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.. 
BU KUPONU SAKLAYINIZ 

TAN'ın yeni kitap serilerini almak için bu kuponu 
saklayınız. · On bej kuponla ancak bir seri kitap ala
bilirsiniz. 

15 kupon ı:etirene bh' sen kitap 250 kunışa verilir. 
, 
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''V on Spee,, nin Akıbeti 1 CUMHURREISIMIZ 

S b 1 ki B ki · • Demir Cevherlerini 
8 IrSIZ 1 8 . e enıyor ·Tetkik Ederek 

Montevideo'yu 1 erk Etmesi Için V on 
Spee'ye Verilen Mühlet Bugün Bitiyor 

' 

\' l 

Spee'yi bekliyen gemilerden: 
1 ngiliz tayyare gemu i 

Alman Kruvazörünü 
BekliyenGemiler lngiliz 

J Ve Fransız Zırhlılarile 
Yeniden Takviye Edildi 

Almanlar, 

Ederek 

Kruvazörün Sisten istifade 

Kaçacağını Zannediyorlar 
Londra, 16 (Hususi) - Resmi mahafil tarafından verilen 

malumata göre, Uruguay hükumeti Alman Cep kruvazörü 
Graf Von Spee'ye verilen mühlet 72 saatten ibarettir ve bu 
mühlet yarın (bugün) sabah saat 2,30 da nihayet bulacaktır. 
Bu yüzden Cep kruvazörünün mürettebatı, tamiratı ikmal için 
geceli vündüzlü çalışmaktadır. 

Usta işçil~Te hisc;ohınon ihtiyacı temin için Uruguay işçilerine mi:ra
caat" etlllm~, bunla'" N&zstllk hasmı oldukları için yardım etmek istPm e. 
mışıerdır. Mtthle~in hitaını.nda Alınan ;c.ruvazorunun ne yapacagı henuz 
belli değildir. 

Çünkü İngiliz kruvazörleri limRn dışında bekledikleri gibi İngiliz tay_ 
yare zı.·hlısı Ark RoyaJ, İngil~z zırhlısı Renown, bundan başka Fransız 
kruvazciıü Dunkerk te burada bulunmakta ve Alman zırhlı.. 

sını beklemektedirler. Malfur.. olduğu üzere Alman radyoları Ark Ro. 
--~~------~--~~---------=-~----~~---~~--~------~ ----,yal ile Renown'u batırdık1annı mü. 

Finlanda Harbi 
Mevziilikten 

Çıkıyor 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Sovyet ~mlularının Finlandaya 
taarruzlarının bugün ikinci 

haftasıdır. Üç buçuk milyonluk kü. 
çük ve şimdiye kadar sulh içinde ya
pmıya alışmış demokrat bir memle
ketin 180 milyonluk bir devle çar. 
pışabileceği tahmin edı1mediği için 
Finla.ndanm bir iki gün içinde işgal 
edileceği zannedildi. 34 milyonluk 
Polonya üç haftada haritadan sili. 
ııirse, elbette üç buçük milyonluk 
Flnlnnda bir kaç gün içinde reağlup 
edilebilirdi. 

Fakat Finlandada arazinin dağlık 
Te göllük olması, kışın şiddetle hü
küm sürmesi, kar, tipi ve sis askeri 
harekatın süratle inkişafına imkan 
bırakmadı. Finler de, kendilerinden 
beklenmiyecek derecede büyük bir 
kahramanlık ve müdafaa kabiliyeti 
gösterdiler. Bu sayede aradan on beş 
gün geçmiş olmasına rağmen, Sov
yet orduları Finlanda topraklarında 
fazla ilerliyemediler. Ve Fin ana mü. 
daraa hattını geçemediler. 

Finlandanın bu mukavemeti ken. 
disine ilk günündenberi sempati gös· 
teren ve Sovyet Rusyanm burada u
zun müddet meşgul olup yıpranma. 
ıını istiyen bütün memleketler der. 
hal Finlere maddi yardım teşebbüsle

rine giriştiler. 

Evvela Oslo grupuna dahil Şi. 
mal devletleri, İsveç, Norveç, 

Ve Danimarka Hariciye Nazırları 
Osloda bir toplantı yaparak Finlere 
fktısadi, siyasi yardımda bulunnuya, 
lniihlmmat ve siliıh göndermiye ka. 
rar verdiler. 

İngiltere ve Frans? bu fırsatı ka
ç1rmadılar. Sovyetlerin Almanlara 
Yardımını güçleştirmek için onu Fin
landada meşgul etmenın faydalı ol-

(Sonu Sa: 7. Sil: 1) 

lht • 'k ~ y e k 1 kerrer defalar ilan etmişlerdi. İngi
lizler son günlerde Kap şehrinde bu. 

1 ar 1 ye c e ~:;ı~.bu .~;~~:n :~:~:'.,'.;:~bi ~~ 
M d d 1 e d zırhlıların batırılıp batırılmadığını a e erine e bütl_ln ~ünyaya g~sterrniş oldula: .• 

Bır rıvayete gore Uruguay huku
meti muharebenin kara sularında 

S e t E d e vukuunu ileri sürerek İngiltere ile 
Almanyayı protesto edecektir. 

ıra ye ı yor ta ~:~.~:e.:ı~.~~:·~:::.,~::ı::: 
Ham ve ihracı Mümkün Bütün 
Maddelerde Spekülasyon Var 
İhtikar komisyonu yarın tekrar toplanacaktır. Komisyonun 

elinde birçok maddelere ait şikayetler bulunmaktadır. Bu işi 
devamlı bir surette takip etmek lazımgeldiği halde komisyon 
haftada ancak iki defa toplanabilmektedir. Eşya fiyatları üze
rinde devam eden pahalılık ve ihtikar, yiyecek maddelerine de 
sirayet etmiştir. Hemen her gıda maddesinde sebepsiz yükseliş
ler kaydedilmektedir. 

hünerlerini methetmiş, bunlarm du. 
man perdeleri kullanarak bir mil me 
safeye kadar yaklaştıklannı, ve Al
man zırhlısını iki ateş arasına almak 
hususunda müstesna bir liyakat gös 
terdiklerini, kendisinin daha engin 
denize açılarak daha müsait şartlar 
içinde harbe girmek istediğini, fakat 
İngiliz kruvazörlerinin buna imkan 
vermediklerini anlatmtştır. Gemi ku. 
mandanının bu takdirkar beyanatına 
İngilizler de ayni şekilde mukabele 

(Sonu Sa. 6. Sü. 4) 
Bilhassa sanayi ham maddelerile. ( 

ihracı mümkün olabilecek diğer mal. j K 
lar ü~erinde spekülas!on artmJştır. on t 
On gun evvel yapak ıhracına müsa- Ciano Diyor ki: 

ltalganın Sigasetinı 
Balkanlara Doğru 
Tevcihi Zaruridir 

ade edileceğini alakadarlardan oğre. 
nen açık göz bir firma Mersin ve 
Konya havalisindeki bütün yapakla
rı kapatmış ve altı bin balya yapağı
yı 25 • 49 kuruş arasından toplaya. 
rak stok etmiştir. Bugiin bu yapak
lar 60 - 65 kuruş arasındadır. Ve 
spekülatör bu yüzden on lıeş günde 
50 bin lira kazanmıştır. Manifatu
radan başka her mal üzerinde ihti
kar görülmektedir. 

lhtikarla alakadar olan yok 
Belediye bu işin kendisine ait ol

madığını iddia etmekte ve mıntaka 
ticaret müdürlüğü ve ticaret odası 
teşkilatsızlığın bu işleri bakktie taki. 
bine milni olduğunu söylemektedlr. 
Amerikadan getirilmiş bazı malların 
henüz bedelleri Amerfkaya gönderL 
lernemiştir. Bu mallann bedeli ser. 
best dövizle ödenecekti. Son takas 
şeltli kabul edildikten sonra kabul 

(Sonq Sa: 7, Sü: 2) 
, 

Roma, 16 (Hususi) - İtalya 
Hariciye Nazın Kont Ciano bu 
sabah F açyolar ve Korpörasyon
lar Meclisinde, Düçenin huzurile 
bir nutuk ıöylemit ve ltalya.nm 
bugünkü n.ziyet hakkındaki 
noktai nazarmı izah etmi,tir. 

Kont Ciano, evveli Mussolininin 
1927 de söylediği "1935 ile 1940 a. 
rasında Avrupa tarihinin tekatu nok. 
tasmda bulunacağız., sözünü hatırlat 

mış, daha sonra Mussolininin herkes. 
ten evvel muahedelerin tadilini is. 
tediğini. garbin büyük dört devleti 
arasında ittifaklar akdine teşebbüs 
ettiğini söylemiş, ve bütün bunların 
kar etmemesi üzerine İtalyanın ken
di kuvvetlerile kendi menfaatlerini 
korumak yolunu tuttuğunu anlatmış
tır. 

Kont Ciano antikomintern pakttan 
bahsederken İtalyanın ilk defa ola. 

(Sonu Sa: '1, Sü: () 

ı 

Sıvasa Vardılar i 
Erzincan, 16 (A.A.) - Reisicümhur ismet İnönU dün saat 13 te i 

Erzincana'n muvoı1alat etmiştir. Şehir baştan aşağı bayraklarla ve i 
taklarlP. süsıenml~tir. Milli Şef hük(imct konağı, ordu müfettişliği. 
Halkevi ve belediyeyi ziyaretten sonra ya~·a olarak halkın sonsuz 
tezahürleri arasında Erzincan çarşısını gezmiş, bir çok dükkanlara 1 
uğrıyar~k Erzincan'ın. 1k.tısadi bayatı ile aliık~ar olmuş, :eni ya.pıl. 
maktR olan hali gezmıştır. Saat 18 de orduevınde şereflcrıne verılen 
"danslı çayn gitmiştir. Erzincan halkı büyük sevinç içindedir. 

Euinran, 16 (A.A.) - Reisicümhur İsmet İnönünii hamil bulunanı• 
hu uc;i trl'ıı Erzincan'dan 5nat S de Sıvas'a müteveccihen hareket et
mi~tir. 

Kemah lG (AA.) . - Reisidinıhur, saat 9,30 da hususi trenlerile Ke. 
maha foşı:if etmi!il.-r ve istasyonda bulunmuş olan ve içten te7.ahürat. İ 

ta bulunan halka iHif~t ettikten sonra Sıvasa müteveccihen yoUarına f 
devam buyurm u5lardu. 

DiVTik, 16 (AA) - İnönü saat 13 ü çeyrek geçe Divrige mu,·asnlnt 
etmi 1er n · büyük ~~vinç \.e snmimi tezahüratla karşılanmışlardır. 

Milli Şefimiz Divrik istRsyouunda çıkan demir ce\'herinin ista!'yon
da ''agonlar;ı yükletilmesine dair etraflı malılmat aldıktan sonra tren. 
lerine binerek yirmi dakika ötedl' bulunan Curck istasyonuna 'armışlar 

ve oradan otomobilleı·ıle istasyondan 750 metre yükseklikteki Dtımirte
pe oca&'ıl"a ,{itmi~lerdir. 

Dcmlrtl'pede demir madeninin ne suretle topraktan çıkarıldığı ve 
Curck ic;ta<ı)onuna nPsıl taşındığı, madenin ,.e işletilmesinin yakın za. 
mandaki ı;eyrü inkişafı. yapaJmakta olan 250 kişilik lokantalı amele C'\'İ 
hakkınrlR kendi!t:rlnc \·erilen izahatı dinlemişler ve bir çok sualler so
rarak m~mlt-ketimi:r:in smai inkişafında rol oynıyacak olan hu kı:ymf"tli 
demir maı:leni ile yakmdan alakadar olmuşlardır. Rcisicümhunı~nz 

DemlrtcpP. cn"uındaki işletme snhasmda bir müddet ynyan gezdikten 
sonra Curck i<>tasyonuna avdet etmişler ve orada yapılmakta olan 100 
kişilik lokanta, amele evi ve memurin evleri, nıektep, hastane hak- t 

t kında mctlıimat almı&ludır. l 
l Milli Şditıtiz, oıtaat Hi.30 da Sn·asa doğru yollarına dc\•am etmişlerdir. $ 
f Sı\'Rs, 16 {A.A.} - R"isiciimhur bu akşam snnt 21 de Sn a a nıu\•as:ı İ 
J Jat buyurmtı~lardır. J 
.......................................................... 

Finler, Rus 
Tanklarını 

Tahrip Ediyor 
Fin Ordusunun 

Kahramanca 

750 Bin Rus Askerile 

Çarpıştığı Bildiriliyor 
Londra, 16 (Hususi) - Finlanda harbi hakkında gelen en 

son haberlere göre, şimalde muharebe devam ediyor. Salına
viya şehri Rusların eline geçmiştir. Nikel madenleri hala yanı
yor. Fakat Finler burada cenuba doğru olan müdafaa hatlarına 
dayanarak mukavemetten geri durmuyorlar. 
Merkezde Sovyetler 80 mil ilcrle-ı-----------

?ik~erini söylü!orlarsa da Finler bu I Ankara Paktında 
Jddıayı reddedıyor ve Sevoma Sal. 
ma şehrini istirdat ettiklerini bildirı
yorlar. Finler burada tanklara pet. 
rol şişeleri atarak bunlan tahrip e
diyorlar. İspanyadaki dahili harp sı
rasında da Cümhuriyetçiler bu Ş"?· 

kilde hareket etmişler ve bir çok 
muvaffakıyetler kazanmışlal"dı. 

Fakat Ladoganın Şimalinde ve 
Karelia boğazında Finlerin vaziyeti 
çok mükemmeldir. Burada Ruslann 
bütiin taarruzları püskürtülmüştür. 

Ruslara göre 
Son Rus tebliği vaziyeti şöyle an

latıyor: 

"l~ kAnumıevvelde, Murmansk iı:tlka
metinde Petsamo cenubunda 60 kilom~tre 
mesafede bulunan Salmljarvl köyünil iş

gal e ttik . 
Oukhta istikametinde cepheden 128 ki

lometreye kadar ilerledik. 
Petroz.:ıdovsk isUkıımetlnde Lepoosnta 

kasabasını ve L'>tall}'onumı l$gal ettik. 
Kexholm istikametinde, muvat!alctyetle 

llerllyE'rek havanın fetınlı~. yüzünden 
tayyare bareJı::Atı yapılamamıştır. 

Finlere göre 
Finlandadan gelen en son haber

lere göre, Taipale nehrini geçerek 
Mannerhaim hattına hücum etmek 

(Sonu Sa: '1, Sü: 2) 

Gizli Bir 
Madde Yoktur 
Bir müddettenberl Tas ajansı ile 

D. N . B. ajansı Türkiye ile dostları. 
nın arasını açmak için m tit cmddiy<'!n 
haber uydurmakta ve ort cıl ı ğı kanş

tırrnağa uğraşmaktadırlar. Bilhassa 
D. N. B. ajansı beş on gündenberi bu 
propaganda faaliyetine hayali oldu
ğu derecede gülünç bir mı:ıhiyet ver
miştir. 

:Maksat Türkiyeyi b ir sinir har
bine uğratmaksa. buna ancak T i.irk 
sinirlerinin sağlamlığını tanım ıyan. 

lar girişirler ve bir nctıee a1amad1k. 
larını görerek zahmellerınc: ac ımak_ 
tan başka bir şey yapamıyacaklarını 
görürler. Son zamanlarda yaphğı
mız neşriyat D. N. B. ajansının bu 
çeşit propagandalarla l-;tihdaf ettiği 

maksadı meydana çıkannı~tır. Fakat 
bu ajans faaliyetine devam ed iyor . 
Nitekim dün ak~am da Anadolu a. 
jansı vasıtasile verilen bir D. N. B. 
telgrafı bir taraftan Türkiye ile Rus-

CSonu Sa: 7. Sü: 5) 



an r 
Yazan: NACI SADULLAH 

B izim gazetelerden birisinde 
göziime ilişti: 

Amerikada, Kovboylar arasında 
bir nişan atma müsabakası yapılmış. 
ve bu müsabakayı, 180 metre 11-

zaklıktan, tabanca ile, bizim on ku
ru luğumuz. boyunda bir parayı, bi
rihiri arkasından yedi kere vuran 
bir kovboy kazanmış. Ben de, bu ha. 
'·adisi okuduğum zamana kadar, A
merikanın kovboylarını nisancı zan
nederdim: Ortalık, turnayı göziin
den vuranlarla doluyken, on kuru 
vurmak ta bir marifet mi? 

Bizim Ekrem ~ünik, bir tahtada 
iki yüz hin lira vurmuştu. Hem, 
"hkrem KCinik,, i, veya onun gibi
lerden birini bulup karşılqrına ~ı
knrnmasak bile, Amerikalı kovboy
lar, bizimle bu işte yine aşık ata
mazlar: Zira onlar on kuru n kur
şun atıyorlar: Biz.de ise, meteliğe 
kurşun atanların ht'lddi hesabı yok! 

• 
Son Posta refikimiz, bu sırada, 

diinyanın bu knnnakarışık 

manzarası karşısında, insana hayli 
garip gelen bir anket açmış. Okuyu. 
culnrına şu suali soruyor: 
"- Yuvayı yıkan, kadın mıdır, 

erkek midir?,, 
Bu miihim anketle, iki muharrir 

birden uğrasıyor. Bir gün bakıyor. 
sunuz: Bayan Suat Derviş, kadınla
nn cevaplarını toplamış. Bittabi, o
na cevap veren kadınlar, bilfıtercd
düt: 
"- Bu da sual mi? diyorlar. Yu

vayı yıkan, elbette erkektir. Bu eze. 
li hakiknt: "Ym·ayı yapan, dişi kuş. 
tur!,, darbımeselinden de bellidir?,, 

Ertesi gün bakıyorsunuz: Bay 
Nusret Safa Coşkun, Erkeklerin ce
vaplarını toplamış. Bittabi, ona ce
vap veren erkekler, bilntereddiit: 
"- Bu da sual mi? diyorlar. Yu

vayı yıkan, elbette kadındır. Bu e. 
zeli hakikat: "Kadının fendi, erkeği 
yendi!,, darbımcselinden de belli
dir!,, 

Bir garip anket ki, oku~·anlara, 
hiç bir yeni hakikat Ciğretmiyor, or
taya yeni bir mesele koymuyor, bir 
içtimai davayı halletmiyor, miisbet 
hiç bir netice vermesi ihtimali yok; 
ve iki inatçı muharrir arnsrnda. fay
dnsız bir çekişme halinde sürüp gi. 
diyor. 

Anketin basında, bir gün şu scr
liivhayı görüyorsunuz: 
"- Yuvayı yıkan. erkektir!,, 
Ve anlıyorsunuz ki, o gün, söz !11-

rn~!· Bayan Suat Den-işe verilmiş. 
Obürgün, serlavhn şu çkl~ ıdri-

~~ -
"- Yuvayı yıknn kadındır( 
Ve anlıyorsunuz ki, o giin, öteki 

delikanlı, ablasına mukabele etmek
tedir. 

O gazetenin okuvuculan, seslerini 
çıknramıyacakları için, hu garip an. 
ketin, iki inııtçı muharrirdcn birinin 
ötekine: "Pes!,, diyeceği zamana ka. 
dar siireccği muhakkak. Ve eğer ha. 
na sorarsanız, neticed.e, pes demek, 
znvallı Nusret Safa Coşkuna düşe
cek: Zirn: 

-" Yuvayı ~,kan kadındır!,, di
yen hu deliknnlı, farkında değil ki, 
kndrnın, yuvayı yıkmadığını, bilakis 
yn'{>tı v mı bilfiil ispat etmek, -hele 
bizim Bayan ~uat Derviş için,- iş. 
h'n bile değildir. 

ı:o-er, o ach gibi coskun delikanlı, 
hu hakikate innnmazsa, Bayan Snat 
Dervl , dnvasmı fspnt için, eninde 
sonunda onun... yuvasını yapacak. 
hr! 

Üniversite Rektörü 
Aıı!rnradan Döndü 

Üniversiteyi alakadar eden muh. 
telif meseleleri hal için Maarif Ve
kili ile temas etmek üzere bir hafta 
evvel Ankaraya giden Üniversite 
Rektörü Cemil Bilscl dün sabah şch. 
rimize avdet etmiştir. 

---o-

Bir Amele Fasulye 
Çmtalının Altında Kaldı 

Galata rıhtımına bağlı Aksu va. 
puruna fasulye yüklemkte olan mav. 
nacı Mustafanın başına vinçten kur
tulan 150 kiloluk bir fasulye çuvalı 
dil ınj,!c;, muhtelif yerlerinden ağır 
ve tc>hlikeli surette yaralanmasına 
scbrbiyet vcrm'stir. Yaralı baygın 
bir ha1de Beyoğlu hastanesine kaldı. 
nlmıştı:ı; 

Bir Gelin Evi Çöktü, 
50 Yaralı Var 

N. Topçuoğlu 
Şehrimize 

Ge iyor 
'ficaret Vekili Nazmi Topc;uoğlu, 

beraberinde teşkilatlandırma umum 
müdürü Servet bulunduğu halde bu. 
gün şehrimize gelecc.ktir. Vekil yeni 
kurulmakta olan ihracat birliklerile 
temaslarda bulunacak, ihtikar ve ha
yat pahalılığı meselelerile de mesgul 
olacaktır. Son iktısadi vazivct bir. 
çok mallarımızın ihracına mü-<=ait saL 
halar tevlit ettiği için Nazmi Topçu. 
oğlu bir iki gün şehrimizde kalarak 
mühim tetkiklerde bulunacaktır. 

Tasarruf Haftası münasebetile Ticaret Mektebinde yapılan toplantı ve Galatasaray - Yugoslav maçından bir enstantane Sovyetler lisans istiyorlar 
Dün yüz bin liralık mal ihraç ediL 

mistir. Satılan mallar arasında baş • 
ta Fransaya ,:?Önderilen iç fındık, Yu
nanistan ve !talyaya çifti 95 kuruş. 
tan torik sevkedilmiştir. Rusyaya 
yapak ihraç edilmesi için Sovyetlerin 
yeniden lisans müsaadesi istedikleri 
ha her verilmektedir. Sovyet ticaret 
mümessili Vorobief muavini Lirof ile 
birlikte Ticaret nuntaka müdüriye .. 
tine davet edilerek yapak için Ti
caret Vekaletinden istenilen lisans 
hakkında kendilerinden izahat alın .. 
mıştır. · 

Yugoslavlar 
Dünkü Maçta 

Yenildiler 
Yugoslav takımı dün Ta.l(sim sta. 

dında beş altı bini aşan bir seyirci 
kütlesi önünde Galatasaravla karşı
laştı ve Galatasaraylılar mçı 1 - O ka. 
zandılar. Valimiz de seyirciler ara. 
sında idi. 

Saat tam 14,30 da takımlar saha
da şu kadrolarla dizildiler. 

Yugoslavya: Leviç - Ancelkoviç, 
Stakiç - Çurçeviç, Braciç, Dremno. 
vis, Perliç, Atanaç Kariç, Petroviç, 
Rakar, Samiç. 

Galatasaray: Osman • Adnan, Fa. 
ruk - Celal, 'F.nver, Musa • Salim, 
Eşfak, Cemil, Boduri, Sarafim. 

Hakem Tank Özerenginin düdüği. 
le ilk hücumu Galatasaray yaptı. İlk 
dakikalar daha ziyade Yugoslavların 
yavaş, fakat oyun üzerindeki zayıf 
üstünlüğü altında geçti. Rakibin bu 
yavaş -oyunundan istifade ooen Ga. 
latasaraylılar çok canlı bir rıyunla 
Yugoslavların oyununu bozarak ha
sım kalesini tehdide başladtlar 

Devre sonlarına doğru Ec;fak mu
hakkak bir golü kaçırdı. Ve devre 
O - O beraberlikle neticelendi. 

İkinci devreye Yugoslavlar bac:.. 
ladı. Onuncu dakikadan sonra Gala
tasaraylılar Yugoslavlan durdurdu
lar. Ve Galatasaray hücumları birbi. 
rini takip etmeğe başladı. Devrenin 
17 nd dakikasında Bodurinin geri
den aldığı top Cemile geçti. Müdafa. 
ayı yarıp geçen Cemil sıkı bir sütle 
takımına yef!iıne galibiyet golünü 
kazandırdı. Yugoslavlar mağlfıbiyet. 
ten kurtulmak icin çok uğraştılarsa 
da muvaffak olamadılar ve mac dn 
1 - O Galatasaraym galebe.!:İl" ~ona 
erdi. 

Bugünkü maçlar 
Yugoslavlar bugün Taksim ~ta

dında Fenerbahc;e ile son karşılaş.. 
malannı yapacaklardır. Sarı lfıeivert. 
lilcr sahaya en kuvvetli kadrolarile 
çıkacaklardır. Biiyük maçtan evvel 
saat 13 de Fenerbahçenin di.ğer bir 
takımile Şişli bir revanş maçı yapa. 
caktır. 

Dün akşamki ziyafet 
Dün aksam Galatasaray ve Fener. 

bahçe klüpleri Yugoslavlar şerefine 
Parkotelcle bir zivafet venni~ ve ıi
yafette Vali Lutfi Kırdar, Yugoslav 
konsoloshanesi erkanı ve c;por idare_ 
cileri hazır bulunmuşlar, bu samimi 
toplantı geç vakte kadar devam et. 
miştir. 

Tan kupmı maçları 
Tan kupası mektepliler futbol 

şampiyonasına dün Şeref ve Fener. 
bahçe stadlarında devam edilecekti. 
Şeref stadındaki Işık. Muallim mek. 
tebi, Sanat - Taksim maclan yapıl. 
mıs, Kadıköyündeki oyunlar, Fener 
sahasının tamiri dolayısile yapıla. 
mamıştır. 

Şeref stadında Isık - Erkek mual. 
lim arasında yapılan maçı 4 • O Işık 
lisesi kazanmıştır. 

Ticaret Sarayı 
Yaptırılıyor 

Mahkumların 

Yiyecek 
Bedelleri 

2.1 so Metre Saha Üzerin.de Bina, Eminönünde 

Muazzam Bir Eser 

Ankara, 16 (TAN MuhabiTinden) =
Cezaevleri ile mahkeme binaları in. 
şası karşılığı olarak alınacak harç. 
ların veya mahkumlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkındaki kanu
nun bazı maddelerini değiştiren ka. 
nun 18.yihası Meclis roznamesine a

'lındı. Layihada kanunun ikinci mad. 
desinin şu şekilde tashihi teklif edil. 
mektedir: 

Halinde Yükselecek 
Vali ve Belediye Reisi i1e Evkaf Umum Müdürü ve İstanbul 

Evkaf Müdürünün iştirakile dün Belediye İmar Müdürlüğünde 
bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda Eminönü ile Balıkhane ara
sındaki arsa üzerinde Evkaf İdaresi tarafından yaptırılacak ti
caret sarayı mevzuubahs edilmiştir. "Her mahkO.m cezaevinde bulun

duğu müddetçe yiyecek bedelini ö. 
derneğe mecburdur. Bu yiyecek be
delleri cezaevleri idarelerince altı 
ayda bir bordro yapılarak tahakkuk 
ettirilir. Mahkumiyetleri altı aydan 
aşağı olan mahklımlara ait bordro. 
lar, salıverilecekleri tarihten bir 
hafta evvel yapılır. Bordrolar mah. 
kiimlara da tebliğ olunur. Tahakkuk 
ettirilen yiyecek bedelleri mahki'ım_ 

Verilen karara göre 2150 metre 
murabbaı genişliğinde olan bu arsa, 
bedeli derhal tediye edilmek üzere 
500 bin liraya evkafa satılacaktır. 
Evkaf da bu arsa üzerinde yine 500 
bin lira sarfile bir ticaret sarayı 
yaptıracaktır. Binanın planlarına gö. 
re yapılacak binanın orta kısmı beş 
katlı, etrafı ise dört katlı olacaktır. 
).fuazzam bir bina halinde yüksele. 
cek olan ticaret sarayının arka cep
hesinde tek katlı dükkanlar buluna. 
cak, on -Cepnesı ıse purımuu oıacak. 
tır. Bundan başka evkaf idaresinin 
Şirhane karakolunda yaptıracağı a. 
partıman ve gazino da mevzuubah5 
olmuştur. Bu husus hakkında da iki 
daire arasında mutabakat hasıl ol. 
muştur. Her iki binaya ait plAn ve 
projeler için bir iki güne kadar bir 
müsabaka ;ıçılacaktır. 

11 Ayda 8307 

Hayvan Öldürüldü 
Hayvanlan koruma cemiyeti yıl. 

lık kongresini dün yapmıştır. Kon
grede verilen malı.imata göre cemi. 
yet çocukların sapanla kuş tutma. 
malan için Belediyeye müracaat et
miştir. 

Hayvanların ağızlarına ve başla
rına takılan kantarmaların meni için 
de teşebbüs edilmiş, sokaklarda kuş 
ve tavşanlara niyet çekür1lmesi me
nolunmuştur. 0 

İstanbul erkek muallim mektebi. 
nin bu seneki mezunları cemiyetin 
fahri azası olmuşlardır. 

Londra hi.mayei hayvanat cemiye. 
ti tarafından kunıma gönderilen 
3000 Iavhanırt Maarif Vekaleti tara. 
fından ilkmekt<'nlere asılmasına ka
rar vcrilmistir. Bunlardan 600 lavha 
müteaddit 

0 

lise ve ortamekteplere 
gönderilmiştir. 

Cemiyet lk ay zarfında 870 hay
van mu::ıyene ve tedavi etmiştir. 

2612 köpek, 5668 kedi, 22 beygir, 
1 merkep, 1 ayı, 2 kurt ve 1 katır 
öldürülerek imha edilmistir. 

Yaralı ve topal hayva~br kullan
dıklarından dolayı 67 kişi. fazla yük 
yüklettiklerinden dolayı 352 tek 
beygirli, 387 çift beygirli araba sa. 
hibi olmak üzere 739 arabacı ceza
landırılmıştır. 

:4.yaspaşa caddesi 
Belediye, asfalt ve mozaik parke 

haline kalbedildikten sonra !stan
bulun birinci sınıf caddeleri arasına 
giren Taksim - Dolmabahçe caddesi. 
nin etrafındaki evleri de, caddenin 
ehemmiyetile mütenasip bir şekilde 
tamir ettirmeğee ve boyattınna!!a 
karar vermiştir. 

Yeni takılacak lambalar 
Tenvirat komisyonu dun topıana

rak şehrin muhtelif semtlerine ko
nulacak olan lamba adetlerini tesbit 
eylemştir. Komisyon 2000 lambalık 
progTamdan kalmış olan lambalar
dan Bcyoğluna 2, Büyilkdercye 2, 
Kadıköyüne 3. Etyemeze 5, Kumka
pıya 11, Kıztaşına 1, Atpazarınn 6 
lamba konulmasına karar vermiştir. 

Kızday Taksitle Gaz 

Maskesi Satıyor 
Kızılay Reisi Ağrı mebusu Hüsa

mettin Kural iştirak ettiği Cencvrede 
toplanan "Beynelmilel Kızılay ve 
Kızılhaç,, cemiyeti müzakerelerin
den sonra azası bulunduğu Milletler 
<S:emiyeti hıfzıssıhha komitesi me
saisi ile de alakadar olmuş ve dün 
şehrimize dönmüştür. 

Hüsamettin Kural demiştir ki: 
"- Bu seyahatim esnasında bil. 

hassa Avrupada imal edilen zehirli 
gaz maskelerini iyice tetkik ettim. 
İftiharla gördüğüm bir nokta, bizim1 

imal ettiklerimizin A vrupada yapı
lanlardan daha pratik, daha tertibat

lıır br.n/:ınrln" i-\.~onTnO.,~" rt::-ı.. .. -: 
yet müddeiumumilikleri tarafından 
kendilerinin ikametgahı belediyele. 
ri ve belediye teşkilatı olmıyan yer. 
!erde bağlı bulundukları kaymakam 
veya nahiye müdürleri marifetile 
borçlarını ödcmeğe muktedir olup 
olmadıkla.n tahkik olunur. İktidar. 
ları anlaşıldığı halde borçlarını öde
miyenlerden Cümhuriyet müddeiu
mumiliklerinin işan üzerine maliye 
dairelerince tahsili emval kanunu 
hükiimleri tatbik olunarak borçlar 
tahsil olunur. Yiyecek bedellerinden 
doğan alacaklar mahkumiy.~tin hita
mı tarihinden başlamak uzere beş 
senelik müruru zamana tabidir. İk
tidarları olmadığı anlaşılan lnrdan 
yiyecek bedelleri aranmaz." 

MAHKEMELERDE : 

Kaleci Necdetin 

Muhakemesine 

Dün Devam Edildi 
lı olduğudur. Bizim için maske fiyat. Galatasaray - Demirspor maçında 
larını indirmek bugün için imkan- hakem Tank'ı dövmekten maznun 
sızdır. Kızılay zaten bundan bir ti- Demirspor kaleci.si Necdetin muha. 
caret beklememekte ve hemen he- kemcslne dün sabah Üsküdar ac;liye 
men maliyet fiyatile satmaktadır. ceza mahkemesinde devam edilmiş. 
İhtiyaca kafi miktarda maskemiz tir. Bu celsede iddia şahidi Kemal 
mevcuttur." Halim ile müdafaa şahitleri Necdet, 

e 1 Şeref ve Fazıl dinlenmişlerdir. Ke-
. mal Halim hadiseyi anlattıktan son-

I hraç e,yamın 'kenClimiz 
nakletmek iatiyoruz 

Karadeniz ve Ege limanlanndan 
yakm komşu olan memleketlere ya.. 
pılacak ihracatın kendi vapurları.. 
mızla sevk ve nakli düşünülmekte 
idi. Alakadar makamlar bu mesele
yi ehemmiyetle tetkik etmektedir .. 
ler. Mevcut vapurlarımızın bu işe 
tahsisi halinde iç ticaret nakliyrıhnın 
teahhura uğrayıp uğramıyacalh a. 
raştınlmaktadır. 

Yapak ihracat Birliii 
faaliyete başladı 

Yapak ve tiftik ihracat birliği dün .. 
den itibaren faaliyete .ı~eçmiştir. Ti
caret Vekaleti birlik umumi katipli
ğine eski Trabzon mebusu Arlfl ta .. 
vin. E-tmistir'.NV:ımltm r· \ıfa.r~ 1heY"ti 
seçımın<ıe urı, .Na ız uza p , v .. 
mer Haliki, Krim Aktar, Ziya Kı
nacı, Modyano, Mehmet Ali Yasin, 
Tolokyan, Haçik azalığa ve Mustafa 
Özkanlı, Zekai Ülker mürakıplı~a 
ayrılmışlardır. Birlik reisliğine Ke
rim Aktar, ikinci reisliğe Nafiz Öz
alp intihap olunmuşlardır. Ticaret 
Vekaleti telgrafla birliğin teşekkül 
edip etmediğini sormuş ve teşekkiii 
ile beraber birliğin faaliyete geçtiği 
ve kayıt muamelesine başladığı bil .. 
dirilmiştir. Her tiftik ve yapak ihra
catçısı senede 200 lira ver~rek bir
liğe girecektir. Birliğe girmiyen fö,. 
racat yapamıyacaktır. Birlik azaları
nın listesi gümrüklere blldirile<:ek· 
tir. 

Dün gelen eıya 
Romanya bandıralı Rejel Karo va .. 

puru dün Köstenceden gelmiştir. 
Gemi Romanyadan muhtelif ticaret 
eşyası getirmiştir. İtalyan vapurilc 
de muhtelif demir mamulat, boru
lar. tel, çivi, bakır getirilmiştir. 

Taksim Gazinosu 
Vuku bulan müracat üzerine Be· 

lediye Reisi. Lutfi Kırdar, inşaatı öi
ten Tııksim gazinosunun yılbaşı ~e .. 
cesi için Çocukları Esirgeme Kuru .. 
mu emrine verilmesini muvafık gör
müştiir. Kurum o gece gazinoda di
ğer yerlerden daha ucuz bir reveyon 
yapacak, bu vesile ile de gazino açı1_7 
mı~ olacaktır. Yeni senenin birinci gıı 
nünden itibaren gazino teşekkül et .. 
miş olan şirkete devrolunacaktır. 

~nkar~ cıva;ınd~ Kızılay gaz mns. ra maçı idare etmekte olan hakem 
kes~ fabrıkası ımalata devam e!mek. Tarık'ın Necdete yerinde i.htarlarile 
ted!r· ~!~ılay ~ektcpler, res~ı,. h~- tamamen vazifesini yapmış olduğu 
susı. butun m.1:-'csseselerd~n .. vakı_ ~ı- kanaatinde bulunduğunu, ilk yumru
panşle~de, _muesses~ mu?.u:.ıe.nnın ğu Necdetin vurduğuna göre tecavü. 
kef8:le~ı şartıl~, taksıt usulu~u. l?das ze uğrayan hakemin müdafaa vaziye. 
etmıştır. Vresıye satışlarda uç ıla. al. ti almasının tabii olacağını söyle
t~ ay vande kab~l olunmuştur. Sı~- miştir. 
rı_şler memleketın ne t~_rafı~dan va- Bundan sonra din-.ıenen miidafaa 
kı olursa olsun, po~~a ucretı ~~ Kı- şahitleri de maçın csason vakit vakit 
zılay ta.:afın~an C>?enmek uzere, sertle~tiğini, kaleci Necdetin yersiz 

T A K V 1 M ve H A V A 

17 İlkkanun 1939 
PAZAR 

12 ncl ay Gün: 31 Kasım: 40 
Arabt: 1358 Rum\: ıar;;; 

İkinci mac Sanat - Taksim arasın
da oynanmış ve sanat 1 • O galip gel. 
miştir. 

194 ökse, 19 ağ. 90 kuş kafesi, 191 
kuc;, 69 sapan ve 3080 zincir. gem ve 
kantarma musasadere edilmiştir. 11 
ayda 8315 hayvan da cemiyet tara
fından bPslenmistir. maske gonderılccektır. ___ ve lüzumsuz sert hareketlere maruz 

kaklığını ve bunları hakem Tarık:a 
bildirdiğine göre macı idare edenm 
bu hareketleri yapanlara ihtar ver. 
mesi icap edeceğini. kaleci ~ecde~.in 
mütecaviz bir vaziyet aldıgmı gor_ 

·s :_ O_ A L c E v ·A .P 
Zilkade: 5 Birlnclkfınun: 4 
Güneş: 7.20 - Öğle: 12.09 
İkindi: 14.30 - Akşam: 16.41 
Yatsı : ıs.21 - İmsak: 5.22 

Tasarruf Haftası 
s _ 1932 • 1933 yılından evvel orta- lan mükellefiyette iki aylık muafiyet mediklerini mevzuubahs kar_gaşalı. 

.. ,.. . . 
Hava Vaziyeti -

rarsus - Bağlarbaşı köyünde, 
Öksuz Hasanın Adanadan aldığı kı
zı görmcge gelen köy halkının 'gir. 
dikleri <'V birdenbire çökmüş. gelin 
de dahil olarak elli kişi yaralanmış.. 
tır. Dördünün yarası ağırdır. Diğer. 
}erinden çoğunun kol ve bacakları 
kırılmıştır. 

Münasebetile Dün 

Yapdan Toplantı 
Tasarruf ve Yerli Mallar Hartası 

miinasebetile dün Yüksek httısat ve 
Ticaret me'ktebinde bir toplantı ya. 
pılmıştır. Toplantıyı mektep miidiirü 
Dr. Nihat Sayar açmış, ve bir nutuk 
irat etmiştir. Bundan sonra. Dr. Esat 
Demirel, Prof. Suphi Nuri Tleri,, Dr. 
Refii Şükrü ile talebeden Jale Gü
ven ve Nazmi Kıradalı da birer nu
tuk söylemişlerdir. 

mektep askerlik derslerine devam et· vardı. Bugünkünde yoktur. ğın iki tar~f arasındaki n;ü_n~kaşa. 
mlı olanlar aakerllk mükellefl)'etlerlnl • nrn kızısmasile husule geldığının an. 
yaptıkları zaman iki aylık tılr :raman 8 - Yeni baremde ısııretmentlk ya· laşılmakta olduğunu söylemislerdir. 
kazanırlardı. Blllhare aakerllk kanu- pan eekl mUtekaltlerln tekaUt maaşları Muhakeme gelmiyen şahitlerin 
nundan bu kayıt kaldırıldı. Fakat he- kesilecek diye bir kayıt var mıdır? celbi için başka giine bırakılmıştır. 
nüz askerllklerlnt yapmamıı ve o va- c _ AlelQmum mütekaltlerden ma- t 1\!f hk" QJd 
kit Hkerllk dersi g"rmOş olanlar için Kamaro ma um u 

u aşlı bir hizmete tayin edilenlerin (bu 
bu muafiyet bir hakkı müktesep teıkll maaşlı hizmetlerde Ueretle cnlışsalar Üskiidar birinci asliye ceza mah. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan ıılı
nan malUmata göre, hnva yurdun Karii' 
deniz kıyıları !le Ege bölgesinde C'Ok bU' 

!utlu, diğer bölgelerde kapalı ve yer yer 
ydıslı geçmiş, rllzgArlar Trakya. Kocae' 
ll, Akdeniz ve cenubu şarkt Anadolu bll1' 
gelerinde şimali. diğer yerlerde cenubi IS' 

tlkamctten haflC olarak esmiştir. 

Dün fstanbulda hnvn cok bulutlu ır!'C; 
mis, rilzgar cenubu gnrblden s~niyede 1 -
metre hız.la csmi$tir. Saat 11 de h"VEI tııt' 
yikı 1023.3 mlllbnr idi. SUhunr.t en "nıc; 
sek 15,4 ve en dilşilk 10,4 santigrat o1:1tıı 
kııydccl iJmiştir. 

Karadcnizin Ara Postası 
Mersinde toplanmış olan muhte. 

lif cins malların 1stanbula getirilme
si için ara postası olarak Karadeniz 
•apuru dün Mersine gönderilmiştir. 

ediyor mu? dahi) tekaüt maaşlarının tamamen kem esinde karısının eski kocası sa. 
C - Hayır. Askerlik mükellefiyeti kesilmesi icap eder. Yalnız: harp malul- atci Beratı cicek saksısı ile basından 

bugün merl olan' kanunların hıiktimle- lerl bu maddenin hükmünden istisna yaralıyan kamarot Suadın rnuhake-
rine tfıbl tutulmaktadır. O zaman ynpı- edilmişlerdir. mesine devam edilrnistir. 

-------------------------------•\ Kamarcl~su~Q~tt"fuülrnilş~ bir ay hapse mahki'ım edilmiştir. 
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f BUGÜN 
Fin landa 
Harbinin Sebebi I 

Yazan: Ômer Rı21C1 DOGRU L · 

F inlanda hükumeti son giinlcrde 
bir beyaz kitap neşrederek 

Sovyet • Finlanda harbine sebep o. 
Jan ih tilfı.fların mahiyetini tavzihe 
yardım etmiştir. Bu beyaz kitaptan 
anla. ıldığınıı göre Sovyet Rus~'a, Es. 
tonya, Letonya. ,.e Litvan~·a ile an. 
laştıktan sonra ilkteşrinin 14 üncü 
giinii Finlandadan bazı metalipte hu. 
lunınustur. Bu taleplerin en mühim. 
mi Hang-oe'nin Sovyet Rusyaya ve. 
rilıncsi idi. 

Ilnngoe, Finlanda körfezine ha. 
kim bir yerdir ve Finlanda hiikume. 
ti, hunu Rusyaya vermek isteme
miştir. 

Sovyetler, Hangoe'nin ha,•a ve 
kara üssü olarak otuz sene miiddet. 
le kendilerine icar edilmesini iste
mişler ,.e burada 5000 mevcutlu bir 
Kızılordu kuvveti bulunduracakla
rını bildirmişlerdir. 

Finlandalılar istiklallerini ve bi. 
taraflıklarmı, otuz sene müddetle de 
olsa, kiraya vermiyeceklerini söyli. 
yerek mukabele etmişlerdir. 

Bunun üzerine Sovyetler Hangoe
yi Finlerden tamamile satın almak 
ve onu Sovyet Birliğine ilhak etmek 
lstcdller. Bu suretle Finlanda ile bu 
ada arasındaki bütün irtibatlar çö. 
ziilmiiş olacak ve Finlanda da istik. 
lal ve bitaraflığını muhafaza edecek. 
ti. 

Fakat Finlandalılar bu talebi de 
kabul etmediler. 

Bununla beraber müzakereler de
vam etti ve Sovyetler diğer taleple. 
rini de izah ettiler. Sovyetler, körfez 
içinde bulunan beş Fin adasını isti
yor, Finler bunlann dördünü veriyor 
fakat bunlann beşincisi olan Hog. 
land ada!liını vermek istemiyorlardı. 
(Çünkü burası Fin sahilinden top 
menzili mesafesinde idi.) 

Bundan başka Finlandanrn, Karel. 
ya berzahındaki Rl'azisinden 1,066 
mili Sovyet Rusyaya devredilecekti. 
Bu hareket yiiziinden Finlanda hu. 
dudunu, Mannerheim müdafaa hat. 
tının gerisine alacaktı. 

Buna mukabil Sovyet Birli~i Fin. 
landa~·a. asıl Karelyada 2.136 mil a. 
razi ,·erecekti. Fakat Finlandahlar 
h ar.ıtrivi hPlTrn_n>NUle-1' ve arazinin 
rı ·•ıoanıaruan rnarct oınugunu gor. 
düler. 

Diğer teklifler de vardı. Aland a. 
dalannın tahkimi meselesi vardı. Fa. 
kat en mühim meselenin Hangoe a. 
dasma ait olduj?n Sovyotlerin, hafta. 
larca deYam eden müzakerelerden 
~onra gönderdikleri şu ihtardan an. 
Ja.,ılıyor: 

''So,·yet hükilmeti, Hangoe'deki 
deniz iissiinün emrine amade bulun. 
durulması hakkındaki teklifini geri 
alamıyaca~nı beyan eyler. Çünkü 
Leninvadın siyaneti irin bunun za. 
ruri olduğuna kanidir.'' 

Bu ihtar vaziyetin ciddiyetini gös. 
teriyordu. Fakat Finler, Sovyet ta. 
lehini yine red ile karsıladılar. Ve 
lm hadiseyi musademeler ve muha. 
reheler takip etti." 

Bu kı a izahatın verdi.!!i İlk neti. 
c::e, harbin önüne gccilemiyecek bir 
7aruret teskil etmedi iridir. Cünkii 
Hangoe adası üzerindeki ihtilaf. hal_ 
line imkan buhınmıyacnk ihtilaflar. 
dan savılamaz. Fakat iki taraCın da 
talep ile rcrl iizerinde milfTit derece. 
de sertlcstiklcri ve bu yiizden mu. 
harehcnin ı.-ıkhğı anlaşılıyor. 

~iiphe yok ki muharebenin çıkma
ması daha ı::ok isahctli olurdu. 

Moskovanın1 ihraç 

Kararı Hakkındaki 

MütalCiaları 
Moskova, 16 (Husu.si) - Tas ajan. 

ıı, Sovyetler birliğinin Milletler Ce. 
miyetinden ihracı karan hak.kında, 
salahiyettar Sovyet makamatının mü 
talealarını neşretmektedir. Moskrıva, 

bu kararı istihza ile karşılamıştır. 
Moskovaya göre, bu kararı yazdıran 
Fransa ve İngilterenin, .Asya.da ve 
Afrikada ele geçirmiş oldukları top
raklarda tahakküm ederken bir Sov
yet taarruzundan bahsetmiye ne ah. 
laken, ne de şeklen hakları yoktur. 

Konseyin bu kararı Finlandayı har 
be teşvik mahiyetindedir. Milletler 
cemiyetini kendi emperyalist gayeleri 
ne alet yapmak istiycn devletler, bu 
kararla, Sovyetlerin ellerini serbest 
bırakmışlardır. 

Raif Karadenizin Dün 
Akşamki Nutku 

Ankara, 16 (TAN) - Gümrük ve 
İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz, ta
sarriıf ve yerli mallar haftası müna
sebetile dün akşam Ankara radyosun 
da bir konuşma yapmıştır. 

-
Şu haritalar Finlandada cenuptan şimale doğı:u gidildikçe gecenin 

gündüze nisbetle kaç saat devam ettiğini gösteriyor. Bu mevsimde 
Helsinkide gündüz ancak beş buçuk saat sürüyor. İyice şimalde kışın 
gündüzle gecenin ayrılması kabil olamıyacak bir zaman geliyor ve altı 

ay gece, altı ay da gündüz devam ediyor. Haritalarda, mevsim iler
ledikçe Finlandanın cenubundan azala azala devam eden gündüzün şi
malde altı a:rlık ı?ece haline inkılap ettiitl sı:ölı?e ile ırösteril. 

miştir. 

Rus· Japon 
Ticaret 

Muahedesi 
Moskova, 16 (A.A.) - JapoRyanın 

Moskova büyük elçisi Togo, bugün 
Molotofu ziyaret etmiştir. 

Dün Sekiz Bitaraf, iki 
lngiliz ve iki Alman 

Vapuru Daha Batırıldı 

Macar - Rus 
Hududunda 

Bir Çarpışma 
Budapeşte, 16 (A.A.) - Macar a

jansı bildiriyor: 

Sovyet Rusya ile Japonya p..rasında 
umumi bir ticaret muahedesi akdine 
mütedair müzakerelerin önümüzdeki 
kanunusaninin 10 unda Moskovada 
başlaması muhtemeldir. Japon mu

rahhas heyetine Stokholmdeki Japon 
elçisi Matsuşima riyaset edecek.tir. 
Bu muahede, Japonya ile Sovyet Rus 
ya arasında ilk umumi ticaret muahe 
desi olacaktır. 

Japonların, en fazla imtiyaza maz
har millet maddesi tatbikini isteme. 
dikleri söyleniyor. Bu suretle, Japon-

Sovyet münasebatı, salaha doğru gi. 
diyor gibi görünmektedir. 

Sovyet hükumeti, Sovyetler birli. 
ğinin, Japonya ile, Japon - Sovyet 
münasebetleri meselesinin umumi su 
rette hal ve tesviyesini müzakereye 
amade olduğunu, Molotof vasıtasile 
bildirmiş idi. Fakat şimdiye kadar 

Japonlar, her iki memleket arasın
daki münasebetleri ~lah ve muallak
taki meseleleri ayrı ayrı hal ve tes

viye arzusunda bulunmakla beraber, 
Sovyet Rusya ile mesela bir ademi 
tecavüz paktı imza ederek, ellerini 
büsbütün bağlamak istemediklerini 
ihsas ediyorlardı. 

--0-

Holandada Casus Takibatı 
Amsterdam, 16 (A. AA) - Havas 

Hollanda polisinin ecnebi işlerine 
kısmı ezici bir iş altındadır. Hapisa. 
neler şüpheli ve geçici olmıyan ec • 
nebilerle doludur. Bunların araasın 
da vaktile Hollandaya kaçnuş olan 
bir ço'k Alınan komünisti vardır. Son 
bir iki ay içinde otu~An f.A7b v<>h:m 

cı teV'kiİ edilmiştir. 

Almanya, Geceleri, Hol anda, Belçika, 

Danimarka ve lsviçre Hudutlarmı Kapatıyor 

Londra, 16 (Hususi) - Bugün 8 çok ağır yaralılar ~ıkarılmıştır. Bu 
bitaraf gemi daha batmıştır Bun- yaralıların bir çoğu tedavi edilmeden 
ların altısı İskandinavya devletle. evvel telef olmuşlardır. Exeter kru

rine aittir. Biri Norveç bandıralı ı vazörü, ağır surette hasara uğramış. 
1674 tonluk Fenia vapurudur. İskoç- tür. ve ancak altı mil süratle sefer 
ya açıklarında bir mayine çarparak edebilmektedir. Bu gemiye artık 

batmıştır. MürettPbatı 18 kişi idi. kaybedilmiş nazarile bakılmaktadır. 

Macar • Sovyet httduduna 4 kilo
metre mesafede Toronya nahiyesi 
civarında bulunan 16 askerden mü

rekkep hudut muhafız bölüğü, per
şembe sabahı, meçhul şahıslar tara. 
İından taarruza uğramtştır. Galip bir 

ihtimale göre, mütearrızlar çok za. 
man evvel Rusyaya kaçmış olup şim-

di Rus arazisinden Macaristana gir. 
mek istiyen bir takını şahıslardır. 

Macar resmi makamatı tahkikata Bulunan bir filikanın içinde yahıız 
iki ceset bulunmuştur. İkinci batan Almanya hudutlarını kapahyor başlamıştır. Macarlardan yaralanan 

gemi 3000 tonluk Racua, üçüncüsü Berlin, 16 (A.A.) - Reuter ajansı ve ölen yoktur. 
yine 3 bin tonluk Erses, dördüncüsü bildiriyor: ----c----
3200 tonluk Cirman'rlır. Diğer 1ki Almanyanın önümüzdeki pazartesi Sıhhat Vekilinin 
gemi lnverland ile 8939 tonluk Aut. gününden itibaren saat 22 ile sabahın 
helnüer vapurlarıdır. yedisi arasında normal demiryolu mü Tetkikleri 

Norveçin 1260 tonluk Pagni va- nakalatı müstesna olmak üzere, Ho- ' 
puru ile 1900 tonluk Flood vapuru landa, Belçika, Lüksemburg, Dani. 
da İngiliz sahillerinde batmıştır. marka ve İsviçre hudutlarını kapata

cağı haber verilmektedir. 

Malatya, 16 (TAN) - Sıhhat Ve
kili Doktor Hulusi Alataş, aün şeh. 
rimize gelmiş, hükl'ımet memurları 

sıhhat müdürü ve hastahanelerin baş 
hekimleri ile temaslarda bulunmuş.. 
tur. Vekil askeri ala)'l, civar köyler-

Bunlardan başka bir İngiliz ma. 
yin tarama gemisinin bir mayine çar Bu karar bir ihtiyat tedbıri olup, 

şimdiye kadar Alınan alicenaplığını 
parak battığı ve iki zabitin öldüğü 
bildirilmektedir. İki Alma~ vapuru suiisitimal etmiş olan kaçakçıların ve 

casusların garpten Almanyaya ,girme deki trahom dispanserlerini, memle. 
da yakalanmamak içı."l. kendilerini 
batırmışlardır. Bunlar Terrap ile 
Dusseldorf vapurlarıdır. 

Londradan bildirildiğine göre, İn
giliz Athel Templar petrol gemisi 
düşman tarafından İngilterenin şark 

sahillerinde batırılmıştır. Mürette
batın kurtarılı;J ş olacağı tahmin e. 
diliyor. 

Falkland adalarına gitmek istiyen 
Exeter adındaki İngiliz kruvazörü, 
Arjantin hükumetind~n yeniden yüz 
kadar mecruhun bir Arjantin lima. 
nında karaya çıkarılmasına müsaa
de edilmesini istem.iştir. Bu müsaade 
verilmiş ve Belgrano limanına bir 

lerine mani olmıya matuftur. 

C hamberlain femsiyesiz 

seyahat ediyor 

Londra, 16 (Hususi) - İngiliz Baş 

vekili Chamberlain, garp cephesini 
ziyaret etmiş ve Lord Gord ile isti
şarelerde bulunmuştur. 

Reuter ajansının ordular nezdin
deki muhabiri, Chamberlain'in cep. 

ket hastahanesini, trahom hastaha
nesini doğum evini ve eczahaneleri 

teftiş etmiş ve bez ve tütün fabrika-
larını gezmiştir. 

Vekil bu akşam Ada.J'lo trPnilP <:Ph. 
rimizdcn ayrılmıştır. 

Holanda - Almanya Arasında 
İktısadi Müzakereler 

Amsterdam, 16 (AA.) - Bir Ha. 
landa heyeti, iktısadi meseleler hak-heyi ziyareti münasebetile. İngiliz 

Başvekilinin siyah esvabı labis bu -
kında Alman hükumeti ile müzake

lunduğunu ve bu seyahatte şemsiye- relerde bulunmak maksadile dün Ber 
sini beraber almadııhnı ha!Jer ver. line hareket etmiştir. Bu ziyarete bü. 
mektcdir. yük bir ehemmiyet c tfedilmektedir. 

HADiSE.LERiN iÇYÜZÜ 
• 'Almanyada iki yeni cereyan bafgöstermiştir. Biri. 

Rusya ile /ngilterenin arasını açmak ve bunun 
için icap ederse lngiltere ve Fransa ile anl<IJarak 
ispanya ve ita/yanın da iştiraküe Sovyetlere kar
şı müşterek bir cephe viicude getirmektir. Sovyet
lerin Finlandaya taarruzlannın her tarafta tev
lit ettiği aksülamel bu fikirde olan Alman rica
lini takviye etmektedir. Şimdili.lr lngilterede bu 
fikre pek temayül gösterümemektedir. 
Almanyadaki ikinci cereyan da harbin sahasını 
genişletmek, Ruslarla fngüizleri tutuşturarak iki 
Jüşmanır birden zayıfladığını görmektir. Son 
günlerde Alman matbuahnın Rusyayı Asyaya 
inmeie tesoik etmelerinin sebebi budur. 

* 9 Nazf!\tlerin Holandaya karşı bir kış taarruzu yapmalan 
ihtimalleri yeniden başgöstermiştir. Askeri muharrir. 
ler Nazistlerin Holanda hududu üzerinde asker yığma. 
larına ve hudut köylerini tahliye etmelerine bakarak 

Dolanda üzerinden bir taarruz vukuu ihtimalinden 
bahsetmekte ve kış mevsiminde Holandada suların buz 
tutma~u keyfiyetinin de bunu teşvik ettiğini anlatmak. 
tadır. 

Sonra bir çok Alman miihimmatının da Holanda hu
duduna s~vkohmduğu bildiriliyor ve Almanya - Liik. 
semburg hu~udu ii:zerindeki Sure nehrinin sol kıyısın. 
da eeniş harekat yapıldığı ili.ve olunuyor. 
Biitiin bunlu bir taarruz mukaddimeleri olabileceği 
gibi sinir harbi icaplan da sayılabilir. 
Fakat biHün bunların ınlnası stratejik vaziyete hikim 
olan istikrarsızlıktır. Garpte muharebe her lahza şid. 
detlenebiJir. Nitekim Alman radyoları son günlerde bu 
yolda neşriyat yapmış ve Berlin radyosu şu sözleri söy. 
lem işti: 
Almanya Majino hattmı yıkabilir. Belki bu hareket 
200,000 askere mal olur. Fakat onun neticesi harbe son 
ve'l.'mek olacaktır. Almanya ise zaferi kazanacak olduk. 
tan sonra ölümden zerre kadar yılmaz.,, 
Bu sö7.ler Doktor Göbelsin cephede de hüküm sitrdii
ğünü gôsteriyor. Zaten onun son günlerde Zigfrid hat. 
tını ziyarete gittiği de bildirilmektedir. 

Batacak Gemi 

G 
Yazan: B. FELEK 

emi lafını etmesini pek <:eve· 
rim. Lakin bilhassa içinde ol. 

madığım zaman. Mesclfı, mümkün 
olaydı da, şu cep kruvazörü denilen 
10 bin tonluk Alman zırhlısının Ce. 
nup Aınerikası sularında İngiliz ha. 
fif kruvazörleriylc olan muharebe. 
sini -söyle siper bir yerden- scy
retse:vdim, ne ivi olurdu. 

Latifeyi bir yana bırakrrsak Uru. 
guay'ın payitahtı olan l\lontevideo 
limanındaki bu yaralı Graf Spee a. 
dındaki Alman zırhlı'\ının akıbeti 
nck hazin göriiniiyor. İki hafif İngi. 
liz kruvazöründen kaçan ge • 
mıyı, limanın dısında bekJiyenlcr 
çoğaldı. Üstelik İngilizlerin ot~z bu-
-ııkluk sekiz topu olan Renowen saf. 
fı harı> zırhbsı~·le Alman bahriyesi. 
nin deifü de Propaganda Nazırı Jler 
Göhels'in bundan bir buçuk ay ka. 
dar evvel batırdığı Ark Royal ismin. 
deki İngiliz tayyare gemisi de "ma
halli vaka,, ya yetişmiş. Hele bu tay. 
yare gemisinin denizden çıkıp ta bu 
işe karışması doğrusu civcivli bir 
şey. 

Acaba, Alman gemisi çıkar mı? 
Buna türlii türlü tahminler yapı. 

lır. Bana sorarsanız eğer kumandanın 
canı çıkmak isterse çıkar ve tabii ba. 
tar. Zaten bu i~ bata cıka gidecek. 
Yook! Dısardakileri kalabalık göröp 
te işi sullıen halletmek isterse, top 
kamalarını ve cephanesini, kömürii. 
nü mahalli hükftmetine teslim edip 
gemiyi kışlağa çeker, oturur. 

- Sen olsan ne yapardın? Diy:!ı 
bana sorarsanız vereceğim cevap şu
dur: 

- Ben bir Alman zırhlısı kuman. 
danı olmazdıın ki, ne yaoacabmı dü. 
şiineyim. 

Bir rh·ayet vardır: 
Bir gemi batmadan evnl oradaki 

sıçanlar kaçarmış. 

Düşünüyorum: 

Acaba Graf Spee!de sıçan var mt. 
dır? Varsa kaçmış mıdır? Eğer kaç
mamışsa korkacak bir şey yok de. 
ınektir. 

Bir Fransız gazetesi sıçanların ba. 
tacak gemiyi terketıneleri bahsini e
le alarak şöyle şakalaşı~·or: 

"Kadınlar da sıçanlar kadar tehli. 
ke kokusu alırlar.. Rivayet ediliyor 
ki: (İsimlerini yazmıyacağıın) bazı 
ileri gelen Alman ricalinin harem. 
leri Isviçreye geçmişler. Acaba ~e
mi batmak tehlikesine mi maruz?.,, 

Bana sorarsanız hu bahiste size en 
çok sö~·liyebileccğim söz şudur: 
Kaplanı zenaatten yetişmemi$ her 

gemi batınıya mahkumdur. l\f:sali: 
Bir giin bir gemi seferde iken kn11-

tanı -sizlere ömür- vefat etmiş. O 
zaman gemilerde ikinci suvarl falan 
da bulunmazrnış. N,: yapsınlar? Yol. 
cular arasında "Yahu! Kaptanlıktan 
anlı:ran var mı?,, diye araştırmışl:ı:. 
Birisi: "Ben anlarını.., demi~ ve dii. 
mene geçmi.. Gemi, bir miiddet se. 
~·ahatten sonra bir gece yarısı çatır 
çatır karaya oturmuş. Kazanın ilk 
heyecanı geçtikten sonra: 
"- Nerede o kaptanım diyen he· 

rif?,, diye mahudu aramış ve bir ka. 
ya dihinde hiiziilmü~ bulmuşlar ve 
hemen tartaklayıp sormuslar: 
"- Dire Allahtan korkmaz. !\fa. 

dem ki hu işten anlamazdın; ne dive 
ibadullahı böyle kazaya uğrattın? 

Beriki cevap vermiş: 
"- Telaşlanmayın? Ben pPk ala 

gemiyi idare cdi;rordum. Lakin de. 
niz bitti. Karada da gemi yürüte
me7.dim ya!,. 

Korkarım ki; gemi karaya vur. 
duktnn sonra, uydurma kaplanı ka. 
ya dibinde bulmak dahi miimkiin ol
mıyacak. Çünkii, c;ok defa "'>efinel 
devlet,, i karaya oturtanlar cok dah• 
evvel kararı firarda bulmaktadırlar. 

1914 harbinin mağlup ve mesulle
ri öyle olmadı mı? 

Menemencioğlu Dün 

lngiliz Radyosunda 

Bir Nutuk Verdi 
Türkiye Hariciye Umumi katibi 

Numan Menemencioğ!u, bu akşam 

Londra radyosunda, türkçe neşriy:ıtı 
müteakıp türkçe bir beyanatta bu. 
!unmuş ve bu arada Türkiyeye hi
tap ederek: 

"Maksadım memleketin havasile 
temas ederek kalbimin sevincinde si

zin sesinizi duymaktır. Bu uzak mem 
lekette Türk milletinin dostluğunun 

ne kadar takdirle telakki olunduğu. 
nu tarif edemem. Devlet 'adamları ve 
onların fevkinde olan bütün millet, 
Türkün büyük ruhunu anlıyarıık. 0-

nu nasıl iyi anladığını çok iyi gô~ 
teriyor. Sizin de bu ayni dostluğu, 

ayni samimiyetle hissettiğinizden şüp 
he etmiyorum .• , 
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Gral Spee'yi yakal.amak üzere lngili:z. gemilerine yardıma giJen Franıız. zırhluı: Dunkerk 

YAR 1 N 
Matinelerden 

İtibaren 
İPEK Sinemasında 

Harikulade Canlı - Hareketli - Muazzam ve 

Müthiş Sahneler İçerisinde insani Bir Mevzu 

HUCUM 
Türkçe Sözlü 

Bugüne kadar görülen heyecan ve dehşetli sergüzeştler !ilimleri 
gölgede bırakan bir Şaheıser 

Baş Rollerde: Jolin Wayn • Claire Trevor - Tim Hôlt • Georges Bankroft 

DIKKA T: Bu Film İPEK FiLM Stüdyosunda Türkçeleştirilmiştir. Alman Kruvazörü 
lngilizlerle Harbi 

Kabul Edecek mi? 

, ____________________________________________ , 

Yaralı olarak Montevideo lima
nına iltica eden Alman cep 

zırhlısı Graf Von Spee'ye verilen 

mühlet Amerika saatile pazar akşamı 

11,30 da bitiyor. Türkiye saatile ora 

aaati arasındaki fark hesap edilince, 

Alınan zırhlısının kendini bekliyen 

İngilizlere karşı denize açılıp a.çv. 

man zırhlısı fazla olarak hasıınlan
nın atabileceği en ağır 15 lik mer
milere karşı çok daha mukavimdir. 
208 milimetrelik topbn olan :h!kster 
yaralanıp takibi bın.ktığı için Al
man gemisini bekliyen iki hafif kru. 

silahlarını kullanamıyacak kadar vazörün en ağır toplan ancak 15 lik
harap olmuşsa bulunduğtı limanda tir. 
kalmak evla olur. Fakat şurı.u da y ine gelen haberlerde, Ark Ro-

mıyacağını pazartesi gümi öğleden hatırlıyalım ki, 1914 harbindeki AJ. yal tayyare gemisinin Mon-
sonra anlamış olacağız. man korsan kruvazörü Emdenin sü- tevideo'ya doğru hareket ettiği bH. 
Alınan kumandanının bekliyen fn- varisi de faik kuvvet karşısında da- diriliyordu. Ark Royal olsa olsa tay

giliz kuvvetlerine karşı harbi kabul hi gemiyi sığlığa oturtarak sonuna yarelerile, Alınan kruvazörün:in im. 

edip etmemesi ihtimallerini tetkik kadar müdafaa etmişti. dadına yetişmek istiyecek, tahtelba~ 

etmeden evvel, Graf Von Spee'nin Gelen haberlere b~ılırsa, Graf birlere karşı müessir bir silahtır. 

çarpıştığı düşmanlarla olan farkları- Spee'nin güvertesindeki yaralar pek Ne zırhının kalınlığı, ne de topla. 
nı kısaca tetkik edelim: vahim değilmiş. Yalnız taşıdığı tay. rının çapı Graf Spee ile karşılıklı 

Graf Spee, Almanyamn 10 bin ton- yaresi harap olmuş ve arka taret te mermi teati edebilecek gibi değil -

dan daha büyük harp gemisi yapmak delinmiş.. dir. 
hakkı olmadığı zamanlarda inşa e. Arka taretin kullamlamıyacak hal. İşte bu sebepler dolayısile, İngiliz-
dilmiş üç zırhlıdan biridir. Kalın zrrh de bulunduğunu kabul etsek dahi, ler takviye edilmedikleri takdirde 

il. 1 .1 

ve kuvvetli toplan bu binnisbe az o. 

lan 10 bin tona sıkıştırabilmek uze
re Alınanlar bu sınıf üç geminin~
şasında perçin çivisi yerine elektrik 
kaynağı kullanarak sık!etten epey ta. 
sarruf etmiye muvaffak olmuşlar ve 
10 bin tondan ibaret olan zırhlıya 

bizim Yavuzdaki 28 li~ ağır toplar. 
dan 6 tane yerleştirmişler, ayni za
manda muharebe kruvazörlerine ya
kın kalınlıkta bir zırh kuşakla tek. 
neyi sigortaya koymuşlardı. 

B u cep zırhlısında 6 tane 30 
bin metreye kadar gülle savu.. 

rabilen 28 likten maada 8 tane 15 lik 
4 tane 8,8 lik ve 8 tane 37 milimet

relik tayyare dafii topu ile. kıç tare
tin yanlarında dörderlik sekiz kadar 

torpito kovanı vardır. 
Sürati 26 mil olarak ilan edilmiş. 

ae de sıkıştırılınca 29, 30 mil ara. 
&mda bir sürat temin ettiği de harp

ten evvel yapılan mevsuk haberler 

meyanında idi. Bu evsaftaki zırhlıyı 

kovalıyan İngiliz hafif kruvazörlerin
den yalnız Ekster'in "ilk çarpışma. 

da yaralanıp Alman zırhlısının pe
şini bırakan İngiliz kruvazörü,, 203 

milimetrelik altı ağır topu vardır. 

Diğer ilci İngiliz kr:ıvazörünün ağır 
bataryaları 15 !ildir. 

Alman zırhlısile çarpışan üç İngi
liz kruvazörünün zırh kalınlığı Graf 

Spee ile mukayese edilem.iyecek ka
dardır. İngilizler yalnız .:;ürat bakJ
mından Almana üç, dört mil kadar 
laiktirler. İngiliz kruvazörleri saat
te 32 milden fazla bir süratle seyre-

Alman kumandanının emrinde yine Alman cep zırhlısının limandan C!ı -

üç 28 lik taşıyan. baştaki taret ve di- kıp harbi kabul edecağıni zannediyo. 

ğer 15 likler mevcuttur. 

Yukarda da söylediğim gibi, her 

isabet ettirdiği mermi ile hasımları-

rum. 
Hem bu hareket yukardanberi ya-z

dıguruz şartlar dahilinde Alman sü-

nın teknelerinde ölüm yaralan aça.. varisi için ucuzca bir kahramanlık o. 

cak çaptaki 28 liklere malik olan Al. lacaktır. 

ÖLÜM 
Güreş dünya şampiyonu Yaşar Er

kanın kardeşi Saim pek genç yaşm
da kısa bir hastalığı müteakıp cu
martesi günü vefat etmiştir. Cena
zesi bugün öğle namazından sonra 
Aksaray Valde camiinde kılınarak 
Merkezefendiye defnedilecektır . .Ke. 
derdide ailesine taziyet ederiz. , T_Ü R K de 
ŞAHESER 

Yapar; 

ı --- . . . 
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Bu Çarşambadan itibaren 

Mi L L I 
ve 

ALEMDAR 
Sinemalannda başlıyor. 

-- DiKKAT! ~ 

ÖLÜM 
Hatay Ölçüler Müfettişi Sami Ozan 

ile İzmir Piyade Alayı Levazım Mü

dürü İbrami Ozanın babası Gönen 

avukatlarından Emin Ozanın vefat 

ettiğini teessürle haber aldık. Hare. 

katı Milliyede çok yararlığı ve bilfi. 

il mesaisi görülen merhumun ailesi 

halkına sabırlar ve uzun ömürler di

leriz. 

Harp içinde Dünyanın l 
2 Mühim Aktüalite Filmi: 

ALEMDAR 
ve 

M 1 L L i 
Sinemalarında 

Glark Gable ve Mirna Loy 
un bütün dünyaya heyecan 
vermiş olan 

IHAR-P-MOHABiRf I . . ··-···········---··· ...... ·····------......... . 
İstanbul llalkmı da Heyecana 
boğdu. 

debiliyorlar. ı 
t Yapxlan bir takım iddL f alara karşı, yalnız ve 
ı münhasıran 25 senelik 
t mümtaz bir mazisi olan 
t sinemamızın sesli maki. 

Ayrıca: 
Dünyanın en heyecanlı hadi

selerinin geçmekte olduğu A iman kruvazörü çıkacak mı? 
Gelen haberlere nazaran Al. 

man gemisi silahlarım kullanabile. 
cek'. bir halde imiş. Bu itibarla Al
man kruvazörü, kendini bekliyen İn
giliz hafif kruvazörlerine yardımcı 

ağır bataryalı harp gemileri yetiş. 
rnezse, Montevideo'dan ç1kıp harbi 
kabul edeceğini zannederim. Eğer 

1 
nelerinin ancak dünyanın 1 
en büyiik sinemalannda 

t mevcut son sistem Ame-

l 
rikan Elektrik W E S- ! 
T E R N 'in mirofonik te-
sisatı olduğunu iJan ederiz. 

............................ 

ŞiMAL OTELi 
Emsalsiz mümessili: 

AN NA BEL LA 

SON PAZAR! 

PALAVRACI 
POLİS HAFİYESi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

İ P E K Yalnız bugün ve bu gece 
Sinemasında 2 FİLM BİRDEN 

1. - KAHKAHA - NEŞ'E - ZEVK 
ve EGLENCE TUFANI 

LOREL · HARDY HOVARDALIKTA t TÜRKÇE SÖZLÜ 
2. - Heyecan - Esrar - Merak ve dehşet filmi 

Polis Hafiyesi ŞARLI ŞAN 
CANiLER PEŞiNDE 

Bugün seansler: 10,30-1-3,45-6, 15 ve gece 9 da 

DiKKAT : Yarın Matinelerde Program Değişiyor 
, __________________________ -.ı ______________ _ 

RICHARD GREENE ANiTTA LUİSE 

SHİRLEY TEMPLE 

KUÇOK PRENSES 

L A L I! 'nitt 
İkinci Z.af er Bombası 

TÜRKÇE 

ÇALINAN TAÇ 
Denizlerin ejderi ... Ovaların arslanı .. San'atın Güneşi .. ; 

ERROL FLAYNN'nın 

Yarattığı en büyük eser ... Sinema t.arihinin şerei abidesi .• : 
Sinema aleminin eşsiz yıldızıdır ... 

Bugün LALE Sinemasın-da 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı halk matineleri. Telefon: 43595 

,------------------------------------------' BUGüN Dünyanın birinci artisti 

MELEK CHARLES BOY ER 
ve sin~::::s~~~irinden güzel iki yıldızı SİGRİD CURİE - EDDY LAMARR 

tarafından şahane bir surette temsil edilen 

CEZAIR SEVDALARI 
İhtiraslı bir aşkın ateşli bir hayatın romanı 

İlaveten: FOX JURNAL - Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matine 

, 
' 

Bugün S A K A R y A Sinemasında 
Mihracenin milyonlarına boyun eğmiyen kadın ... Niste başlayıp Hind. 
de biten aşk mücadeleleri ... Hindli itikadları ... Ruhların intikali ... Gaş. 
yedici müzik.. Çok heyecanlı bir mevzu... Bütün bunlan: 

RACANIN AŞK~ 
Süper filminde göreceksiniz... Baş Rollerde: 

Sehhar yıldız İ S A M İ R A N D A 
Dünya kemancısı V A S A P R İ H O D A 

İlaveten. Foks Jurnal dünya haberleri ve Mikey Mause. 

~ı•••••••••••-:Bugün saat 11ve1 de Wınzilatlı matineler. •••••••••••••~ 

Gençler ... Genç kızlar .. Sevenler ve sevişenler ... 

Hepiniz Bugün S A R A Y Sinemasına 
gidiniz -ve sinemanın en güzel aşıklan olan 

LORETTA YOUNG ve RİCHARD GREENE 'nin 
Fevkalade bir tarzda yarattıkları 

DÜŞMAN ÇOCUKLARI 
Renkli ve Fransızca sözlü filmi görünüz. Şayanı hayret manzaralar ve 
göz kamaştıran dekorlar arasında tabü renkli fotoğraflan gösteren ve 
şimdiye kadar görülen renkli filmlerin en güzelidir. haveten FOX 
JURnal. Son dünya ve harp havadisleri. Bugün saat 11 ve 1 de tenzi_ 

lath matineler. I 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet ınırasiyle 30, 115, 9, 
S,15 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesi lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Diplomalı 
Gençler Niçih 
imtihana Tabi 
Tutuluyorlar ? 

Bir okuyucumuz: 
•- Ben, diyor, sütununuzda, me

nıurlarm, her müesseseye imtihanla . 
kabul olıınmalan keyfiyetine de do. 
kurunanızı istiyorum: Bu usul, tale. 
belerin diplomalarına olan güvençle.. 
rini sarsmaktadır. Bu itibarla --eğer 
maariflıı, lise mezunlarını muvaffakı 
yetle yetiştirebildiği kanaati sarsıl-
mış değilse- bu müesseseler, me
mur intihabında, -diplomalılar a
namda- imtihan usulü yerine, 
kur'a usulünü tercih etseler, daha 
babetli davranmış olUl'lar: O ~ 
dirde, kazanamıyan biçare mezun. 
lar, sade talihlerine küsmüş olurlar: 
Fakat hem talihlerine, hem de d\J.>
lomalanna değil,, . ._ 

Bu teklifin münakaşa edilmesi, 
hatta makul görülmesi, -birçok ba
kımlardan- mümkündür. İmtihan. 
la memur alan müesseseler, böyle 
bir teklifi yapacak olan vatandaşa: 
"- Biz, diyebilirler, faraza, altı 

tane memur alacağız: Fakat, bu ta. 
lebim.izi ilan ettiğimiz zaman, bize, 
300 kişi birden başvuruyor. Bu üç 
yüz kişi arasında bir imtihan a~ıp, 
en liyakatlisini seçmek bizim en ta. 
bii hakkımız değil mi?,, 

İlk bakışta, bu cevap makul ~örü. 
nüyor. Fakat, liseden, veya Üniver· 
siteden diploma alan gençlerin, el. 
lerine verilen diplom.,.ı• bir iş bu
ı .. ı.aoc c.hlorindcu .:;uıin olcnnamaları, 

ve hayata atıldıktan sonrı:ı, bir yere 
erleşebilmek için belki bir çok im

tihanlar geçirmek mecburiyetinde 
bulunduklarını düşünmeleri: tahsil 
şevk, ve cesaretini kıncı bir endişe. 
dir. Her müessese, bir lise mezunu
na, veya bir üniversite mezununa 
gördüreceği işi, bir başka lise me
zununa, veya üniversite mezununa 
da gördürebilir: Zira, iki lise mezu. 
nu &!'asında çok bariı ve biiyiik bir 
ehliyet farkı yoktur. Bu itibarla, o 
müesseselere feda o1unamıvacak 
derecede 'büyük bir favda temin et
miyen imtihan usulü, kur'a usulii ile 
değiştirildiği takdirde, biraz evvel 
ınevzuubahs ettiğimiz endişe orta. 
dan kalkmış olacaktır. 

Ancak, meseleyi kökiindf'n halle
decek olan tedbir bu değildir. 

Ellerinde diplomalan olan bütün 
vatandal!1ann, bir ~alışma sahası hu. 
labilmeleri lazımdır: Fakat tnaale
sef, yüksek tahsille:rini tamamlamıs 
gençlere şiddetle muhtaç olduğumuz 
halde, onlardan istifade etmenin <'R

re)erini, henilz yaratabilmis df"{?iliz. 
Yoksa, netice!!inde ellf'ri.nde dip. 

lomalariyle bir çok gençler açıkta 
kalacak olduktan sonra", memur in. 
tihabmın kur'a ile ve:va imtihanhı 
yapılması, bi:r memleket davasının 
kökünden halline yarıyabHecek bir 
tedbir değildir! 

Tashih 
Dünkü nüshamızda çıkan "Kücük 

memleket haberleri,, nin başmdaki 
iki havadis, İzmire aittir. Vali Tev. 
file Sırrı Gür'ün gayretile elektriğe 
ve diğer umran eserlerine kavusulan 
yer de Maraş değil, Muştur. K~rile
rimizden özür dileriz. .- ·"" · __ .,. • • 

• \..,$ • 

ANTALYADA: 
Korkudelindcn gelmekte· ôfan ·bir 

kaptrkaçtı devrilmiş. soför muavini 
ölmüş, bir yolcu yaralanmıştır. 

1\fUÔLADA: 
Köyceğiz yolu üstündeki 120 met. 

relik betonarme köprünün inşası biL 
nıiştir. Köprü, 65 bin liraya mal ol. 
mustur. 

İZ.:\IİRDE: 
Vali, kaymakamlara ~önderdi~i 

bir emirde, çadır hayatı sürerek, 
hayvan sürülerile beraber sevyar 
halde aşiret şeklinde yaşıyanlarm 
toprağa bağlanmaları lüzumunu bil
dirmiş, bunlann seyyar ya~amaları. 
na ızoz yumulmamasını istemiştir. 

llATAYDA: 
Şark vilayetlerimizle İslcenderun 

arasındaki muvasalayı kolayla~tır. 
mak için Antep - İskenderun arasın. 
da bir asfalt yol inşası düşünülmek. 
tedir. 

Haftan on 

En Büyük Kadın 
Memleketimizde, pek uzun 

yıllardanberi - her türlü 
rejim, adet, anane değişikliklerine 
bakmıyarak - pek çok sevilen, mü. 
temadiyen söylenen, muhabbet ve 
alakayı daima üzerinde tutan ve 
itibar görmekten hiçbir zaman ge. 
ri kalmıyan isim ve şöhret hangi 
sidir? 

Bilirim, aklımz, d~rhal politika· 
ya, politika olmazsa edebiyata ka.. 
çar. "Reşit Paşa mı dersiniz, Mit· 
hat Paşa mı, yoksa Ahmet Mithat 
Efendi veya Namık Kem.al mi?,. 

Ne onlar, ne bunlar ... Sizi yor
mamak için evvela haber vereyim 
ki bahsettiğim isim ve şöhret bir 
erkeğe ait değildir; bir kadın adı 
bulacaksınız. Hem, öyle Fitnat, 
Leyla, Nigar gibi geçıniş zaman 
şairliğine yaraşan isimlerden de 
değil... Gözünüzün önüne, dünya
nın en seçme çiçeklerinden daha 
katmerli. daha süslü, nazik ve na. 
zenin tül şemsiyesini, şöyle yan eğ
miş, atlas feracesi içinde haşır ha
şır salınarak ve sürmeli gözlerini 
baygın baygın süzerek, yaşmak al
tında harelenen ak gerdanında la. 
den beni, Göksuya gitmek üzere 
halayığmı elpençe arkasına katmış, 
üç çifte kayığına binen bir Ende
run ve Tanzimat şal.resi getirme. 
yiniz. Bu manzara çok hoş, tatlı 
tatlı düşündürücü ve geniş mik
yasta hayal süsleyici olmakla be. 
raber sorduğumu lıalle yaramaz. 
Filvaki, çoğu defa, bir yirminci a
sır muharriri olacağına Fıtnat Ha. 
nım devrinde yaşamış bir vakanü· 
vis olınağı, zamanın bir meşhur 
şairesi ile sevişip söyleşmeği tercih 
ederim. Düşününüz, yeşil çinilerle 
süslenmiş, duvarlan raflı ve çek. 
meceli, tavanı nakışlı, pencerele
rinde tunç parmakltklar ve servi 
agacmdan incecik kafesler bir o. 
caklı loş oda ... Siyah samur lraph 
sedirler, kuş tüyü erkan minderle
ri ve içinde Hintten gelmiş baygın 
rayihalı "kurs,, ların tütsülendiği 
gümüş buhurdanlar ve raflarda 
Çinden gönderilmiş kuvvet macun. 
larile dolu fağfur kaseler ... Ben
de: 

Ş aire ise :feracesini atmış, yaş 
mağını bir tarafa fırlatmış. 

Venedik dantelasından dar yeleği
nin inci düğmeleri çözük. ve Flo. 
ransa kadifesinden sırma. işlemeli 
şalvarı yarı düşük, kah muaşaka, 
kfilı "müşaara,, halindeyiz; dudak
larımız buseden yoruldukça BakL 
nin bir kasidesini ve Yahyanın bir 
gazelini terennüm ediyor . Sustu. 
ğumuz zaman ise köşedeki boy sa
atinin - şimdiki toparlak Alman ve 
Çekoslovak oda saatlerinin çekiçli 
tıkırtısına hiç benzemiyen - kedi 
mırıltısı gibi biribirine sokulup gö.. 
ğüs göğüse uyumağa teşvik edici 
yumuşak, gevşek, içte11 gelme, ke. 
yifli nağmesini dinliyoruz. Ama, 
biraz sonra, yeniçeriler kazan de
virip " B a b ü s s a a d e ,, yi 
basacakmış ve p a d i ş a h ı in
dirip adamlarını "Şer.erei vak
vak,, a asacakmış... Minarelerinde 
ikindi ezanları okunan şehir, şim· 
dilik sakindir; kur<j:.ınlu kubbeler 
üstünde kumrular '"jtilyor ve şa. 

dırvanlr avlularda gtivercinler do. 
laşıyor ... 

Yazık ki, demin dediğim gibi, 
bulacağınız isim böyle bir man· 
zarayı canlandıracak cinsten, hiç 
te şairane değildir, pek basit, hiç. 
tendir: Fatma, Emine, Hatice ne
vinden bir şey ... Kıyafeti de adına 
uygundur: Bir koy!.1 renk yeldir
me, bir yazma baş örtüsü, ayakla. 
nnda ise kaba, nalçalı kunduralar. 
Sadece bir köylü ka<lm! 

Kim ola ya Rabbi? . 
na.ve edeyim ki, !stanbulda ve 

memleketin çoğu yerinde hiçbir er
kek ve kadın ismi onunki kadar 
meşhur olamamıştır. Hem halk ağ. 
zında, hem güzideler muhitinde da· 

öhretimiz 
Yazan: Refik Halid 

ima dolaşan, takdirle anılan, anıl
dıkça ve eserinden faydalandıkça 
kendisine rahmet okutan bu isim 
zannetmeyiniz ki, yalnız lnkırdı a. 
rasında geçer, gazetelerde ve kitap
larda yeri yoktur. Haşa! Bu müba. 
rek kadın, politikacı, edebiyatçı, 
silahşör, sultan, profesör, türkçü 
ve tarihçi. doktor ve hastabakıcı, 

evliya ve azize olmadığı halde adı
nı eski ve yeni bir çok kitaba ge
çirmiştir. Daha müııimmi de var: 
Hiçbir sene bilmiyomm ki, ondan 
gazeteler vesile bulup bahsetme. 
sinler. yıldönümünü herhangi bir 
şekilde kutlulamasınlar ... 

Bununla da kalmaz, o isim ufak 
ufak, kalem yazması veya dakt;ıo 
basması olarak ta elden ele dola
şır; aranır, sorulur, istenir, Unu. 
tulduğu, ihmale uğrad.ğı, nisyana 
karıştığı, modası geçtıği de kati
yen vaki değildir. 

Böyle bir şöhrete, böyle bir e.. 
sere imrenmemek, darısı başıma 

diye istek duymamaJ;t, m.~~ün mü 
dür? 

H ususile son asırları~1 şöhreti 
ekseriya, yalancının mumu 

gibi yatsıya kadar yanıyor. Kısa. 
cık ömrümde sönüp gitmesine şa
hit olduğum şöhretlerin sayısı yü. 
zü geçti; bir zamanlar isimlerini 
destursuz ağzımıza alınca ağzımı
zın çarpıldığı meşhurları, şimdi, 

aradan ancak yirmi, otuz yıl geçti
ği halde, oturduğumuz eski mahal. 
lelerin birindeki bakal ile aktarın 
adı imiş gibi kafa patlatmadan bu
lamıyorum. "Ne idi, yahu, diyo. 
rum, dilim.in ucuna geliyor ama bir 
türlü çıkaramıyorum,, ve zihnime 
takılıp kaldığı, rahatımı ıta.;rrdığı 

için şundan, bundan soruyı1r, def
tere kitaba bakarak hatırlamıya 

çalışıyorum. 

Halbuki bahsi geçen kadının is
mi bir gün, bir an bile aklımdan 
çıkmamaktadır. Nasıl çıkabilir ki, 
bu isim, yalmz, yazıda ve sohbette 
geçmez, bir fevkaladeliği daha var. 
dır: Sokaklarda bağıra bağıra, nü
mayişi andıran şekilde sıkça sıkca 

1 
tekrar edilir, bu suretle hiçbir şöh. 
rete nasip olmamış bir mazhariyete 
ermiştir. Bugün, bu tecelli başka 
hangi bir şöhretin hakkıdır, haddi
dir; bu talie, bu misilsiz bahta kim 
nail olabilmiştir? 

Nice nice kavuklu formalı, ni
şanlı kürklü, yüksek heybetli şöh. 
retlerin kardan arslan ve balmu· 
mundan bebek gibi eriyiverdikleri 
bir kürek soğuk çamura veya bir 
avuç yumuşak hamura inkılap et.. 
tikleri bir devirde bu derece sağ
lam, şümullü, misilsiz ve menend. 
siz bir ad ve ün sahibi olabilmek. 
düşünmeli ki, başı yemenili, aya. 

ğı çarıklı bir kadıncağıza inhisar· 

etmektedir. Meşhurları utandıra

cak ve şöhrete lanet okutacak bir 
hadise! 

Dahasını da söyliyeceğim. Ten. 
kide uğramıyan şöhret yoktur. Bir 
isim zar zor kalsa bile zaman gelir, 
bir takım münakkitler zuhur eder; 
ince elerler, sık dokurlar, kılı kırk 
yararlar, ötesini deşer, berisini e
şer, o şöhreti "morg., dan çıkmış 
cesede döndürürler. Makaleme ze
min ittihaz ettiğim şöhre'; böyle 
bir akıbetten de masun kalmıştJr. 
Şimdiye kadar hiçbir kişi çıkıp ta 
o parlak ismi ve kıymetli eserini 
tenkide cesaret edememiş, tek a.. 

dam, aleyhinde söz söyliyememiş, 

dil uzatıruya cesaret göstereme-
miştir. · 

Büsbütün acaip bir ciheti de var. 
dır: 

Gün olur. Sokakta giderken bir 
adama rastlarsınız, candan ve gö· 
nülden, sarsılmaz bir emniyet ve 
itikatla coşmuş, vecue gelmiş, o. 
nun adını ve onun eserini, göğsü 
kabara kabara halka bağırıyor ve 
bağırmasına rağmen hiçbir taraf. 
tan itiraza uğramıyor. Bilakis. ba
şına üşüşenleri ve ayni ismi tck
rarlıyanları görürsünüz. Söyleyiniz 
bakayım, siz bu kabilden, uzun yıl
lardanberi adı sokaklard::ı haykırı.. 
!arak anılan ve tasvip seslerile kar. 
şılanan başka bir şöhrete tesadüf 
ettiniz mi? 

Ya eserinin hala kapışrla kapışı
la alındığını, rağbetten ı:>ir zerresi. 

ni kaybetmediğini, ve her sene, 

milyonlarca, hatta _ hiç mübala

ğam yok - milyarlarca yenısmın 
satılığa çıkarılıp dört, beş ayda tü
kendiğini söylersem ne buyuracak-
sınız? · ~ ~ ... ' · · 

. ....~ .. y alnız hakikati tahrif etmiş 
olmamak için itiraf edeyim 

ki, kadın bu eseri başka bir eser. 
den almıştır; fikir tamamile kendi 
dimağının mahsulü değildir. Fakat 
bu başka esere öyle bir çeşni. bir 
lezzet. bir hassa , ne bileyim ben . 
bir nefaset ve nezaket, bir incelik 
ve kibarlık vermi~tir ki, ortaya 
tamamile ayrı, aslına benzemez, e
şi bulunmaz bir yepyenı dim;:ığ 

mahsulü koymuştur. 

Artık , kemal mertebesini buldu. 
ğu için de o esere kimse bir harf, 
bir nokta ilavesine bile ihtiya\ h is
setmemiş. böyle bir lüzumu aklın. 
dan geçirmemiştir. 

Bu meşhur kadın kimdir'.' Ölmez 
ve unutulmaz eseri nedir? 

Şayet bulamadınızsa fazla me
rakta bırakmak istemem. Hoş. mev
sim yaz olsaydı onu benden evvel 
size sokaktaki satıcının sesi çoktan 
hatırlatırdı: Ayşe .ıı::arlm fasulyesi! 

Sana bin takdir, bir, aferin Ayşe 
kadın! Aziz hemşerim! 

Yeni ve eski dünya fakültelerin. 
de kafa patlatmış nice ziraat ve ne
batat mütehassıslarımızm yapa
madığını sen yaptın; Beykozun bir 

ücra bostanında, yaz demedin, kış 

demedin, iki büklüm toprağa eğil

din, çapaladm, eşeledin, fundala

dın, gübreledin; çeşit çeşit fasul.. 

yeleri en iptidai vasıtalarla biri. 

birlerine aşıladın, a.:trabalaşhrdın; 

köylü aklın ve köylü bilginle 

ortaya alimleri hayran bırakan bir 

"ıstıfa,, bir "seleksiyon,, nümunesi, 

bir şaheser koydun. Millet te bü. 

yük bir kadirşinaslıkla o esere se.. 
nin adını koydu; adın müebbet ol
du! 

ı lim, edebiyat, sanat. siyaset 
sahalarında, kadın ve erkek 

binlerce şöhret bir parlayıp bir 
söner, bir söylenip bir unutulur, 
bir methe uğrayıp bir zemme çar. 
pılırken, çürüyüp y'.lkluga karışır
ken seninki, hepsinin üstünde, al. 
çak gönüllü, fakat lekesiz, dünya_ 
lar durdukça hayır ile anılacak, 
bu lezzetli, hassalı, marifetli ve 

hünerli icadından dolayı adrn bu
tün bir milletin dilinde ebediyete 
kadar dönüp dolaşacaktır. 

Şurasını da lehine olarak söyle
meli ki, zekanın, zevkinin, gayret 
azminin mahsulü olan bu güzel e. 
ser tamamen insani ve her türlü 
zarardan, en ufak bir arızadan ari. 
dir. Allaha şükür ki, o. ne Nobelin
ki gibi bir dinamit, ne de son harp
te ismi geçtikçe vücudümüzde kız. 
gın ateşini duyduğumuz iperit ne. 
vinden beşeriyete bir beladır; bL 
lakis ağzının tadını bilen milletime 
lezzetli bir gıdadır. 

Ayşe kadın ! Asil yürekli, zevk 
sahibi, medeni köylü kadın! Bah
çıvan kızı! Sen bir azizesin, pata. 
tes naşiri Parmentier'nin manevi 
bir kerimesi, fakat d;ıha fen ve sa. 
nat ehli, bir alimesin. Ziraat mek: 
tebinde namına bir kürsü kurul
mamasına Halkalı çiftliğ ine bir hey 
kelinin dikilmemesine teessüfler 
etme; zaten etmezsin. Hiç bir isim, 
seninki kadar keyifle, istekle, iş. 

tabla zikredilmemiştir, Edllemi • 
yecektir. Lokantahrda listelere 
göz atarken hepimiz adını söylü. 
yoruz: 

- Garson bir Ay~e kadrn! 
Çarşı, pazar, sokak sokak, köşe 

başlarında, dükkan önlerinrie, ev, 
apartman kapılarında koca bi.r 
halk tabakası seni arıyor, seni ko· 
nuşuyor: 

- Tart bakalım - · l.tilo Ayşe 

kadın! 

,,....., v. 
1 ~ ~~~, 1~ 

!'~~/;J, dH~(-~~A-~ ~, .,, t i...._ _ .... Y(~0 "'~ ~'/ ~ 

·~1~:;:~ 
. ,/;{?" t-~-:_;-. ~ 

Aşçılık kitaplarile mevsim:n 
sebze fiyatlarını bildiren 

gazete sütunlarında yin~ sen zik. 
rolunuyorsun ve bütii:ı bir koca 
yaz. şehir senin i.sminle çalkalanı. 
yor. senin methinle inliyor . 

- Ne ala Ayşe kadın fasulyesi! 

Çalı, yer, barbunya fasulyeleri, 
umumi, hiçten, şahsiyetsiz isimler
dir. Seninki bir insan. daha iyisi 
b ir kadın, bir hoş köylü kızı adı i
le anıldığı için adeta şecereli ve 
ayrıca lezzetlidir. O kadar lezzetli. 
taze, körpe, usareli v~ gevrektir 
ki, buna "Ayşe kız fasulyesi,, di
yeceğim geliyor. 

Zavallı talisiz Kristof Kolomb, 

keşfettiği yeni dünyaya kendi a. 

dının verilmesi saadetinden mah

rum kalmıştı. Halbuki senin kül· 

türlcştirip ıstıfaya mazha:- kıldığın 

tatlı, tombul, lezzetli fasulyen is:. 

mini taşıyor. onu da. adını da e. 
bediyete eriştirdin. Bihassa ot ve 

zerzevat yemenin sıhhat kaideleri 

sırasına girdiği bir asırda bu ne 

talidir! · 

Filvaki senin şubende, !ldınt bir 

güzel meyva çeşidine alem etmiş 

bir meslekdaşın daha vardır: Mus.. 

tabey armudu ... Fakat, takdire la
yık olmakla beraber o şöhret se. 

ninkinin kabına varamamıştır. Sen 

tek büyük kadın §Öhretimizsin, 
birsin ve millisin! 

Kara yeldirmeli, yazma baş ör. 
tülü, sarı çedik pabuçlu popüler 
hayalinin karşısında billiassa taze
sini bulamadığım bu kış mevsi
minde, eserini hatırlayıp ağzım 
sulana sulana ve gözümde yem. 
yeşil, taze ve semiz bir fasulye de
meti canlana canlana hürmetle, 
takdirle, gıpta ile eğiliyorum. 

Yattığın toprak nıır olsan. ÖL 
mez Ayşe kadın, dostum Ayşe kız! 
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ıı-::ın;m 
Üniversitede 
Arap Harfleri 
Tedrisatı 1-;. rı · ~l.} 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

•• 
U niveristede Arap harfleri ted. 

risatının başlaması . haberi, 
akıllara acaba, geriye doğru ahlmuı 
bir adım mıdır, sualini getirebilir. 
İnkılabı, cemiyetin i.ktısadi, içtimai, 
kültürel bünyesindeki ihtiyaçlara 
göre daha ileri merhalelere götür
mek istiyenler için, geriye doğru a· 
tılmış her adım, ileri cemiyete doğ. 
ru attığımız adımlardan bir kaçını 
birden geri çekmek hissini verir. 
Çünkü inkılaptan dönmek hareketi 
bir defa başlarsa itiyat olur, inkıla
bın değil, irticam ananesi galip oldu. 
ğu için inkılap zincirinin halkalarını 
birer birer koparır. 

Bütün ileri gençlik inkılap kalesi
nin önüne dizilmiş nöbet beklerler
ken, geriye doğru atılacak her adım· 
da uyanıklık göstermek mecburiye. 
tindedirler. Kendilerinden evvel gel. 
mi~, hayatın içinde çalkana çalkana 
inkılapçılık vasıflarından bir çoğunu 
kaybetmiş, kendilerinden evvelkile. 
re nisbetle ileri fakat sonralcilere 
nlsbetlc muhafazakar bir caddenin 
üzerine gelip dikilmiş bir kütle de 
meydana çıkabilir. Bu eski nesiller
le, yeni nesillerin kavgası, cemiyet
lerin tekamül hayatında, tekamiil 
kanununda ileri sıçrayışın birinci 
maddesini teşkil eder. 

Şimdi, iiniversitede Arap harfleri 
tedrisatının başlamasında böyle ge
riye doğru bir dönüş sezebilir mi. 
yiz? Üniversitede başhyacak olan 
bu tedrisatın yavaş yava~ liselere ve 
ilk mekteplere sirayeti tehlikesi 
,·ar mıdır? 
. Bu suallere cevap vermek i~in Dil 
inkılabının üzerinde biraz durmak 
lazım. Lisanı sadeleştirme:\'i istihdaf 
eden Dil İnkılabı, esasında inkılap. 
çı bir harekettir. Arap, Acem lisanı. 
nm Türk~eye tasallutu, Osmanlı İm
paratorluğunun yarattığı saray ede
biyatı ve saray lisanı, halkın lisanı 
ile, üst tahakanın lisanını , edehiYatı. 
nı biribirindcn ayımus. halkı kitap· 
tan, münevveri lialktan uzaklaştlT
mıştı. Dil İnkılftbı lisana liizumc;uz 
~irmiş kelimeleri atarak, lisanı hal. 
kın anlıyacağı. halkın okuyabilece
ği bir lisan haline getirmek istediği 
için, çok büyük bir ihti~·aca cevap 
vermişti. Halk okumuyor, diyor, bu. 
nun sebeplerini yalnız kitapların pa· 
hahlığında, neşir ''a~ıtalarının azlı. 
ğında arı~·oruz. Fakat bizim yazdığı
mız lisanı, bilhas!'la o usturuplu ede. 
biyat lisanını halkın değil, lise mc. 
zunlarının da anlamadr~ını hesap et
miyoruz. Bu sebeple lisanı sadcleş. 
tirmekten geriye dönen hareket, 
doğrudan doğruya ,:!eriye atılmış a
dımlardır. Fakat Dil İnkılabı, esasııı. 
da çok ileri olan hu se~·rindc ifrata 
varmış, ölmüş kelimeleri ihya ede
rek cebren lisana sokmak istemiş. 
ti. Ne halkın lisanında, ne münevve. 
rin lisanında, ne edebiyatta yeri ol. 
mıyan bu kelimelerin, yenirlcn kök
süz dikilmiş fidanlar gibi me:vva 
vermesini beklemek hcvhude idi. 
Ölmüş kelimeleri değil, halkın Hsa· 
nında yasıyan kelimeleri alarak, kö. 
kü yine lisanda me\·cut bazı keli· 
melerden yenilerini yaratarak lisan. 
da hir tekamül yapılabilirdi. Fakat 
Dil İnkılabı bu yanlış yola saptığı 
için, zoraki j?etirdiği kelimelerin ya. 
vaş yavaş lisandan sıyrıldı~ına şahit 
oldu. Buna geri bir adım diyemeyiz. 
Fakat lisanı yine başıboş bırakıp, A
rap ve Acem kdimclerinin istilasına 
mııruz bırakmak, yine miinev,•erle 
halkın lisanını ayırmak gibi geriye 
do~ru atılmış bir adım olur. 

Üniversitede hu tedrisatın başla. 
ması da ~eriye doğru atılmıs bir a
dım değildir. Latince gibi. Yunanca 
~ihi, eski edehi:vatı anlamak, tez ya. 
pan talebeye eski lisanda yazılmıs 
eserleri okumak fırsatını vermek 
ancak, lisanın mazi ile olan alakasını 
tamamiyle kesmemekle mfimkiin· 
diir. Eski harflerle ya7.1ln11-, eserle. 
rin liizumlularını dahi bugi.in lisanı. 
mıza nakledemiyeceğ'imize göre, lh. 
tısas yapan talebe,•e, bu imkan lan 
vermek, geri bir hareket sa~'llamıız. 
Ancak bu harflerin füelere kabulü, 
~·avaş :vavas Latin harflerinin H!llnn
dan çıkarılmasına doğru hir zemin 
hımrlı~·ahilir ki, bu!!iin için bö~·le 
bir tehlike yoktur. Üniversitede A· 
rap harfleri tedrisatını. mecburi ol
mamak şartiyle, ancak tez yapan, 
ihtısas yapan talebeye bir kolaylık 
olarak kabul edebi1i:riz. 

Mühendis Mektebinin Çayı 
Yüksek Mühendis Mektebi tale. 

heleri dün saat 15 de Maksim salon
larında bir çay vermişlerdir. Çay çok 
neşeli geçmiş ve geç vakte kadar de. 
vam etmiştir. 

Vücudünüzün genç ve dinç kalınası 

için, şekere ve şekerli şeylere ihtiyacı 
vardır. Sen de genç ve dinç !{almak lıı

tiyorsan, her gün ~ekerli ııeyler yemeği 
ihmal etıne. 
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erkes Etem 12,30 Progr~m ve memleket saat ayan, 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
TUrk müziği: Büyük Fasıl heyethıden ka
rışık prorıram. Çalanlar: Hakkı Derman, 
Şeri! İçli, Hnsnn Gür, Hamdi Tokay Züh
tn Bardakoğlu, Basri Üfler, İzzettin

1 

Ökte I 
Okuyanlar: Mfizeyyen, Mc!h::ıret, Safiye, 

~'°Ben bu fikirde değilim.:' 
Etrafına bakınarak, yerleşmek 

ister gibi sırtını duvara dayadı : 

- Sizden bu mµameleyi bekle
mezdim. 

- Boynunuza sanlcağımı, elleri
nizi sıkacağımı mı zannetmiştiniz.. 

- Za.mnn tesirini yapmıştır, san
mıştım. 

- Beyhude bir ümide kapılmış. 
sıruz .... 

- İki eski dost gıöi görüşmek is
terdim sizinle .•• 

- Bir mukaddes davanın yolcu-
1an arasında teessüs etmiş tabii 
dostluk ancak o yalda ilanihaye yü. 
rümek mertliğini, asaletini göste
rebilınis i~nlAr J>J"<><::tnil<> nou:ı.m .._ 

der. 
- Demek böle oldu şimdi'? 
- Şimdi değil, bu çoktan böy. 

le oldu Etem Bey. Kuvayı seyya
re kumandanı Etem Beyi bizzat 
kendi elinizle öldürdül!ünüz stün.. 
den beri. 

- Ölınedlın ben.: 
- Bu mezarda ne ışmız var?. 
- Bırakmıyorsunuz ki memle-

ketimize dönelim .. 
- Yol versek dönebilmiye yü. 

zünüz var mı? 
- Neden olmasın .• Pek ala gi

derim. 
- Yemin ederim ki gidemezsi

niz.. Suçunuzun omuzlannıza çö. 
ken ağırlığı bir afla eriyebilir mi 
sanıyorsunuz. Affedildiğiniz gün 
"bu kadar büyük, alicenap bir 
millete nasıl hıyanet ettim!,, diye 
dövünecek, ağlıyacak, yerin dibL 
ne geçeceksiniz. Yaşadıkça utana. 
cak, ve utana utana, doğup, büyü. 
düğünüz topraktan kaça kaça çö~ 
küp gideceksiniz. 

- Hükmünüzü vermekte acele 
etmeseniz de, beni dinlemek lıit
funda bulunsanız .• 

- Hükmünü vermiş olan bir 
millet var. Ben o milletin bir fer
diyim! 

Kendini zorlıya zorlıva. ancak 
işitilebilen bir sesle: 

- Ben de ... dedi 
- Hayır!._ 

- Benim de müdafaam olamaz 
mı? 

- Uzun boylu düşünerek, bL 
lerek duşman kucağına atılan a
dam, hiç bir düşünce, kanaat ve , 
telakki farkının tesiriyle değil de 
sırf şahsi menfaatini herşeyin üs. 
tünde tutarak milli davaya hrya. 
ınet eden adam, bu affedilmez gÜ

nahı ani bir buhranın zebunu ola
rak işlemiş olsa bile, yapacağı tek 
iş beynine bir kurşun sıkmaktan 
ibaretti. Siz, bunu bile yapamadı
ınız Etem Bey •• 

Ve büsbütün sinirlenerek de. 
vam ettim: 

- Evet bunu bile yapmadınız .. 
Üstelik, hala şu ane kadar yalan, 
iftira, levis ve fesat dolu bir takım 
kağıtlar bastırmakta• devam etti
niz. Hatta onları buraya, otele, 
bana bile göndermek küstahlığın. 
da bulundunuz .. 

Sözlerimi şamar gibi yiyen, ka. 
badayılığına toz kondurmamakla 
şöhret bulınuş çeteci muhatabımın 
o anda nasıl olup ta gazaba gel
mediğine hala şaşanın. 

Bir zamanlar, bir zayıf anımızd:ı 
fırsattan istifade ederek alikıran 
ba k esen olınuş bu adam, şimdi, 
dayağı. hak etmiş bir çocuk tesli
m iyetile boynunu bükerek susuyor 
ve arada bir kekeler gibi konuşu
yordu: 

- Ben değilim onlan yapan, bi
rader yazıyor .. 

- Evet, Etem - Reşit birader. 
Ier .. Ayni mal, ayni meta. 

- Hayır, her koyun kendi ba. 
cağından asılır. 

- O halde, size bir tek sual so. 
rayım Etem Bey; söyleyiniz; yap. 
tı ınıza pisman mlsınız? 
Başını onüne eğerek bir müd

det dti ündiı; 
- Böyle olacağını tahmin ede

memiştim ..• 

=-Yani? 
Seri: 1 - Böyle bir zafer, böyle bir 

kurtuluş, boylc bir inkıliıp tasav
vur edemezdim, aklıma gelemez.. 
di, düşünemezdim! 

Sem::ıhat, Melek Tokgöz, Must.ıfa, Cellil, ' Bahçemde 
Tahsin, 13,30 - 14,30 MUtlk (Kiiçük or
kestra - Şef: Necip Aşkın): 

- O halde niçin silaha sarılmıŞ
tmız? 

- Düşmanı mümkün olduğu 

kadar hırpalamak.. Zayıf, _çok za
yıf bir ümit .. 

- Bu kadarcık mı? 
- Bütün dünyaya nasıl mey. 

dan okuyabilirdik, o kadar kuv
vetli düşman ordularını nasıl de
nize dökebilirdik? 

- Nasıl döktük! 
Canı çekilmiş gibi hareketsiz ve 

sessizdi. Yine ben söyledim: 
- Demek ki siz yalnız yakıp 

yıkmak, kırıp dökmek, çalıp çırp
mak için ortaya atıldınız.. Müda
faami bu mu? . 

Biraz hava almak için bardan 
boşananlar, ellerinde kadehler te. 
rasa yayılmışlar, gülüşe gülüşe içi. 
yorlardı. 

• Yan gözle, onlara baktı ve ken. 
dini topladı. Mutlaka konusmak, 
derdini dökmek icin hayli çırpın
mış ve şaşılacak bir sabır ve me
tanetle hayli hakarete de katlan. 
mış olan bu heyula, nihayet bir 
kere daha ağzını açamadan, bir 
gölge gibi uzaklaştı, terasın geniş 
merdiveninden hızlı hızlı inerek, 
bahçede, karanlıkta kayboldu. 

Bir kabustan kurtulmuş gibi se. 
vinmis, geniş bir nefes nlmıstım. 

Seslendim: 
- Bir viski! 

l - MarUn Uhl: Grlnzlng'e tekrar git
miyellm (Vals). 

2 - Puccinl: La Bohem oper~sından 
Fantezi. 

3 - Helnz Munkel: Venedik hatırası 
(Sc.renad). 

4 - Franz Lch::ır: Vals. 
5 - Joh. Strauss: Viyana 

efsanesi (Vals). 
6 - Joh. Strııuss: Polka. 
7 - Rosslnl: Mozaik. 

ormanları 

18,00 Program. 18,05 Memleket saat a
yan, ajans ve meteoroloji habc.rlcrl, 18;25 ı 
Müzik: Rııdyo caz orkestrası, 19,00 Çocuk 1 

s:ıatl, 19,30 Türk müziği. Çalanlar: Ve
cihe, Reşııt Erer, "Fahire Fcrsan, Refik 
Fers:m. 

1 - Okuyan: Neeml Rıza Ahıaknn: 
1 - Şchnnz pesrevi, 2 - Ali .Rey: Hicaz 

şarkı (Derdimi arzctmei\te o sııhn), 3 -
Nedim: Hicaz şarkı (Yllccldikçe yücel
di) , 4 - Hicaz şarkı (Gülşen! hüsnüne 
klmlC't' varıyor), 5 - Dede: Hicaz şarkı 

(Şu karsıkl dağda blr yesll çadır), 6 -
Hlcaz: saz semaisi. 

2 - Okuyan: Semahat Özdenses: 
1 - Resat Erer: Keman taks!'"Tli, 2 -

Lemi: Hüseyni sarkı (Znman eolur ki), 
3 - Lemi: Hüseyni şarkı (0 güzel göz
lerle bakmasmı bil), 4 - Eviç türkü (Yü
rüdl\kçe servi boyun). 

20,15 TOrk miiziği: Halk türkilleri. İne
bolulu Sarı Recep tarafından. 20.30 Ko
nuşma (Onuncu Tasamıf ve Yerli Mallar 
Haftası mOnasebetlle Ulusal Ekonomi ve 

1 
Arttırma Kurumu namına Ticaret Veki
li Nazmi Topçuoflu tarafından), 20,45 
Türk müziği: (Fasıl heyeti), 21,30 MUzlk: 
Oda müziği - Yaylı !':azlar kuartetl: 

Birinci keman: Licco Amıır. 
İkinci keman: Enver Kapelman. 
Viyola: İzzet Albayrak. 
Çello: Mesut Cemli. 

Gül Açtı 

Küçük Hanımın 

KısmeU 

Büyük t<:albler 

Mahmut Yesar! 

Sellml izzet 

A. Remzi 

Uç Kızm Hiknyesl Aka GündOz 

Kırlangıçlar Mahmut Yeearl 

Kalbimin Suçu Mahm•ıt Y•nrl 

Papeloğlu Ercüment EKrem 

Meşhedi Arslan 
Peşinde EreOment Ekl'em 

15 kupon gctlr=e bu kitaplar 250 
kurusa verilir. 

Von Spee'nin 
Akıbeti 
Bekleniyor 

(Başı 1 :ncide) 
etmişler, hasımlarının da fevkalade 
hüner ve meharetle harbi idare et
tiğini söylemişlerdir. 

Almanlar geminin sadece kulesinde 
dört ve bacada üç rahncsi oldu~unu 
ileri sürmektedirler. ı 

V on Spee'nin akıbeti 

Şimdi bütün dünyanın merak et- 1 
tiği hadise, Von Spee'nin akıbetidir. 

Tepsiyi getiren garson, ilk defa, 
muaşeret adabının aramıza koy. 
muş olduğu mesafeyi aşarak yanı
ma sokuldu: 

L. Vıın Beethoven'den: Kuartet op. 18, Her yerde şu sualler sonıluyor: 
No. 2, Sol Majör. C hl ı· d k 

22 00 ,.... 1 k t t j h ep zır ısı ıman an çı ·mıya ce-' mcm e e saa ayan, a ans a-
berleri, 22,15 Ajans spQr seı,:ylsl. 2~ .26_ saret ~ttiği takdirde kend~sine b ir 
MOzl · (Cnzband - PU, 23,25 - 23,30 Ya- kaçamak noktası arryacaktır. Fakat 
nnki Jtrogram ve kapanış. İngilizlerle Fransızlar buna imkan 

- Affediniz Bey, dedi, kaç gün. 
dür sizi görmek için gelip gittiği 
halde emriniz mucibince savmakta 
olduğumuz bu adamın bu gece ya
nınıza sokuluşuna mani olamadık. 

Laf olsun diye sordum: • 
- Tanır mısın, ne biçim adam-

dır bu? 

Halkevinde Konser 
Emlnöntl Halkevlnden: 
Orlcestramız aylık büylık konserini J)a

zartesi akşamı saat 20.30 da evimizin Ca
ğalo •lund::ıkl salonunda verecektir. Gel
mek arzu edenlerin g!ris kartlarını Ev bü
rosundan almaları rica olunur. İğrenerek, dudaklarını bükerek 

söyledi: 
- Bir hain!_ KAYİP - Sultanahmet birinci 

- Senin gözünde de öyle mi, sulh hukuk mahkemesinin 90/ 933 
dosyasile Raşit Rıza nleyhine aldı-niçin? 

(Dcvarnı var) ğım alacak ilamını zayi ettim. Eski. 
/ sinin hükmü yoktur. - Şevket. 

ı.... .. _ _.._ .. _ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizmd:. 
Nevralji, kırıkhl< ve bütün ağrılarınızt derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. -- .... --
Beyoijıu Vakıflar D.irektÖriÜ.ğü'· · llCinla~ı · 

: ' : ~ • - •,,. ~ • •. . • ' : tr L \. ,' ~ :..: ~ • • • - .). • - • ' • "' ' .. \ ' •:. 

Semti 

Galata 

Kasımpaşa 

KIRALIK EMLAK 
Mahallesl SokaOı No. Cinai 

Sultan Beyazıt Mumhane kapısı 5 
5/1 

12 

Dükkan 
Ev " " 

Keçeclplrl ÇöplQk i1st{l Ev 
'" " " 14 Ev 

Beyoğlu Firuz ağa Sıraservller 119/2 Ev 
Kasımpaşa Camlikeblr Kayık iskelesI 42/ 43 DükkAn 

V. p 
v. p 
v. p 
v. p 
V. P. 

Yukıırıda yazılı <'mlAkin 31 - 5 - 940 gOnll sonuna kadar kiraya verilme
si açık arttırmaya konulmustur. İsteklilerin 28 - 12 - 939 .ıı:ilnü taat on dörtte 
müracaaUan. ( 10432) 

Balıkesir Ortaokullar Satına1ma Komisyonu Başkanlığından: 

Cinai 

• 
Takım clbfse 350 400 

Tahmin 
bedeli 
Lira 

680() 

~ 

Muvakkat teminatı 
Lira 

510 

Ekalltmenln ,ekil 

Kapalı zarl 

Balıkesir orta okullannın lhtfyaeı olan yukarda yazılı takim elbise on beş gün 

müddetle eksiltmPye çıkarılmıştır. İhalesi 22 Kllnunuevvel 1939 cuma g{lnQ ııant on 
beşte Balıkesir maarif mUdürli\ğü odasında yapılacaktır. 2490 numıır::ılı kanunun 
tarlfatına uygun olarak hazırlan3':alt teminat ve tekllflE'l"l hftvl mektuplar ihale g{l
nOnde nihayet saat 14 de kadar komtsyon başkanlığına v~ilmlş bulunncaktır. Şart

name ve nllmunclcrln her gün 6ğretmen okulunda görülebllec<'iti !Hin olunur. 
(10133) 

vermemiye karar verdik1eıi için, a
caba Von Spee tekrar tutuşacnk mı ? 

Alman gemisi harbe tutuştuğu 
takdirde netice katidir. o da denizin 
dibini boylamaktır. O halde acaba 
Alman gemisi Uruguay hüklımetine 
teslim olarak bütün harp müddetini 
burada mı geçirecek? ı 

Yoksa daha başka hadiseler mi vu
ku bulacak? Almanlar geminin sisten 
istifade ederek lcurtıı1nr.:ıih lc.:ınıı.:ıtin. 
dedirler. 

Diğer bir rivayete göre, Alman 
zırhlısı Buenos • Aires limanına gi. 
derek tutacağı yol için kati bir ka
rar hazırlamasına imkan veren bir 

vaziyeti idameye çalışacaktır. Alman 
zırhlısının Montevidco limanına kı

lavuzsuz olarak sığındığı zaman, malı 
rukatı tamarrum tıikeıımis olduiJu 
söyleniyor. 

Şimdiye kadar hiçbir deniz harbi, 
bu muharebe derecesinde efkarı u
mumiyeyi alfıkalandırmadığı için her 

kes. neticeyi derin bir sabırsı:1lık i. 
çinde beklemektedir. 

İngiliz Kralmm taltifi 

İngiltere kralı Altıncı J orj, Graf 
Von Spccye karşı yapılan harekatı 
idare eden Exter kumandanını Both 
nişatı ile taltif ettiği gıbı ı:ırkadaşla
rını da ayrı ayn taltif etJl'li§tir. Nev
yorktan verilen maliımata göre ha
lihazırda Uruguay sularında Alman 

cep zırhlısını bekliyen f nıtiliz 7ırhlı-
lannın sayısı altıdır. ı 

Montevideodan verilen malUmata 
göre Von Spee yeniden 1Xl2hrukat al. 
ıruştm 

• 
Berlin, 16 (A.A.) - Montevideow 

dan gayet emin bir membadan alı

nan malümata göre, Graf Von Spee 

ile İngiliz kruvazörleri ar:ısında ya. 

pılan harbe İngiliz tayyareleri de iş

tirak etmiştir. Müteaddit İngiliz ke

şif tayyareleri Graf Von Spee'nin 

toplarile tahrip edilmiştir. 

Katiyen emin olan şahitlt-r İngiliz

lerin mühim zayiata ui?radı.ihnı te
yıt eylemeıktedir. 

TA.ı."'ll, hu defa yine bir neşriyat 
müessesesile anlaşarak, okuyucu. 
lanna maruf romancılarımızın te- ~--
lif eserlerini yermektedir. 

Bu eserlerin her biri 200 - 300 
sayfalık büylik romanlardır. 

Biitiin okuyuculnrımızm isHfa- Seri: il 
cfe edebilmesini temin ir;in hu de. 
fn iki seri kitap birden verivorm:.. 
Birinci seride 8, ikinci seride 10 
hiiyük roman mevcuttur. Her 
seriye dahil eserlerin heosini hi·1 
iki kitan fivatına, yani 250 kuru. 
a, postn ile gönderilecC'k yerler 

icin 300 kurusa ,·eriyorıı7.. 

Su Sinekleri 
Aysel 

Ölıinün Gözleri 
Kodam<ın 

Çalınan GönQJ 

Onların Romanı 

Den Öldörmedim 

İki Çirt Göz: 

Birkaç Hikfıye 

Mahmut Yesari 

Aka GUndOz 

Mahmut Yesari 

Ercüment Ekrem 

Server Bedi 

Aka GUndüz 

Aka GUndUz 

Suphl Nuri 

Necip Fazıl 

Okuyucularımız hu iki seriden 
birini seçmekte yeyahut 500 ku
nıs vererek iki seriyi hirden al. 
maktn nrnhtardırlar. Yalnız: hcı· 

seri için IS kupon ırctinnck ''cya 
g()ndcrmek meclnıridir. 

Sinema Deliı:i Kız Server Bedi 

15 kupon C<'tir<'.lle bu kltaplnr 230 
kurusa verilir. 

Geçen defa geç kaldıkları için 
kitap alamıyan okuyucularımızm 

bu defa kitapsız kalmamaları için 
._ __ _ 

kuponları hir an eyvel toıılu3 ıp 

getirmelerini ta, siye ederiz. 

• 
İlk dolu kumbarayı Bankaya götiirürkfn duyduğunuz sevinç, ilk 

mahsulü ta~ırken duyduğunuz sevinçten çok daha tatlıdır. 

Türkiye Cümlmriycii Ziraat Bankası para biriktirenlere 

her yıl kur'a ile 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Para biriktirirken zengin olabilirsiniz. 
Keşideler ı Eyliıl, ı Birincikanun, 1 Mart. 1 Hazir:m tarihle

rindedir. 

İkramiyelerin listesi : 
4 Tane 1000 Lira 

4 " 500 " 
4 " 250 " 

40 ,, 100 ,, 
100 " 50 " 
120 " 40 " 
160 " 20 " 

Kur'aya ancak 50 lira biriktirmiş olanlar girebilir. H"sap1arında. 
ki paralar bir sene içinde 50 liradan asai!ı düsmivenler ik:-:ımivclcrL 
ni % 20 fazlasiyle alırlar. 

TÜ 

Zi 
KiYE CÜMHURİYETİ 

AAT BA KASI 

Türk koylOsii yurdumuzun ..şsiz mah
sullerin! senin için yetı tiıiyor. Onları 

hol, bol ye ki koyllınün yüz.u gu_lsun. 

YENi NEŞRIY AT : 

ÜLKÜ - Hıılkevlerl d rı:ıi in•n n2 nri 

sayısı dolgun \'e özlu mundcrcC tl.ı ıııtı

şar etmiştir. 

1 

I 
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Finlanda Harbi 
Mevziilikten 
Çıkıyor 

(Başı 1 incide) 
duğunu düşünerek, derhal F inlere 
tayyare, top, ve harp malzemesi gön. 
dermiye teşebbüs ettiler. Hatta in. 
giliz Başvekili, Avam Kamarasında 

Finlandaya maddi yardımda bulu
nulacağını ilan etmekten çekinmedi. 

İtalya derhal Finlanday:ı 50 tay
yare gönderdi ve İspanyada olcluğu 
gibi, burada da Sovyetlere karşı 

Finlandaya yardım etmek istediğini 
bildirdi. 

Şimali Amerika maddi yardım va. 
detti, Cenubi Amerika devletleri de 
Sovyct Rusyayı Milletler Cemiyetin. 
den çıkarmıya teşebbüs etmek su
retile Finlandaya manevi yardımda 
bulundular. 
Ayrıca Milletler Cemiyeti Sovy,ct. 

1eri cemiyetten çıkarmıya ve cemi
yete dahil devletleri Fiıılandaya yar. 
dmıa davet etmiye karar verdi. 

Bütün bu tezahürlerin, ve bü
tün bu hadiselerin gözümiiz 

~nüne koyduğu manzara şudur: 
HiUerle Stalin günden güne biri

l>irine yaklaşıyor, ve Almanya ile 
Rusyanın biribirine yardım hareket
leri daha müsbet, daha kati şekil a
lıyor. Moskova ile Berlinin nazizm 
ve bolşevizm haricinde kalan bütün 
Çünyaya karşı müşterek cephe al
maları ihtimali gün geçtikçe kuvvet.. 
leni yor. 

Buna mukabil hariçte kalan bü. 
tını muharip ve bitaraf devletler Sov 
1etlere ve nazi Almanyaya karşı 

tnüşterek bir cephe alıyorlar. 
Finlandaya yapılan yardımla takip 

edilen gaye, burada Sovyet Rusyayı 
mümkün olduğu kadar uzun müddet 
meşgul ederek diğer sahalarda tat
bike hazırlandığı planlan fiil saha. 

sına koymak için ona zaman ve im. 

kan vermemektir. Sovyet Rusyanın 

Finlanda ile meşgul olduğ.i müddet
çe, kendi aleyhinde birleşmi§ olan 
kapitalist dünyaya kendisine hücum 
ve tecavüz için yeni bir fırsat VP.r
mekten ictinap edeceği, ve binaen. 
aleyh Karadeniz .sahillerinde~i dev
ı.:. u ..... ıc -. c Da;lluın ta:ı:ı. .. -.·urlcırilo moç 

gul olmıya imkan bulamıyacağı ko

laylıkla tahmin edilebilir. 

Sovyet Rusyanın bu meşguliyetin. 

del} istifade edilerek Almanya üze
rindeki tazyik arttırılabilir. Hatta 

Sovyet Rusyarun yardımından kıS

men olsun mahrum kalacak olan Al. 

manyayı mağlup etmek kolaylaşabi. 

lir. 

B tt sebepledir ki, İngiltere ve 
Fransanın Finlandaya mües

sir surette yardmvedcrek onun mu
kavemetini .arttınruya ve Sovyet or. 
dularını orada aylarca, mümkün o
lursa senelerce, meşgul etmiye karar 
verdikleri anlaşılıyor. • 

Finlerin aylarca sürecek bir mU

kavemeti ise gerek Sovyetlerin ve 
gerek Almanlann bütün planlarını 

altüst edebilir ve harbin bütün mu. 

bdderatını değiştir~bllir. 

Onun için Finlanda harbi günden 
,Une mahalli ve mevzii mahiyetini 

kaybederek beynelmilel bir ehemmi· 
yet kazanmaktadır. 

T a111 eltnln .,. 

..... wa•····· 
olduiıı •••irini wa
rır • • • it•• lıallllll 
awar ' uc11n1111 an 
ttOrOlı faklaaı ı •0· 
ralıkaltln alııtını " 
11c11n a,a,.nı tan. 
sim ıcın 11Cu11•a1ıı 

ııocoıı wklaıı "lı•· 
rıra ••ra atalıwa 
ow11a•rnalı lılfl•tr, 

Haalneal t•lfaf 
- l'aala mOralıll•• 
a ı m a kaltlllyetl -
daya11ılıh " .. 1111 
•ariftir. 
Aynı t•lılld• -1İe11dl 
lıart•l11e dola11 )'Hl 

1ıa1e.ı.r 

TAN 

lhtikirın Yiyecek 
Maddelerine Sirayeti 

(Bap 1 incide) 
tarihinden evvel getirilmiJ olan mal
ların da ancak yüzde yirmi beş ta. 
kas primi verilmek prtilc bedelleri. 
nin gönderilmesine nıüsaade edil • 
mektedir. Halbuki, eskiden gelmiş 

malların bir kısmı satılmtştır. Bunun 
zaranm tüccara yüklemek doğru de
ğildir. Tüccar bu zaran tabiatile di. 
ğer satılmamış eşya üzerine yükliye
ceğinden Amerikad.ın gelen mallar 
dahi pahalılaşmış olacaktır. Satılma. 
mış olanların fiyatına da yüzde yir
mi beş prim farkı zammedilince mev. 
cut malla.r o nisbctte pahnlı olacak
tır. 

Kağıt ihtikin 
Kağıt ihtikarı da devam etmekte

dir. Bir kısım matbaacılar dün vali
yi ziyaret ederek bu vazi~tten şika. 
yette bulunmuşlardır. Vali ihtikar 
yapanların kimler olduğunu tesbit 
etmiş ve en kısa bir zamanda cezri 
şekilde bu ihtikarın önün~ geçHece
ğini vaadederck şikayetçileri tatmin 
etmiştir. 

Öğrenildiğine göre, birinci el kağıt 
tacirlerinin depolarında memleketin 
iki senelik ihtiyacına tekabül edecek 
her cins kağıt mevcuttur. Fakat bun. 
lar, bütün talepleri "m~l yoktur., 
kaydile reddeylemektcdirler. 

J!undan başka kağıt tacirleri mal· 
larının bir kısmını başka yerlere nak 
!etmiş oldukları gibi tanıdıkları bazı 
kimselere yüksek fiyatla sattıkları 
mallar için de fatura vermedikleri 
söylenmektedir. Çünkü bunlar birin. 
ci hamur kağıdın kilosunu 35 kuruŞ
tan 65 kuruşa çıkarmışlardır. 

Ankara, 16 (Tan Muhabirinden)
Benzin ve petrol firmaları mümes
silleri, Ticaret VekAleti ile temasla· 
nnı bitirerek İatanbula dönmüşler. 
dir. Benzin ve petrol fiyatlan tesbit 
edilmiştir. Bunlann fiyatlarında e
saslı bir değişiklik olmamıştır. Yal. 
ruz motörin fiyatı arttırılmıştır. Harp 
ten evvelki fiyatla şimdiki fiyat ara
sında yüzde yetmiş fazlalrk vardır. 
Bu maddelerde buhran olmaması j. 
çin tedbir alınmıştır. 

Motörin de pahalılatb 

Ankara, 16 (A.A.) - Ticaret Ve
kaletinden tebliğ edilmiştir: 

Petrol ve müştaklıı.n fiyatlarının 

her tarafta yükselmekte olmasına ye 
Romanya piyasasında ise fiyatlar a
zim bir nisbet dahiHnde ve munta. 
zaman tezayüt ettiği halde son mo. 
törin hamulelerlnin ancak mezkür 
memleketten getirtilebilmiş bulun
masına binaen motörin fiyatlarının 

arttırılması zarureti hasıl olmuş ve 
aşağıda yazılı azami fiyatlar l 5 ilk
kanun 1939 tarihinden itibaren tat
bik mevkiine konm•ıştur: 

1 - İstanbul, İzmir ve İskende. 
runda depo fiyatları dökmede kilo 
başına 9 kuruş ve c;ift büyük tene
kede 329,20 kuruş olarak tesbit edil
miştir. 

Binaenaleyh, her yerdeki cari fi-
yatlara: 

Dökmede kilo başına: 2,46 kuruş, 
Çift tenekede: 73,30 kuruş 
İlave edilmiiştir. 
2 - Benzin ve gaz yağı fiyatla. 

rında değişiklik yoktur. 

Kont Ciano Diyor ki: 

Kont Ciano, kayınpederi 
Mussolini ile görüfiiyor 

(Bıışı, 1 incide) 
rak bolşeviklik tehlikesine işaret 

etmiş ve onunla mücarlelc etmış ol. 

duğunu anlatmış ve daha sonra Ar
navutluğun işgali bahsme geçmiş ve 
şu sözleri söylemiştir: 

"Arnavutluğun işgalı, tamamile 
bir İtalyan teşebbüsüdür ve bu te

şebbüsün icrasını imir olan esbap, 
bize has olan bir takım sebepler ve 
bizim müttefiklerimizdir. 

.. Faşist hük\lmetinin hiçbir teJeb. 
büste bulunmamış olduğunu ve bu 
anda bitaraf devletlerle teşriki me. 
sai ve dostluk münasebetlerimizi hu. 
susi bit surette tarif etmek için hi~
bir teşebbüste bulunmak hsavvu. 
runda olmadığımızı söylemek iste. 
rim. 

Balkan meıe1eıi 
Mademki, Balkan yarım adasın. 

dan bilhassa bahsedilmi~iir. Ve ma
demki hikmeti vücudlinü tarihten ve 
coğrafyadan, ananelerden ve bir 
Balkan devleti haline gelmiş olmak 
vakıasından alan bit alaka ile İtal
yan sifaseti bu mıntııkaya Joğru te. 
veccüh ediyor, Tuna havzasında ve 
Balkanlarda nizam ve sulbü muha
faza etmeği kati surette arzu etmek
te olduğunu beyan ve teyit etmekle 
beraber İtalya, ne ş~kilde olursa ol. 
sun bu bloka dahil olacnk :nemlekPt
lere faydası ve sulbü tesise medarı 

olacağına kail değildir.,, 
Kont Ciano, bundan sonra İtalya 

ile Yugoslavya aPasında aktolunc>n 
ve iki memleket arasında her türlü 
muhtemel harbi bertaraf ""derck sa-

mimi, devamlı ve yapıcı bir sulh 
garantisi teşkil eden ademi tecavüz 
ve dostluk misakından bahsetmiştir. 

Hatip, Yunanistan ile kara hudut
larının tahdidi keyfiyetınin ihtilfıfata 
sebebiyet vermek şöyle dursun umu
mi münasebetleri tenvir etmiş oldu. 
ğunu geçenlerde teati edilen notala

rın ilcrdeki muhtemel inkişaflar i
çin esas teşkil edeceğini söylemiştir. 

"İtalya ile Türkiye arasındaki mü 

nascbetlere 1932 tarihinde tecdit ve 
Arnavutluğun İtalya ile birleşmesi, 

Arnavut milleti lehinde sarfetmiş ol
duğumuz uzun faaliyetin ve eski bir teyit edilmiş olan dostluk misakı ha. 

takım hukukun tetevviicü demek i. kimdir. 
di. Sekiz aydanberi Arnavutlukta İtalya ile Bulgaristan arasındaki 
mazide hiç görülmemiş olan bir sulh münasebetler, ananevi olarak dosta. 
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Türkişe Post 
Hakkındaki 

Tahkikat 
r 

Gazete Mensupları 

Aleyhine Dava 

Açılması Muhtemel 
.. 1P', -

T ükif e Post gazetesinin 
matbaa ve idarehanesi 

Moskovada çıkan Pravda gazete-

sinin gazetemiz ve Türk matbuatı a. 
leyhindeki makalest ile Sovyet Baş. 
vekili Molotofun nut!<u, Alman !;e. 

farethanesi matbuat bürosu tara!ın

dan türkçeye çevrilerek broşürler 

halinde gazete idarehanelerine ve Fı.nler Rus Tanklarını ve sükün hüküm sürmektedir. nedir. 
Arnavutluğun İtalya ile birleşme. Aramızdaki mübadeleleıi arttır-

si, hiç ikimse için bir tehdit teşkil et- mış olduğumuz Romanya ile olan muhtelü yerlere dağıtılması üzerine 

T h • Ed• ı miyordu, yalnız bu hal, bizim hudut. münasebetlerimiz de dostanedir. İki zabıta tahkikata başlanuş, bu broşiir. a rıp ıyor ar lanmrza, müstemlclrelerimize ve mü. memleket arasındaki dostluk, tesanüt lerin şehrimizde almanca intişar et. 
nakalat yollarımıza karşı bir takım rabıtaları çok derin olduğundan İ- mekte olan Türkişe Post gazetesi mat 

Orbo adalarında ve Ago adRlarında ce- t j l · lm • d b h (Başı 1 incide) 
istiyen mühim Sovyet kuvvetleri 
son günlerde 29 tank ve bir ~ok top 
kaybetmi,1erdir. Finlanda topçusu 
bir çok nakliye dubnlannı batırmış· 

tır. Ruslar bu hücumlarda 1500 ölü 

aarruz pro e en yapı ~sına mani talyan • Macar münasebatın an a - baasında basıldığını meydana çıka-reyan eden bir musademe esnasında sahil f · 
bataryalarımızm atesi Gorky tipi bir Sov- olmadı. bütün bu planlar, saçma ve setmek hemen hem2n lüzumsuzdur.,, rıp Alman gazetesi idarehanesinde a-
yet muhribini ehemmlyeW surette hasa- hayali idi, fakat ihtiyatsız da değiL İtalyan Hariciye Nazm, ilaveten 
ra utratmı,tır. Son dakikada alınan ha- di. Ayni zamanda yeni ve bir itti.. demiştir ki: 

ni bir araştırma yapmış ve mahut 

broşürlerden başka Almanların be. 

Finlere yapılan yardım 
bcr!cre göre bu ınuhrlp batmı!itır. ~faklar ve garantiler sistemi ile İtal. "Tuna havzasında ve Balk:ınlarda 

ya ve Aimaııyanın çember içine alın. sulbü muhafaza etmek bütün mem- yaz kitabından bir hayli nüsha ele 
vermişlerdir. Yaralı ve esirler de sa
yılırsa yalnız bu mmtakada taarruz 
Ruslara en aşağı 10 bin kişiye mal 
Qlmuştur. 

ması plAnı çizildi ve tatbik mevkii. lekeUerin müş~ rek menfaatleri iltti- geçirmişti. 
60 bin gaz maskesi ve bir miktar k ld B ıA p ı 1 ne onu u. u p an, o 9nyava da zasındandır. Bu sebepten dolayı • Bu hususta gazete idarehanesi hak. 

harp malzemesi Finladaya sevkedil~ ~"""il idi." d hk h i 1 ~·· talya, milletlerin kendi aralarındaki kın a açılan ta ikııta e emm yet.e 
mek üzere vapurlara yüklenmiş ve Polonya '- ~dı" e1e • b' - na ı n muallak meseleleri do~ane ır su - devam edilmektedir. Taharriyat so. 

Ladoga gölünün şimalinde Finlan. gemiler yola çıkmışlardır. Kont Ciano daha sonr:a Polony. a retle halletmek hususundaki arzula-
İ nunda ele geçirilen biıtiin evrak ile 

dalılar yaptıklan son mukabil taar. ngilterenin Finlandaya yapacağı hadiselerine geçerek Almanya _ Po. rını izhar etmelerini dt!rin bir sem· 
gazete mensuplarından lüzum göru

lenler müddeiumumiliğe sevkedil. 
ruzlarda Rusların 15 tankını tahrip yardnn sadece tayyare ve gaz mas- Ionya gergiİ1liğinden bahsetmiş, h:ır.1 pati ile karşılamaktadır ve onlara 
etmişler ve ilerlemekte bulunmuş. kesine inhisar etmiyecektir. PJlha bin öniine geçmek için vuku bulan 1 vesayada ve yardımda bulunmtya a. 
lardır. Salıni mmtakasında Finlan. başka harp malzmesine müteallik teşebbüsleri anlatmış ve İtalyanın madedir.,, mişlerdlr. Müddeiumumiliğe verilen 

dalılann mukabil taarruz ile ihata ihracat müsaadeleri verildiği veya Danzigi AJmanyaya bırakmak lehin. 
ettikleri Rus lku~lerinin mevcudu de olduğunu söyledikten sonra Rus • 

evrak arasında neşrine hazırlanılan, 

verileceği anlaşılmaktadır. 
belli değildir. Finlanda ordusu mü.. Alman mukarenetine geçerek şu söz. , 

Vaşington, 16 (A.A.) - Amerika ı · ·· l 

Ankara Paktında 

Gizli Bir 
Madde Yoktur 

kemmel tank dafii toplarına malik crı soy emittir: 
bulunmakta ve bunları fevkalade iyi Kızılhaç Cemiyeti, Finlandaya yar- "Moskova ile Berlin hü..lcumetinin 
ikullanmaktadırlar. dım etmek üzere 250 bin dolar tah- aralannda bir ademi tecavüz misakı 

Helsinkiden gelen haberlere göre, sis etmiştir. Bu paranın 100 bin do- akdetmek hususundaki kl'.rarlann 
l d h ı k lla l bil ekt. (Bası 1 inci'--ı 

Finlandanın merkezinde harekatta an er a u nı a ec ır. f 'k ı eV'. a iıde olan ehemmiyetini, hadi- yanın arasını açmayı, diğer taraftan 
bulµnan Sovyet kıtaatrnın mevcudu 
7!50 bin ~hmin edilmektedir. 

Fin r<!StTll tebliği de şudur: 
Karada, düşman, Kareli beI'7.ahının mü

teaddit noktalarında kelir bir topçu atesi 
ve tank himayesinde taarruza geçmiştir. 

Punnusjoki c~esinde, rnuhadmler het 
tarafta pOskilrtOlmpştnr. Müteaddit düs
man tankı imha ediımlştlr. 

Şark hududunda dUşman geniş mikyas
ta hazırlıklardan sonra Loimala ile Ladoga 
gölQ ara.!lndakl mıntakada tamı:ra geçmiş 
lse de 5 tank ve sair harp malzemesi bı
rakarak keza pOsk<lrtülmQşUlr. 

Tolvajaervi'de Jtıtaatımız llerlemeğe ve 
düşman malzemesi iğllnamına de\ am et
mfı ve gece elim.ize 15 adet orta tanıt geç
miştir. 

Suonolsahml'de kıtaatımız dl5rt ,nn .n
ren liddeUi bir çarpışmadan sonra Suoml
sahm kilisesinden hududa giden yolu kes
meğe muvaffak olmul!lardır. Kıtaatımız 
Suomisahml kasabasını !(eri aldıkları gibi 

dOşman ktıvvetlerinln bir kısmını Ki:ın
tnjarvl gölünün garbına pOskilrtmüslerdir. 

Deniz kumandanlığı tebliğinde ezcümle 
deniliyor ki: 

* Fin sefiri, Finlandanın taksit bor. 
cunu ihtiva eden çeki Amerika Ma
liye Nazırına vermiştir. Fin diplo
matı demiştir ki: 

- Bu tediyeyi bir şıkıntı, felaket 

ve taarruz devresinde yapıyoruz, 

Finler hakikat, adalet ve demokrasi 
uğrunda çarpışıyor. Buna taraftar o
lan bütün milletlerin bize müzahir 
olacaklarma kaniiz. 

Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüiünden: 
Kilo Clnıl 

4000 Silindir yağı 

5000 Buhar makina yağı 
10000 Dl:r.el maklna yağı 

2000 Gres ,.ali 

21000 
30-11-939 tarihinde ihale edflecefl evvelce UAn edildiği halde taın>ı 7.Uliur etme

yen ve muhammen bedeli (7800 - yedi bin sekiz yüz) lira olan clnıı \'e miktarı 
yukarda yazılı yirmi bir bin kilo muhtelif makine yağının ihalesi kapalı zarf u
sulile 29-12-939 tarihine rastlayan cuma günO saat on bette Galata nhtımındakl 
umum müdUrlUk binasında t.:ıplanacak ol an satın alına komisyonunda yapılacak
tır. Muvakkat teminatı (585 - be:ı yüz seksen beş) liradır. İsteklilerin teklif 
mektuplarını bildirilen vakitten bir saat evveline kadar koml!)'on reisliğine tevdi 
etmeleri Iıizımdır. S:ırbıam6l her J?iln sözü Recen komlsvonda eörillebilir. Cl0312) 

senin bütün dünyada uyandırmış ol. Rusya ile İngiltereyi harbe sürükle. 
duğu hayret göstermiştir." meyi istihdaf etmekte ve bunun için 

Kont Ciano daha sonra Polonya • 
Almanya harbinin nMıl b9şladığını, hayal mahsulü olan bir takım haber-
nasıl devam ettiğini anlatmış, daha leri esas tutmaktadır. 
sonra şu sözleri söylemiştir: 

"Almanya, İtalyadan hiçbir şey 
istememiştir. Berlini ziyaretim, iki 
memleket arasında idame P-:iilen da. 
im1 temaslar kadrosuna girer. Zira 

D. N. B. ajansı ile onu faaliyete 

geçirenlerin hedefi, Alm~nyayı bu. 

gün'kü çıkmazdan çıkarmak ;çin 
dünyayı karıştırmak olduğu için on. 

lann bu çerit tasniatı ganp görüle. 
tekrar etmek icap eder ki Büyük 
Meclisin geçenlerde beyan ve teyit mez. Fakat muhakkak olan nokta bu 
ettiği vechile İtalya ile Almanya a. tasniatın bir kimseyi iğfal etmiyece-

rasındaki münasebetler Utifak misa
kı ve bu misakı ikmal etmiş olan 
noktai nazar teatileri ile tesis edilmiş 
olan münasebetlerdir." 

Hatip, Polonyada harbin hitama 
ermesine binaen Almanyanm derhal 
bütün dünyaya kendisini garp dev. 
Jetlerine karşı daha geniş mikyasta 
bir harbe girmeğe sevked~~k hiçbir 
sebep mevcut olmadığını bildirmiş 
olduğunu söylerniştiT. 

Hatip, ilaveten demiştir ki: 

ğidir. Verilen haber şudur: 
Moskova, 16 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: Essen'de rıkan 

National Zeitung gazetesinin Mos. 

kova'dan öfrendiğine göre. Mos. 

kovada neşredilen ve Sovyet Rus
ya radyosu ile de veriln bir haber. 
de, Türk - İngiliz - Fransız pak
tının, TUrklyede Fransız kumanda. 
sı altında, Sovyetler fttihadınıı 
karıı bir ordu teşkiline dair gizli 

bir maddeyi ihtiva ettlti bildiril. 

mektedir. Bu ordu 400 bin Fransız, 

80 bin İngiliz ve 500 bin Türk as. 

~rinden mürekkep olacaktır. 

ANADOLU AJANSININ NOTU: 

Bu haber tamamen tasni edil. 
miştlr. 

Dr. HAFIZ CEMAl 
Pazardan maada saat (H,30 dan 18 e, 

Salı, Cumartesi 12 ~kadar~ Dl· 

vanyolu N o. l Ot. 

harp mesuliyetinin · A .. manyaya de

ğil, müttefiklere ait olduğu hakkın-

da bir çok broşür musveddeleri şa. 

yanı dikkat görülmc'dedir. Bundan 

anlaşıldığına göre, Alman matbuat 

bürosu Türkişc Post gazetesi matba-

ası vasıtasile propaganda neşriyatına 

devam etmek emelinde bulunuyordu. 
Alman sefarethanesi matbuat bü

rosu mahut broşürlere ilk tııbı ücreti 
olarak üç defa ikişer yüz li:-adan 600 
lira vermiştir. Mntba~da bulunan fa. 
turalarda A•lman matbu:ıt atasesJ 
Simit Dumantin imzası vardır. Maz. 
nunların ifadelerine gor<', broşürler 
&asıldıktan sonra mafüuet ataşeliğine 
verilmiş, ataşe bunları Ankaraya gön 
dermiş ve tevziat Ankaradan yapıl
mıştır. 

Her matbuanın intişarından sonra 
ikişer nüsha müddeiumumiliğe gön
derilmesi ve broşürlerin altında mat. 
baanın ismi bulunması lazımken her 
iki noktaya da riayet edilmemesi 
tahkikat açılmasını icap ettirmiştir. 
Müddeiumumilik tahkikat sonunda 

lüzum görürse Alman gazetesi men. 

supları aleyhine dava açacaktır. 

j ,_r_ı YAT R o L_A_R_I 
Şehir Tiyatrosu 

TEPEBASI '" O R A M .. KISMINOA 
Buglln saat 15,30 da, akşam 20,30 da 

eVELPAZEe 
Komedı Kısmı lstiklll caddesinr!" 

"Rııgün saat 15,30 da, akEam saat 2,30 da 
elKIZLER. 

-<>--
Halk Opereti 

Pazar Matine Suvare 
ZOZO OALMASLA (ENAILER) 

19 uncu Salı gilnil akşamı 20.30 da bir 
defaya mahsus olarak 

e AVNAROZ KADISI 6 
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-F O S FARS OL, Kanan en hayati kısmı olan kırmın yuvarlacıklan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah te

min eder. Vücude devamlı genc1ik, dinclik verir. Sinirleri caniandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu gi. 
derir. Muannid inkıbazlarda. barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel gevşek
liği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayani hayret faideler temin eder. 

iiiiliı -::::::ı 
3 -----FOS FARS O L'ün: Diğer bütün kuvvet şurublarmdan üstünlüği.i DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUV. 9 

K 
• VET, İŞTİRA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tetlİl'ini derba] göstermesidir... -

K A N 1 U Y YE T 1 1 Ş T İ H A Ş U R U B U S•hhat Vekaletinin mml milsadesini haizdir. Her eczanede bulunur. ~ 
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-
Baş, Diş, Nezle, Grip. Romatizma 
Nevralii, kırıkhk, ve bütün ağrllarınizi derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

nnnr Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. ..- -Sil 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları ·· 

Cln.t Miktar Muhammeft 8. 
Lira Kr. 

% 7.5 temL 
Lira Kr. 

Ekalltmenlft 
,ekll ıaııatl 

. , ------
Kolonn kabı. • adet 2800 210 Açık ek. 14 
Karabük Kok: 60 ton 1110 83 25 • • 15 
kömürü 

I - Şartname ve plAn mucibince dört adet"kolonya kabı ne mrkdan yukarda ya
zılı kömür açık eksiltme usullyle satın alı nacaktır. 

n - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizaların
da yazılıdır. 
nı - Eksiltme 27/XIİ/939 Çarşamba günü Kabatasta Levazım ve Mübayaat 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Kolonya kabı şartnamesi her gün sözü geçen şubeden parasız alınabllece

ti gibi plAn da tetkik edilebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa-

ralarlyle birlikte mezkür komisyona gelmeleri. ( 10256) 

, ' Aile masraflannı suiistimal etmiyen, Türkiye'de tek kitaptır. Ya-ı 
zan: Fatma Fuat Gücüyener. Altıncı baskısı çıktı. 224 sahife. Fiyatı: 

2 Ciltlisi: 50 kuruş nettir. Satış Merkezi: Muallim Fuat Gücüye
ner'in (Anadolu Türk Kitap Deposu) dur. Yeni Postane karşısında 
Pv<fanrıkh;mın~a No. 1 O. 11 12 rle ................................................ 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Nadiye ve Muzaffer ve Nuriye ve Hale tin 16222 hesap No. sile Sandığtmızdan 
aldı/p (2200) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu verme
diğinden hakkında yapılan takio üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin 
matufu 40 cı maddesine göre 'Satılması icap eden Erenköyünde (Göztepe} Sahra
yıcedit mah. eski Alibey yeni Rid\~anpaşa sokak eski 6. 6. Mü. yeni 6. 6 !tapı No. 
lu kaydcn iki dömlm mcsahası olan bahçeli ııhşap bir evin tamamı bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmaya konmuştur 
Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak tadır. Arttırmaya girmek i~tiyen (537) 

lira pey akçası verecektir. Milll bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikmiş btitiln vergilerle Be ledive re~imlerl ve vakıf tcaresi ve taviz 
bedel! ve telUıliye rüııumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20 - 12 - 939 ta
rihinden itibaren tetkik etmek isteyenle re ::;andık hukuk !şlerl servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve ta
kip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik eder"k satılığa 
ç1kanlan ırnyrimenkul hakkında her seyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 3 - 2 - 940 tarihine müsadil Cumartesi günü Cağaloğlun:l.a kAin 
Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar japılncaktır. Muvakkat ihale yapılabilm&
sl !çın teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefi
yetile Sandık alacaltını tamamen ~ecml~ olması ı;arttır. Ak!'ıi takdirde son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak şartile 19 - 1. - 940 tarihine müsadlf Pazartesi günü ayni 
mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklnrı tapu slcilleri1e sabit olmıyan a
lakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususi1e faiz ve masarife 
dair iddlal:mnı ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile be
raber dairemize bildirmeleri lfi.zımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla 
haklan tapu slcillerile sabit olmıyanlar sa tıs bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. Daha fazla malılmat almak isteyenlerin 38 - 1527 dosya numarasile San
dığımız Hukuk İşleri servisine müracaat etmeleri lüzumu illin olunur. 

* * 
~IKKA1 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek tsteyenlere 
muhamminlerımızin koymuş olduğu kıymetin 3 40 nı tecavüz etmemek üzere 

ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek SU'rctile kolaylık göstermektedir. (10420) 

.. • • • • '· • . - . • • ••• , ... ...... &." . ~ •·• . • ' •• ;_,··:: 

.·. NE O K,U R·lN 
• -·· 1 

Baş, Diş, Romatizma; Siyatik ve Kulunç 
ağrılarını geçirir, Gripe ve soğuk algınlığına 

karşı iyi bir ilaçtır. 
NEOKÜRIN Bayanların ayb~ı sancılarım keser ve 

adeti kolaylatbnr. 

NEOKU .. RIN kalbi ve böbrekleri yormaz ve 
mideyi bozmaz. 

Günde 2 - 3 adet alınır. Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir . 

• ' ASIPIM KENAN 
Sizi; SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DIŞ 

ve bütün ağrılardan ve kınkhklardan koruyacak ilaçtır. 

" • 
, 

•• 
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Kadıköy Vakıflar Direkt_örlüğü ilanları 
Aylık klr .. ı MOddetl 

Semti Mahalleal SokaOı No. Cinai L. Kr. icar 

Kadıköy Osman ağa Ku§dili caddesi 44 4 odalı f!!V 9 81-5-940 
sonuna kadar 

Üsküdar Atik ı·alde Koltukçu Rıza ' i odalı ah-
ışap ev. 7 " il 

.. Selimiye Tıbbiye caddesi Nilmune hastahanesinin üst tara- 36 senevi 31-1.2-942 
tındaki duvara bitişik arsa. sonuna kadar ----" " • " Nümune hastahanesi ıle Küçük Bay'°' 
tar okulu arasındaki l)eheri 30 met- 30 beherinin " it 

re murabba 5 parça arsa. ıenevi 

Bir defa tecrübe ediniz. 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarında yazılı müddetlere kadar ki raya verilmek tizere açık arttırmaya çı

karılmıştır. ihaleleri 23-12-939 Cumartesi günü saat 10 dadır. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (10319) 

GA YRIMENKUL SATIŞ ILANI 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Mehmet Arıt ve Şükriyenin sağlığında 16910/1128 R.esap · No.sile S-ındığımız
dan aldığı (18000) liraya karşı birınci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No.lu kanunun 46 cı ıradde
sinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icabeden Şehzadebaşında Balabarıağa 
mahallesinde eski Acemoğlu meydam yeni Aceminefer çıkmazı ııokağın1a eski 
12 Mü. yeni 10 kapı ve 922 ada ve 51 parsel No.lu kadastro tesbitinde 643 metre 
murabbaı HilM sinemasının "kagir,. tama mı bir buçuk ay müddetle açık arttırma
ya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak tadır. Arttırmaya girmek isteyen (3125) 
lira pey akça~ı verecektir. Milli banka lan mızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikmiş bütün vergilerle beledive re~imlcrl ve vakıf ic~re•d ve taviz 
bedeli ve tellAliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20 - 12 - 939 tari
hinden itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bu
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve takip 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıka
rılan gayrimenkul hakkında her seyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci art
tırma 3 - 2 - 940 tarihine müsadit Cumartesi günü Cağr-ıloğlunda kain San
dığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihalı- yapılabilmesi için 
teklit edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyet!le 
Sandık: alacaıtını t."lmamen E!ec:miş olmRsı ı;arttır. Aksi takdirde ~on arttıranın taah
hüdü baki ~almak şartile 19 - 2 - 940 tarihine müsadif Pazartesi günü ayni ma
halde ve ayni saatte son arttırması yapıla caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu slcillerile sabit olmıyan aUka
darlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarlfe dair 
lddialannı iHln tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri lAzımclır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaı;masından haric kalırlar. 
Daha fazla malOmat almak isteyenlerin 38 - 1732 dosya numarasile Sandığımız 
hukuk i~leri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* * DİKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulli ipotek g5stermek isteyenlere 

muhammlnlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavilz etmemek üzere ihale 
bedellnln yarısına kadar borç vermek suret ile kolaylık göstermektedir. 

~r. SUPHI SENSES 

1 tdrar yolları hnstnlıklnn mtıtehasst~ı 1 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek-
ler apartıman. Fakirlere oar.ısı7.. 

' Tel: 4392 ' , 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Bam 
LOtfi DÖRDÜNCÜ 

Gazet~cilik ve Neşriyat T. L. Ş. 

Basıldığı yer TAN matbaası 

1940 Y llbaşı Piyangosu 
YILBAŞI Piyangosunun 400.000 Liralık büyük ikramiyesini 

KISMET GiŞESİ 
kazandırmıştır. 

Adrese dikkat: Galata Karaköy Ziraat Bankası, köşesinde 
KISMET Gişesi sahibi Malfil Subay HİLMİ EGEMEN 

Siparişler· derhal gönderilir. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE -

HORMOBIN 
Tabletleri her eczanede butunur 

(Posta kutusu 1255) Galata, İstanbul 

·_ Devlet Demiryölları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bcdellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki gurup malzeme ve 

eşya her gurup ayn ayrı ihale edilmek üzere 20 - 12 - 1939 çarşamba günü saat 

(10,30) on buçukta lfaydarpaşada gar bin ası dahilindeki komisyon tarafından a~ık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe. girmek lstıyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra
caatları lt\zımdır. 

Bu i~e alt şnrtnameler komisyondan parasız olarnk dağıtılmaktadır. 

ı - 8 kalem muhtelif cins mlktar ve eb'atta ozalit ve resim muşambası ile Ay

dinğer kt'ıadı muhammen bedeli 1342 lira 50 kurus ve muval$:kat teminatı 100 lira 
69 kuruştur. • 

2 - 1000 Kg. Kopal Verniği ve 1000 kilo Flating verniği 
3100 lira, muvakkat teminatı 232 lira 50 ~ştur. 

muhammen bedeli 
(10051) 


