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GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN'ın ,eni kitap lerilerlni almak için bu kuponu 

aklayıım. On bet kuponla ancak bir seri kitap ala
bilirsiniz. 

15 kupon ptlnne bir aert kitap 250 kurup verilir. 

2 Alman Kruvazörü Batırıldı 
, Bir Alman Kruvazörü de 

Ağır Hasara Uğratıldı 
Bir Denizaltı, Magin Tarlalarını Geçerek 
6 Muhrip Re/ akatindeki Gemi_11i Batırdı 

· ın.uü: tayyarelai bir lıeJil ııçufUllJan •onra u.ıaine rlönüyorıar Churchill Deniz 
lngilizler Dün 12 Harbi Etrafında 

ıAlman Tayyaresi izahat Verdi 
Düşürdüler "Almanya. Bu Hafta Donanmasın11 

Beıte Birini Kaybetmiıtir" 

Almanya Üzerinde Vukua Gelen Bu ŞldcletD 

Harpte l11CJllzler de 7 Tayyare Kaybettiler 
~ 

Londra, 18 (Hususi) - "Graf Fon Spee,, 
Alman Cep Kruvazörünün batması hadise
sinden başka, iki mühim deniz harbinin daha 
Müttefikler tarafından kazanıldığı bugün 

Londra, 18 (Hueual) - Almanyanm Şimali Garbi taraflann- ilan edilmiştir. Bu iki zaferi, iki İngiliz tahtel
t!a bir ketif uçutu yapan lnıiliz tayyveleri, Alman tayyarelerile bahiri temin etmiştir. 
harbe tuluflDUflardır. Çarplfm&, çok çetin ye tiddetli ollDUflur. 514 tonluk ''Unula,, iunindeki İngiliz tah
.Almanlar, bu ha~ harbi hakkmda müballp!ı n99riyat yaparak, telbabiri, Almanların Kiln tipinde' 6,000 ton-
44 lnailiz ta~ h_.,. iftlriılı atlflnt, YtlbelmlMllll luk bir Ufll )duyul._. Elhe nehri apmda 

"'illiJ '1 -.. ._.......-...Jfilkota 'r;twı Jiiitllllmm1m•ı.. 

ORNEK ba atamad.Jdarını, iki Alman ta1ya.. 
re.inin düştüjünü, fak3t İngilizlerin İngiliz tahtelbahlri, alh muhribin IP-!!!!il!!!!i!!!!l.!!!ii!!!ii!!!!!!!!!!!!li!!l!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!i!il!!!!!M!!!!l!!!'ll ı' Cep Zırhltsı Nasll Baffı ? daha .fazla zayiat verdiklerl'li kay. muhafazuı al~nda bu~unan bu Al- 1 

ded. 1 r man kruvazörune yetişebilmek için 
ıyor a • . 

bır mayin tarlasının altından geç. 
Halbuki, İngiltere Hava nezare4.i miı ve Fokshaven ile Veronzvil a. Olacak Bir 

Dostluk tarafından verilen malum•ta göre, rasında bu kruvaaörü batınnıfttr. 
Almanlann 12 tayyaresi dü§iirülmüı Hadise 14 klnunuevvel perıembe 

~ tür Kaybedilen İngiliz tayyareleri- günü ~ukubulmuştur. 
Yaan: Saılri ERTEM nin sayısı'/ ye varmıştır .ı\lmanlar, Bu Alman kruvazörü, 15 santimlik 

Reisicümhur 
An karaya 
Avdet Etti 

"V on Spee,, Kruvazörü 
Mürettebatından Bir 

,. Tek Kişi Boğulmadı Y mıan Kralı Jorj 1912 de Os
manlılarla Yunanlılar ara

mıda :rapılan Belli deniz harbinin 
hatırasuıdaıı bahsederken Türk dev. 
ı.ti ne olan bugünkü mkı dostluktan 

1 behsetmif ft bunu .. eeld d(lpnanı. 
ı.ımzla elele vererek akı, çözülmez bir 
clmtlıak: ve ittifak ile bağlandık,. 

teOmlelerile tawif etml§tir. Türk -
IYunmı dostlulu bugün artık dünya 
1 için beclilıt hakikatler masma gir. 

§
mi§tir. Onun için Türk- Yunan dost
lujumm methü senumı ,-apacak de. 
lfilz. Onan beferi ve g(lzel tarafları

Cümhurlyet tarihi boyunca dün
l'J'& Fnnii§, Wıımqtır. Ancak bu gü
-1 ~ dünyaya ömek tefkll edecek 
'bir mahiyet alan Türk - Yunan dost. 
tutunda dünyayı sulhe, samimiyete 
-davet eden bir metodun mevcudiy~. 
tini itiraf etmeliyiz. Türk - Yunan 
dmtluiu Lozan muahedesi ile baı
lar. Temelleri oradadır. 

Lomn muahedesini prensipleri ve 
metodlan ile hazırlıyan Milli Şef ı. 
nönüdür. 

Bu muahedede hlldm prensip mil
letler imha edilmez düsturudur. En 
bhir mferi kazanan bir millet ku
mandanı sıfatile İnönü, başka mil
letlerin de yapyabilme baklan ol
dutunu her şeyden üstün bir telakki 
olarak ruhunda yaşa.tıyordu. 

B unun içindir ki. muahedeye 
bir milleti yapmaktan meae. 

decek, ne askeri, ne siyasl, ne iktı
(Sonu; Sa: I; SU: 3) 

Kareli'de Harp 
Çok Şiddetli 
Flnlanda harbine dair relen ha. 

iterler harbin bilhassa Kareli'de 
tlddetlendiifni gösteriyor. Bu hu. 
ıastaki tafıillt 3 fincü sayfadadır. 

İngilizlerin 30 tayyare kaybetti.kle. 9 topu, 6 adet ağır, 8 adet hafif ha. 
rini id~:a t>diyorlars;ı da t .a iddia ta. va dafii topunu, iki torpil kovanını 
manuie t'Sassızdır. tılmildir. Sürati 32 mildir. 

Dün Şimal denizindekJ gemilere a· 9 sene evvel inp edilnlit ve 2 mil. 
kın ya11an Alman tayyareleri yfrmi yon İngiliz lirasına mal olmuştur. 

blr gem·)·i istihdaf etmişlc.· \.e "Va- İki Knıvazör Daha 
lantin Ko!'da,, adını tqıyan İt3lyan ... 
gemisine de bombalar atmışlardır. Bu hldltenin Ulnından 80nra, 630 

Almanbr Serenity isrn\ndeki bir tonluk "Samon,, namındaki diğer 
balıkçı ge'nisini batırmışlardır. Bü. bir İngiliz denizaltı gemisinin üssil
ttin batırılan balıkçı gemUerinin ıa.

1 
ne döndüiü bildirilmiftir. Alman 

1111 4 ü bulmaktadır. (Sonu Sa. 6. Sü. 4) 

Ankara, 18 (A.A.) - Reisi. 
cUmhur İsmet İnönü. bugün sa. 
at 15 de Ankaraya avdet buyur. 
muşlardır. Milli Şef, vilayet 
hududunda Ba,vekil Doktor 
Refik Saydam ile Ankara Vali. 
ıi ve Belediye Reisi Nevzat 
Taadoian tarafından, Ankara 
ıannda da Büyük Millet Met'IL 
si Reisi Abdülhalik Renda, Ma. 
retal Fevzi Çakmak, Vekiller, 
mebuslar, Genel Kurmay, 1'1illi 
Müdafaa Vekileti ve diğer Ve. 
kiletler Deri ~elenlert tarafın. 
dan karşalanmııhr. Garda bu. 
luıunakta olan kalabalık bir 
halk kütlesi, Enarum, Enin. 

Almanya. Hadiseden UruguaJI Mesul Tutuyor, 
Geminin Hitler Tarafından Verilen Emir 

Üzerine la+tnldığı Resmen lildiri&yor 

Pi Yasa Muhtaç Olduğu l'l!!!!!l!:!i!!!·t!i!i!g!!!!!n:!!!!!!·;!!!!!-:!!!i!!i ~l!!!!!::.!!i!!!~:!!!!!!!!:~!!!!!!!!n~!!l!!i~!i!ll:..::iill 
Ldnclra, 18 (Huauıl) - Dün mürettebatı tarafmdan hatırdan 

Graf Von Spee Cep Zırhlııı, artık tarihe mal ohmıttur. Bugün 
netrolunan bir Alman reamt tebliiinden, zırhlının Hitler taraf m
dan verilen emir üzerine babnldıiı kativetle anluılıvor. 

.Alman 1'e8IDİ tebliii tuefur: 

Maddelere Kavuşacak 
Ticaret Vekil " Tüccar Olsun, Spekülatör 

Olsun, Her isteyene Mal Vereceğiz ve 
ihtikarın Önüne Gec;eceilz • Diyor 

BOŞUNA 
-

"Uruguay hükumeti, Admiral Von -----------
Spee'nin havuzlanması için icap eden •••••••••••• 
mühleti vermemiştir. Ordu baş'ku. 

Gayretler mandam Führer, bu sebeple, !tuman
dana zırhlıyı kara sulan haricinde 

berlıava ederek batırmasını emret-

!-
Yazan: ----. mişt.ir. Bu hldise 17 k!nunuevvelde, 

ıaat 20 de cereyan etmiştir.,, 

Rıfkı ATAY Bu teblijden anlqıldığı veçhile Al 
manya bük\ımetl kabahati Uruguay 

------------ hükumetine yüklemektedir. Nitekim 
Alman kaynaklarından Türk ga. Almanya hükumeti, bugün şiddetli 

zatelerlne, Türk ticaret evlerine, bir protesto göndererek Uruguay hii
Türk bankalarına, belli bqlı vatan. lnimetini mesul tutmuıtur. Von Spe. 
da,tanmızın adreslerine yağan ev. e'nin süvarisi, kumandan Langdorff, 
rak, bir ild gündenberi durmuştur. Montevideodald Alman elçisine bir 
Fakat D. N. B. ajansının pyiacılık mektup göndererek Uruguay hüku
ve tahrik sanatındaki müstesna hü- metinin tamirat için kili mühlet ver 
nerlerlne her gün tesadüf ediyoruz. memesini protesto etmi§tir. Kuman. 

EN SON DAKiKA 
Londra, 18 (Hususi) - AL 

Jlllllllann bulduklan aon tedhiş 
vasıtası, Şimal denizindeki ba. 
lıkçı gemilerine tayyarelerden 
mitralyöz ateşi açmaktır. Bugün 
bu şekilde yirmiden fazla balık
çı kayığına taarruz edılmiş ve 
bunlann altısı batırılmıştır. Ba. 
tınlan kayıklann en sonuncusu 
Isabella Grey iSmini taşıyor. 

• 
Londra, 18 (Hususi) - Uru-

D. N. B. durup dinlenmeksizin dan bu mektubunda 72 saatlik müh
Moskovadan Ankaraya, Ankara- letin değil geminin harp yapacak va. 
dan Moskovaya haber ta§IYor. Bu ziyete, fakat hattı denize tahammül 
haberlerde ild kasıt, daha dojrusu edebilecek bir hale getirilmesine bi
ild suikast göze çarpmaktadır: Bi. le klfi olmadıjmı söylemiştir. Uru. 
ri, müttefiklerle birleştiğtndenberi guay makamlannın bu hattı hareketi 
Türkiye ahvalinin berbatlaştığmı, ve diğer taraftan kendisine mevdu 
diğeri Türkiyenin Sovyetler emnl- bin kifinin hayatının mesuliyeti kar. 

-.Jıili TU:aret Odaıntla alalıaJGTlarla temalar yapıyor.. yetine karp kötü ve gizli niyetler f181Dda. kumandan, tayfanm hayatı. 
_, [Yazıaı 3 üncü Sayfamızda] (Sema Sa: ı, 88: C) <Sona Sa: ı. 88: 6> 

guay Hariciye Nazın, Berlinin 
iddialarına cevap vererek Uru. 
guay hükılmetinin beynelmilel 
hukuk ahklmı dairesinde hare.. 
ket ettiğini, bunun hilafındaki 
iddialann gayri varit olduğunu 

söylemiştir. Uruguay hükumeti 
Von Spee liman ağzında kendini 
batırmasını tahkik etmektedir, 
Zırhlının mürettebatından dördü 
tevkif edilmi§tir. 
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İŞİN ŞAKASI 

miyiz? 
Hali 
Harpte 
Yazan: NACI SADU.LL"AH 

A şağıaki yerli havadisleri dün. 
kil gazetelerde okudum: 

1 - Bir motör karaya oturdu! 
2 - Bir çocuk su yerine kezzap iç. 

ti, öldü! 
3 - Denizde bir cesetle, parçalan

mış bir sandnl bulundu! 

Yemen Meliki 
Cevap Gönderdi 

Abidelerimiz 
lslah 

Edilecek 

Galata Meydanı 
Yakında Açılıyor 

4 - Bir çocuk araba altında kaldı. 
5 - .Mehmet adında birine moto. 

siklet çarptı. 
6 - 102 numaralı tramvay, Agop 

adında birini ezdi. 
7 - İki yerde yangın başlndı. 

Yemen Tebaasından Değilmiş, 

Hudut Haricine Çıkarılmış 

Galip Efgani 

lsvic;reden de 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu. 
lunan Vakıflar Umum Müdürü Fah. 
rettin Kiper evkaf işleri etrafındaki 
tetkiklerine dün de devam etmistir. 
Evkaf, şehrimizde yaptırmakta oldu. 
ğu inşaat işlerine imkan nisbe tinde 
hız vereck ve yeniden binalar yap. 
tıracaktır. Bunların adedı belli de
ğildir. f nc;aatın yeni 1mar plfınilc he. 
mahonk olabilmesi icin Evkaf Umum 
Müdürü Vali ile te~asl-.r yapmıs ve 
birlikte bu mevzu üzerind~ tetkik. 
lerde bulunmuşlardır. Dün de Evkaf 
Başmüdürlüğünde Fahrettin Kiperin 
riyasetinde başmüdür v~ seflerin iş.. 
tirakile bir toplantı yapıl:ırak evkaf 
işleri üzerinde umumi mahiyette gö. 
rüşülmüştür. Umum Miidiirün bugün 

8 - Bir kadın, otomobil altında 
ezildi. 

Gazeteleri biraz daha kanştınr
sam, bu seriyi biraz daha uzatabfli. 
rim: 

Fakat, içinize fenalık basmasından 
korkuyorum. 

Ne olyoruz kuzwn? Biz, İngiltere 
gibi, Rusya gibi, Fiolanda gibi, Fran. 
sa ve Almanya gibi kimseyle hali. 
harpte değiliz. Halbuki, şu havadis
lere baksanıza? 

Muhariplerden fazla "zayiat,, uıuz 
var! • 
Afyon İhracatımız 

Yine gazetelerde okuduğuma gö. 
re, son günlerde, "afyon,, ihracatı 
yapmıya başlamışız. 

Halbuki, bana sorarsanız, bu ha. 
vadis, hiç te taze değil. Zira Türkiye, 
bu uyuşturucu maddenin ihracına 
yeni başlamıyor ve muntazam kon. 
fcrans neşriyatı~a hemen hiç fasıla 
vermemiş olan Ankara radyosu, her 
gece bol bol ihracat yapıyor. 

Yine ayni havadisten öğrendiğime 
göre, bizden, en fazla afyon alanlar, 
Fransız dostlarımızmı~. 

Kendi kendime: 
"-Acaba, • diyordum, Fransa o 

kadar afyonu ne yapacak?,, 
Fakat, bu sualime muhatap olan 

bir dostum, merakımı giderdi ve: 
"- Canım, dedi, bunda bilinmL 

yecek ne var? Sük(mctin devamını 
temin etmek için, Garp cephesine 
gönderiyordur!,, 

• 
Graf Spee'nin İntihan! 

Dünkü gazetelerden birisi: 
"- Graf Spee, intihar etti!,, dL 

yordu. 
Tramvayda, bu manşeti gören bir 

dostum: 
"- Eh- Dedi, gözünüz aytlın! 

Memlekette matbuat hürriyeti biraz 
daha genişlemiş. 

Merakla sordum: 
"- Buna nereden hükmettin?,, 
Dostum ciddiyetle ce\'ap verdi: 
"- Görmüyor musun? intiharlar 

bile yazılabiliyor!,, 
Ben, ciddiyetle yapılan bu latife. 

ye gülümserken, intihar adetinin, 
Graf Spec kruvazöründen, yavaş ya. 
vaş, diğer cansız cisimlere de sira
yet etmesinden korktum. 

İster misiniz, yakında, ortalıktn 
intihar eden tramvaylar, otomobil~ 
ler, motosıkletler, bisikletler, araba. 
lar, kamyonlar da peydahlnnsm? 
Eğer bu adet, bu nesnelere de sira. 

yet ederse, İstanbul çok miihlm bıızı 
dertlerinden kurtulur: Zira bizde 
ilk intihar edecek olanlar, kendileri~ 
ne çektirilen işkencelerden çoktan 
illallah d~miş bulunan harı ''apur. 
l~r, ve bılhassa._ Biçare otobüsler. 
dır! 

Avustralya Radyosunda 

Türk 
' 

çe. 

Okudunuz mu? Ynkmdn: A''lıcı. 
tralya radyosu da tiirkçe konu n. 
cakmı . Hiitiin bu hayırlı havadisleri 
okurken. insan, gayri ihti;\'ari tatlı 
tatlı ümitlere kapılıyor: Bu gidişle, 
insallah yakmda, bizim Ankarn rad. 
yosu da bunlardan ibret alıp, türkçe 
ncsriyata ha lar. 

Bir müddet e'\tVel Perapalas Otelinde ~tarak, hiç para ver- . 
miyen ve otel sahibi Misbahı dolandırdığı iddia edilen Galip Ef
gan'i'nin muhakemesine dün Sekizinci Ceza Mahkemesinde 

devam edilmiştir. ,-
Mahkemede otel kabul d airesi se. 

fi Mantero şahit olarak dinlenmi~Ür. I 
Mantero Galip Efganinin mütemadi. 1 
yen bin liralık kredi mektubunu ile. 
rl sürerek otel hesabını tesviye et
mediğini bildirmiş ve bunun üzerine 
yemek vermediklerini snylemiştir. 

Belediye lktısat 

Misbahın avukatı, Galip Efgani 
hakkında yeni bir takım sahtckôrlık. 
lar tesbit ettiğini söyliyerek, bu hu
susta da tahkikat yapılmasını talep 
etmiştir. Tahkikatı istenen meseleler 
arasında Misbahın Yemen Melikine 
gönderdiği hususi mektuba Melikin 
verdiği cevap ve bu cevapta bildiri. 
len Galip Efganinin Yemen tebaası 
olmadığı !keyfiyeti 'ile İsviçre polisin. 
den alınan diğer bir mektuba naza. 
ran yine Galip Efganinin indesirable 
yani (hudut harici edilmiş adam) ol
duğu bildirilmesi de vardı. 

Suçlunun avukatı bu taleplere iti
raz ederek böyle bir tahkikata lüzum 
olmadığını bildirm'iş ve müddeiumu. 
minin mütaleasından sonra mahke. 
me, Yemen Melikinin arapça mektu. 
bunun noterlikçe tercümesine, hadi
senin tamamile tavazzuhu için 2 nci 
şube mali polis kısmı elinde bulunan 
evrak ile pasaport ve diğer ikamet 
tezkeresinin sahteliği hakkında ya. 
pılan tah'kikata ait evrakın tetkiki
ne ve müddei umumideki. diğer vesi. 
kalann celbine karar vermiş, muha. 
keme başka bir güne bırakılmıştır. 

Hatalı Ameliyat Yapmış 
Adapazannın Akyazı nahiyesi 

posta telgraf müdürü Fazılın karısı 
Ayşeyi, Erenköyünde muayene edip, 
çocuğunu alırken tıbbi bir hata ile ö. 
lümüne sebebiyet veren doktor Rat.r. 
bın muhakemesine Ağırcczada bakıL 
mıştır. 

• Adli trp işlerinden ve yüksek sıh. 
hat şUrasından alınan raperlara göre 
rahmi deldiği bildirilen doktor Ratıp 
halclı:ında müddeiumumilik mahkiı. 
miyet talebinde bulunmuştur. Mah. 
keme müdafaa için başka güne tecil 
edilmiştir. 

Bir Memur Muhakeme 
Ediliyor 

Kaol şirketinin bir sandık etiketi. 
ni gümrükte imha edilmiş göstere
rek, başkasına satmaktan suçlu güm. 
rük ambar memuru Apdüşşckur ile 
diğer suç ortaklarının muhakemesi. 
ne dün ikinci ağırceza m:ıhkemesin. 
de devam edilmiştir. 
Abdüşşekür tahliye talep etmişse 

de !kabul edilmemiş, mahkeme !':ahit. 
lerin celbi Jçin başka bir güne bıra. 
kılmıstır. 

Oenizyolları Talebeye 

Paso Veriyo~ 

Denizyollan idaresinden aldığımız 
bir mektupta deniliyor ki: 

Gazetenizin 15-12.939 tarihli nüs. 
haSTnın ikinci sayfa, ücüncü sütunun. 
da talebe pasoları hakkında intişar e. 
den ya~ atideki şekilde tavzihe 
mühtaç gördük. 

Mektep talebelerine paso verilme. 

Müdürü 

Ankaraya Gitti 
Belediye, şehrin kömür ihtiyacını Ankaraya dönmesi kuvvetle muhte. 

karşılamak üzere her kazada açma. meldir. 
ğa karar verdiği kömiir depolarının Fahrettin Kiper dün bir muharri. 
yerlerini tesbit etmiştir. Bundan rimize demistir ki: 
başka Kuruçeşmeden bu depolara "- Bazı camilerin vanında evkafa 
getirilecek kömürlerin nakliye üc- ait olmıyan binalar bulunması abi. 
retleri ve toptancı kömür tüccarları. deleri tamir faaliyetimizi znnncdildi. 
nın Belediyeye yapacakları iskonto ği kadar sekteye uğratmıyor. Çi.inkü 
nisbctleri de tesbit edilmistir. "' bu hususta icap eden tedbirleri al. 

Belediye İktısat Miidürii gerek bu mış bulunuyoruz. Bu gibi binaların 
kömür depoları, gerek bu depolarda istimlakine karar verdik ve işe ba~
halka tevzi edilecek kömürlerin tabi ladık . İstimlakle beraber abideleri 
tutulacağı satış formülü ve gerekse tamire devam ediyonız. Bütçemizin 
havayici zaruriye fiyatlarının son ' imkanı nisbetinde fırsat buldukca is. 
~ünlerde kaydettiği temevvüçler hak timlak işlerini süratle yapacak ve 
kında alakadar makamlara izahat dolayısile abidclerimizi de daha kısa 
vermek üzere Ankaraya gönderil. bir zamanda ıslah etmiş olacağız. 
mistir. Mahlullerin tasfiyesi işine dev:ım e-

Belediye fktısat Müdürü bir ta. diyoruz." 
raftan bu noktalar etrafında al5ka. ----o----
dar makamlarla ~örüşiirken. di~er 
taraftan da Karabük kömürlerinin 
gerek mahallindeki c;atış fiyatları, 
~erekse Zonguldağa kadar olan nak. 
liye ücretlerinde bir tenzilat vanıl. 
mam imkanlan üzerinde de İktısat 
Vekaletile temas edecektir. 

Devlet DemiryoTian 
l\lüdür Muavinliği 

Ankara, 18 (TAN) - Devlet De
miryollan umum müdür muavinli
l!inc 9 uqcu işletme miidürü Kemal 
Tookaya tayin edilmiştir. 

Belediye Ebeleri 
ŞiTT\diyc kadar evlerinde oturan, 

ancak cağırıldığı vakit hastaya gi. 
den Belediye ebelerinin de diğer 
sıhhat memurları gibi men!!Up ol. 
duklan Belediye dairelerinde sabah. 
tan aksama kadar vazife almaları 
kararlştınlamıştır. 

Hukukçu1ann Yılbaşı 
Eğlenceleri 

Hukuk fakültesi talebeleri yılbaşı 
gecesi için Belediye loknntası s&lon. 
larını kiralamışlardır. O gcc~ bu sa. 
tonlarda kendi aralarında eğlenecek. 
lerdir. 

Hayvan İhracatı Artıyor 
Cenup hudutlarımızdan hayvan 

ihracatımız inkişaf etmededir. Hü. 
kumetin aldığı tedbirler sayesinde 
evvelce görülen yolsuzlukların önü. 
ne geçilmiş, takas yolile Suriyeye 
hayvan ihracatına başlanmıştır. Su. 
riyeye ihraç edilen koyunlann mik. 
tarı 200,000 adettir. Bu sene inkişa. 
fın yilzde 25 nisbetinde arttığı gö. 
rülmüştür. Rusyaya da 125,000 ko. 
yun gönderilmiştir. 

Bu sene havalann müsait geçmesi 
dolayısile koyun mevcudu geçen se. 
neden fazla olduğu için fiyatlara kış 
masrafından başka zam yapılmıvaca. 
ğı bildirilmektedir. 

Askeri Muha sebecilik 

ihdasına Ait LCiyiha 
Ankara 18 (TAN Muhablrlnden)

T..üzumu halinde askeri muhasebed
likler teŞkili hakkındaki 15.yiha Mec. 
li.s ruznamesine alındı. Layih:ıya 
merbut bir cetvelde de azami kadro 
gösterilmişt1r. Bütçe enciimeni mu
cip sebepler 18yihasında 1faliye Ve. 
kaletine böyle bir salahıyet vermek 
lüzumunu şöyle izah etmektedir: 

"Ha7.eri vaziyetlere göre tanzim e. 
dilmiş bulunan bugünkü askeri mu
hasebecilikler kadrosile seferi ihti. 
yaçlann temin ednemiyeceği tabii. 
dir. Kısmi veya umumi bir sefer. 
berlik vukuunda veya herhangi bir 
askeri harekat halinde vücude geti. 
rileeek veni kıtaların muhasebe teş.. 
kilatının derhal ikma 1 edilebilmesi 
ve mevcut hazerl teşkilatın da ica. 
hmda takviyesi hususlarında Maliye 
Vekaletinin saltlhiyetli bulunması 
bir ihtivati tedbir olarak muvafık 
görülmÜştür." 

Teşrii Masuniyetinin 
Kaldınlması İstenilen 

Bir :Mebus 
Ankara 18 (TAN Muhabirinden) -

İhmalden suçlu İstanbul mebusu Ga. 
lip Bahtiyar Gökerin teşrii masuni. 
yetinin kaldırılması hakkındaki hü. 
kılmetin müracaatini teticik eden teş. 
kilatı esasive encümeni takibatın 
devre sonuna bırakılmasına karar 
vermiş, keyfiyet umumi heyetin tas. 
vibine arzetmiştir. 

Pendik Gazinosunda Birini 
Vurdular 

Kartalda İhsan adında biri, Fen. 
dikte İskele! caddesinde Hulüsinin 
gazinosunda otururken Cemil tara. 
fından müteaddit yerlerinden bıçak. 
la vurulmuştur. 

sinin kaldırıldığı gayri vakidir. 
=·00

··---·-··-·-·,------: İdaremiz talebe pasosu muamelesi : : Sıhhat Vekili Hataya Gitti 
Antakya, 18 (TAN) - Sıhhat Ve

kili saat 12 de buraya geldi. Şehrin 
methalinde karşılandı, resmi daire
leri ziy:ıret etti. 

Kuyuya Düştü 
Kartalda Çınardibinde Sapa so

kakta 12 numaralı evde oturan çi. 
mento fabrikası amelesinden Gebze. 
li İhsanın 60 yaşındaki annesi Ay~e. 
kuyuya diişmiiş ve baygın bir halde 
kurtanlmıştır. 

~ Küçük Memleket Haberleri ~:. için senede iki devre tayin etmiş ve 
• bunu maarif müdürlü,.ünr. tahriren &···············-···--·-····--·-··--- " bildirmekle beraber aynca iskele ve 
MUŞTA: 

Çocuk Esirgeme Kurumu, hu se. 
ne de 67 cocuğu giydirmiştir. Fakir 
talebenin hepsine kalem, kağıt, def. 
ter, k itap dağıtmıştır. Bunlara mun. 
tazaman sıcak yemek te vermr-kte. 
dir. Halkın Kuruma daha fazla yar. 
dımı beklenilmektedir. 
DİVRİKTE: 
Bir hububat ve sebze hali yapıl

maktadır. İnşaatı yakında bitecektir. 
Sokaklardan bir kısmı tamir ve par. 
kc tefriş edilmektedir. ' 

ÇANKIRIDA: 

vapurlara ilanlar asmak suretile de 
alakadarlan haberdar etmiştir. 

Birinci devre; 15 eyl:ll iüi 30 teş... 
rinisanidir. Bu devre mekteplerin a. 
çıldığı tarihle kayıt muamelesinin 
kapandığı tarihi bir ay fazlasile ih. 
tiva etmektedir. 

İkinci devre; 15 mart ila 30 mayıs. 
tır. Bu devre de bir taraftan sayfiye 'ı 
mc'\rsimini ihtiva ve dij:ter taraftan 
mc'kteplerin kapanış tarihine tesadüf 
etmektedir. 

Bununla beraber ev, mektep na. 
killeri, kayıt muamelesinin gecik
mesi, hastalık ve buna mümasil meş.. 
nı vaziyetler yüzünden bu devreler 
dahilinde paso alamıyanlann müra. 1 

caatlan her zaman için (mektep tatil 1 
devresi hariç) isaf ve kabul edilmiş. 

tir. ı 
Nitekim hitam bulan birinci dev. 

SUAL CEVAP 
a - Lul Buhnerln M•dde ve K uvvet 

lılmll kitabı tOrkçeye tercüme edllmlı 
midir? Nerede bul•blllrlm? 

C - Madde ve Kuvvet Wrkçeye ter
cfune edllmişUr. Bütün kitapçılarda bu
lnblllrsJniz. 

• 8 - Artist VHfl Rızayı nffede ba• 
l•blllrlm? 

C - Şehir Tiyatrosunun fsttklAl cad
desindeki komedi kısmında bulabilir-
siniz. 

• 
8 - Volg• nehrinin tof'k~• rnul<ablll 

olan idil kellmeslnl lalm olarak kulları· 

..,•kta m• hzur var mıd ı r? 

C-Yoktur. 

• 
a - Stenografi na11l Zlilrenlllr? 

C - Ticaret mektebinde türkçe ste
nografi dersi vardır. Beyollu Halkevln
de türkçe, Amerikan Usan dershanesin
de ingilizce stenoırafi kurslan vardır. 

Aynca stenografi hakkında yazılmış 

türkçe iki eeer vardır, bunlan bü
tün kitapçılarda bulmak mCimkilndar. 
Bu derslere ve bu kurslara devam et
mek suretfle ıtenoırafl !Slrenmek mam
kilndnr. Kitaptan yalnıı başınıza da 
stenografi öirenebilirslniz. 

Elektrik tesisatının ıslnhı fçin iki 
yıldanberi sarfedilen mesai heniiz ne. 
ticelcnmemiştir. Bir kısım malzeme 
ı?elmiş, diğer kısımlannı getirtmeyi 
taahhüt eden şirket, bunu y:ıpama. 
mış ve mukavelesi feshedilmiştir. 
Yeni bir anlaşma yapılıp ta. J?Üm
riik-teki malzeme alınırsa , ilkbahar
da yeni tesisat tamamlanmış ve Çan 
kın fena elektrikten kurtulmu~ ola. 
caktır. 

re yani teşrinisani sonundan bugü.

1 
ne kadar üç yüzü mütecaviz talebe 
pasosu verilmiş ve verilegelmekte !..----------------------------
bulunmuştur. 

Taksim de Bir Buc;uk Milyon Liralık Arsa Üzerine 

iki Bu~uk Milyon Liralık inşaat Yapılacak 
Belediye de şehirdeki im~r faaliyetini mümkün olduğu ka

dar hızlandırmak kararını vermiş bulunmaktadır. Taksim 
Meydanı bir an evvel tanzim edilecektir. Burada yapılacak 

1 inşaatın da kısa bir 7.aman zarfında 

ikt t F k··ı+ • d !il 1 bitirilmesi için Emlak Bankası ile te. 
ısa a u esın e mas edilmektedir. 

Tasarruf 

Merasimi Yapıldı 
Dün tasarruf ve yerli malı hafta. 

sının son giinü olmak münasebetile 
İktısat FakültC6inde hir toplantı ya. 
pılmıştır. Toplantıda Vali ve Beledi. 
ve Reir;i Liitri Kırdar da haz.ır bu. 
İunmuştur. 

Merasime İstiklal marşı ile başlan. 
mış , rektör kısa bir açış nutku ile bu 
haftanın tarihçesini yapmış. hangi 
zaruretle bu haftanın her sene kutlu. 
}andığını izah etmiştir. Müteakiben 
İzmir Mebusu Rahmi Köken bir hi. 
tabede bulunmustur. 

Profesör Dobr~berger. Doçent ö. 
mer Lutfi, İktısat Falcültesi tslebe. 
}erinden İffet Oruz, İbrahim Özki. 
raz, Mehmet Uluç ve Nedret Koca. 
o.(~lu tarafından da muhtelif mevzu. 
lar üzerine söz söylenmiştir. Bunu 
müteakip İktısat Fa'kültcsi talebele. 
ri Taksim abidesine giderek bir çe. 
lenk koymuşlardır. 

Yine tasarruf haftasının son günü 
münasebetile İstanbul kız ortamek. 
tebinde de talebe velilerine bir mü
samere :verilmiştir. 

Hayvan Ha stanesinde 

Yılan da Tedavi 

Ediliyor 

Taksim meydanının yeni şekline 
göre meydanla Taksim bahçesi ara. 
sında bugünkü stadyomun yerinde 
dört ada bulunacaktır . .Bu adalarda. 
ki arsaların beher metre murabbaı. 
na ikişer yüz lira kıymet biçilmiştir 
ve bu arsalann mecmu kıymeti bir 
buçuk milyon lira tutmaktadır. Ar
saların üzerine ancak belediyenin 
yereceği. planlara göre bina yapıla. 
bilecektır. Bu binalann yapılabilmesi 
için de iki buçuk miyon lira sarfı 1. 
cap etmektedir. 

Bu parayı Emlak Bankası ya doğ. 
rudan doğruya sarfedecek, yanl ar. 
salan satın alarak binaları yaptırıp 
satacak, yahut da Belediyeye iki bu.. 
çuk milyon liralık kredi açacaktır. 
Bu mesele halledilir edilmez de ar. 
salann tesviyesine ve inşaata baş. 
!anacaktır. 

Bugünkü İstanbul kliibü ile ona 
muttasıl binalar yıkılacak , İstanbul 
klübünün bulunduğu saha klüplerin 
ve Halkevinin inşasına tahsis edile. 
cektir. 

Bu saha da dahil olduğu halde 
Taksimde yeni yapılacak binalann 
maketleri hazırlanmaktadır. İnşaat 
bu maketlere göre yapılacaktır. 

Tiyatro ve Matbuat Klübü 

Taksimde yapılacak tiyatronun 
planlarına ait tetkik1eı6 ikmal edil. 
mış, tetkikat neticesi de Fransız mı. 
marı Ogüst'e gönderilmiştir. Tiyat. 
ronun karşısında yapılacak olan Be
yoğlu Halkevine ait planlar ise mi. 
mar Valter taratındaıı lkınal cclilerck 
İstanbula gönderilmiştir. 

Matbuat klübü de Halkevinin ya. 
pılacağı köşenin yanında inşa edile.. 
celrtir. 

12 yıl evvel açılmış olan ve bugün 
ihtiyacı karşılıyamadığı için geniş. 
letilmesi 7.an.ıri görülen Fatih hay. 
van hastanesinde faaliyet günden 
güne artmaktadır. Hastanede evvel
ce yalnız Belediyeye ait hayvanlar 
tedavi edilirken bugün bütün resmi Galata meydanı 
müesseselere ve halka ait hayvanlar Galata mevdanının da bir an ev. 
da tedavi edilmektedir. vel tanzimi kararlaştırrlmıştır. İlk iş 
til~~~~~:~~il~=~·i~~~::ı~~i~c~~~ olarak eski Borsa hanının önündeki 
dide zinet kuşları dahi muayene ve küçük binaların yıkılması kararlaş. 
tedavi edilmektedir. tırılmıştır. Buradaki binalar baştan 

Tutulan istatistiklere nazaran Fa. başa yıkılarak cadde bu kısımdan 
bir hayli genişletilecektir. tih hayvan hastanesinde son sene 

zarfında 9042 beygir, katır, merkep, Ruh&atiyelere mugayir in,aat 
sığır. koyun, keçi muayene ve teda. 
vi edilmiştir. Yine bu müddet zar- Şehrin muhtelif semtlerinde, ruh-
fında 3846 kedi, 4691 köpek, 124 eh- satnameye mugayir inşaat yapıldığı 
li kuş tedavi görmüştfır. Aynca meydana çıkmıştır. Bu arada, Gala. 
son seneler zarfında muayene ve te- tada bir mühendisin kendisi için 
davi edilmek üzere has taneye süs yaptırdığı bir binaya, banyo yerine 
balığı , tavsan, yılan, tilki, geyik, her kata fazla birer oda ilave ettiği 
maymun, kurl. karaca ,:?ibi hayvan. tcsbit edilmiştir. Belediye bu mühen. 
lar da getirilmiştir. Bunlardan 3 yı. dise bir !'ene inşaat ruhsatnamesi ver 
lan, 4 tilki, 11 maymun, 8 kurt, 9 memeğe karar vermiştir. 
karnca, 4 sincap. 1 geyik. tedavi ve 
amclivat edilerek dertlerıııden kur. 
tarıl~ışlardır. 

--0--

Benzin ve Motörin 
Bollaşıyor 

Dün şehrimize Amerikadan beş 
vüz elli ton motörin getirilmiştir 
Daha on beş bin ton benzin ve pct. 
r,plün yola çıkmış oldu~ acenteve 
bildirilmiştir. Bu mallar İzmir, fs. 
tanhul ve İskenderun limanlarına 
taksim edilecektir. 

Yumurta İhracatı 
Yumurta piyasasının daima değiS

mekte olmasından dolayı İtalyaya 
yumurta ihracatı güçliiklere uğra. 
maktadır. İtalya ve twiçreyP. ancak 
vagonla !'CVk\yat yapılmtı~ı alıcı tiic. 
car tarafından istenilmektedir. Fakat 
ihracatçılarımız vagon temin edeme
diklerinden Ticaret Vekaletinin na. 
zan dikkatini celbetmlıslerdir. 

Bir Çökiintii 
Galatada Değirmen sokal!ında Ca

vidanm evinde misafir olan 24 ya. 
smda Behzat evin abdesthanesinde 
iken abdesthane co"1cmüştür. Behzat 
muhtelif yerlerinden yaralanmış. 
hastaneye kaldınlm1'1ır. Keyfiyet 
Belediyeye bildirtlmistir. Fen heyeti 
evde tetkikat vapacaktır. 

1 ~ --=-=---......... va xa ~ 

Şam fıstılt diye anılan nstık yalnız 

Gaziantepte yetl~en Türk fıstıj!ıdır. Fts
tık gibi olmak isteyen Antep fıstıj!ı yn 

Halkalı ve Taksim Sulan 
Halkalı ve Taksim sulanna dair, 

Belediye tarafından yapılan tetkikat 
ikmal edilmiştir. Hazırlanan rapor 
Sıhaat Vekaletine gönderilmiştir 
Raporda ancak şebekenin ıslahından 
sonra bu sulann istimal edilebilece 
ği beyan edilmiştir. 

T A K Y 1 M ve H A Y A 

19 İlkkanun 1939 
S A L 1 

12 nci ay 
Ar:ıb1: 1358 

Cün: 31 Kasım: 42 
lfuml: 1351\ 

Zilkade; 7 Blrlnclkünun: G 
GOneş: 7.21 - Oğle: 12.10 
İkindi: 14.30 - Akşam: 16.42 
Yatsı : 18.21 - fmslik: 5.33 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı 

nan mnltlmata göre, hnva yurdun Knradc 
nlzln sark tarafları ne dollu bölgelerde 
buluUu, Akdeniz kıyılıırı ve Egenin ce 
nup kısımlarında çok bulutlu. diğer böl 
gelerde kapalı ve yer yer yağışlı gcı;miş, 

rüzg!rlıır Karadeniz kıyılan ile doğu böl 
gelerde, Akdeniz.in garp taraflarında \'e 
Orta Anadoluda cenubi, '.l'rakya ve Kocaeli 
bölgelerinde şimali istikametten. Karade 
nlz.1n garp taraflarında kuvvetlice, diğer 

yerlerde orta kuvvette esmlstir. 
OOn İstanbulda hava kapalı ve yağışlı 

ıe-cm!ş, rüzgOr flmalden saniyede 1 metre 
hızla esmiştir. Saat 14 de hava tazyikı 
1023,7 mlllbar idi. SUhun!'t e-n yüksek 12,2 
ve en düşük . 8,3 santigrat olarak kayde 
dllmisUr. 

' 
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jsuGüNj 
Bir Deniz 
Harbinin Sonu 

Yazan: Omer Rım DOCRU L 
ihtikara Karşı 
Spekül6törlere 

de Mal Verilmesi 
Kararlaştırlldı 

Karelide Çok Şiddetli 
Muharebeler Oluyor 

3 

Teslim 
Olmaktansa!& 

Yazan: B. FELEK 

D ört beş gündür dünya efkarını 
işgal eden Montevideo mülte. 

cisi Alman cep kruvazörü Graf Spee 
zırhlısı nihayet havaya uçtu ve ha
dise de Frenklerin dediği gibi BaJ:!::ıl 
yani bayağı bir şekilde bitti. Halbu
ki; neler görüşülüyordu? .• 

A Imanyanın yetiştirdiği iinlii de
nizcilerden birinin adını taşı. 

yan cep zırhlısı Graf Von Spec, adı. 
nı taşıdığı adamın şerefine ve Alman 
ananesine hiç te uymıyan bir akıbe. 
te uğradı. Cep zırhlısının adını taşı
dığı Amiral Von Spee, 1914 senesi
nin 8 ilkkanununda, İngiliz Amirali 
Sturdee'nin kruvazörlerile karşılaş
tığı zaman, akıbetin acı bir ınağlubi
yet olduğunu bildiği halde, harbe 
girmeyi başka her harekete tercih et. 
miş ve kendisini taşıyan Amiral ge. 
misi Scharhorst ile birlikte batınıştı. 

Ticaret Vekili Nazmi Top~uoğ!.u, 
dün saat onda Ticaret Mıntaka Mü. 
dürlüğüne giderek akşam saat yirmi
ye kadar meşgul olınuiltur. Vekil , 
İtalyan Ticaret Ataşesini, Osmanlı 
ve Ziraat Bankaları Müdürlerini, ar. 

Fin 
Mağlubiyete 

İlerlemelerinin 

Kaynakları Rusların Bu Harplerde de Şiddetli 
Uğradıklarını,~ Diğer Cephelerdeki 
de Durdurulduğunu Haber Veriyor 

Kimisi bütün Alman zırhlılarının 
kardeş gemiyi kurtarmıya koşaca. 

ğından, kimisi zırhlının kahramanca 
dövüşmek üzere ne olursa olsun li. 
mandan çıkacağından bahsediyor ve 
pek az bir kısmı da Uruguaya teslim 
olacağı fikrini ileri sürdiiğü zaman 
etrafındakiler bu ihtinıall reddedi. 
yordu. 

Falkland adaları muharebesi adı 
ile meşhur olan bu harbin ınağluı> 
kahramanı vazifesini yapmış olduğu 
için, Alman milleti tarafından taziz 
olunmuş ve cep kruvazörlerindcn bi
rine adı verilerek, hatırasuım yaşa
tılması istenmiştir. 

Fakat Amiral Von Spee'nin adını 
taşıyan cep kruvazörü, bir sürü tka
ret gemilerine meydan okuduktan 
ve bunlann dokuzunu da deniz dip. 
terine gönderdikten sonra, muhasım. 
Iannın harp gemilerile karşılaştığı 

ı;aman bunlarla uğraştıktan sonra, 
bir bitaraf limana iltica etmiş, bu bi. 
taraf limandan çıkarak hasıınlarına 
azamt zaran verip, denizin dibini 
boylıyacağına, kendi hayatına kendi 
elile soın vererek harbe girmek ist«-"
memiştir. Bu hareket, cep knıvazö. 
rünün Von Spee adını taşımıya layık 
olmadığını gösterdi. 

• Alman kaynaklanndan verilen 
malUınata göre cep zırhlısı, tekrar 
harbe girebilirdi ve hasımlanna da 
zarar verebilirdi. Ta Büyük Fredrlk 
devrinden başlıyarak, saygı gören 
Alman ananesine göre, düşmana za. 
rar vermek imkanı kesilmedikçe çe. 
kilmemek, intihar etmemek ve tes. 
lim olmamalıdır. Alman cep zırhlısı, 
hasma zaral' vermek imkanını haiz 
olduğu halde, harbe girmemek ve 
kendi elile hayahna son vermekle, 
Alman ananesine uygun olmıyan bir 
hattı hareket takip etmiştir. Anlaşı. 
lan Graf Von Spee, hasmına elden 
geldiği kadar zarar vermeğe lüzum 
görmiyerek, yalnız geminin hasım e
line düşmesi ihtimalini düşünmüş 

ve bu ihtimali külliyen bertuaf et. 
mek için gemiyi batırmayı göze al. 
rmştır. Silahsız ticaret gemilerine 
karşı türlü türlü kahramanlıkları 

gösterdikten soı.rıra, ilk muharebeden 
sonra bu feci akıbeti göze almak, 
şerefli bir hareket sayılmasa gerek. 
Ur. Fakat bu telakkiyi eskimiş say. 

ı mak ve bu hareketi şerefli bir hare
ket olarak ileri sürmek te imkan da
hili~dedir. Ona da biz karışmayız. 

. Almanlar, bu bahis Uzerinde işlerine 

1geJdiğl gibi dilşiinmek hakkını hatz. 
dirler. '\ 

'• 

matörleri, makara, manifatura, yu. 
murta tüccarlarını, makine, lastik, o. 
tomobil ithalat tüccarJannı ve Ame. 
rikadan ithalat yapan firmaların 
mümessillerini, Yunan Ticaret Ata. 
şesini kabul ederek kendilerile gö. 
rüşmüştür. 

Nazmi Topçuoğlu, geç vakit gaze
tecileri kabul ederek şu beyanatta 
bulunmuştur: 
"- Her gün gazetelerde haklı o

larak şikayet mevzuu edilen ihtikar 
meselesi var. Bu defa buraya geli
şim, bilhassa ihtikarı karşılayacak 

tedbirleri tetkik içindir. Pahalılığı 
doğuran sebepleri iyice tetkik etme
den alınacak kararın realiteye teta
buk etmiyeceği gayet tabiidir. Bu şe
kildeki kararlar mahzurlu olduğun
dan bugünümü alakadarlarl:ı konuş.. 
mıya tahsis ettim. Yann öğleden son
ra saat üçte Ticaret odasında mani. 
faturacılar, dericiler, Kunduracılar 

Esnafı Birliği ile makaracılan top
layıp konuşacağız. Çarşamba günü 
de spekülasyon mevzuu olan diğer 
eşyalann al!kadarlarlle müzakere e
deceğiz. Bugün bunlardan maada 
Amerikadan ithalat yapan ticaretha
nelerle bir konuşma yaptık. Müzake
remize yarm ve çarşamba günü de. 
vam edilecektir. 

Kahve üzerinde aldığımız müsbet 
karan Ziraat Bankasından matbua
ta tebliğ edeceğiz. 5 bin çuval Mar
silyadan, 15 bin çuval Rio de Janey. 
ro'dan kahve gelmektedir. Kahve şir

keti kendi hesabına .ayrıca 15 bin çu. 
val getirtmektedir. Kahve bedelleri 
enterşanjabl takasla ödenecektir. t
lclncikinunda yüklenmek üzere yu
karda.ki miktarlardan maada aynca 
15 bin çuval almak üzere yarından 
itibaren Ziraat Bankası ister kahve 
taciri olsun, ister spekülatör olsun 
herkese ikincild.nunun 15 ine kadar 
teslim edilmek üzere alivre kahve 
satışına başlıyacaktır. Diğer eşya ü
zerinde aldığımız tedbirler d~ bunun 
gibi olacaktır. 

Ne kadar spekülatör çıkarsa oka
dar mal çıkarıp satacağız. Siyasetimi
zin temeli, piyasanın muhtaç olduğu 
malı mebzulen temin etmektir. 

Ziraat Bankası tarafından ikinci • 
kanunun yedisinden itibaren tstan
bul, İzmir ve Mersinde gümrüklen. 

Londra, 18 {Hususi) - Finlanda
dan gelen en son haberll;)re göre, ~ n 
şiddetli muharebeler, Kareli'de vu
ku bulmaktadır. Fin kay.:Jaklarından 
gt'len haberler, Rusların burada şid. 
detli mağlubiyetlere uğradıkJarmı 

ve 30 tanklarının tahrip olunduğunu 
bildiriyorlar. Sovyetl~r diğer saha. 
tarda ilerlediklerini söyledikleri hal. 
de bu cepheden bahsetınemekle F'm
lerin verdikleri haberleri teyit etli. 
yorlar. Mannerheim hattı kuvvetini 
muhafaza etmekle beraber Finler bu 
hattı yeniden tahkim etmektedirler. 

Sovyetlerin burada, bilhassa faik 
makine ve faik askeri kuvvetlerle 
Mannerheim hattını zorlamak ve yar 
mak için ellerinden geleni yapacak. 
lan anlaşılıyor. Fakat şimdiye ka. 
dar yaptıkları bütün taarruzlar mu
vaffakıyetle bertaraf edilmiştir. 

Diğer Cephelerdeki Harekat 
Sovyetler Ladoganın şimalinde SO 

mil ilerlediklerini bildiriyorlarsa da 
Botnia körfezine ilerlemeyi istihdaf 
eden hareketleri durdurulmuştur. 

Bu suretle Finlandanın daracık beli 
sayılan sahada da kati bir muvaffa. 
kıyet kazanılamamıştır. Şimalde de 
şiddetli muharebeler devam ediyor. 
Finler tarafından bildirildiğine göre, 
harbin başlangıcındanberi Ruslarm 
tahrip edilen veya zaptolunan tank. 
larınm sayısı 176 ya varmıştır. 

Uzak şimalde vuku bulan askeri 

miş olarak gümrük anbarında teslim 
şartile kilosu yüz on kuruştan her is
teyene kahve verilecektir. Trabzon. 
da ise 112 kuruşa kahve verilecek
tir. Bundan maada gelmekte olan bü. 
yük parti malın vün1dunda teslim 
edilmek üzere kilosu 105 kuruşa kah 
v.e satılacaktır. Bu kahvelerin.J:>edeli, 
nısfı peşin, nısfı da malın teslimin
de alınacaktır.,, 

T ücearlara kolaylık gösterilecek 
Diğer taraltan haber aldığımıza 

göre, serbest dövizle iş yapan mem
lekE' ~ lerden ithalat ve ihracat mua
melelerinin arttırılmasr için tüccar. 
!ara kolaylık gösterilmesı kararlaş

m1ştır. 

İsveçte gazetelerin başlıkları "Fin. 
landanın davası bizim davamızdır .• 
gibi yazılarla doludur. İki bin kişi. 
lik bir gönüllü kafilesi Finlandaya 
gitmiye hazırlanmıştır. Finlandaya 
yapılacak askeri yardım hareketi mü 
temadiyen .genişlemektedir. Hükiıme 
tin takip ettiği kati bitaraflık siya. 
seti aleyhindeki cereyan, şimal mem
leketlerinin hürriyeti parolası altın
da kuvvet bulunmaktadır. 

Leningratta Heyecan Varmıf 
Estonyadan Stokholme gelen ve İs

veç gazeteleri tarafından neşredilen 
malumata göre, Leningratta büyük 
bir heyecan hüküm sürmekte oldu
ğu söylenmektedir. 

Halk, matbuatın sükutuna r:ığmen 
Finlandadaki muvaffaktyetsizliği id

Ei~~~~~~~~~~~=-..3.J~ rak etmektedir. Sovyei c~phesinde 
Haritada Rus ve Fin kıtalarının Il"aneviyat da çok sarsılmıştır. Bir 

mütekabil taarruz istikametleri c.ok Finlanda tayyareleri, Rus safla. 
görülmektedir. rına beyannameler atuak, Kızılor-

•du askerlerini, silahlarını, rejimi de. 
harekata da":. verilen haberlere göre virmek, Gepcu zincirlerini kırmak, 
Ruslar son gunlerde efrat ve malze. harbe nihayet vermek ve Hus gene
me bakımından mühim miktarda tak rallerini cezalandırmaıt için kullan. 
viyeler aldıktan sonra tekrar taarru- mıya davet etmiştir. 
za geçmişlerdir. Düşmanın adetçe üs ~inlandadaki muvaffakıyetsizliğin, 
tünlüğü karşısında Finlandalılar kü. Sovyet hükumetine, cepheye hakika
çük Salmijaervi şehrini terkctmiş- ten talimli 200 bin asker göndermek 
ler ve şehrin cenubunda müdafaa fikrini verdiği söyleniyor. Zira, Rus 
mevzilerine çekilmişlerdir. Finlan- esirleri, üç aydan fazla talim görme. 
dalılar, Sovyetlerin uzak şimal mın. diklerini söylüyorlar. Gepcu, Finlan
takasında ilerlemesinden endişe duy. da muvaffakıyetsizliğınin, bir ihanet 
mamakta ve takviye kuvvet!eri saye. veya sabotaj neticesi olup olmadığını 
sinde bu ileri hareketini durdurmak tetkik edecektir. 
ümidini beslemektedirler. Buna mu
kabil, bu taarruz hareketi İsveçli. 

lerle Norveçlileri endişeye düşürmek 
tedir. İsveç ve Norveç, Rus kıtaları
nm hudut istikametinde ilerlemele. 
rine karşı hududun bazı noktalarcnı 
son günlerde takviye efradi!e kuv
vetlendirmişlerdir. 

İsveç ajansının Fin hududundaki 
muhabirine göre. Sovyetler Norveç 
sahilleri boyunca Fin arazisinin mü. 
him bir kısmını işgal etmişlerdir. 

Ancak bu harekat Sovyetlere pek pa
halıya mal olmuş, mühim telefat ver. 
mişler, fakat derhal yerlerine taze 
kuvvetler ikame ederek adetçe üs
tünlüğü muhafaza etmişlerdir. 

Son Rus resmi tebliği şudur: 
17 kanunuevvelde, Murmansk is. 

ti.kametinde Sovyet kıtaları Petsa. 
monun cenubundaki yolu takip ede. 
rek 75 inci kilometreye varmışlardır. 
Ukhta istikametinde kursu mevkiini 
işgal eden Sovyet kıtaatı hudutta!l i
tibaren 132 kilometrelik mesafeye 
varmışlardır. Diğer istikametlerde 
yalnız istikşaf faaliyeti ve bazı nok. 
ta.1arda da topçu ateşi olmuştur. 

• 
Stokholmde çıkan Aftan Bladt ga. 

zetesinin Finlandadaki muhabirine 
beyanatta bulunan bir Rus esirinin 
bildirdiğine göre Sovyetler on bir 
sınıfı silah altına almışlardır. 

Hiçbirimizin dediğimiz çıkmadı. 

Kumandanına kadar gemjden çıktık. 
tan sonra Alman zırhlısı herhava ol
du. Anlaşılan hesaplı yapılmış bir 
cehennem makinesi ceplrnneliği. ateş. 
ledi ve gemi bath. Doğnısu Alman 
gemisi için parlak bir akıbet değil. 
dir. 

Almanlann iddialan gibi gemi iyi 
bir halde idiyse bu kadar mükemmel 
silahlan ile faik kuV\·etler kıırşısmda 
harpten kaçması hiç de beklenir bir 
hareket olmadı. 

Ben bile şahsan, l!emi kumandam. 
nın mutlaka gernisJle beraber bata. 
cağını ileri sürmüş, hattô kazaya uğ. 
ramış yolcu gemilerinde bile anane 
olan bu deniz kahrarnanh~ının böyle 
iddialı bir harp gemisinde muhakkak 
tekrarlanacağını iddia ctmi~tim. Hiis 
nü zan oldu~u, gelen haberlerden 
anlaşıldı. Berlinle yapılan muhabe. 
relerden sonra geminin teslim olma. 
ması tekarrür etmiş ve bütün mü
rettebat gemiyi tahliye ettikten son. 
ra batırmışlar. 

"Teslim olmaktansa batmak,, rem. 
zini şiar edindiği bu hareketlerile 
anlaşılan Almanya ac.aba rejimi de 
teslim etmek istemediği zaman böy. 
le mi kurtaracaktır? 

Bu hadise şunu isbat etti: Alınan 
radyolarının bu harbi bir Alman 
galebesi olarak göstermeleri yiizde 
yüz bir palavra imiş. Çiinkü dünya. 
nın hiçbir yerinde galip gemi kendi 
kendini uçurmaz. 

Bununla Almanyanm bir cep kru
vazörü değil, bir de propaganda kre
disi batmış bulunuyor. İkinci tekne 
birinciden çok daha kuvvetli ve kıy. 
metli idi. 

Sovyetlerin 
Karadenizdeki 
Manevraları 

Nedee itibarile Almanyanın bu 
eep kru~azörilnü kaybetmekle, do. 
'Danmasmm beşte birini kaybettiği 

1 anlaşrlıyor ki, bunun ehemmiyeti a
şlkhdır. Bu münasebetle kayda de
.. er bir hldise, Uruguay hükfünetiiıin 

HADİSELERİN İÇYOZU 

Moskova, 18 (A.A.) - (Havas) 
Sovyetlerin geçendeKaradenizde yap 
tıklan deniz manevralarına torpito
lar, denizaltılar, mayin gemileri ve 
tayyareler iştirak etmiştir. 

---------ı Manevralann başlıca mevzuunu 
denizaltılara karşı mücadele teşkil 

etmi§ olduğu zannediliyor . 

ürilst hattı hareketidir. Uruguny 
lıüktimeti, beynelmilel hukuk aJı. 

im -ve teamülü dairesinde hareket 
etmi~ ve siyasi tazyiklere, siyasi mii
dahalelere ehemmiyet vermiyerek, 

akkaniyet dairesinde hareket et. 
·ş, beynelmilel hukuk ve ahkam 

tve teamül dairesinde hareket ede. 
lrek, bütiin dünyanın takdirini ka. 
%anmıştır. Gel'çi Alınan hiik(ımeti, 

Uruguay hükumetini şiddetle protes. 
to ederek, onun cep zırhlısını tamire 
kafi bir müddet vermediğini iddia 
etmiştir. Fakat bu iddianın kendini 
daha tarafgirane bir muameleye ıa • 
yık görmeğe istinat ettiği anlaşılıyor. 

Hulasa, bu yeni harbin ilk hakiki 
deniz harbini görmcğc imkan bul. 
muş sayılırız. 

Belediye İle Vilayetin 

Ayrılacağı Doğru Değil 

Ankara, 18 (A.A.) - 17 tarihli 
Son Posta ve Yeni Sabah gazetele. 
rinde İstanbul teşkilat kanununun 
değiştirileceğine ve belediye ile vi. 
layetin tefrik edileceğine dair olan 
haberlerin asılsız olduğunu beyana 
Anadolu Ajansı m,ezundur. 

• 

• 

• 

'A'merika hükumeti müttefiklere daha fazla yar. 
dun edebilmek ve daha fazla sevkiyat yapabil
mek için Portekiz hükômtinJen limanlarından 
birinin ıerbe6tçe kullanılabilmeıini istemi,, Por• 
tekiz hükumeti Jıe buna muvafakat etmiştir. A
merika ıevkiyatını bu bitaral limana yapacak ve 
müttefikler kendilerine ait efyayı bu limandan 
alacaklardır. 

* Macaristanda yapılan belediye intihabatında nazi 
namzetleri yine kaybetmişlerdir. Halbuki Almanya bu 
defaki intihabı kazanmak icin mühim miktardn nımı 

sarf etmiştir. 

İntihabat esnasında Italya da faaliyet sarfetmiş, ve t .. 
talyan Sefiri ictimadan lçtimaa kosmustur. 

* Hitlerin Yılbaşında yeni bir hamle yapacağı bil-
diriliyor. Baltık denizinin Garp ıahillerine mü· 
him miktarda asker tahşit edümektedir. Bu asker· 
ler daha ziyade Bremen ve diğer limanlara gön· 
derilmektedir. Bu aıkerlerin l.Juıntli.nav der> 
Jetlerine kar,a bir hücum için kullanılacağı zan
neJümektedir. Bülıa.ua lweç' e karfı a.skeri lu:ne
kata girifilmeai mulıakltak aJtletlilmektedir. Al· 
m411~, en mühim mıukn cevheri ihtiyacını lıveç
ten temin ettiği ve yeni tqekkül eden lııJeç kabi
neııini beğenmediği için, lıveç'i iı6ale teşebbüs 
edeceği tahmin olunuyor. 

' Sovyet • Fin harbinde Almanya l\.loskovaya yardım 

etmektedir. Bu yardımı iki şekilde yapıyor: Biri, bita. 
rafların Almanya tarikile Ftnlere yardım etmelerine 
mani olmak; diğeri bitaraf devletleri Finlere yardım. 
dan içtinap etmeğe mecbur veya ikna etmek. Skandi
nav devletleri Bedinin tazyikile evvelce Fiıılere yap. 
mayı vaadettikleri yardımdan vaz geçmeğe mecbur ol. 
muşlardır. İtalya da, Almanyanın tavsiyesi üzerine 
Finlandaya tayyare ve harp malzemesi göndermekten 
vaz ıeçnıiştir. 

* 
A.lmanyada, ablokanın tesiri başlamış, ve harbi 
bir seneye kadar mutlaka bitirmek lazım geldiği 
kanaati hani olmuştur. Bazılarına göre ilkbahar 
veya Yaza kati bir muharebe ile harbin bileceği, 
bazılan da bir ıulh müzakereıine imkan hasıl 

olacağını tahmin etmektedirler. Almanya bütün 
iktısadi ihtiyatlannı kullanmıya başlamıştır. Ve 
bütün heıaplar harbin bir sene sonra biteceği ümi
dine iıtinat ettirilmP.ktedir. 

* İngilterede harbin bidayetinde silah altına alınan ef. 
rattan mühim bir kısmı talim devresini bitirmişlerdir. 
İkinci parti olarak yakında Fransaya yeniden İngiüı: 
askerleri sevkedllecektir. 

Britanya hava kuvvetlerine pilot yetiştirmek üzere 
Kanndada yaptlan hazırlıklar ilerlemiş ve hemen bii. 
tün dominyonlar bu hususta Kanada ile işbirlitini 

arttttmışlardır. Ottava'da bu maksatla tesis edilen 
mekteplerde antrenmanlara başlanmıştn. 

1-----------------------------------------------------------------------------·-------------------:-~~~~---

Almanlar Yine 
Kesif 

..;# 
Taarruzunda 

Bulundular 
Londra, 18 (Hususi) - Garp cep

hesinde Almanlar ufak bir taarruz 
hareketinde bulunmuşlar ve mütead
dit keşif kolları da çıkarmışlarsa da, 
bu teşebbüsler de diğerleri gibi Fran 
sızların kuvvetli müdafaası karşısın

da akim kalmıştır. Umumi intiba, 
Almanların sık sık yaptıklan bu ha
reketin efrat ve zabitanı talim ettir
mek gayesine matuf olduğu merke-
zindedir. ' 

Birkaç Alman tayyaresi de Fran
sanın Şimal ve Şimali Garbi istika
metlerinde neticesiz uçuşlar yapmış
lardır. 

Buraya gelen haberlere göre. Al
manyada benzin fıkdanı son günler. 
de daha ziyade hissedilmeğe başlan. 
mıştır. Berlin hükt'.l.meti, uzak mesa
felere otomobil ile nakliyat icrasını 
yasak etmiştir. 

Birkaç gün evvel Fransaya gelmiş 
olan İngiliz Başvekili Chamberlain 
bu3fuı Lorraine cephesindeki İngiliz 
mın tak asını teftiş etmiştir. 
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GÜNÜN MESELELERİ 

ıHarp Dışında 
!Fakat •• 

Falih RJkı :.\TAY 

H arp dışındayız. Dileğimiz niha. 
yete kadar böyle kalmak, Tür. 

!Jdyeyi millt müdafaa kuvvetlerini 
lkOIIamnıya mecbur ede<'ek ihtilatlar 
relmamaktır. Fakat vazife dışında de. 
jiliz: Dolu Akdeniz ve Yakın Şark. 
~ta sulh nöbeti bekliyoruz. Bir nöbet. 
(~in bütün dikkati ve uyanıklığı, 
~bilhassa mesullyet sahibi hiçbir va. 
ıtandaşm üstünden bir an bile eksik 
ı olmamalıdır. 

Yabancı propaganda, İstanbulun 
tatb .suyunda girdap gibi dönüyor: 
Her Pn. yeni şayialar, yeni rivayet.. 
ler vatandaşm huzur hissini bozrnı. 
ya (alışıyor. Çünkü Türk seddi aşıl. 
madıkça, Yakın Şark alemine kar. 
gatalık salmak imkansızdır. Hudut. 
lanmızm ötesinde bulunanlar, biz. 

•den dolayı rahattırlar. 
Bizim sulh ve milll hürriyetler 

hakkındaki prensiplerimiz malCim. 
dm: Harbin bu prensiplere uygun 
bir emniyet nizamı ve teminatı ile 
bitecek olmasında hayati menfaati-

' 

miz vardll'. Beynelmilel hukuk 
kaidelerini tanımıyanlarla mücadele 

ı eden hegemonya ve tecavüz rejimi. 
t nin devam etmesini istem iyen mil. 
t !etlerle ayni fikir ve ayni emeldeyiz. 
ı Bu maksat birliği, bir bitaraflar te. 

ı sanfidü vücude getirmiştir. Eğer mil. 
U emniyetler, beynelmilel inançlar 

ı eDıa:tından mahrum kalacak olursa, 
Avrupada istiklal tehlikesi hissetmi. 
yecek hiçbir bitaraf yoktur. Herke. 
•in arzusu, muharip Almanyayı sulh 
pyelerinde müttefiklerle birleşmiş 

l l'Örmektir. 
Acaba yeni cepheler açarak, kar. 

gaşalığı genişletmekten fayda uman 
cereyan muvaffak olacak mıdır? 
Bilmiyoruz. Ancak bu cereyan dur. 
bUldıkça, Avrupamn hi~bir nokta. 
sında vaziyet istikrarından bahse. 
dilemez. Bütün harp dı~ındakiler, 
11ade askerlik bakımından değil, 

maneviyatça tertipli ve hazır bu. 
lunmak mecburiyetindedirler. Bö;v. 
le bir tesanüt ve karar halidir ki, 

1 herhangi tecavüz siyasetinin, yeni 

1 
yeni maceralar aramak cesaretini 
kırabilir. 

Telkine kulak tıkamak ve ht-le 
'tahrike kapılmamak, yani oynanıl. 
mrya müsaade etmemek ilk tedbiri. 
miz o]mahdır. Türk gazeteleri son 
zamanlarda bu tecrübeyi muvaffa. 

l Jı::ıyetle ge(irdiler. Türk • İngi1iz • 
Fraımz ittüakının, Türkiyeyi iktı!lıa. 
c1t felakete doğru götürdüğü hak. 
landaki ustaca neşriyat ve şayialar, 
yahut, Türk matbuatına yeni bir mii. 
eadele ~phesi vermek istiven tah. 

ı rilder gazetecilel'imizin ·zeka ve 
uyanıklığı ile akim bırakılmıştır. 
Bilakis bu gayretler, sahiplerine, 
Türkiyenin eski Şarktan hakikaten 
ne kadar uzaklaşmış olduğunu ispa
ta yaradı. 

Devletrn siyaset ve ordıtsuna iti
m.at, hakim vasfımız kalnrak. her 
birimiz, tıpkı seferberler gibi nöbet 
,,.e hizmet başında bulun:ıhm. Haro 
~dışrnda isek te, vazife dı~mdn ol. 
fmadığımızı unutmıyalım. Bu harbin 
hiç olmazsa varacağı sulhiin mahL 
yeti ile, alakadu etmedii?'i hiçbir 
memleket yoktur. Bizim alakamınn 
~fistesna hususiyeti fse, hiç söz gö. 
fürmez. 

Maarif Vekili Tetkik 
Seyahatine Çıktı 

Ankara 18 (TAN Muhabirinden)
Maarif Vekili, refakatinde talim ve 
terbiye azasından İsmail Hakkı Ton
guç ve hususi kalem müdürü olduğu 
halde bu sabah 9.50 trenile Diyarba. 
kıra hareket etmiştir. 

Vekilin on gün sürecek olan bu 
tetkik seyahati esnasında Hataya da 
uih;ım;ı lan muhtemeldir. 

Salih Kılıcın Muhakemesi 
Geri Kaldı 

İzmit, 18 (TAN Muhabirinden) -
Dolmabahçede vukua gelen izdiham 
hadisesinin muhakemesine devam e. 
dildi. Şahitlerin istinabe suretile 
alınmasına karar verilen ifadeleri 
:henüz tamamile gelmediğinden mu. 
hakeme bu ayın 27 sine bırakıldı. 

~&~ .. ----===~----!!!1!!91--~~--====~~=== 

Roma Hususi Muhabirimiz, aşağKla okacağımz mekhı -İ>mıtia, ftalyan siyasetinin yeni istikameti üzerinde 

si~tin inkişaf seyrini ve hedeflerini anlatıyor: dunıyor ve bilhassa İtalyanın Balkanlarda takip ettiği . . 
... 

•ı talyan siya.si mahfilleri, 
bir hafta, on gündür, te

lif derecesinde bir üzüntü için
dedirler. Bu üzüntü yersiz de
ğildi:r: Almanya, Mosıkova an
l~uınm daha ilk neticeleri 
kartısmda düttüğü pasif bek
leme vaziyetinden sıyrılıp ak
tif hareketlere gİrİfmiftİr. Al
man propaganda cihazları, 

Moskovadan ziyade Rumen ve 
Tüıik umumi efkan üzerinde 
tesir yapabileceklerine inana
raık, bütün kuvvetleııi ile bu iki 
memlekette Rus dütma.nlığmı 
tahrik edecek bir faaliyete ko
yulm~. 

Maksat meydandadır: Sovyet 
Rusya Baltık denizine artık hakim 
olmuştur; Almanlar, ana siyaset. 
!erinden birinin hedefi üzerinde e
mellerinin mezar taşlarını kendi 
elleri ile dikmişlerdir. Polonyada
ki Rus işgali, Macaristan ve Ro. 
manya gibi iki zahire ambarına 

doğru bir Alman akını yollanın 
kapamıştır. Bugünkü vaziyeti ile 
Rusya, Almanyanın 1937 martın
danberi İtalyan dostluğuna oyna. 
dığı oyunu Almanyaya oynamak
tadır. Nasıl o zaman İtalyanlar Al-

man emri vakileri karşısında ses 
çıkaramamışlarsa, Almanlar da bu 
gün Rus emri vakilel."ini sadece tas. 
vip etmiye mecburdurlar. Ancak, 
Rus - Alınan oyun1mda, Alman_ 
İtalyan oyunundan farklı bir no~ta 
var: Avusturyayı işgal ederek 80 
milyonluk bir ağırlıkla İtalyanla
nn sa€ omuzuna basan Almanya 
teplikelerle çevrili bir memleket
ti. Bugünden yarına doğuverecek 
hadiseler, İtalyayı bu korkunç du. 
rumdan kurtarabilirdi. Halbuki, 

Rusya, bugün her zamankinden 
daha çok gayri kabili hücum bir 
memlekettir. Almanya, korkunç 
bir muharebenin içindedir; Tür ki. 

yenin, Sovyet Rusya ile olan eski 
dostluğu berdevamdır. Japonya, 
Rusyanın düşmanlığındansa dost. 
luğunu tercih etmiştfr. Sovyet Rus
yanın bu üç kontakt noktasın. 

da sükun hüküm sürdükçe Rusya, 
Almanya için, İngiltere kadar, 
Fransa kadar tehlikelidir. 

o o 

Roma Muhabirimiz Yazıqor 

Kont Cian:J son Berlin ıeyahatinde Ribbentropla beraber .• 

gözü olan bir Rusyadan bahsetme. 
leri, Balkanlarda, Türkiyedc, İ. 

randa binlerce kişiye her gün bin
lerle basılı Alman mektuplarının 

gelişi, bütün bu propaganda, bn 
memleketlerde Rusyaya karşı em-

niyetsizlik uyandırmak erkan har
biyeleri "teyakkuz,, a sevkederek 

nihayet tahrik edici vaziyetler ih. 
das etmek içindir. 

Alman propagandaıınm bu 
dalgaları İtalyayı da ıarmıttır. 
Almanya, İtalyayı, Rusyanm 
Balkanlara akışı, Boğazları e-

le geçirişi felaketi ile ürküt
mektedir. Burada, umumi ef
kar, Balkanlara indiği takdir
de komünizmin Adriyatik Do
ğu kıyılannda da durmıyaca

ğma inanmıt bulunuyor. Son-

ra, Akdeniz in Doğu ha vza.aın
da yerletecek yabancı bir kuv
vetin, bugünkü Akdeniz mu
vazenesini, İtalyanın en küçük 
mikyastaki ekonomik yayılma
sı için bile imkansızlıklar ya
ratacak tekilde bozacağı ka-

~ 

LOKMAN HEKiMİN .ÖGÜ .TLERt ·.·· 

AGRILARA MASAJ 
Sellülit hastalığmı ilk haber ve

renler, masaj mütehassısları olma
sı da gösterir ki, onun tedavisi için 
en iyi usul, masaj yapmaktır. Va. 
kıa İsveçli masaj miitehassısları 
bu hastalığı haber verdiklerinden. 
beri ona karşı elektrik cereyanla
rı, güneŞ ışlklan, kısa dalgalor bi. 
le kullanmışsa da bunlardan hiç
biri masaj kadar iyi tesir göstere
memişlerdir. 

Böyle okşar gibi hafif masajın he. 
men her türlü sancıya iyi geldiği. 
ni hatırda tutmalısınız. 

İki dakika sonra, ağrı~'an yerin 
derisinin üzerine iki el birbirine 
yakın olarak konulur ve iki elin 
baş parmaklariyle öteki dört par. 
makları arasında deri - biraz ~ u
karıya kaldırılarak - hamur yo. 
ğurur gibi yoğurulur. İki eli bir
den yormamak üzere, bunu bir el. 
le ve öbiir eli değiştirerek yapmak 
ta miimkündür. 

Bu yoğurmak işi de beş dakika 
sürer ve kalınlaşmış. scrtle!;ıni~ 
deriyi yumuşatır. 

naati sarsılmaz bir haldedir. 

bir müdahalesi, harbin Balkanlara 
dolayısile Akdenize inmesine ~e

bep olacaktır. Halbuki İtalya, bu. 
günkü vaziyetten istifad~ ediyor. 
Muharebe başlamadan önce, hatta 
meşru olmryan yolhrdan döviz te. 
darikine mecbur bir hale düşmüş 
bir maliye ve bir ekonomi ile kıv
ranan İtalya. harp içinde, non belli
gerante "gayri muhariplik., inden 
gerçek faydalanıyor. Faşizmi ve 

politikasını şimdiye kadar hiç be
ğenmemiş, niceleri, Mussolininin 
İtalyayı harpten uzak tutan bu ~on 
politikasına karşı ilk defa içlerin. 
de bir takdir duygusu duymuşlar. 
dır. 

Müstemlekeci bir İtalya ya. 
ratabilmek için türlü ma

ceralara koyulan. fakat doğu Ak
den izinde daima dost kalmak za. 
ruretini duymuş olan İtalya, bu. 
gün. işte bu sebeplerle, Türkiye i. 
le İtalya arasında samimi olarak 
bir menfaat birli~i var olduğuna 
kanidir; Roma mahfilleri hu kana
ati sevinerek izhar etmektedirler. 

Nasyonal Faşist Partisinin bü
yük konseyinde alınan kararlar u
mumi efkarı teskin etmiye yara. 
mıştır. 

"Balkanlara herhangi miidahale 
İtalyayı alakasına bırakamaz." 

Bu karar, Balkanlarda İtalyan 
nüfuzunun bir rakibe karşı duy
duğu reaksiyon diye telakki edil
memelidir. İtalya. Balkanlarda nü
fuz sahibi olmayı düşünmenin s1. 
rası olmadığ1nı, bazı İstanbul ga. 
zetelerinin başmuharrirlerinden 

daha iyi bilmektedir. İtalyantn ka
rarı tedafüidir. Bu kararda Rus
ya kadar Almanya da göz önünde 
tutulmuştur. 

Bir yandan da Alman - İ
talyan dostluğu Yatıyor: Bu 
dostluk, bir kocaman ve fırtı-

nalı denizin uzak ve ıssız ada
crklarında, gemi enkazı üze
r:nde küçücük cankurtaran 
bayrakları gibi dalgalanıyor. 

Bugünlerde Romaya gelen Al
man iş Birliği Başkanı Doktor 
Ley'in Romada hükumet ve 
parti büyükler;ni ziyareti vesi
lesi ile gazetelerde basılan 

kronoloj=k malumat bu dostlu
ğun delilleri sayılabilir. 

Milli Terbiye Nazırı Bottdi'nin 
son Sofya seyahati siyasi mahfil
lerde memnunluk uyandırmıştır. 

Bottai'nin ziyaretini kültürel mak. 
satlara atfettirmek için her şey ya
pilmış olmakla beraber, öteki be
riki, bu kültürel tem~stan Bulgar. 
yanın komünist kiiltiir~ el uuıtma
ması çareleri bulunduğunu öğren
miş olmakla övünüyor. 

Zararın 

Sonra, Almanya, Polonyaya 
taarruza kalkarken Fran

sızlarla İngilizlerin harbe girişme 
ihtimallerini hesaplamada yanıl
dığı gibi Rusyanın, ne için mütte
fiklerle anlaşamadığıru. bir Avru. 
pa harbinden Rusların ne bckliyE. 

bileceklerini kestirmekte de yanıl
mıştır. Bugün, harbin dördüncü a
yının içinde, takındığı ·;eziyetten 

ve giriştiği hareketlerden, Rusya
nın. bütün bekliyebileccklerini, u. 
zun sürecek, 80 milyonluk Alman. 
yayı açlık ıstırabı içinde zebun e. 
decek bir mukavemet muharebe. 
sinden beklediği anlaşılmış bu
lunuyor. 

Masaj için de en iyisi, şiiphesiz, 
hastalığı hekim teşhis ettikten son. 
ra, masaj mütehassısı bulup, ona 
yaptırtmaktır. Ancak masaj miite. 
hassıst bulmak her yerde kolay 
bir şey olmadıktan başka, selliilit 
sancıları geceleyin şiddetlerini art
tırdığı vakit, insanın masaj ınüte. 
hassısı değil, en yakın hekimi bile 
beklemeğe tahammiilii kalmaz . O
nun için genç kızların bu ~elJülit 
hastalığına karşı masajı (;ğreniver
meleri daha pratik olur. Anne ola. 
cak bir kadına masaj yapmasını 
bilmek daima faydalıdır. Şu kadar 
ki, hastalığa tutulanın kendisi, vü
cudünün her tarafına masajı ken. 
dine yapamaz. O halde biiyiicek 
kız kardeşine, annesine de öğret
mesi lüzumht olur. 

Daha sonra sıra, derinin altın
daki katıhkları kırmıya gelir. Bu. 
nun için de, o kıtırdıyan katılıklar 
baş parmakla dört parmağın ara. 
sına gelebiliyorlarsa, öylece l.utu. 
larak sıkıştırılır, gclemiyorhırsa , 
elin bilek tarafında kabal'ık adale. 
leriyle, yahut baş parmakla katı. 
hk.lar üzerine sıkıca b:ıs tırıhr ,.e 
onlar kıbrdadıkça, kırılır. Bu da 
beş dakika sürer... En sonunda 
tekrar iki dakika ok~ar gibi masaj 
insana büyük bir rahatlık verir. 

Çocuk Bilmecemizde Kazananlar 
İtte onun için, Almanya, 

Ruayadan iıtepen ve umulan 
bütün yardımların esirgendiği 
ni de öğrendikten sonra, bu 
gayrikabili hücum gizli düf
manı, sarsmanın çarelerini a
ramıya koyulmuttur. İngiltere 
ile Fransa, Sovyet Rusyanın, 
fU en son Finlanda iş.inde de 
ona karşı bir vaziyet almadık
larına göre, gediği başka yer
lerde açmak, Rusyayı harbe 
sürmek ve neticede batgöste
receği muhakkak olan umumi 
karıfrklıktan istifade etmekten 
batka çare yoktur. 

Alman gazetelerinin, bir düzüye 
Balkanlarda, BOğa.zlarda, !randa 

Masajı herkes tam usuliinde ya. 
pamazsa da, sancılar şiddetlenin
ce, acemi ellerin bile faydası olur. 
Masaj yapacak elleri sabunla iyi. 
ce temizledikten sonra, vazelin ya 
ğı sürmek lazım olduğunu elbette 
bilirsiniz. Ondan bulunmazsa_, zey. 
tinyağı da işi görür. Vazelini, ya. 
but zeytinyağını masaj yapılacak 
yere siirmek te mümkündiir. Deri. 
nin altında kıtır kıtır ses çıkaran 
katılıklar biiyiik olursa, hiçbir şey 
sürmeğe, hatta gömleği çıkarmıya 
bile lüzum kalmaz. 

Masaja başlanıldığı vakit, ilkin 
iki dakika kadar yalnız okşar gibi 
hafif masaj, sancıları pek hafifle. 
tir. Fakat masaj yapı.-n elin hare
keti daima kara kan damarları. 
nm istikametinde olmalıdll'. Onla
l'ln istikameti de, nerede olsalar, 
kalbe dohu. oldui?unu bilirsiniz ..• 

Yalnız bir defa, on dört dakika 
masajl~ tabii, iş bitmez. Sonradan 
ağrı şiddetlenmese hile. her gün 
tekrar etmek lazımdır: O katılık
lar büsbütün kayboluncaya ka. 
dar ... Çoğunda, yedi sekiz hafta. 
da kaybolurlar. Tekrar peyda o. 
lurlarsa, hiç merak etmeden, ye. 
niden işe başlamak lazımdır. Altı 
ay, bir sene masaj lazım olsa bi]e, 
umudu kesmemeli, masaja devam 
etmelidir. Mutlaka geçecektir ve 
geçirmek lazımdır. 

Vücudiin bircok taraflınında 
insan bu masajı kendi kendine ya. 
pabilir, kendi kendine masaj yap. 
mak miimkün olam1yan yerler i. 
çin de, annenizin. kız kardeşleri. 
nizin, aklı başında ve becerikli 
dadımz varsa, onun sevgisi imdada 
yetişir. Fakat, dadınız bacı cinsin. 
den olursa, ne kadar vazelin sür. 
dürsenlz, onun ellerini beyazlata. 
mazsınız .• 

3 KAnunuevvel 1939 tarlhli "Çacuk., 
sayfamızdaki "Bilmece - Bulmaca,, yı do~
ru halledenlerden hediye kazananlann 
listesi: 

DOLMA KURŞUN KALEMi 
KAZANANLAR 

Erenköy kız füesi 4-A da 734 İrfan, 
Haydarpaşa lisesi 2576 Şahabettin Calbur, 
Cajtaloğlu erkek orta okulu Sınıf 1-D de 
159 F. Evliyazade. 
MÜREKKEPLi KALEM KAZANAMLAR: 

Taksim Kazancı Ülker !'Okak Akın a
partımanı Kurtbaş Akıncı, Küçükayaı;o!

ya Kadırga Liman caddesi 162 No.da Az
mi, İstanbul Erkek lisesi 4110 İlhan Cinkök. 

ALBÜM KAZANANLAR 
Beşiktaş Köyiçl Meydan sokak 3 No.da 

Ziya Doğan nezdinde Leman, İstımbul 
Ortaköy Dereboyu 152 No.da Belkız İlken
gin, ıı:::onya Karamanında rırtamektep 3 cil 
sınıf 3 No.lı Samiye Atalayer. 

RESiM MODELi KAZAlllANLAR 
Edime sulh hAkimi kız.ı Ayhan, Antal

ya Gümrük memuru Akif oğlu İlhami Şe
ret Töre, Eskisehil' Kemalpa~a mahallesi 

Yüceler caddesi 23 No.da :vrnrüvvet Orlu. 
SULU BOYA KAZANANLAR 

Niğde Dumlupınar mektebı 307 Yusu1 
oğlu Sermet, Ankara askeri fabrikalar top 
kama kısmmda Osman Karadede kızı Sa
bahat Karadede, Gebze hükıimet t:ıbibi 
oğlu Ertuğrul Salor. 

KALEM BOYASI KAZANANLAR 
Bafra GaıJ ilkmektebi sınıf 5 de 153 

Necla Gilnday, Cağaloğlu yokuşu Acımus
luk sokak 22 No.da Eral Öı:ıcar, Rursa 
Abdülhamit eczanesi H. Cahlt t'ümer. 

PERGEL KAZANANLAR 
Boyacıköy Seyyah sokak No. 5 Sürey

ya Manavoğlu, Feneryolu Yaveral'.\a sokak 
96 No. da Nebil Kotan, Beyazıt So~anağa 
mahallesi Tavşan yokuşu Bolulu Fehml a
partımanı Tekin Gögü:ı. 

KART KAZANANLAR 
Uşak Gazi Kemal ilkmcktebi 5 inci !'!• 

nıf 183 Ayhan Ayan, Ferikoy avukat cad
desi 69 No.dıı kahveci Avnı Al-gür, Göy
nük hükUmet caddesinde Foto Adil Kay
han, Sandıklı Barbaros ilkmekteb! bas· 
mualliml oğlu Ramiz Ergüven, 
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Olacak Bir ' 
Dostluk 

2 Alman·Kruvazörü 
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Yazan: KANDEMiR No. 19 

Çölde Kalmış lzmirli 
Bir Ana Oğul 

(Başı 1 incide) 
sad! ve kültürel bir kayıt koymap 
gayret etti. Bu muahede yeni Türki. 
yeyi milll bir devlet olarak kurduğu 
gibi, Yunanistanı millet olarak bed
baht etmiye yol açmadı. 

"Milletler hür olmalıdır . ., ~arına 
inanmış olan Büyük Şef, Lozanda 
aklın, idrakin, insan kalbinin em
rettiği esasları tahakkuk ettirdi La. 
zan muahedesi bir harbi değil, bir 
tarilıi tasfiye etti. Tarihe diplomasi 
tarihinde yeni bir 1evir açtı. Lozan 
muahedesi beşeri temayülleri ifade 
itibarile kinlere, nefretlere, intikam 
hislerine mani olan tek eserdir, de
nilebilir. 

(Bap 1 incide} 
transatlantiği Bremene tesadüf ede
rek, torpillemiyen tahtelbahir bu
du., Bu tahtelbahir, Almanlann Ok
jWJılU~ çıkan bir tahtelbahirini ba. 
tırdıltıtan' sonra "Laypzig,, adlı Al
man kruvazörünü torpillemiş ve di
ğer bir Alman kruvazörüne de iki 
torpil isabet ettirmiştir. 

"Samon,, tahtelbahiri, bugün üs
süne döndüğü zaman, büyük bir ka
labalık tarafından alkışlanarak istik
bal edilmiş, limandaki bütün gemi
ler tarafından düdükler çalınarak, 
selamlanmıştır. 

toplannm mühim bir kısmı zedelen
miş, mürettebatından 100 kişi mak
tul ve mecruh düşmüştü. }'akat, hep
si de hasımlarını bekliyorlardı. Ve 
Exter. ancak Cumberlan'ın muvasa
latı üzerine yarasını sarmakla mc~

gul oldu.,, 
Mister Churchill, daha sonra İngL 

liz tahtelbahirlerinin son muvaffaki
yetlerinden bahsederek yukarda o. 
kuduğunuz tafsilatı vermiş, Alman. 
yanın bir haftada donanmasının beş
te birini kaybettiğini ve şerefsiz bir 
akıbete uğrayan Graf Spee'yi de ay_ 
nca buna ilave etmek lazım geldi
ğini söylemiştir. 

Ammanda son gece, Emirle yan. 
yana yemek yiyord~k. Yeni harf. 
leri.mizi öğrenemediği için türkçe 
neşriyatı takip edememekten müş.. 
teki olan asi? muhatabıma, gü
lümsiyerek: 

- İşittiğime göre, demiştim, bu
rada eski harflerle basılan türkçe 
risaleler varmış ..• 

Emir çatalını tabağına bırakarak 
başını çevirfil ve manalı bir ba. 
kışla gözlerini bana dikti: 

- Rica ederim beye!endi, bu 
serzenişi neden son geceye sak!a.. 
dınız? 

-İnanmanm dilerfm kl, bir kas. 
tını yok efendim. dedim, SÖ? geli
şi .•. Sizi rencide edeceğimi bilsey
dim söylemezdim. 

Ben de yemeği bırakmı~tım. So!. 
radakiler; oğulları, nazırları, şeyh. 
ler, reisler hepsi herkes • kimi an
ladığı dile kulak vererek, kimi 
türkçe bilmediği için yüzlerimizin 
çizgilerinden mana çıkarmağa ça
lışarak • merak içinde, dikkat ke .. 
silmişlerdi. . 

O anda sandım ki, Emir, babam· 
dır. Ancak bir baba oğluna bu ka. 
dar candan, böyle s'.:lmimi, bu de
rece sıcak ve hassas bakabilirdi. 

- Bir an rencide olmadığımı 
söylersem Allah etmesin yalan söy. 
lemiş olurum. Fakat hakkımda 
beslediğiniz duyguları bildiğim i. 
çindir ki, bu hal geldi geçti. Hatta 
iki haftadır bir tüdu temas ede
mediğimiz bu mevzua dokunmuş 

olmanıza teşekkür bile edebilirim. 
Şimdi sormak isterim beyefendi, 
dost ve kardeş Türkiyeye karşı 
hasmane bir vaziyet takınmıya yel. 
tenen velev bir tek kişinin top
raklarımda barınmasmr, memle. 
ketimde yaşamasını hoş görebilir 
miyim ben? Ve vaziyetimi çok ya. 
kından bilen siz, lU.tfen söyleyiniz, 
benim yerimde olsaydınız ne ya
par, ne yapabilirdiniz'! 

Emiri tamamile anlamıştım. 
-Sizi müteessir etmek istemez

dim, müsaade buyurursanız bu 
bahsi burada kapayalım.. dedim. 

ye kapadık. ı 

Çölde 

/ Bir 

•• 
Kalmış lzmirD 
Ana Oğul 

Emir Abdullah o sıcakta beni 
çölün gübeğindeki Maan.l götür
müştü. 

- Kabahat sizde, diyordu. Ne. 
den kışın gelmediniz? 

Ezeldenberi toprağa bir türlü 
ısınamamış, yarım yamalak iliş. 

miş olan Maanlı bedev;Ier yılda 
ancak bir defa görebildikleri E
mirlerini kilometrelerle uzaklar. 
dan, hecinler, atlar üzerinde tozu 
dumana katarak, ilahiler okuya
rak, dümbelekler çalarak, silahlar 
patlatarak karşılamışlardı. 

Bu müthiş gürültü ve kalabalık 
ortasında güç halle bulabildiği ge. 
çitten kesilen kurbanların kanla. 
rına bulana bulana ilerliyen oto
mobil nihayet ikametimize tahsis 
edilen binanın °önünde durabildi. 

İçeri girer girmez bir hüküm· 
dar misafiri olduğumu unutmuş, 

bir yaprak gölgesine hasret çeki
len çölde kar gibi bembeyaz çini 
kaplı bir banyo dairesi ve sineksiz, 
serin, tertemTz bir yatak odası bu.. 
luşun sevincile çocuklaşmıştım. 
Yıkanmak ve yatmak ... Ha.yatta 

özlenecek başka hiçbir şey kalma. 
mış sanıyordum. 

Kapım vuruldu. Emir ziyaret. 
çileri kabulle meşguidü, beni kim 
arayabilirdi? Bir bebek gibi göz
lerimi yumarak işitmemek iste. 
diın. Bir. daha vurulrlu ve içeri ~i. 
ren Emirin yaveri: 

- Affedersiniz, bir genç de· 
rnindenberi ağlayarak yalvarıp 

duruyor, müsaade edin, ille bir ke
recik elerini öpeyim. 

Hayretle yaverin yüzüne bak
tun: 

- Bunu niçin bana söylüyorsu. 
nuz? 

- Sizi istiyor bu o;ocuk. 
- Yanlışınız olmalı. Her halde 

Emir FJazretlerinin ellerini öpmek 
arzusundadır. 

- Hayır, isminizle söylüyor ... 
Bir Türk çocuğu imiş! 

Kapıya doğru yürüdüm. 
- Bir Türk çocuğu .. Fakat ha. 

ni nerede? 
İki dakika sonra ürkek adım1ar

la karşıma gelen on yedi, on sekiz 
yaşlarındaki delikanlı, bir an 
öylece sessiz, kalbi durmuş, her ta. 
rafı donmuş gibi durdu, sonra bir
denbire canlanıvererek bir hamle
de atıldı, ellerime sanldı. Nasıl 

hıçkırıyor, nasıl sarsıla sarsıla ağ

lıyor ve göz yaşlarile ıslattığı elle
rimi bırakmıyordu. görmeliydiniz. 

Tıkanarak, bo~ulur gibi: 

- Çocuk .. Yapma! 

Diyebildim. Ben de kendimi tu. 
tamamıştım. 

Badiye ortasında yapynlnız, kim
sesiz kalmış iki kardeş gibi idik. 

Neden sonra gödcrimizi silmiş, 
karşı karşıya oturmuştuk. 

- Ben, diye kesik kesik, titrek 
bir sesle anlatıyordu, ben doğdum 
doğalı bir Türk yüzüne hasretim, 
bir Türk sesi duymak, bir Türk eli 
öpmek için yanıyordum. Sizin gel
mekte olduğunuzu dün haber al
dım. Sabah karanlığı yolunuza çık
tım. Fakat o mahşer ortasında bir 
türlü yanınıza sokulamadım. Yok. 
sa burada rahatsız etmezdim, af
fediniz beni. 

- Kimsen yok mu, burada nıı
sıl kaldın sen? 

- Babam İzmirli bir tabll!' ka. 
tibi imi. Umum! Harpte Suriyede 
vazüede iken mütareke olunca e
sarete gitmemek için kaçmış, bu. 
raya gelip bir müddet saklanmış, 
sonra da vatana dönememiş, ve ben 
doğmadan iki ay evvel de vefat et· 
miş.. Şimdi anam, ağam ve ben 
burada, yurt hasretile boyunları.. 
mız bükük, garip kaldık .• 

- Anan nereli? 

:_ O da İzmirli.. Karşıyaka. 
dan. 

. Lozan muahedesi zamanında belki 
bu harikulade kıymetini göstermiye 
muvaffak olamadı. Fakat onun ilk 
eseri Türk. Yunan dostluğudur. Bu
na mukabil, Avrupanın geçirdiği fa
cialı hayat "bizim Lozan,, ruhundan 
mülhem olmasını bilniiyenlerin çek. 
tiği azaptan başka bir şey değilclir. 
Diplomasi tarihinde kini, intikamı 
bir tarafa bırakarak sade realiteleri 
hesaba katan muahede bizim Lozan 
sulhüdür. 

H er halde Avrupada bu mua
hedenin bundan sonraki da. 

vamız için bir metod, bir örnek ola. 
rak kullanılacağında şüphe etmiyo
ruz. Çünkü hayatın realitesi Lozan 
ruhunu beynelmilel sahaya sokmıya.. 
icbar etmektedir. Yarınki Avrupanın 
temelleri geniş, intikamsız "Lozan. 
danv başka bir örneğe malik değil
dir. Avrupanın yaraları ancak bu 
metodla sarılabilir. Dört taraftan a. 
teşe tutula tutula harap olan Avrupa 
medeniyeti ancak bu sureUe ted avi 
olunabilir. 

Helli harbinin yıldönümünde bah
riyelilerinin gqğsüne madalyalar t a
k.an Yunan Kralı, eski düşmanın sar. 
sılmaz dostluğundan, bu sebeplerden 
dolayı her zaman; tarih boyunca e
min olabilir. 

Biz, Türk _ Yunan do5tluğundan 

iki şekilde memnuniyet duyuyoruz. 
Biri, komşumuzla iyi geçiniyoruz, 
tehlikelere karşı müşterek tedbirler 
almasını biliyoruz. 

İkincisi ortaya attığımız muahede 
yani sulh formiilünün hakikaten sul. 
hü, ruhlarda sevgi doğuracak bir 
dereceye kadar yerleştirmiş ve mil
letleri biribirler1ne Revdirmi!} olma. 
sıdır. Bunun içindir ki, Türk -
Yunan dostluğu dünyaya örnek ola
cak eserlerdendir. 

Japonya - lngiltere ve 

Alınan mevsuk malumata göre, 
bu tahtelbahir, "Şanhoft,, ve "Layp
zig,, kruvazörlerine rastlamış, 6 tor
pil atmıştır. Bunlardan biri evvela 
Laypzig'e isabet etmiş, daha sonra 
ikisinin de diğer kruvazöre isabet 
ettiği görülmüştür. Kruvazörlerden 
birinin battığı, diğerinin ağır surette 
yaralandığı muhakkak sayılıyor. 

Laypzig, 6 bin tonluktur. 1929 da 
yapılmıştır. 9 tane 5,5 luk, 6 tane 
3,5 luk topu, 12 tane torpito kovanı 
ve 2 tayyaresi vardır. 

Churchill'in Beyanatı 

Londra, 18 (Hususi) - İngiltere 

Bahriye Nazırı Mister Churchil bu ak 
şam radyo ile söylediği bir nutukta 
Montevideo'dan gelen haberlerin İn
gilizlerce şükran ile ve dünyanın E'n 
büyük kısmı tarafından gizlenemi
yen memnuniyetle karşılandığım, 

bütün milletlerin deniz hürriyetin. 
den istüade ederek ticaretlerini ra
hat rahat yapacaklarını anlattıktan· 
sonra demiştir ki: 

"Silahlarının kuvvetine ve top 
menzillerinin uzunluğuna rağmen 

Alman cep zırhlısı bitaraf bir lima. 
na iltica ettikten sonra kendisini ya o 
bitaraf devlete teslim etmek, yahut 
harp etmek şıkları karşısında kalmış 
bulunuyordu. Nitekim bizim müsel: 
lah muavin kruvazörümüz Ravpindi 
bu vaziyetle karştlaştığı zaman si
lahlarının kifayetsizliğine rağmen, 
harbi kabul etmiş, ve sonuna kadar 
dövüşmüştü. 

Faka.t, bu sefer Alman zırhlısı ü. 
çün.cü bir hattı hareket buldu. Ve 
harp etmJyerek k&ndini batırdı. Bu 
onun sığındığı memle~etin sularına 
yaptığı son fenalıktır. Alman zırhlısı 
Renovn gibi büyük zrrhlılanmızın 
kendisini beklemediklerini ve çok 
uzaklarda bulunduklarnı gayet ıyı 

biliyordu. Onu bekliyenler, Ajax ve 
Achill ile Extcr'in yerini alan Cum
berlan kruvazörü idi. 

Ajax ile Achill bir hayli hırpalan. 
mış bulunuyorlardı. Birisinin iki ta
reti kaybolmuş, 40 • 50 darbe yemiş, 

Kanada Askerleri İngilterede 

Churchill, daha sonra şu haberi 
vermiştir: 

"Kanada ordusunun ilk kısmı, do
nanmanın himayesi altında dün Ok
yanusu aşmış, İngiltereye muvasalat 
etmiş ve İngilterede garp cephesine 
gitmek için hazırlanmaktadır." 

Churchill, hitabesinin sonunda şu 
sözleri söylemiştir: 
"- Bütün bu muvaffakiyetleri 

her şeyden evvel, İngilterenin birin. 
ci amirali Sir Dudley Pound'a, erka
nıharbiyesine, Atlantik donanması 

kumandanına ve gece gündüz en mtit 
hiş mesuliyetleri sırtlayarak türlü 
türlü tehlikeler içinde çalıı;an kıy

metli vatandaşlanmıza borçluyuz. 
Önümüzde daha çok büyük vazife
ler var. Çok sıkıntılı günler geçirebi
liriz. Fakat, başardıklanmız; bütün 
güçlükleri bertaraf edeceğimizi, da
vamızı kazanacağımızı ve vazitcmi
zi yapacağımızı gösteriyor." 

Kendini Batıran Vapur 

Londra, 18 (A.A.) - Alman ban. 
dıralr Antiochia vapurunun, geçen 
ay zarfında şimal Atlasında takibe 
uğradığı sırada kendi kendini batır
dığı bu sabah teyit edilmektedir. 

Bu vapur, 3000 tonluk olup, Bir
leşik Amerikada kain Saint Michn
les'ten 12 tesrinisanide hareket et
mişti. 

Diğer taraftan Norveçin 4600 ton
luk Strind.heim vapuru İskoçya sa. 
hilleri yakınında batmıştır. Vapurun 
bir mayine çarptığı zannedilmekte. 
dir. 

Mürettebattan iki kişi ile kapta
nın cesedi Fiuse ismindeki Norveç 
vapuru tarafmdan bir şimal limanı_ 
na çıkarılmıştır. 

Bundan başka 2400 tonluk Norveç 
Glittre Fjaclt vapuru, Şimal deni
zinde yine bir mayine çarparak bat
mıştır. Mürettebattan beş kişi kay
bolmuştur. Diğerleri İskoçya sahili
ne çıkarılmıştır. 

- Ağan ne yapar? 
:_ Akabede tahsildardır,' 
- Ya sen? 

Rusya Müzakereleri 
Tokyo, 18 (A.A.) - Yarı resmi B U G ti 

mahafilde s1>ylendiğine göre, Ingil- oş na ayre er 
- Ben, hiç .. Arap iptidaisini bi- terenin Tokyo büyük elçisi ile Ja. 

(BaŞ'l 1 incide) pon Hariciye Nazır Mu mı arasın
beslediğini ilan etmek! 

da Tientsin meselesinin tasfiyesi için 
tirdim. Başka mektep yok ki.. Ev
de kendi kendime türkçeye çalış1-
y9rum ve resim yapıyorum. Resme 
çok merakım var. 

D . N. B. , havadislerinin mesuli-
müzakereler başlamıştır. İngiltere . . .. 

. 
1 

d b 1 v h .... k.. yetını Ta.ss ajansına yükleterek Tür-

ğmı görmek için hususi bir dikkate 
bile lüzum yoktur. Fakat bundaki 
maksat da aşikar: Moskova ile An. 
karayı birbirine karşı tahrik! 

tavız er e u unmaga azır gozu u- k" d ikt d" 
ıye e ısa ı hayatın öyle bir 

yorsa da daha b!r takını esaslı ı:nese • . tasvirini yapıyor ki, adeta kendinizi 
lelerin tavzihi lazım gelmektedır. Almanyada zannediyorsunuz! Kıt. 

Bir resmi ajansın tertipli bir CÜ

rette nasıl bu kadar ileri gidebilece. 
ğini kendi adap telakkilerimizle an
lamaktan aciz kalıyoruz. 

Ayağa kalktı. Ellerini kavuştur
dt;ı- Mahzun bir eda ile eğildi: 

- Sizden, dedi, biıf istirhamım 
var. 

Diğer taraftan, Rusya balık avt me lık mı istersiniz, pahalılık ve işsiz_ 
selesinde Japonya ile uzun müddetli lik mi istersiniz, darlık ve sıkıntı 
ve nihai bir mukavele akdine hazır 

Biz ne yaptıksa düşünerek, tar. 
tarak ve inanarak yaptık: Ne boş 

telkinler, ne dolambaçlı tazyikler, 
ne de doğrudan doğnıya tehditlerle, 
Türkiyeyi açık ve dürüst milli em. 
niyet politikasından zerrece nyır
mıya imkan yoktur. Bizi olduğu. 
muz gibi kabul etmek, ve olduğu
muz gibi kalacağımıza kati bir ka.. 
naat bcsliyerck harek~t etmek doğ-

- Söyle yavru~ 

Gözleri dolu dolu tekrar elleri.. 
me sarıldı: 

- Fakat Allah a§kınıza reddet
meyiniz. Atatürk qkına hayır de. 
meyiniz. 

- Nedir, söyle çocuğum. 
- Annem, laf olur diye buraya 

gelemedi, yalvarıyor size, bize ka· 

dar zahmet etseniz de bir acı kah
vemizi içseniz .. 

(Devamı var ) 

Bulgar Başvekilinin Beyanatı 
Etrafın.da Bir Tavzih 

olduğunu Japonyaya bildir:ni~ir. 

Romanya - Sovyet Hudud~ 
· Henüz Açılmadı 

Cernauti, 18 (A.A.) - Havas: Ro
manya _ Sovyet hududu henüz açıL 
mamıştır. 

Danimarkaya Almanya transitile 
geçecek olan 300 vagonla Almanya. 
ya gidecek olan dok\1Z vagon, Rus.. 
ların işgali altındaki Leh toprakla... 
nndan geçebilmek için Sovyet loko
motiflerini beyhude beklemiştir. 

Sovyetler bu hususta çekilen telgraf
lara cevap vermemişlerdir. Ankara, 18 (A.A.) - Bulgar BaŞ

vekili Köseivanofun Giornale d'Ita-
lia gazetesine yapmış olduğu beya. Almanlar Bir İngiliz 
natta, fransızca telgraf metnindeki Diplomatının Bulunduğu 
bir hatadan dolayı bir yanlışlık vu- Vapuru Çevirdiler 
kua geldiği görülmüştür. İtizar be- Moskova, 18 (A.A.) - Reuter: 
yan ederek bu hatayı şu suretle taS- Moskovadaki İngiliz Sefareti MüS-
hib. ediyoruz: teşan iken Bolivya Elçiliğine tayin 

"Bulgaristan komşu memleketin edilmiş olan Gorion Vekerer, bir Es
müşkü18tmdan istüade edebilir.,, tonya vapurile İngiltereye giderken, 
cümlesi "Bulgaristan hattl komşu vapurun Alman kruvazörü tarafın
memleketin müşkülatından istifade 

1 

dan tevkifi v~. ..a:r:_aştı:ııması ü:ıı::erine 
etmeksizin ila... şeklinde okunmak Alınanyaya gotürulınuş olup, mev-
ilstüa eder. kuf tutulmaktadır. 

namına aklmıza ne gelirse, hepsi 
Türkiyede toplanmıştır. Bırakınız 
memleket eşya ve mahsullerini, harp 
halinin istisnasız bütün memleket
teki tabü ve zarurt tesirleri dışında, 
petrol gibi ithal mallannda dahi hiç
bir tahdit yapmıyan, hiçbfr alım sa
trm vesikaya tabi olmıyan, hiçbir 
yeni vergi ihdas edilmiyen, hazine 
geliri düşmiyen bu memlekette D. 
N. B. muhabirinin, için için, ancak 
gıpta duyduklarına şüphe yoktur. 

ru olur. Bu esastan ayrılan her ha. 

yal sukuta mahkumdur . 

Türk milleti, Milli Şefin, Kamu-
Bir müddet ihracını menettiği

miz yiyecek maddelerini dahi dışa- tayın ve Hükumetin etrafında, milli 
rıya satmakta tüccarlarımızı ser- mukadderatın icap ettirdiği her tiir
best bıraktığımızı, bu memlekette lü vazüeler için, Türk seciyesinin 
yaşıyan haber tellalları nasıl bilmez- bütün kuvveti ile birleşmiş kalacak
ler? Kast başkadır: Bizim içimizde tır. Macera peşinde değiliz: ve ye. 
nifak tahriki yapmak! ni maceraların hiç kimseye faydası 

Bir Alınan gazetesinin Moskova- olacağı fikrini doğru bulanlardan da 
dan öğrendiğini iddia ederek, Türk • değiliz. 
İngiliz _ Fransız mua~edesinde Sov. Sabır ve soğuk kanlılığa sadık ka
yetler aleyhine gizli bir madde bu. lacağız. Yolumuz doğru olduğu ka
lunduğunu yaymak istiyen D. N. B. dar sinirlerimiz sağlamdır. 

~k güzel bilir ki bu muahedenin 
Türkiye ile Sovyetler münıu~ebetini l .,r. SUPHI SENSES 1 
tesblt eden bir a_çık protokolü vardır. 1 

tdrar yonan hııı:!it::ılıklan mlltehııs11!!1 
Kaldı ki Türldyenin kendi emniyet Aeyo~lu Yıldız lfnf'Tnası ka1"$1sı Lek-
ve müdafaasından, kendi tahhütle. ler an11rtıman. Fakirler"" nın·uı~ 
rinden ııavri hicbir davası olmadı. ' Tel : 439:? • , 

19 - 1Z - 939 

Cep Zırhhsı 
Nasıl Battı ? 

(Başı, 1 incide) 
nı kurtarmağa ve protesto makamın· 
da da Graf Von Spee'yi batmnıya 

karar verdiğini bildirmiştir. 
Von Spec'nin kumandanı ile ge. 

mide kalan bütün zabitan ve müret
tebat, infilaktan evvel tahlisiye fili
kalarına binerek kruvazörden uzak
laşmışlardır. Civardaki Alman pet. 
rol genıisi Tacome bunları toplamış. 
tır. Bu yüzden bir tek kimse ölr.lÜŞ 
değildir. Von Spee kumandanı ile 
mürettebatı Boenos Ayrese varmış. 
lardır. Mürettebatın tevkif edilecek
leri anlaşılıyor. 

Gemi Nasıl Battı? 
Graf Von Spec'nin batmas! hadise. 

si şu şekilde vuku bulmuştur: 
Binlerce halk sahil boyunca top. 

lanmıştı. Evlerin damları, taraçala
rı, denizde kopacak hadiseyi bekle. 
şen halk ile dolmuştu. Graf Spee de. 
mir almış ve onun denize açılacnğı 

sanılmıştı. Fakat cep zırhlısı tam 
Montevideoya giren gemilerin ekse. 
riya demir attıklan yere vardığı 

zaman, içinden bir infilak aksetmiş, 
ve Okyanusun ortasında muazzam 
bir alev sütunu yükselmiştir. Daha 
sonra vukubulan bir infilak ile ge. 
mi yarılmış ve batmıştır. 

Graf Speenin battığı yer, Montevı. 
deoya uğrıyacak gemilere tehlike 
teşkil edecek mahiyettedir. Ve onun 
bu yeri seçmesi Uruguı:ıyda derin 
memnuniyetsizlikle karşılanmıştır. 
Von Spee'nin enkazı dinamitlenecek 
ve enkaz kaldırılacaktır. 

Gemiyi Niçin Batırdılar? 
Reuter Ajansının Amsterdam mu. 

habiri, Hitlerin Bahriye rüesası ve 
Bahriye mütehassıslarile saatlerce 
müzakereden sonra, Graf Von Spee'. 
yi batırmak emri verdiğini bildir. 
mektedir. Graf Von Spee'nin etrafı
nı kuşatan demir çemberi kırmağa, 
Alman hayatlarını korumak üzere, 
imkan nisbetinde mahdut mürette. 
batla teşebbüs etmesi imkanı tetkik 
edilmiş ise de, deniz mütehassıslan, 
İngilizlerin gemiyi ellerine geçirme. 
lerine meydan bırakıldığı takdirde 
pek çok dakik alet ve edevatın \'e 

cep zırhlılannda bulunan inşaata 
müteallik b'irçok tcferrüatın sımnı 

öğrenmiş O'lacakları mahzuru üze
rinde ısrar etmişlerdir. 

Resmi İngiliz mahafilinde beyan 
olunduğuna göre, eğer Almanlar 
Graf Speenin Montcvideoda tevkifi
ne katlanmış olsalardı, harpten son. 
ra onu tekrar ele geçirebilirlerdi. Bu 
geminin batırılması emri Berlindcn 
ve görünüşe nazaran Hitler tarafın. 
dan verilmiş olmasına nazaran, Al. 
manya harbi kazanacağına kail de
ğildir. 

Amerikanın Vaziyeti 
İyi haber alan bazı mahafile göre, 

Roosevelt, bu hafta başında muha. 
riplere bir nota göndererek Pana. 
merikan bitaraflık mıntakasının 300 
mile kadar şamil olduğunu tekrar 
bildirecek ve bu mmtakaya dokunul. 
mamasını istiyecektir. Bu notanın di
ğer Panameriken hükılmetlerle mu. 
tabakat husulünden sonra gönderi
leceği söyleniyor. 

• 
Graf Spee 9 İngiliz ticaret gemfııl. 

nin batmasına sebep olmuş, bUl'llann 

ikisini kendi kendine batırmıştır. 

Hepsinin tutarı 48 bin tondur. 

Dünya Matbuatında akisler 
Bütün dünya matbuah Graf Spee 

hadisesile meşguldür: 
İngiliz gazeteleri bu Akıbeti umumiyet 

itibarile "hlcabıAver,, addetmekte ve bu 
münasebetle, hezimete uğrayan 7• Alman 
harp gemisinin kumandanlan tarafından 
tngiltereye teslim edilmiycrek batırıldı
ğı Sc:ıpaflov h1\discslni hatırlatm:ıkt:ıdır
lar. Matbuat, Grııf Von Spee kıımandnnının 
hattı hareketini, geı:enler~e kurtulmak ü
midi olmadığı halde batıncays kadar ııe
refii bir muharebede bulunan lngiltert>nin 
Ravalpind! vapuru mi\rettebatının hattı 
hareketi ile mukayese etmektedir. 

Keza İngiliz mahfilleri hafif fııkat kuv
vetli bir gemi olan Emden kru,·azörünün 
1914 yılı başlarında haroten knçmıy:ırnk 
battığını da hatırla1ınaktadırlar. 

Amerika gazeteleri hfü:H!'leyı utan. 
dmcı ve şerefsiz savmakta hirlPsl
yorlar. 

KAYIP - İstanbul ithalAt güm
rüğünden 4 - 5 - 937 senesinde aldı
ğım 47443 numaralı beyannamele. 

rin birinci ve ikinci nüshalarını kay. 
bettim. Yenisini cıkartaca~ımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 

Marpuççular 4!1 No. 
Vitalis M. Polikar 



TAN 1 

Sabah. öğle ve akşam 

sonra günde 3 

her yemekten 

defa 
A N I TES iR ~ .... 'C ....... 

Niçin 
DAiMA RADYOLIN 

ile dişlerinizi fırcsalayınız. 
NEVROZ IN yeni 

l okalon Pudrasını 
r-

RADYOLiN 
Müstesna bir formülle ve azami 

itina ile yapıldığı ve rekabet kabul 
etmez bir fiatla satıldığı için yurtta 
ecnebi mamulatının hakimiyetini or
tadan kaldırmıştır. Kazandığı bu 
rağbet sebebiyle elde hiç stok bulun. 
madığmdan da mütemadiyen taze 
ihzar olunarak piyasaya çıkarılır. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE .. 
SO GUK A 

GRiP ROMATiZMA 
l·G 1NL1G1 

kullanıyorum ı 
~~ q 

Radyolin kullanınız; sade dişleri. 

nizi temizlemek, korumak ve gü. 

:z:elleştirmekle kalmazsınız, verdiği

niz para n;ı kı>nnİ ,.Phİnİ:rif~ JrJ1 JmH 

olur. 

Sabah, öğle ve akıam 

sonra günde 3 

her yemekten 

defa Ve Bütün Ağrılarını Derhal Keser 

Lüzumunda Günde 3 K A Ş E A L 1 N A B I L I R 

PRENSES Alll 
TROUBETSKOY diyor ~ 

* 
Son Moda ve ca&lp bir cok 
renlderi vcırdır. 

Bursada Satı l ık İki Ev 
Ölü Ahmet Faile eşi ölü 'Ornmügülsüm terekesine ait ve biri Bur. 

sada Hayreddinpaşa mahallesinde Cümhuriyet caddesinde ve diğeri 
yine Hayreddinpaşa mahallesinde Abdal caddesinde bulunan iki ev Bur. 
sa Sulh Hukuk mahkemesinde 22 Kanunuevvel 939 Cuma günü saat 
15 - 16 da müzayede ile satılacaktır. Fazla malumat almak isteyenler 
Bursa Su.Q:ı Hukuk mahkemesine 939/10 No. lı dosya ile müracaat ede. 
bilirler. 

Belediye Sular İdaresinden: 
l - İdaremlz için bir Desinatör alınacaktır. 
2 - Talipler arasında 2-1-940 salı cünil saat onda mOeabaka fmt!hanı :rapıla

caktır. Bu imtlhandı en iyi muvaffak olanlar arasında baş destnot.6rlilk için ayrıca 
bir imtlhan yapılacaktır. 

3 - Verilecek aylık Ocret tahsil derece1lne ım barem kanunu hWcOmleri dahi
linde tesbit eclllecelrtlr. 

4 - 1mtDıana linnek lıteyenlerin 29-12-IH eumı l(lnQ saat 17 :re kadar bonser
vis ve tahsil ,, .. ıı&larlle birlikte Takıimde SırHervllerdekl idare merkf'zlnde ya-
zı işlerine münıcaat etmeleri. (10469) 

Müflis İhsan Evrim Alacaklılar Sıra Defteri: 
No. ALACAKLI Talep ettiği M: Kabul edilen M: Sıi-ası 

1 
2 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Mustafa Hikmet ve Mhi. V. Arif Mustafa Araş 
Elvaşvili Vekili Ayukat Marko Şmll 
Hüseyin İkbal 
Hacı Resul ojlu Mehmet f pekçi 
Atıf ve Salih Birleşik Kr.şler V. Alkivyadis 
Leon SemePCiyan vekili Alkiv yadis 
Kazım Tülbentçi Vekili Kalodi Lasltaris 
Cünbüşyan, Kamparosyan V. All(ivyadis Gencusta 
Moiz Havlucu V. Alkivyadis Gençusta 
Yako Gomel 
Arşak Ederyan 
Luici Blumberg 
Nesim Leon Saban 
Sıtlamon Toledo vekili Şimon Levi 
Şimon Levi 
İpekiş şirketi vekili Arlf Mustafa Aras 
Mustafa Hikmet ve.kili Arü Mustafa Aras 
Tahsin Bucad 
Hayinı Habif • 
Kasnn Kabani Şea ve şürekası Ltd. sirkeli 
Ata Atabek vekili Reşat Ata bek 

Refik İnsel ve ortağı vekili Reşat Atabek 
İpek Er vekili Reşat Atabek 
Atıf Salih vekili Reşat Atabek 
Jale Mensucat fabrikası Zeki Sinnan,D. Hana) 
Karnik Haybetyan 
Neşet vekili avukat İsmail Agih Akkan 
Oskar vekili Avukat İsmail AgAh Akkan 
Marko vekili Avukat İsmail Agih Akkan 
Finıı vekili Avukat Marko Şmil 
Jak Kohoen vekili avukat Leon Amaracı 
AnUtas Yavruollu 
Suraski Mahdumlan vekill A w:kat İsmail Ba.tit> 
Armine Papazyan 
Nesim Mlzrahi ve Benerdete 
İbrahim Yaşar Hakkı vekili Reşat Atabelt 
Faile Yılmaz İpek vekili R@§at Atabek 
Yaşar Evrim 
Hüsnü Aydın vekili Atıf Ödül 
Sait Ete ve Süleyman ve ortağı 
Selim zade Abdülmecit mahdumları 
Mehmet Evrim İflas masası 
Kenan Araç 
Remzi 
Jak Bensason ve Leon Saban 
Medina ve Tovl vekili Reşat Atabek 
Vehbi Çokuner 

686,26 
1326,46 

783 
786,23 
500 
163,19 
765 
259,09 
293,40 
203,74 
174,92 

2250 
262,56 
403,39 
311,98 

1603,99 
220 
229,43 
220 

2555,75 
891,40 
164,63 

1049,07 
96 

405,54 
261,85 
750 
375 
375 
448,88 
913,94 
282,39 
323,73 
279,27 

1372,09 
355,64 
179,64 

1350,41 
137.90 
666,99 
290,37 

'1099,68 
297,82 

21 
181,35 

1106,12 
115 

------
456,57 

808 
779 
642,23 
500 
163,ıt 

o 
259,09 
293.40 
203,74 
174,92 

2250 
262,56 
28&,15 
311,9E 

1603,99 
220 
229.43 
220 

2555,75 
891,40 
164,63 

1049,07 
96 

405,54 
261,85 

o 
o 
o 
448,88 
853,54 
282,39 
287,73 
257,07 

1272,0J 
355,&I 
179,64 

1350,41 
137,90 
666,99 
290,37 

3003,16 
297.82 

21 
181.35 
1106,1~ 

o 

6 

6 
8 
6 

o 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
8 
o 
o 
o 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
8 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
o 

Redd.?dilen miktar 

228,69 
446,46 

4 
144 

765 

115,24 

730 
375 
373' 

60,40 

21.20 
100 

4096,"-

115 

33429.16 25722,67 7706.49 
İflas idare azalan: Avukat lsmail Aıih Akkan, Arü Mustafa Aras ve Şimon Levl. 

MÜLAHAZAT 

Fazla talep edildiğinden 
Fazla talep edildiğinden 
Fazla talep edildijiııdeıa 
Fazla talep edildiğinden 

Borç olmadığından 

Fazla talep edilclijinden 

• 

Talep gerl alındığından 
Talep geri alındığından 
Talep geri alındıjuıdan 

Fazla talep edildiğinden 

Fazla talep edildil{nden 
J'ula talep edllcl1ğinden 

Fazla talep edildiğinden 

Alacalı olmadıiJndan 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: • 
İstanbulda Sultanhamamında Yenicaml caddesi 33 No. da m.,nifaturacılık ile icrayı ticaret etmekte iken İstanbul Asliye ma'hlcemesi Bi. 

rinci Ticaret dairesince 25.9.939 tarihinde iflAsına karar verilen İhsan Evrim• ait aı.c&Jdılar ııra defteri idare beyet1nce hazırlanarak daireye 
verilmiştir. Alacaklıların alacak veya sıraları hakkında bir itirazı olanJann tera ve İflas kanununun 235 inci maddesi mucibince sıra defteri. 
nin ilanı tarihinden itibaren beı gün zarfında alAkadar mahkemeye ve makama müracaat etmiye haklan vardır. İkinci toplanma 10 ünu. 
nusani 940 çarşamba günü saat 10 da vlki olacaktır. Alıcaklan tamam en veya kısmen kabul edllmlı olan alacaklıların mezk\lr gün ve saatte 
İstanbul İkinci iflas dairesinde hazır bulunmalan ilin olunur. \18.12.993) 

CiHAN PALAS ANKARA Bütün Odalarda 

Sıcak ve Soğuk Su ·Telefon • 
Kalorifer 

* 
Tanıdığım butün pudralardan. 
daha hafif ve daba incedir. * Hakılri c;ıc;eklerin nefiı koku• 
•unu perestış edıyorum. 
Bütün gün sabıt kaldıtıuı gör* düm Bu •ır. yani •Krema kö· 
putü hiç bır pudrada yokt.µr. 
R,fi1gi.r ve yatmurda bıla teııi * taH. oer~ıo •e gayet ae• 
vımli muhllua eder. 
Bundan daha ıyi pudra olma• * dıtına kat' iyen eaıinim 

ISTANBULDA HAYAGAZI ve ELEKTRiK 
Ve Tetebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi 

M o H 1 
1 M 1 

1 LAN 
İstanbulda Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sinaiye Türk Ano

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

kartlarının 1 İkinci Kanun 1940 dan itibaren iptal edilerek 1940 se

nesi için muteber olmak üzere "Sarı,. renkte kartlarla de~istirilece

ğini sayın müşterilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafına Şirketin unvanı olan "İstanbulda Hava. 
gazı ve 'Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi., yazı. 

lıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar sahte addedil

meli ve hamilleri Polise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden çıkabll~cek 
neticelerin mes'ulivetinı kabul etmiveceitini şimdiden beyan eyler. 

l\IÜDÜRlYET 

SAT I Ş I LANI 
İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: 

Rahime tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24048 ikraz No. sile horç alınan pa
raya mukabil birinci derec!de ipotek ıöı terilmiş olup borcun ödenmeme inden 
dolap satılmuma karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlh'Ukuf tarafından 

(1140) lira 00 kuruş kıymet takdir edılmlı olan Boğaz.içinde Sarıyerde HUseyln e
fendi aokalıt eski 12 yeni 22 kapı No.lı bir tarafı 1 harita NoJı mahal bir tarafı Mru
tü Ziyaeddin arsası ile Hilseyin vereselerl arsası ve köprü çıkmazı, bir tara!ı Hu
riye vereseleri bahçesi ile Avukatı Ziya hane bahçesi ve Kadir vereseleri hane 
bahçesi ile çevrili bir ahşap evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 
Kapıdan içeri girildikte malta d5şeli bl r taşlık, bir bodrum mermer bir t:ıslık 

üzerinde iki oda, bir heli bir merdiven altı ve bir mutbak vardır. 
Birinci kıt: Bir sofa üzerinde birinde Y ilk ve dopa olan üç oda ulr hel<\dan iba· 

rettir. 
Binada elektrik tesiutı mevcuttur. 
M .. haaı: Tamamı :133 metre murabbaı olup mmdan '73 metre murabbaı bina, 

ıeri kılanı bahçedir. 
Yukarda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık artbrma

:ra konmuı olup 25-1-940 tarihine rasUı:Yan perşembe gunU s t 14 den 16 ya 
kadar Yeni Postah:ıne binosındakl d:ılrem b:de açık arttırma ile satılnr ctır. Arttır
ma bedeli muhamınen kıymetin ,;, ~:ı ini bulduğu takdirde gayrimenkul en çok art
tıranın üzerine ihale edilecek, akıl takdirde en son nrttıranın taahhudü b ki k:ılmak 
Ozere arttırma 15 g(ln müJdetle temdit edilerek 9 - 2 - 940 tarihine ra tl:ıyan Cu
ma günü saat 14 den 16 ya kadar yine da !remizde ikinci açık arttırmnsı yapılac:ık 
ve bu ikinci arttırmada da arttwma bedeli muhammen kıymetin cı 75 ini bulm z
sa borc 2280 numaralı kanun hnkilmlerlne g5re beş müsa\ 1 tak itte ödenmek Qze

re tecil edilerek satıt geri bırakılacaktır. 
Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya g! rmezden evvel muhamm~n kıymetin 

% 7.5 u nisbetlnde pey akçesi vermeleri veya milU bir bankanın teminat mektu· 
bunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Blrlkmlf vergilerle Belediyeye aıt tenviriye, tanzifiye ve del Aliye resimler! ve 
vakıf icaresl satıı bedelinden tenzil edllır. 20 senelik taviz bedeli milşteriye aittir. 

J006 nuınaralı icra ve tmı Urıununun 128 ıncı maddesinin 4 uncu fıkrasınca, bu 
ıayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu ha'klarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilA· 
JUB Miri tarihinden lt.tbanın 20 ,on içinde evrakı müabitelerlle blld nnelerl icap 
eder. A'ksi halde haldan taını slcilile sa bit olmadıkça sa tıs bedelinin paylaşma
IU\dall hariç kalacakları ve daha fazla m~lılmat almak isteyenlerin 2!> - 12 - 939 
tarihinden iti'bıren herkestn gt;rebilmesi için açık bulundurulacak ol n arttırma 
prtnames!le US/1868 nıımAralı dosyasına mürıcaatlan illn olunur. (10479) 

Banyolu ve Banyosuz Odalar 

ve her türlü modem Konfor 

Otelin geniş ve temiz lokantası 
TURANCI OSMAN SENCER 

tarafından idare edilmektedir. 
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Uzter&- iH&~ 
ko11trot 
W&"/ciHAtAl'ı • · 

Yeni TUNGSRAM - ICRiPTON amauı .. 

larının 11Uksek zl11a verimi ve uzun 

ömDrlerl ıcın IJlr ıemlnatlır. 
-' 

tıDUfl Lff il ifl fi D-ER LEff iSTANBUL ANKARA - iZMiR . 

YENi 
BiR 

SANAYi 
Formülü! 

....... ,~ , L 
ZARiF ,_ AŞ 

Sanlam 1 15 Taşlı ve Çift masalı 15 sene ga-
':1 rantili bir İisviçre saati edininiz. Cep, 

'I Bir saat - Fakat 

DAKiK ( ~:l~eı:d.ın ve erkek saatleI"i A'tın 

UYAN· 

DiRiCi 

BiR 

SINGER 

SAATi 
No. 400 kron:dan, Beyaz Minelisi 
No. 401 KromdHn, Beyaz Mineli ve Fosforlu 
No. 402 Kromdan, Siyah Mineli ve Fosforlu 

" 4,5 
5 

15 
SENE 

GARAN· 
TILI 

LİRA ., 
., 

Ta.şra siparişlerine beher saata 25 kuru:ı Posta masrafı il~ve olunur. Bu Fevıta
llde saatlerden edinmek için acele ediniz, zira mevcudu azdır. 

SINGER SAATLERi MAGAZASI 
İstanbul Eminönü Cad. 8. Tel: 21964 , __ 

ı163 senelik bir Türk Ticarethaneşi olan 

HAC 1 BEK i R 

ALI 

Bütün mamulatının nefasetiyle 
Dünyanın her köşesine nam vermiştir. 

MUHiDDİN HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

TAKSİTLE 
HORNYPHON RADYOLAR! - 10 ay 
Taksit, Salonunuzu bir a vize ile süs
leyiniz. Taksitle. Kömür Sobaları -
Taksitle. Hediyelikler - Taksitle. 

Osman· Şakar 
Müessesesinde 

Galata: Bankalar cad, No. 47 Voyvo
da han zemin kal Tel: 42769 

Beyazıt: Üniversite cad. No. 28 Elek
trik idaresi karsısı. 
Kadıköy: İskele cad. No. 33 - 2 
Çamaşırınızı Elektrikle YJkayınız ve 
kurutunuz. "Savage., Çamaşır yıka

ma ve kurutma makineleri taksitle. 

Osman Şakar Müessesesinde 

, __ MOBiLYA 

Beyoğlu 4 üncü Noterliğine: ı 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim 

Şirketi (Satie) namına İstanbul ve 
Üsküdar İcra Dairelerinde bütün mu

'ı amelatı takip ve intaca ve Şirket na-
mına yatırılmı~ paralan ahzü kabza 

1 

ve imza vaz'ına mezun olmak üzere 
Beyoğlu Dördüncü Noterliğinde 15/ 
8/ 1936 tarihinde tanzim kılınan 

9621/ 1124 numaralı vekaletname .ile 
tevkil ettiğimiz, Arnavutköy Take
ci sokak 8 numaralı evde o\uran Sır. 

1 • 
1 ket memurlarından Bay Mustafa 
Cevdet Tonga bu ken-e Şirketimiz_ 
deki vazifesinden ayrılmış ve alaka
sını kesmiş olduğundan yukarıda 

1 bahsi geçen vekaletnamenin 22/ 12/ 
1939 tarihinden itibaren hükmü kal
mamıştır. Bu husustan haberdar e
dilmek üzere 10 nüshadan ibaret iş. 

bu ihbarnamelerden birinin kendisi
ne ve diğerlerinin de İstanbul 2 inci 
İcrasına, 3 üncü İcrasına, 4 üncü 1c. 
rasına, 5 inci İcrasına ve İstanbul 
İcra Muhasebesine ve Üsküdar İcra 
Dairesine tebliğini ve k eyfiyetin ga. 
zetelerle ilanını ve musaddak bir su. 
retinin de Şirkete tevdiini rica ede-

Lazyan Waler 

ı• Alaturka ve alafrang .. ~ 
mükemmel 

Yemek, Tatlı 
Pastalar kitabı 

Yazan: FAHRİYE NEDil\f 
Her eve lazım olan bu kitap, bi. 
ne yakın yemek, tatlı, pastalar 
pişirmesini kolay surette tarif 
eder. 
Fiatı: 100, cildlisi 125 kuruş. 

Satış yeri: 

İstanbul İnkılap Kitahevi 

1 
SANDALYALAR, KARYOLALAR, PORTMANTOLAR 

ESKİ ve YENİ ROMATİZMA, LUMBAGO, SİYATİK vesair her nevi ve şık mobilyalar 

OMUZ ARKA BEL Dİ " k a]gmlıkl Fabrika fiatma satılıyor 
' ' ' Z, KALÇA ve sogu a- ASRİ MOBİLYA MAÖAZASI: AHMED FEYZİ 

nndan ileri gelen şiddetli ağnlan teskin ve izale eder. İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel : 23407 

~-------------.......................... ,,,, ........................................... ... 

YILBAŞ 

HEDIY LERf 
AliA BALTIK RADYOLARI 

Skandallı 

AKORDIONALARI 
Dans ve J[lasik 

PLAKLAR 
Portatif ve Salon 

GRAMOFONLARI 
Odeon ve Sair Marka 
PIK-OPLar 

Yüksek marka 
BiSiKLET 

ve M O TOS IK L E TL ER 
Her ncıv•ı 

MUSiKi ALETLERl 

ODEOM 
(İ)~: .. ~((j) 

Tiftik ve Yapağı İhracatçıları Birliğinden: 
Ellerinde tiftik ve yapağı ihracat vesikasını hamil bulunanların bu kerre teşek

kül etmiş olan tiftik ve yapağı ihracatçıla n birliği katibi umumilii!:lne müracaat e
derek kayıd muamelelerini 31-12-939 tarihine kadar yaptırmaları. 

Vil{ıyet ve ihraç limanlarında bulunan ve ihracat vesikasını hAmil olarak meşgul 
olanların dahi 31-1-940 tarihine ~:adar Bırlik kAtibi umumiliğine mliracaat ederek 
kayıtlarını yaptırmaları aksi hkdirdP. ihracat yapabilmelerine imkAnı kanuni bu-
lunmadığı ilan olunur. (10497) 

Beşiktaş Maliye Şubesi · Tahsil Şefliğinden: 
İstihlak vergisinin tahmıni tahsili için haciz altına alınan bir adet bes buçuk 

metre uzunluğunda hurda demir Baca ve 284 çi!t muhtelif ebadda lcadın keten a· 
yakkabıları küc;ük büyük ayakkabı Jftstikleri 21-12-939 perşembe günü saat 9 dan 
12 ye kadar Kuruçeşme caddesi 141 No.Ju Fil Lastik fabI"ikası içinde ı;atıla~aktır. 
· Taliplerin mezkOr mahalde bulunacak satış memuruna mi.iracaatlan. (10468) 

Sahibi ve Neşriyat MiidüTü Halil Lutfü DÖRDtiNCti. G11zetecHik ve 
• Neşriyat T L. Ş Ea~ıldrğı yer: T A N Matbaaın 

MAZON MEYVA TUZU INKIBAZ1 

M 1 DE 

HAZIMSIZLIK1 MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA. BARSAK TEMBELLIGINDE1 

E K Ş 1 L 1 K ve YAN M ALA R 1 N DA Emniyetle Kullamlabilir. 
MÜFERR1H ve MIDEVIDIR MİDE ve B~AKLARI temizler ve alıştırmai ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 


