tatbikine, işçilerin sıhhi vaziyetle. 
rine, hulasa İş Kanununun tahmil 
ettiği bütün vazifeleri de ifara c;ah· 
şır. Bu suretle iş verenle, iş istiyen 
arasmdaki münasebetleri modern 
bir şekle sokmak imknnları da ar. 
tar. Vilayetin bu meseleye el koy. 
ması, şimdiye kadar iptidai bir şe
kilde idare edilen bu davayı halle 
hizmet ederse, bunu müshet işlerin 
başına geçirmek icap eder. 
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Yazan: KANDEMİR No. 16 

erkes -Elem 
Ben Amerikan Üniversitesinde 

okuyordum. Onu İstanbuldan ta
nıyan ve bilmem hangi kocasının 
ahbaplarından olan bir arkadaşım 
bır akşam beni Nimetle gorüştür. 
dü. İ e o gece büti.in gençliğim, 
büti.ın istikbalim, h~r şeyim sön
müş, bitmiş oldu. Çünkü anasının 
vaatlerine kapılarak babamdan 
kalmış biitiin servetimi bir bedevi 
şeyhi gibi ayaklarını altına sermiş 
ve on gün sonra da: "Siz çok genç 
siniz .. Kızımı size veremem'.., cc. 
vahiyle karşılaşınca, ani bir buh
ranla hastaneye tıkıl.mıştım. 

Üç ay kadar sonra, hastaneden 
çıkınca, artık Nimeti bulabilmek 
imkanı yoktu. İşte görüyorsunuz, 
şimdi tahsilini bırakmış eroinıe, 

kokaine, bir zamanlar isimlerin. 
den bile iğrendiğim çeşit çeşit ze
hirlere dadanmış, mahvolmuş bir 
gencim. Fakat bir rüy:ı gibi ge
lip g çerken, bize hayalimizde 
ulaşılmaz bir cennet halinde yaşı. 
yan İstanfulun Bosfor bahçeleri
nin, Çamlıca tepelerinin ve Adn 
çam.İıklarının ıtrını getiren bu 
knyboltnluş güzelliği M.la seviyor 
ve elimde kalan son kuvveti. canı.. 
mı gtıniln birinde yine onun ayak
lan altına atılabilir bir küçücük 
hediyedir diye saklıyor, taşıyo

rum. 
Sfaks kafeşanttı.n.lanndan Be. 

yoğlu kaldınmlarıruı. ctü~n ve bir 
(Hanıme!endi) olan bu hatun öz 
klzını sermaye gibi kullanarak 
böyle kaç gencin kanına ginni~, 

kaç ocağı söndürmüş, kaç sorwtin 
dibine darı ekmiştir, onu da Allah 
bilir. 

Benim, yine kendi ağzından işi
terek bildiğim bir şey varsa, o da 
Benli Nimetin, keşfedilmiş yeni 
formüller, şirlngalar, pomatlar, 
macunlar, haplar, boyalar sayesin. 
de elli, elli beş yaşından evvel ter
ki silah etmemek kararında oluşu
dur! 

Fakat hayli içkili bir zamanın. 
da bana bu müjdeyi veren (Muh
terem valdc) hiç te neşeli, mesut 
görünmüyordu. 

- Paraya doydum artık.. Bun. 
dan sonra başka şeyler istiyorum. 
Nimeti, mesela bir prense vererek 
prenses göremeden ölürsem, gözüm 
arkada kalacak vallahi? 

-Mücadele bitmedi demek? 
- Hayat bu ..• 
- La rahattifiddünya .• 
- Elbette .. Analık kolay mı san-

dınız siz? 
Ve bit gün, (Muhterem Valde) 

sinin bu fikrinden bahsettiğim za
man Benli Nimet çapkın bir gülüş. 
le karşuna dikilmiş: 

- Annem bumıyor galiba .. de
mişti. Ben kokoz bir prensin karı. 
tı!U~uaz .I!q uod01d -esrrepretny,o ıs 
metresi olınağr tercih ederim. 

- Hayatta paradan başka seve
cek bir şey yok mu? 

- Anamdan aldığun ders bu. 
- Ya beğendiğin, hoşuna giden 

bir delikanlıya rastgelince? 
- Param oldukt:.ın sonra zor bir 

iş mi? •• 
Ve sağ elini kaldrrdı. Sahadet 

parmağını. birisini çağırır gibi öne 
arkaya oynatarak: 

- Geh .. Geh! .. derim. olur blter, 
dedi. 

erı:es Etem 

F Histin kargaşalıkları seyyah 
akınını birdenbire kesmiş 

olduğu için Ammanın biricik ote
linde tek misafirdim. 

Mudiri, katibi, kap1c1s1, garson. 
lan, asçılan ve yamakları ile sa
de b.ına hi7.Tnct ve beni memnun 
etmek için çalışan, çu;:nnan bir as
ri otel ki , hava karardıktan son· 
ra barında toplanan bazı yüksek 
Arap ve İngiliz memurları da ol
masa, kuş uçmaz, kerva!l geçmez 
bir dag başında unutulmu~ bir ma. 
na tın andırabilirdi. 

Emir Abdullah hemen hemen 
lıer gece oJ.omobilini göndererek 

beni yemeğe davet ettiği için bar 
fasıllarına da iştirak edemiyor, 
oradan taşan neşeli seslerle, kah
kahalarla ve kah coşan nağmeler
le avunarak eski bir anflteatr ha
rabesine bak~n terasta pipomu çek 
mekle iktifa ediyordum. 

Sıcak bir günün sonuydu. Bek
lenen rüzgar bir türlü. esmiyor, 
buram buram ter doküyorduk. 

Giineş çoktan batmış, ay doğmuş 
tu. 

Bu alev alev dağlar ortasında 

Boğazı, o_nun serin sularında oy .. 
na şan bir sandalı ve bu ;ı şk beşi

ğinde bir rüyaya dalışı özledim. 
O anda beni bu hayale ulaştıra. 

bilecek hiçbir kuvvet yoktu. Hatta 
beşerin mesafeleri yendim diye ô· 
vündüğü tayyare bilP.. 

İçime bir lahza gurbet acm çök· 
nıesin yoksa ... Bir kRdehcik viski. 
ye bir koca yalan da mübahtı ar. 
tık .. 
• Emirin yaverine telefon ettim: 
"Biraz rahatsızım, bu gece kasır
da bulunmak şerefinden mahrum 
kalacağım,, diye .. 

Terasa dönmüş, hasır koltuğa 
henüz gö~ülmüştüm kl, karşıma 

biri dikildi. Uzun boylu. külot 
pantolonlu. çizmeli, kara kalpak1ı, 
kır bıyıklı, eli kamç11ı biri. Asker· 
ce selam vererek hafifçe eğildi: 

- Tanıdınız mı beni bE-yefendi? 
Buzlu fanusların bol ışığı altın. 

da yıhşmıya çabalayan bu çehre
yi bütün çizgileri, gölgeleri, kaba
nkları, ve çukurlarile görüyor ve 
tanıyordum: Çerkcs Ethemdı bu. 

- Hayır, dedim, tanımıyorum 

sizi! 
- Tamm1yorum! 
- Tanımıyorum! 

- Fakat ben sizi derhal tanı-
dun. Ankarada Büyük Millet Mec
lisi matbaası müdürü değil mi idi. 
niz?•Taş Handa kaç defa ..cörüş -
müştük. Lıitfen iyice bakınız ba
na ... Hatırlamamanıza imkan var 
mı? 

Oturuverir, de, beni bjr masa 
başında bulunmak zahmetine dü
şürür korkusilc hemen ayağa kalk· 
tım: 

- Ben, dedi, Ethem .. Çerkes Et. 
hem! 

Bu sahneye bir nihayet vermek 
lazımdı. Yüzüne dik dik baktım: 

- Kendilerini unutturmak, artık 
hiç, hiç hatırlatmamak mecburiye. 
tine düşümüş insanlar vardır. Siz 
onlardan biri olduğunuz halde, na
sıl oluyor da hala "İ11e beni hatır
la ... Tanı!,, diye ısrar ediyorsunuz, 

- anlamıyorum Ethem Bey? 
Sol elile tuttuğu kamçısını 

hırsla kıracakmış gibi bükerek mı
rıldandı: 

- Yaaa ... Öyle mi? 
- Başka nasıl olmasını istiyor. 

dunuz? 

ı1-. Yugoslavyada 
Komünistlerin 

Bir Nümayişleri 
Belgrat, 15 (A.A.) I D. N. B. a. 

j~ı bildiriyor: Bu Sabahki gazete-

1;;:- dün akşam burada yapılacak te

zahürata dair olarak resm1 bir teb

liğ neşrediyorlar. Bu tebliğde ez. 

cümle deniliyor ki: 

"Komünist, talebe ve işçilerden 

mürekkep gruplar, muhtelif mey -
danlarda tezahürata başlamışlarsa d::ı.. 
zabıta tarafından dağLtılmışlardır. 

TezhUratçılar, memurları taşa tut -

muşlardır. Ruvelverler patlamış, iki 
ki~i ağır surette yaralanmıştır. Hafif 
yaralılar da vardır. 60 kişi tevkif e
dilmiş ve derhal, her biri 30 gün ha. 
pise mahk1lm olmuşlardır.,, 

Belgrat, 15 (A.A.) - Komürıist ta

lebe komitesi feshedilmiş olduğun -

dan nümayişçilerden mürekkep bir 
takım gruplar Belgradm bir çok nok
talarında kargaşalıklar çıkarmıya te. 
şebbüs etmişlerdir. 

T e d b i r ı e r Alınması Bekleniyor 
(Başı 1 incide) 

tımızda zaruri bir istihale devri ge

(Başı 1 incide) ı toptancılara doğru teşmil etmek icap e
tır. Piyasadaki bütün kağıtların de. der.,, 
polarda saklandığı ve birinci hamur Şiddetli Tedbirler Almalı 

çirmemizi intaç etmiştir. 
Bu ve bunlara benzer bir çok se. 

beplerle beynelmilel ticaret hayatı. 
mız az çok normal vaziyetini kaybet

kağıtlar:dan tedarik edilemediği tes-
bit edilmiştir. Çuval tüccarları da Bir ihracat şirketi müdlirü diyor 

toplanmışlar, fakat memlekette dört ki: 

miştir. 

beş aylık çuval bulunduğunu ve fi. "- Dilnya piyasalarında h~r mnlın 
üzerine yüzde 20 - 40 zam olmuştur. 

yatlarda ihtikar olmadığını söyle. Ham maddeler pahnlılaşmıştır. !lfaamrıfih 
mişlerdir. Avrupada eski mnlların çoğunda yil7de 

Buna rağmen, piyasada 45 kuruş. 10 - 20 den fazla yükseliş yoktu.... Bu 

4 - Böyle :fevkalade zamanlarda 
tüccarın istismar ve ihtikAr hırsı da 
şahlanır. Vaziyetten istifade ederek 
kendisine on kuruşa mal olan malın 
fiyatını yükseltmek, bir kısım malı
nı yarın daha pahalıya satabilmek 

luk boş cuvallann 110 kuruşa yük. memleketlerden hiçbirinde bizde olrlu~u 
gibi. spekülfö:;yon yapılmaz ve yaptırıl-

selmiş olduğu nazarı dL'k:kaLi celbet- maz u i H t 1 ı b . mum arp en örnek a nn ar, u 
mektedir. . vaziyetten istifade etmek isterrıisler ve 

için saklamak hırsına kapılır. 
Bu suretle memlekette bir fiyat 

anarşisi, bir ihtikar cereyanı baş

Teneke ithalatı için hüktımct Mer. birçok mallıırı toplıynrak, saklı:ımışladır. 

kez Bankası vasıtasiyle t~riiyatta bu. Halbuki hükümet, "Depolarda '3aklanmış 
lunmayı kararlaştırmıştır. Bu suret. olan ithnlfıt mallarını tekfıliifii harbiye 

suretiyle toplatacaj:(ım,. dedl~l gtın, b!lttin 
le hariçten kolaylıkla teneke getirti. bu mallAr piyasalara dökUlecı-ktır. 

gösterir. 
İşte biz bugün bu fiyat yükselişi. 

nin ve bu ihtikar hareketinin baş. 

lerek, malın tüccara teslimi zama. Spekülatörlere bu yolda şiddetli tedbir-
mnda bedeli ta h!!il edilec<'ktir. ler t:ıtbik etmelidir. Ve ihtikar yapanla-

langıcında bulunuyoruz. 
Ne Gibi Tedbirler Alınmalı? rın dükkanını veya Yazıhane<;inl Yuna-

İh nistanda oldu~ gibi, ı sene müddetle 
tikinn önüne geçilmesi için ka. kapatmalı ve ıo _ 100 bin lir:t ceza ile 

H ükCımet. harp başladığı zaman 
harp halinin icabı olan fev

kalade tedbirlere başvurınıya lüzum 
görmemiş, yalnız halkı ve tüccarı 

normal vaziyeti ihlal edecek hareket
le:Pden içtinaba davet etmişti. Çünkü 
Türkiye, harbe girmiş değildi. Gıda 
maddelerimiz boldu. Kıtlık olmaın 
ve ihtikara sapılması için sebep yok

nuni tedbirlerden başka iktısadi ne cezalandımıalıdır. Bu ş3rtıar allırıd:ı tek 
gibi tedbirler alınabilec~ğini piyasa. bir kJşinln ihtik~r yapmasına imkan kııl-

tu. 
Fakat harp genişleyip beynelmilel 

münasebetlerdeki tesirini hissettir. 
dikçe yukarda izah ettiğimiz vazi
yetler hadis oldu. Türkiye de çarcslz 
fevkalade günlerin buhranından mü
teessir olmıya başladı. Ve son gün
lerde her türlü eşya üzerinde husu
le gelen yükselişler fevkalade ted. 
birler alma zamanının artık geldiği. 
ni gösterdi. 

Cihan Harbindeki ihtikarları ve o 
vakit halkın boğazından ve kanın
dan zengin olanları hatırlıyanlar, 

yeniden böyle vaziyetlere düşmemek 
için bu tedbirleri almakta istical et
mek lazım geldiğinde de müttefiktir
ler. 
Şimdilik alınması lazım gelen müs

tacel tedbirler şunlardır: 

nın tanmmıs tiiccarlanna ve iktı

satçılanna sorduk. Aldığmuz cevap. 
lan sırasiyle yazıyoruz: 

Bir bankacımız diyor ki: 
"- İhtlkfır yoktur, diyemeviz; vardır. 

Her gi.ln de geni~lemektedir. Birçok mal
larda da nedret baş göstennlttlr. Birçok 
malların ithalinde güclüklere maruz kn
lınılacaktır. Buna mukabil, birçok malla
rın depolarda mevcut olduğu ve ihtikii
rın bu stoklar üzerinde cereyan ettiği de 
muhakkaktır. 

Son vıızlyet üzerine ııermayeslni Mlô 
kapatmak istemiyen tüccar, evvelA emla
ke teveccüh etmişUr. Bu suretle emlak 
fiyatlarında ylizde 25 - 40 kadar tercflü 
husule gelmlstir. 

Hemen her madde üzerinde görillen 
bu hücum, fiyat yilkı;elişinde büyük bir 
rol oynamaktadır. İkinci Amil, stoklArtn 
bilAhare ycnilenmr~lnde güçlüğe mnruz 
kalınac:ığı düşüncesidir. ' 

Fiyat tenezzülü için, ihracatı normtıl 
zaman1nrdan. dııha ziyade arttırmak ve 
kllring muamelelerinin yavaşlıımıığa mec
bur olduğu bu sıralarda elde edllP.cek rlö
vizle ithalatı kU\rvetlendlrmek ve müm
kün olduğu kadar fazlalaştırmak lfızım 

gelir. Harpten evvelki fiyat endekslerini 
te~bit etmek, bir Uıraftan toptancı.lardnn 

başlayıp, perakendecilere doğru yapıl

ması klllsik gibi görülen kontrouı bir de 
aksi istikametten, yani perakendecilerden 

1 - İngiltere, Fransa ve Amerika 
ile ticari münasebetlerimizi normal 
hale sokacak muahedeleri bir an ev. 
vel tamamlamak ve derhal tatbikata 
geçilmesini temin etmek, İngiltere 
ve Fransanın bir türlü Türkiye ile 
iktısadi ve ticari münasebetleri ge- ' 
nişletmemeleri, Amerika ile normal 
ticari milnasebetlerin başlamaması 
bugünkü sıkıntının en büyük amil

Lordlar 
Kamarasında 

Londra, 15 (Hususi) - LordJar ka
marasında Kont Darnley tarafından 
sorulan bir sual üzerine Holanda i. 
le Belçikanın geçenlerde yaptıkları 
tavassut tekifinin yeniden tetkik ve 
münakaşa edilmesine yol açmıştır. 

Sözü açan Kont, fenalığa iyilikle ınu. 
kabele lazım geldiğini ileri sürerek, 
Almanya ile sulh yapmanın daha 
doğru olacağını, kendi kanaatlerine 

lerinden biridir. 
2 - tktısadiyatımızı beynelmilel 

yeni vaziyetlere göre ayar etmek. 
3 - Dahilde toptancıların elinde 

mevcut malın miktarını tesbit ede
rek bunların fiyatları üzerinde oy. 
nanmasına müsaade etmemek. Hele 
mal1arın el değiştirme suretile ihtL göre izah etmiş, bu izahat Lordlar
kara sapılmasına imkan bırakma- dan bu fikre taraftar olanlarla olmı
mak. yanların şahsi mütaleala,rını uzun 

4 - Muhtekirlere karş1, Almanyn- boylu söylemelerine fırsat vermişt~r. 
da, İngilterede, Fransada, hatta Bal- Bugünkü vaziyette sulhe imkan gör
kan memleketlerinde alınmış olan miyen lordlardan bir kısmı da Al • 
fevkalade tedbirlere benzer seri ve manya, samimi olarak sulh istiyorsa 
şedit tedbirler almak. Polonya ve Bohcmy:ının bitaraf kuv-

5 - Dahilde yetişen ve bol mik. vetler tarafından işgal edilmesine 
tarda mevcut olan yerli mahsulatı- imkan vermeli, badehu masa başına 
mızın fiyatlarını yükseltenlere karşı geçmelidir, diye bir teklıf de serdct-
şiddetli cezalar tertip etmek. mişlerdir. 

6 - Yerli fabrikalarımızın çıkar- Bütün bu uzun münakaşaların so-
dıkları eşya fiyatlarım asgari dere- nunda Hariciye Nazırı Lord Hali • 
ceye indirmek. faks söz almış, bu ~e!dlcle bir müna-

7 - Bütün bunların tatbiki için kaşa yapmanın, hatta İngilterede bi
de hükumetçe hazırlanan ihtikarı le yanlrş tefsirlere yol açacağım, ha. 
men kanununun Meclisten bir an ev- riç için ise daha çok şayanı teesstif 
vel çıkarılmasını temin etmek. olduğunu söyledikte!l sonra bugün. 

İhtikarın henüz başlangıcında bu. kü harpten yegane mesul devletin 
lunduğumuz için yukarda izah ettL Almanya olduğunu bir takım edille 
ğimiz tedbirlere başvurmakta acele zikreder~k yeniden iz::ıh eylemiş, bn
edilir ve hükt'.bnetçe sıkı bir kontrol güne kadarki vaziyeti hul~a , ttik. 
il~ bu işler .t~kip edilirse, T~rkiy~, 

1 
ten. ~~n;ra İngilterenin daima sulh is. 

Cihan Harbını hatırlatan fecı vazı- tedıgını, her veçhile bunu isbat ve 
yetlere düşmekten kurtulmuş olur. izhar eylediğini anlatmıştır. 

Çocuk Sayfası 

maz.. 
Halen ihracat mAddelerlnde de ihtikl\r 

yapıldığı içindir ki, dahil! istihliik piya
<;a~ı tamamen s:ırsılmışhr. Umumt Harpte 
miktarı az oldu.ltu halde, kuru fasulya 
perakende 25 kuru~tan fazlaya çıkma
mıştı. Halbuki bugün otuz kUruştur. Hat
tfı mevcudu fazla olduii(u halde... Bunun 
sebebi de, ihracat :fiyAtlarının lüzumsuz 
yere y!lk~ellilmesinden ileri geliyor . ., 

Alınması Lüzumlu Tedbirler 

Sultanhamamında pernkende ma. 
nüaturacı Ali Erkan diyor ki: 

"Her ithalat mnlında yükseklik vardır. 
Bunun llniinc geçmek için tdar! tedbirler 
kıl!! değildir. Mal m~vcudunıı arttırmnk 
lazımdır. Yerli fabrilcalnrımızın bile 1l
yatları yükselttiği meydandadır. Ham 
madde fiyatlarnn yükı;elmesi nıamulata 

da tesir eder. Faknt yerli ham madde iş

liyen yerli fabrikaların fiyat yiikseltme!\i
nin mllna!lı yoktur. Bt:!tıce ilk yapılacak 
iş, rlevlet fnbrikalıırile devletin himaye
sinde bulunan diğer yerli rabrik~lardan 

fazla prodüksiyon almıya çalıı::mak ve n
yaUan dn derhııl yüzde 10 - 20 ni~betin
de indirtmek la7.ımdır. Ayni zıımıında ih
halatı arttırmalıdır. Memlekette her cins 
ham mndde vardır. Bunların ihracını ve 
mukabilinde mamılltlnün ithaltnl temin 
etmek en mllhlm ekonomik m<;ısclemlzd!r. 
Mal muvazenesi ihtikarı :ıwk eder.,, 

Von Spee 
Zırhlısı 

Londra, 15 (Hususi) - Graf 
Von Spee namındaki Alman Cep 
kruvazörü ile lngiliz kruvazör

leri arasındaki muharebe bugün 
bütün dünyamatbuatmın en me
raklı ve en heyecanlı hadisesini 

tetkil ediyor. 
Bütün neşriyattan anlaş1lan neti. 

ce Graf Von Spee, gerçi yürüyebilir 
bir haldedir. Fakat hlirr> edemiyecek 

vaziyettedir. Çünkü 11 pusluk topla
rı harap olmuştur. Sonra tayyare ua
fii topları da ayni akıbete uğramJŞ
tır. Bugün Alman zırhlısının Mon. 
tevido ne kadar zaman kalabileceği
ni tetkik etmek üzere gemiye giren 
mütehassısların kanaati zırhlının yo
la çıkabileceği, fakat harp edemiye
ceği etrafında temerküz etmiştir. 

Von Spee'nin liman haricine çık
masına karşı gelen engel, liman ha. 
ricinde kendisini bekliyen beş Ingi
liz kruvazörüdür. Bunlar onu elden 
kaçırmarnağa azmetmişlerdir. Çün
kü Von Spee'nin Cenubi Atlas O!t
yanusunda yaptığı iş İngiliz ticaret 
serbestisini ihlal etmek ve akıncı ha. 
rekatile bu ticareti altüst etmekte
dir. Nitekim Graf Spee'nin bu yolda 
yaptığı tahribat elli bine varmakta. 
dır. 

Almanların müteaddit defalar ba

tırıldığını iddia ettikleri Ark Royal 

de bugün Graf Spee'yi bekliyen ve 
onu imha için hazırlanan İngiliz zırh. 
lıları arasında sayılıyor. Çünkü bu 
gemi yakın zamana kadar Cenubi 
Afrikada idi. 

Türkişe Post Matbaası 
Arastırlldı Yazılanmızm çokluğu yüzünden Von Spee'de 62 İngiliz esir bulu-

(Başı l incide) çocuk sayfamızı yanna tehir ettik. nuyordu. Bugün bunların hepsi de 
dir. Ancak bu arada, tabii olarak, Küçük okuyucularımızın bizi ma.. Montevido limanına çıkmışlardır. 
Alınan istihbarat bürosunun gazete. zur ıtötmelerlnl rica ederiz. Uruguay kabinesi tarafından veri-
ye her hangi bir müşt<:ıri sıfatiyle ~~ len karara göre Alman zırhlısı Pazar 
müracaat ettiği ve kendilerinin de günü saat 11,30 da limandan hare. 
broşür ve nutkun tül"kçe olarak ba. verdiğim.iz haber, bu gazete men. ket etmelidir. Bu takdirde ise vazi. 
sılmasını kabul ettiklerı tevilini de suplarının itiraflariyle de sabit ol. yet fecidir. Onun için bu Alman zırh 
ilave etmişlerdir. muştur. !ısının harbin sonuna kadar limanda 

Bu propaganda evrakmın Türki~e Ernıniyet müdürlüğü, tahkikata e. kalması ihtimali mevcuttur. 
Post matbaasında basıldığı hakkında hemmiyetle devam etmektedir. Graf Spee'nin kumandanı da ko-
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Finler Nikel 
Madenlerini 

Berhava Ettiler 
(Başı 1 lııcide) 

neticelenmiş ve üç gün devam eden 
bir muharebeden sonra iki Sovyet a. 
!ayının imha edildiği teeyyüt eyle
miştir. Bu bölge bu suretle tekrar e
limize geçmiş bulun.maktadır. Bu 
sefer Finlanda kıtalan Sovyetleri 
takip etmektedir. 

Sovyet deniz filosu Koivisto'yu 
bombardıman etmiştir. Finlanda sa
hil bataryaları mukabele etmiş ve 
ayni zamanda şiddetli ateşle kara 
kı.wvetlerine de müzaheret eylemiş. 
tir. Sovyet gemileri geri çekilmişler
dir. Bir Sovyet tayyaresi düşürül
müştür. 

T orpHlenen Alman gemisi 
Stokholm, 15 (A.A.) - İsveç ma

hafilinde bir Sovyet tahtelbahirinin 
Baltık denizinde Finlanda ile İsveç 
arasında sefer etmekte olan bir Al
man gemisini torpillemiş olduğunu 

teyit etmektedir. 

Çok kanlı çarpıtmalar oluyor 
İsveçle Finlanda arasında hudut 

şehri olan Tornio'dan alınan bir tel
grafta, Sovyetlerin Finlanda şimal 
hududunda Finlandalıların istirdada 
muvaffak oldukları Salla'ya hücum 
için mühim kuvvetler ileri sürdükle
ri bildirilmektedir. Akan kan o ka
dar çoktur ki, kilometrelerce kar ta
bakası kırmızı renk almıştır. Ruslar 
bu bölgede şiddetli hareketlerile sa
hile varmağa ve umumi karargahla
rını birleştirmek üzere Salla'yı behe
mehal zapta çalışıyorlar. Finlandalı .. 
lar bu bölgeye yeniden takviye kıta
atı göndermektedirler. Muharebe iki 
gündür devam ediyor. Bunun son 
Avrupa harbi başlad1ğındanberl ce
reyan eden en büyük muharebe ol
duğu temin ediliyor. Polonyadaki 
muharebeler dahi bu kadar şiddetli 
olmamıştır. 

Şef Erzincanda 
(Başı, 1 incide) 

hayatı içinde bir günde unutulmuş
tur. Dört sene evvel gördüğüme nis
betle Erzurum çok kalkınmış ve i
lerlemiş buldum, şarkta mamur şe
hirler benim idealimdir. Erzurum ıyi 
bir mamure olmak için çok eksiğini 
atmıştır. Erzurumun temiz ve mede
ni vasıtaları mevcut bir şehir ve iyi 
bir kültür ve sanat merkezi olması 
için daha yapılacak bazı işler vardır. 
Onları da az zamanda yapmak müm 
kün olacaktır. Erzurumda yüksek ce~ 
miyet, vatanperver zihniyet her çeh
rede aşikar bir surette g'tirünür. 
Vatandaşlarımı bu bakımdan da çok 
takdir ettim. Erzurumdan memnuni
yetle ayrılıyorum. Yakmda yine ge
leceğim. Yapılmakta olan lşlerin gi
dişini takip ederek yeniden zevk du
yacağım ve aranızda tatlı dakikalar 
geçireceğim.,, 

Reisicümhuru hamil olan hususi 
tren saat 24 te Erzincana ınütevec· 
cihcn hareket etmiştir. 

Erzincanda sevinç tezahüratı 
Erzincan, 15 (A.A.) - Erzurum· 

dan dönmekte olan Reisicümhur İ
nönü bugün saı_ıt 13 te şehrimiz~ ıe
ref vermişlerdir. 

Milli Şef, istasyonda Vali ve Ku
mandan ile sivil ve askeri erkan, 
mektepliler ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından tezahürata karşı
lanmıştır. 

Halk büyük bir sevinç içindedir. 

lundan yaralıdır ve bugün muhare
bede ölen Alman askerleri merasim
le Montevido'da gömülmüşler ve İn
giliz askerleri de hasımlarına bir çe
lenk göndermişlerdir. 

İngiliz kruvazörlerinden Exter de 
Montevidoya gitmiş. fakat sonra bu
radan hareket etmiştir. Diğer İngi
liz kuvazörlerinin zayiatı da son de
rece hafiftir. Bunlar takviye kıtaatı 
da almışlardır. 

Rio Grande do Sul'dan bilidiriyor: 

Alcantara adındaki İngiliz gemi
si, Rio Grande do Sul limanına gir
miştir. Alcantara, Almanların Graf 
Von Spee adındaki cep kruvazörleri 
tarafından atılmış olan obüslerin te
siriyle hasara uğramıştır. 

Deniz muharebesi İtalyada büyiik 
bir alaka uyandırmıştır. Gazeteler 
bu muharebe hakkında uzun telgraf 
1ar neşir ve İngiliz ve Alman haber
lerini de dercetmektıedirler. 
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1 PALAS 
TAN 

ANKARA Bütün Odalarda 
Sıcak ve Soğuk Su • Telefon • 

Kaloriler 

ANI T ES 1 R 
İstanbul Asliye dördüncü ticaret 

mahkemesinden: Gazi köprüsü inşaat 
Konsorssiyomuna izafeten İstanbul
da Yeni Volto hanında 17; 18 numa
rada ithalat ve ihracat komisyoncu. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP. 
su M. Ali Coşansu tarafından 19.5. 
39 tarihinde Mersine altıncı seferini 
yapan Etrüsk vapuruna tahminen 
16000 (on altı bin) kilo 25 bağ keres. 
te ve tahminen 2609 kilo demir tah
mil edilip alınan 1646 numaralı kon

şimento zayi olmuştur. tşbu konşi
mentonun iptaline karar verilmesi 
Kari Karner vekili A vu.kat İsak ve 

Nesim Sages tarafından arzuhalle 
talep edilmiş olmakla ticaret kanunu 

ROMATİZMA, SOGUK ALGINLIGI 

bütün aörılarını derhal keser. 

SATILIK KIYMETLİ ALTIN SAAT VE MÜCEVHERAT 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Haicimliğinden : 
Terekesine mahkemece el konulanölü General Cevada ait altın saat ve 

mücevherat açık arttırma suretile 18.12.939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 de İstanbul BelediyeMczat Memurluğunda satılacaktır. 
İsteklilerin yukarda gösterilen günve saatte Mezat memurluğunda ha-
zır bulunmaları ilim olunur. (22689) 

inhisarlar .· · lİmalm Müdürlüğü llanıarı 
/.. . · .. 

Cinai Mil<. 

Planya tezgAhı 1 adet 
Kayış baklalı 

Zincir "S. T. F. 493,, 25 " 
Zımpara taşı 250 " 
60 sim 

Muhıhmen B. 
Lir• Kr. 

---
836.-

262.50 
3760.-

% 7,5 teminat 
Lira Kr. 

66.45 

19.68 
282.-

Ekalltme 
Şekli SHtl 

Pazadık 14 

" .. 
15 
16 

I - Şartnnmesi mucibince ı adet pi.An Ya tezgAhı Ve nümunesi muclblnr.e de 25 
adet kayış baklalı zincir müteahhidi namına ve yine şartnamesi üzere miktarı yu• 
karıda yazılı 250 adet zımpara t:!l~ı pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminaUan, eksiltme saatleri hizala
nnda gösterilml:itir. 

III - Pazarlık, 3 - 1 - 940 Çarşamba günü Kabata~ta Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınacağı gibi kayıs 
baklalı zincir numunesi de görülebilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan giin ve saatlerde % 7,5 güven-
me parasiylc birlikte mezkiir komisyona gelmeleri ilan olunur. (10.U7) 

Lüzumunda 
günde 

3 kate 
alınabilir. 

MI L L İ 

nun 638 inci maddesi mucibin.!e :ıi. 

yaı iddia olunan konşimentonun 45 
gün içinde mahkemeye ibraz edilme

si lüzumu, ibraz edilmediği takdirde 
bu müddetin hitamında iptaline ka
rar verileceği ilan olunur. 

REASÜRANS 
Türk Anonim Şirketi 

FÖNIKS DÖ YiYEN VE TÜRKİYE MiLLİ 
Sigorta Devir Bürosundan : 

Hali tasfiyede Lö Föniks dö Viyen ve Türkiye 1\lilli Sigorta Şir. 
ketlerinde Sigortalı olup ta bu Şirketlerin tasfiye haline girmesı u
:ıerine İktısat Vekaletinin 20.10.193 6 tarihli kararnamesine tevfikan 
Sigorta mukavelelerini başka Şirketlere devretmek üzere Şir~etimiz 
devir bürosuna müracaatta bulunmuş olanlardan aşağıda isim ve mu
kavele numalan yazılı eşhRsm niha vet on beş gün zarfında Şirketimiz 
devir bürosuna müracaatla muamelelerini tekemmiil ettirmelni, bu 
müddet zarfında müracaatta bulunmayanların bu Hadan sonra vaki ola
cak müracaatlannın hiç bir suretle nazarı dikkate alınmıyaca~ını \'e 

polit'elerlnin adreslerine iaıie olunacağı cihetle alnkadarnnın muavYen 
müddet zarhnda YP"ioostahnnf'! arkaıonda k!lin Tih·kive hanın"a MİL • 
Lt. RF..ı\SURANS TÜRK ANONİM ŞİRKETt. FÖNİKS ve TÜRKiYE 
MiLLİ Sigortalan devir Biiro~una müracaatları ilô.n olunur. 

İsim Si~ortalı bulunduğu Şirket :Mukavele No. 

Bay Mehmet Arif Türkiye Milli 5541 
,, Şevket Önçen 

" it 4fi43 
., Haris 

" " 
5:;54 .. Abdülmecit 

" " 381\5 
,, Fuat Oğuz Şeşen 

" " 5693 
,, Hüseyin .. .. 5879 

" Osman Fevzi l4'öniks dö Viyen 12.018.71 .... ~------------------.11 
1 

" Kırzade Mehmet Sabri 
" " 12.018.327 

" Elyezer Roditi 
" .. 12.01!>.796 .. Kabriyel Jurden 
" " 

522053/12.01:5!:100 

" Jomtov Sazbon ,, 
" 12.016.966 

" Mitakides 
" .. 526472112.016.028 

\ 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keı;:deler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, J ilcinl'itP.ı;rin 

tarihlerinde yapılacaktll'. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplannda en az elli lirası bulunanlB.r 
kuraya dahil edileceklerdir. 

• 1940 iKRAMiYELERİ ·~ 
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 

3 ,, 1000 ,, - 3000.- ,, 
6 ,, 500 ,, - 3000.- ,, 

12 
" 

250 ,, - 3000.- ,, 
40 100 ,, - 4000.- ,, ,, 
75 ,, 50 " = 3750.- ,, 

210 25 ,, = 5250.- ,, l j " 

Türk:ye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para blriktirmi§ 

cı!.maz ayni zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 

il 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
l - Talibi çıkmayan 17 ton ınanı:ıanezin ihalesi 23/Birinclkllnıın/939 cumar

tesi günü !!sat 11 de Ankarada P. T. T. Umum MüdilrUik binasındaki ı:atın ko
misyonunda yapılmak üzere ~k!!iltmesi 10 gün uzatılmıstır. MuhnmmPn bedel 
(4930) muvakkat teminat (369 75) liradır. 

2 - İstekliler, muvakkat •em inat makbuz veya banka teminat mektul)ilP. ka
nuni vesikalarını h~milen mezkur gün ve saatte o komisyona müracaat ejcckler
dlr. 

3 - Sartnnmeler, Ankaradn P. T. T. levazım İstanbulda Kınacıyan hanın
da P. T. T. levazım ayniyat şube müdürlüklerinden parnsız olarak verilir. 

(10394) (6422) 

i~tanbul P. T. T. Müdüı·lüğünden: 
Eyüp P. T. T. Merkez binası tamiratı acık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 

3 - 1 - 940 çarşamba saat 15,30 da B. poııtahane bina!;! birinci katta P. T. T. 
mildUrlüğü odasında toplanacak alım ı;atım komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 712 lira 61 lrurus, muvakkııt teminat 54 liradır. t~teklil,..rin ke
şll ve müstenldatı evrakı görmek ve muvakkat teminaUannı yatırmak t1".ere ça
lışma günlerinde mezkl1r mildür!ilk ldar1 kalem levazım kısmına, ekslltm<> gün ve 
saatinde de en az bir taahhüdde (500) liralık bu ise benzer iş yaputır.a dair 
fdıırelerfnden almış olduğu vesikalara Is ltnaden İstanbul vilAyetine milracatla 
eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına alt ticaret oda~ı ve
sikası ve muvakkat teminat m:ucbuzile birlikte komisyona müracaaUan (10361) 

Bürhaniye Asliye Hukuk Mahkemesinden : 
Burhaniyenin A~acık köv1lnden f drl!; kızı Ayşe Pişmiş t.ırnfından lcoc-11ı::ı o 

köyden iken tegayyüp eden Tirli"ll İsmnil aleyhine açtı~ı ihtar davasının muhııke
me gürıO olan 9- 12 - 939 cumartesi ıaat 10 da ilanen tebligata ral!men m:ıhke
meye gelmemiş oldui'undan ır:yahında devamla ıı:ıyap kararının da 11Anına ve 
duruşmasının 30 - 12 - 939 cumartesi sa at 10 nıı t!ıllkine karar veril mis ?ldı~un
dan rnezkQr gün ve saatte Burhani:ve asliye hukuk mahkeme~lnde hazır bulun
ması veya vekll ıöndermesl ve yapılan munmeleye de beş ııün içinde tıakkı iti
razı bulunduğu ve aksi halde l>lr daha mahkemeye kabul edllmiveceı?i tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilAndır. (10409) 

İş Arıyorum 1 f!;tanbul İkinci ın~s Memurtuj:tundıın· 
iyi bir aile yanında orta hizmeti Bir müflise alt tuhafiye eşyası açık art-

ı·çı·n bır· b l nl tırma suretiyle ve İfH'ıs İdaresırıC".' 19 -ayana ihtiyaçı o a arın 
12 - 939 salı günü saat 10 da ~ııltanha· 

müracaatı. Taşraya da gidebilir. mamında Haçoplo hanında en Gst ka 

Tepebaşı, Cemilo2'lu aoartmanı satılacaktır. O gün satış bitirilemediği 

45/13 Elen! takdirde ertesi 20 - 12 - 939 Çarşamba 

günü ayni :::aatte satışa devam edHecektir. 
fstiyenlerln mahallinde hazır bulunmaları 

Alanya Sulh Hukuk hakimliğin- ilan olunur. (22681) 
den: 

Alanya hususi muhasebe memur- ! 
1 

luğuna Endlşegüney köytinden Musa 
oğlu Mustafa çavuş aleyhine açtığı i. 

1 sim tashihi davasının icra kılınan du
' ruşmasında müddeialeyhin ikametga 

1 

hı meçhul bulunduğundan ilanen teb 
ligat yapıldığı halde gelmediğı ve bir 

................ 
Matbaası 

1 vekil dahi göndermediği anlaşılmış Kitap, gazete, mecmua ve 

olduğundan gıyabında duruşmanın her türlü tabı, cilt ve klite 
icrasına karar verilmiş ve 23.12.939 
pazartesi günü Alanya sulh hukuk tleri yapdrr. 
mahkemesine gelmedıği ve bir vekil f AN Matbaası . f stanbulJ 
tiahi göndermediği takdirde duruş. Telefon: 24310 
manın gıyaben bakılacağı ilan olu.

1 
j 

nur. ~ ...................... .. 

1 

Banyolu ve Banyosuz Odalar 
ve her türlü modem Konfor 

Otelin geniş ve temiz lokantası 

TURANCI OSMAN SENCER 
tarafından idare eclilmektedir. 

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 ı Eylul, 1 Birincikanun. 1 Mart, 1 Haziran tarihle. 

rindedir. 

ikramiyelerin listesi : 

4 Tane 1000 Lira 
4 

" 
500 ,, 

4 " 250 
" 40 

" 
100 

" 100 
" 

50 
" 120 

" 
40 

" 160 ,, 20 
" 

Kur'aya ancak 50 lira birikıirmiş olanlar girebilir H c;aplartnda. 
ki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmiyenlcr ikramiyelerL 
ni % 20 fazlasiyle alırlar. 

TÜRKiYE CÜ 

ZİRAAT B 
U iYETi 

NKASI 

Gayrimenkul Satış ilanı 
fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
S diye ve Muzaffer ve Nurlye ve Haletin 16222 hesap No. sile Sandığımızdan 

aldığı (2200) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu verme• 
diğlnden hakkında ynpılan takıp Uzerlne 3202 No. lu kanunun 46 cı mııddesinin 

mııtufu 40 cı maddesine göre <Jııtılmıısı icap eden ErenköyUnde (Göztepe) Sahra
yıcedit mah. e!!kl Allbey yeni Rıdvanpaşa sokak eski 6. 6. Mil. yeni 6. 6 kapı No. 
lu kavden iki dllniim mesahası olıın bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmaya konmuştur 

Satış tanu sicil kavdına ı?ÖrP vapılmak tadır. Arttırmaya girmek lsUyen (537) 
lira pev akca«ı verı;>cPktlr Ml111 bankalarımızdan blrinln teminat mektubu da ka
bul olunur Birikmiş bil tün vere:llPrlt' Be ledlve rP«lmlerf ve vııkıf lcaresl vP. taviz 
bedeli ve tellllllve rilcumu borc;luvıı ai•t ir. Arttırma şartnamesi 20 - 12 - 939 ta
rihinden itibaren tetkik etmek tstPve!'llere sandık hukuk isleri servi.,inde açık 
bulundurulıır.:ıktır 'T'ııpu cl('ll kavı'!ı ve sair IU:rumlu izahnt ta sartnıımede ve ta
kip dosvacındıı vardır. Arttırmııva girmiş olanlar. bunları tetkik eder<>k satılığa 
rıltıırılıın "'ıtvrlmenk.,1 hıık~ındn h1>r .,.,vı l\ltrpnrrıi" ıırl vp itibıır olunur Bfrln<~I 

arttırma 3 - 2 - 940 tarihine mii«:ıdif Cumartesi giinü CnğaloğlÜn'.fa kftin 
Sandı/!ımı7dıı saat 10 nan 12 ve k::ıı'lıır 7a pılnc-aktır Muvakka1 ll:ıale yapılabilme.

si kin teklif P.cl!lecek bec!Plin terı-ihnn alı nmaırı icııbroen gayrimenkul mOkellefl 
vem,. C:::'lnrhk A1Rrı>~nı tıımı>nıPıı <1f'rrrıle 1'1] mıun "llrtlır Ak..;! takdirdi" ııon 11rttıranın 

taahhüdU baki kalmak şartlle 19 - ?. - 940 tarihine milsadlf Pazartesi g\l'"ıil ayni 
mahalde ve aynı saatte soıı arttırma"' yapılacaktır. Bu arttırmada !{avrlmenkul 
en c;ok ıırttıranın Qıı;tündt: bırakılacaktır. Haklan tapu slclllerlle sabit olmıvnn a-
1Akııı'l:ırlar ve irtifak hııkkı -ı:ıhlnlrrlnln bu hııklarını ve husw•lle fnlz ve m:ı~erlte 
dair lddiıılnrını illin tarihinden itibaren yirmi ı?iln i<;lnde evrakı müsbltelerlle be
raber dairemize bildirmeleri lAzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla 
hakları tapu siclllerlle !!:&bit olmıyanlnr ı.a tıe 1'-rd!'lh"" nııvln masından h"rlc k"h"
lar. Daha fazla malumat ıılm ık lıı:tıwenleı in 38 - 1527 dosva num,r s!le San
dı{iımız Hukuk İşleri sen•isine müracaat etmeler! !uzumu ııan olunur. 

* * 
DiKKAT 

Emniyet Sandıftı: ~andıktan alınan gayrimenkulü ipotek (!- •ermek tqt ve,.,lere 
muhammlnlerlmlzln koymuş oldu"u kıvınetln ~ 40 nı t cnvilz e 07ere 
ihale bedelinin yarısına kadar borc; vermek suretllc kolavlık gö terme ·tc:i1r. <IOO'i8) 

Devlet Limanları İşletme Umum l\iiidiirlüğiinden: 
Atelyelerimlz ihtiyacı için muktezi ve muhammen bedeli "1325 bin Oç vOz yir

mi beş., liradan ibaret otu7 mette mlk'ııbı muhtelif kereste açık eksilt:neye konul
muştur. İhalesi 29-12-939 tarlhıne rnstlıyn n cuma gOna saat on birde '>nlatn rıhtı
mındaki umum müdürlük oinasında toplanacak olan satın alma ;comisyonunda 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı "99 - doksan dokuz., lira "38 • otuz sekiz,. kuruştur Şartna-
mesi sözü ge\en komisyonda her giln g5rllleblllr. (10313) 



8 ==================================================~- 16.12-939 -, , ! ............................... .. 
ıdemit:A.et '{ avnılarınm ittifakına, anne ve Babalarm bihakkıı. ( 

teveccühlerine mazhar olan 1 

ÇA~A ~ARKA MÜSTAHZARATI 

İkinc:kanun 1940 
da tam çeyrek urı 
idrak etmek bahti-• 

yarlığma nail 
olacaktır. 

Pirinç ve tekmil hubu)jat unlannı, lCendi üatün teknik eserivle 

Avrupai bir tarzda ve nefiı bir aurette imal ve ihzar eder. 

Beşiktaş - Kılıcali Kuruluş tarihi: 1915 ........................ ~~ 
1. liEN\;LlK 

2. GÜZELLİK 
3. SIHHAT 

Tşte yüksek bir kremde aranr• 
bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edeblir. 

1 - K REM PERTEV: Bir tuva
let müstahzımdır. İnce bir 
itina ve yapılı~ndaki husu
siyet itibarile yüzdeki çf.7.gl 
ve bunışuklukların teşekkü
lün e mlnJ olur. Deriyi ıenç 
ve gergin ~tar. 

2 - KREM PERTEV: Bir g!lzel
lik vasıtası:iır. Genişlemlı; 

mesematı gkıştıraTak clld
deki pilrtilk ve kabarcıkları 
giderir. Çil ''e !~keleri izale 
eder. Teni mat ve şeffaf bir 
hale getirir. 

' Dişleri sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra günde 3 defa 

_ niçin fırçalamak ICizım ? 
' 

Cünkii bir defa dişler hariçten alman mikroplara karşı 
müdafaasızdır, saniyen ağızdaki " saJya ,, denilen 

mayide milyonlarca mikrop doludur. 

Salyada bulunan Lüab dişlerin 

en birinci düşmanıdır; dişlere ya
pışarak yosun peyda eder. Minele. 

ri aşındırır, yavaş yavaş dişleri ve 

kökleri çürütür, diş etlerinde il. 

tihaplar peyda olur. bişlere yapı

şan yemek artıkları ve ecnebi 

maddeler de temizlenmezse. birer 
mikr op yuvası haline gelir . Eğer 

dişler muntazaman ve günde en az 

3 kere "Radyolin ile fırçalanmaih
ğı takdirde çok çabuk malı volma. 
ğa mahkumdur. 

ım1111mı:e1• ADYOLiM 
1 

ile Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

.. :..1 ....................................... . 

• • .. ' t ·~.' • • • ' .. - .. · . ' \ -. ... ,. ~ f l 

POKER Traş Bıçaklan 
Dünyanın en iyi tr&ş 

bıcaklarıdır. 

Traş bıçakları geHli. Her yerde bu. 
lunur, markasına dikkat ediniz. 

BAŞ NEZLE 

DIŞ 
GRiP 

SOGUK 
ALGINLIGI Romatizma 

GRIPIN GRIPIN 
Lüzumunda 3 alınabilir. 

1940 elmulı ve pırlantalı Singer saat modeli 

No. 82 
No. 82/ A 

Kapalı vaziyette 

Açık vazıyette 

168 Elmas ve 11 Pırlantalı 420 lira 
182 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 lira 

~ 

- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDiR -
Adr ese Dikkat: SİNGER ~~AT MA(;AZASI - İstanbul Erninöntl . . 

J!lll ..................................... . 

Türk Lokumunu. Türk Şekerini. Türk Reçelini 

bütün dünyaya tanıtan, beğendiren 
Yüz Altmış senelik büyük müessese 

ALİ MUHiDDiN HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

Nafıa Vekôletinden : 
9-11-939 Cumartesi günü 'aat 11 de yapılacağı illın edllmlıı: olan 10 adet yol sD11t" 

dirinin pazarlığı görülen lüzum üzerine a ~ağıdaki şartlar dairesinde 20-12-!JSf 
Çarşamba günil saat 11 e talik edilmiştir. Pazarlık Ankarada Nafia VekAletl biD'' 
sı içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonund' 
yapılacaktır. İstanbulda gümrüklü ve montajlı olarak tamamen buharlı yahu t i'' 
marn en mazotlu veyahut kısmen buharlı k 1smen mazotlu olşrak teslim şartile ı:ııtJ' 

hammen bedeli alat ve yedeklerile beraber buharlı silindirin beheri R500 ve tlP' 
alat ve yedeklerile beraber mazotlu silin dirin beheri 8250 lira olup tabi! o1ao gt'l°f. 
yollarının bilAhare görülecek lilzum üzerine değiştirilmesinden mütevellit m~ 
farkları Vekillete aittir. 

Eksiltme sartnamesl ve teferrüatı 425 lt ~ bedelle malzeme müdürlQğünden alS' 
na bilir. 

Muvakkat teminat: 

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

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte ayni g\11' 
3 - K REM PERTEV: Blr cild de

vasıdır. Deri guddelerinin 
ilra:ı:atını dilıe<tir. Slvllce ve 
siyah noktaların tezahürüne 
mAni olur. Cild adalesinı 

besliyerek kuvvetlendirir. 
! ~--------------------------------. 

saat 11 de mezkı'.lr komisyonda hazır bulunmaları Hlzımdır. (6341) (10247) 

, 

Kuru cildler için yağlı . 

ve yağlı cildler için yağ
-,ız hususi tüp ve vazo-

ları vardır. 

--- ' HER ÇEŞİT 

OYUN KAGITLARI 
Toptan ve Perakende 

SATIŞ YERİ: 

Yeni Postane Karşısı KIZILAY HAN 
.. . . - . .... 

MAZON MEYVA TUZU 
MÜFERRiH ve MIDEVIDIR 

ISTANBULDA HAVAGAZI ve ELEKTRiK 
Ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi 

MÜHiM iLAN 
İstanbulda Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sinaiye Türk Ano. 

nim Şirketi, memurlarının 1939 senesine ait "yeşil,, renkli hüviyet 

kartlarının 1 İk!::'"'i Kanun 1940 dan itibaren iptal edilerek 1940 se
nesi için muteber olmak üzere "San .. r enkte kArtlJ~rllı ıiP.ği.!:tiri1Pı-P· 

ğini sayın müşterilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafına Şirketin unvanı olan "İstanbulda Hava

gazı ve Elektrik ve Tesebbüsatı Sına.iye Türk Anonim SirketL vazı

lıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar sahte addedil

meli ve hamilleri Polise haber verilmelidir. 
Şirket müşterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden çıkabilecek 

neticelerin mes'uliyetini kabul ctmiyeceılini simdiden beyan eyler. 
MÜDÜRİYET .................. .-: ....................... ~ 

Saç Bakımı 
güzelliğin en birinci tartıdlJ'. 

Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 
Pilleri Avnıpada çok rağbet görmektedir. 
P illeri her Çet:t fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elveritlidir. 
Pillerini her yerde arayınız. 

Toptan satış yeri: Tahtakale No. 51 

~lthalCit Tüccarları ve Fabrikatörleri!?•• 
1 NAZARI DİKKATİNE : 

Bütün Alman MallRrllla faık olmak şartiyle büyük gayretlerle t e, 
min edebildiğim Fransız, İngiliz ve İtalyan: 

BOYA VE KİMYEVİ MADDELER (Eczai Maddeler ve İlaçlat 
dahil) HER TÜRLÜ ELEKTRİK KABLOLARI, ELEKTRil< 
MAI,Zli;l\IESİ ve saire, HAM, YIKANl\lIŞ YÜN VE YÜN İPLiÖİı 
CAM HIRDAV ATİYE, KANTAR, SU ve GAZ BORULARI ve saire 
için mümessilliğini aldığım cihanşümul Fabrikaları için Siparişle! 
kabul ediyoruz. Taşrada ciddi Acenteler aranmaktadır. İstanbul J'./ 

' K. 421 c miıracaat. •••••••-

Orman Umum Müdürlüğünden : 
Bolu orman mektebinde Riyaziye (Aritmetik, Geometri, Cebir, TTigonomettl' 

ve fizik (Fizik, Kimya, Meteoroloji) dersleri için iki muallimlik münbaldir. 
Memurin ve teadül kanunhtrında ya zıh vasıflarla bu muallimliği yapabile' 

cek sartlan haiz olanlara en çok yüz elli liraya kadar 3666 No. lu kanunun ~ıı)'1ıı 
ettiği hadler dahilinde ücret verilecektir. 

İsteklilerin evraklarile birlikte Umum• Müdürlil~e müracaatıan. (10156) 

INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK TEMBELLIGINDE· 

M I D E E K Ş I L 1 K ve YA N M A LA R 1 N DA Emniyetle Kullanılabilir. 

MİDE ve BARSAKLARI temizler ve alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 


