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1 9 3 9 GUNLOK SiYASI HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
"TAN'' m yeni kitap serilerini almak için bu kupotıll 
saklayınız. On beş kuponla ancak bir seri kitap 

alabilirsiniz. 15 kupon getirene bir seri kitap: 

250 Kuruşa Verilir. 

Fin Harbi imdilik Durduruldu 
HARBE BAHARDA BASLANACAK 
Sovyet Kıtalarının 

F inlere Gönüllü 
K ıtaları Gidiyor 

,. ın ıüıJarileri ~ovyetleri takıp etmek üzere cepheye gönderilıyorlar 
--~-------------------------- Sovyetlerin Fin Harekat.m idare Eden Leningrat 

1 Kumandanrnr Değiştirecekleri ve Kumandanın ithalatçıları 
Organize 
Ederken 

Trust Y apmıyalım 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Ticaret Vekilinin şehrimizdeki 

.W. tetkikleri, ithalat ticaretinin 
organize edilmesi lüzumunu ortaya 
çıkardı. Memlekete mal ithal edebil. 
mek için hü.kUmetten akreditif açıl. 
masını, yardım edilmesini isteyen 
türr.ıır ve !abtikatiirl"'"" VPlci1 nh• 
leşmclerini, limited şirketler halin.. 
de organize olmalarını ve ihtiyaçla.. 
nnı bir kül halinde tesbit ederek hü. 
kumete müracaat etmelerini tavsiye 
etti. 

Serbest ti~retin en büyu"""k mah. 
zurlanndan biri de plansız ve kon. 
trolsüz oluşudur. Tüccar ve fabrika.. 
tör ahvalin fevkaladeliğine bakarak 
kendisine gösterilen teshilattan aza. 
mi istüade yoluna sapmak ister. Ha. 
riçten mal getirebilmek için hükO. 
metin açabileceği akreditiften her 
tüccar ve fabrikatör fazla pay ko
parmağa çalışır. Halbuki bugünkü 
vaziyetin buna tahammülü yoktur. 
İthalatı ihtiyaç nis~ indirmek 

' pl5.nlı ve muvazeneli yapmak, hüku. 
metbı açacağı akreditifi de en fay. 
dalı şekilde kullanmak ihtiyacı var. 
dır. Bu zaruret, ithalatçıların limited 
firketler halinde birleşerek organize 
olmaları lüzumumı meydana çıkar. 
mıştır. Bu suretle organizıe olacak o
lan ithalat ticaretini kontrol ve ida
re etmek kolaylaşacak, ayni zamanda 
hakikt ihtiyacın miktannı tesbit 
mümkün olacaktrr. 

y aln1z biliyoruz ki, rekabet ve 
serbest ticaretin hakim oldu. 

4u yerlerde büyük sermayeler küçük 
sermayeleri yutar. Yahut büyük ser. 
mayeler gere'k küçük sermayeler1e1 

gerek raıkiplerile birleşerek trustler, 
karteller vesaire gibi inhisar mahi. 
yetinde bir takım teşekküller vücude 
getirirler. Bu teşekküller, SIE'rbest ti. 
~ret cari olan yerlerde piyasanın 

nAzırnı rolünü gören rekabeti orta. 
dan kaldrnr, ortaya bir sermaye ta. 
hakkümü çıkanr. O vakit bu kombi. 
nezonlar fayda yerine zarar verme. 
ğe başlarlar. 

İthalat tacirleri arasında kurula. 

<'ak limited şirketlere girecek itha. 

lutçılann bir kısmı büyük sermaye. 

dar, bir kısmı küçük sermaye sahip. 
leridir. Bu şel'iklerin şirketteki söz 
haklan sahip oldukları hisse senetle. 
ri nisbetindedir. Bu şirketlerin başı. 
na geçecek olan idare heyetleri, 
'1iphesiz, biiyük sermaye sahipleri o
lacakbr. Binaenaleyh bu şirk~ ler' • 
faaliyete geçtikten sonra iş büıu 
sermayedarlarm inhisarı altına/ ·re 

ihtikara Karşı ·Harp 

Demir İhtiyacı 
da Karşılandı 

Sp-ekülatörler Ellerindeki Eşyayı Çıkarmak 

Zorunda Kaldılar, Telefonla Mal Kapatmak. 
., Ye !>aklamak lşme Nihayet Verailer 

Ticaret Vekili dün de bütün gün ihtikar işile uğraşmış, hu 
arada, ecnebi banka direktörlerile Sokoni Vakum direktörü ve 
milli banka mümessillerile görüşmüştür. Öğleden evvel demir 

Biz de 
ihtikara 
HARP 
Açalım 

İhtikara karşı açılan harj?te 
. biz de kendimize düşen vazife. 

yl yaparsak, hükfimetin bu hu
sustaki davasını kolaylaştırmış 

oluruz. 
Hükurnet hiç bir Pşya üzerin. 

de fiyat yükselmesini kabul et. 
mlyor, biz de alış verişlerimiz. 
de kabul et~iyelirn. Hlikumet 
muhtekirlerl meydana çıkar

mak istiyor, biz de ona yardım 
edelim. 

Hiikfimet halkın gıdac;ından, 

ve mai~tindeo servet yapmak 
istiyenlere müsamaha etmek 
istemiyor, biz de müsamaha et. 
mi yelim. 

Tfl..N, bu hususta okuyucula-

ithalatçılan Vekilin reisliğinde bir 
toplantı yapmışlardır. Tüccarlar, Ti.. 
caret Vekiline demir ithalatçılarının 
bir limited şirket kurduklannı bidir. 
mişlerdir. 

Amerika, Şubatın on beşinde yük
lenmek üzere üç bin ton demir ve 
altı yüz ton cıvatalık demir gönde. 
rilmesine muvafakat ettiğinden key. 
fiyet dün tacirlere bildirilmiştir. Bu 
demirciler için akred'.tif açılacaktır. 
Aynca İtalya da 4 bin ton demir fÖn 
dermeyi kabul eylediğini bildirmiş. 
tir. Diğer taraftan memleketimizde 
senelerdenberi birikmiş hurda de
mirlerle, bozulmuş ve hurda haline 
girmiş bir çok makine ve aletler var
dır. Bunların beher tonuna bir ton 
mamul demir gönderilmek şartiyle 
İtalyaya verilıİıesi kararlaştırılmış. 
mışhr. Ancak makine aksamının ve 
hurdaların gönderilebilmesi için teş. 
viki sanayi kanunu ile hurda demir 
ihracının men'ine dair olan kanun
ların tadili lazım gelmektedir. Bun
dan dolayı hurda demirle mamul de. 
mirin mübadelesi bu kanunların ta
dilinden sonra mümkün ol.abilecek
tir. Gel~ek olan demirler gümrük. 
süz olarak ithal edil~cektir. 

Demircilerden sonra teneke6lerle 
yoğurt, peynir tüccarları Vekil ile 
görüşmüşlerdir. Piyasamrzda tene
ke kıtlığı olduğ_u için yoğurt, peynir, 
konserva gibi bozulabilen maddele. 
rin zarflarına çok fazla ihtiyaç oldu~ 
ğunu ve teneke ithal edilme!'ii için 
kolaylıklar gösterilmesini istemiş.. 

lerdir. İtalya ve İngiltereden tene. 
ke ithali için teşebbüsler yapılacak. 
tır. 

Manifatura ithalatı ile beraber t 
talyadan ne gibi malla!" getirtilebi· 
leceğini yerinde tetkik etmek ii7ert; 
tüccarlardan bir grup İtnlyaya gön. 
derilecektir. 

Koooerat'f müdürlerinin 
toplantılan 

cek, küçük sermaye sahibi i t. "~..:;,,.-~~-------J 
(Sonu; Sa: 6, S~ 

Ticaret Vekaleti teııkilatlandırma 

müdürü Servet Berkin ihracat bir. 
likleriyle temaslarda bulunmuş ve 
dericilerle bir toplantı yapmıştır 

<Sonu Sa: s. Sil: G> 

Kremline Çağırıldığı Haber Veriliyor 
Londra, 23 (Hususi) - Muhtelif kaynaklardan verilen h.a

berlere göre, Finlanda - Sovyet Birliği arasında devam eden 
harbin ilk safhasına nihayet bulmuş nazarile bakmak icap et-

Sovyet Milli Müdafaa Veküi 
Voro,ilol 

mektedir. / ------·-----------------

Soğukların azami şiddeti bulması A o 1 k 1 e d 
gibi iklim şartları, Finlanda top. r a p e e r 1 n e 
raklarının şartlarile birleşerek harbi · 
durgunlaştırmakta ve harekata im • 

::: •. ::7ı::~:::d~~d~~ :~r~::, ~~: Na ı i P ro pa CJ anda s ı 
timali de mevcuttur. 

Ricat devam ediyor 

Soyyet askerlerinin Finlanda şima. ...... ası I Yapılıyor ? 
linde ricatc devam ettikleri ve F1n 1"111111111111 e 
kuvvetlerinin burada ilerledikleri 
bildirilmektedir. 

Norveç hududun1an gelen haber
lere göre, Petsamo koridorundaki 
Sovyet ordusu da Finlandalılar tara· 
fından püskürtülmüş olup Sovyetler 
takip edilmektedir. 

Hoyen Jaervi cephesinde yollar 
Sovyetler tarafından terkedi1miş ve 
soğuktan donmuş tanklarla doludur. 
Salla bölgesinde Sovyct ,ı::ıtaatınm 

zayiatı müthiştir. Bir Fin tebliğine 

göre, Sovyetler 30 bin ölü ve yaralı 
bırakm ıslardır. 

* Sovyetlerin şimal<l~ki 

mübalagalandıran ve bu 
felaket şeklinde gösteren 
de vardır. 

Sovyet tebliği 

ricatlerini 
ricati bir 
haberler 

Son Sovyet tebliği kayde değer bir 
hadise vuku bulmadığını bildirmek
tedir. Tas ajansı şu tebliği veriyor: 

Revolutsiya Oktyabrskaya zırhlısı
nın batırıldığına dair ecnebi memba
lardan verilen haberler ~·esmen tek
zip edilmektedir. 

Diğer bir tebliğde Leningrat er
kanı harbiye heyeti Finlandı:ıda ilk 

(Sonu Sa: 6, Sil: 4> 

Hitler Kendine Gelir Gelmez Gözünü ( B .. 3) 

Yoluna, Berfin - Bosfor - Bağdat Caddesine 

Çevirmiş ve Suriyede Faaliyete Koyulmuştu 

Son defa Suriyede bulunduğum zaman, dörtnala giderek halk 
tabakalarına kadar sokulmak isteyen müthiş bir Türk düşman
lığı propagandasile karşılaşmıştım. 

Fransa ile aramız iyi idi. Fransız gazeteleri de iki dost mil
let arasını bozmağa yeltenen bu kötü propagandadan şikayetçi 
idiler. O halde bu soğuk hava nereden geliyordu? 

Biraz dikkat, bir parça etrafı kol
layış nihayet işi meydana çıkarmıştı: 
Aleyhimizde çalışan, Arap alemin
de yaman bir Türk düşmanlığı yarat
mağa çabalayan gizli kuvvet, nazi 
teşkilatı idi. 

Dört ay evvel Bcyruttan gönder. 
diğim mektuplarda bu hali anlatmış, 
hatta Fransızlann bu muzır cereya. 
na seyirci kalışlarına bir muna vere
mediğimi de kaydetmiştim. Ancak, 
seferberliğin ilanına kadar anayur. 
dunda bile ecnebi tahrikatına had
dinden aşırı müsamaha göstermiş o. 
lan Fransa, Suriycde de hem kendi, 

(Sonu Sa: 6, Sil: 1) 

lsveç Krahna 

Açık Mektup 
Yazan: Mebu• ve Muharrir 

Aka Gündüz 
Fin harbi miioasebeliyle ya7.11an. 

bu miihlın makale beşinci sayfamız. 
dadır: 

Çocuk Sayfamız 
Yazrmınn (okhıjhından diin ve 

bugün ko:rnmadık. Kü<'iik okuyu. 
cu18J'ınnzdan öziir dileriz. 

Galatasara_q .. F ener Karşı/aşıyor 

Tan kupaı mekteplüer maçınaa, aün Galatcuaray l11k Lisesi ni mciğlup etti (Yaztft ikincide} 



1 

iŞiN ŞAKASI 

&alatasaray 
Fe11 rbahçe · 
Maçı Bugün 

ıc. ız. t3t == 

·FRANSA 
Bize Kumaı 
lsmarıadı 
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f BUGüNf 
Harp Nerede 
Bitecek? 

Yazan: ômer Rıza DOGRUL 

Fransız Başvekili Da1adier ev
velki günkü nutkunda Fran

samn tahkimatından bahsederek bu 
tahkimatın bir kaç misli muhkem 
hale getirildiğini anlattı ve bu tah
kimat sayesinde Fransız toprakları
nın bu defa harp sahnesi olmadığını 
izah etti. Geçen harpte Almanlar, 
Fransız topraklarına girmi!iler, Fran
sanın on vilayetini istila etmişler, mu 
harebe Fra~sız topraklarında de
·varn etmiş, bu yüzden bir çok nıa
mureler harap olmuştu. 

Fakat bu defa Fransrz toprakları 
istilaya uğramadığı gibi Fransanın 
Jıarp başlıyalı beri verdiği kurban
lar da geçen harpte verdiği kurban. 
Iar]a kıyas kabul etmlyecek derecede 
azalmıştır. Geçen harbin ilk ayların
da Fransızlar yüz binlerce kurban 
verdikleri halde bu defaki telefat iki 
bini gecrnemektcdir. 

Şimdiye kadar vuku bulan hadise
lerin anlattığı bir hakikat Fransızla
rın bu müstahkem hatlarına {:!'Üvene. 
rek Almanların taarruza geçmelerL 
ni ve hu hattı veya hatları aşınıya 
teşebbüs etmelerini bekliyecckleri. 
dir. 

Bir aralık Almanlann hu hattı ve. 
ya hattan zorlamak niyetinde olduk
Jan şayi oldu. Fakat sonra bundan 
vazgeçtikJeri anJaşıldı. 

Bugünkü vaziyete göre gerek Al
ınanlar, gerek Fransızlar hu miistah. 
kem hatJan aşmak nivetinde değil. 
dirler. Ve onun için askeri miitehas
sıslar, karada kati biT muharehenin 
vukn bulmıyaC'ağına inanıyorlar. 

Karada kati bir muharebe vnku 
bulmıyacağına göre bu muharebe 
.hava da mı vuku bulacak? 

Buna da ihtimal veren vok. 
Anlasrlan hava silihı bakımından 

iki taraf arasmda muvazene bulun
:rnası. iki taraftan herhangisinin hu 
sil8hla büyük ve kati bir taarruz 
yapmasına imkan vermemektedir. 

Bu yüzden iki taraf ta hava yolu 
ile vuku bulacnk taarrnzlan püs
kürtmekle iktifa etmeyi daha makuJ 
buluyor ve bu hatb hareketten ayrıl
mıva lib:um ırörmüyor. 

Bu yüzden kati muharebenin ha
vada olacağına inanan bir kimse 
yoktur. ... 

Fakat İngilterenln müdafaavı tan
zim eden nazın J,ord Cetfild'in ka
.ue1e1uuc 5uaç "?1111Ul.K.I OHruıu Katı sar. 
hava ,ıürmesini temin ed~cek olan a. 
mil, deniz harnleridir ve bunn da 
müttefiklerin donanmaları temin e
deC'ektir. 

Miittefikler deni7lett hakim ol. 
malda Almanvanm deniza~ın ticare. 
tini sıfıra indirecek. her gün ahloka. 
larmı biraz daha sıkla~tıracak, deniz
lerde hir tek Alman zırhhsının gt>. 
zip dolaşmasına imkan vermi:vecek 
''"' hunun neticesinde Almanyayı 
pes demye mecbur edect>klerdir. 

İngiliz Nazırının telakkisine !?Öre 
Almanya. denizde taliini tecrübeve 
devam edecek ve bu tecrübeler miit
tefiklerin lehind,. netice verecek, her 
tecriihenin verdiği netice kati zafe. 
rin temellerinden birini teşkil ede
cektir. 

Denizde vuku bulacak kati muha. 
rebenin ne zaman vuku bulaca:!mı 
tayin etmek kimsenin elinde de~il
dir. Fakat harbin ne zaman son bu
lacağını deniz vakalan tavin ede
cek ve nniimiizdeki aylm·cla bütiin 
J?Öder daha fazla denizP. dikilecektir. 

Almanyada Bir Tren 

Çarpışması Daha Oldu 
Alınan hududu, 23 (A.A.) - Havas 

Ajansı bildiriyor: 
Dün gece saat 21 radd~erinde 

:Marksdorf ile Klufdern arasında Fre 
dirikshaf en - Radolfzel arasında 
iki trenin çarpıştığı Karlsruhe'den 
haber verilmektedir. Kaza bir yolcu 
treni ile bir marşandiz arasında vu
kua gelmiştir. 30 ölü ve kırk yaralı 
bulunduğu söyleniyor. 

Diğer taraftan Gen tin istasyonunda 
'VUkua gelen çarpışma neticesinde ö
lenlerin sayısı 132, yaralıların 109 
olduğu tavzih edilmektedir 

Fransada Komünist 
l\febusJann l\f uhakemesi 

Paris, 23 (A.A.) - İstintak hakimi 
mevkuf bulunan 34 komünist mebus 
hakkındaki tahkikat evrakını ta
mamlamıştır. Bu evrak yakında harp 
divanı nı:iiddAi11m11nıilioinnı vıu-H.,_ 

ccktir. 
,l"'t-ı..... ~~ 

Almanya - Belçika 
Münasebetleri 

Brüksel, 23 (A.A.) - Almanva :_ 
Belçika münasebetleri hakkınd; baş. 
lamış olan görüşmelere devam et
mek üzere Hariciye N ezarctinin bir 
diroktörü 27 Kanunuevvelde Berli
ııe gidecektir_ 

ALMANYA • • 
Dün iki lngiliz Amerika İle 

Japonya 
Arasında 

Romanyaya 
Kredi Açıyor 

Romanyanın Almanyaya 

ihracatı Arttırılıyor 
Bükreş, 23 (A.A.) - Havas: Bük

reşte imza edilen yeni Alınan _ Ru
men ticaret anlaşması Almanlar için 
mali faydaları ihtiva etmekle bera
ber önümüzdeki yıl Romanya tara.. 
fından Almanyaya verilebilecek mad 
delerin hacmini mahslis bir surette 
arttıracak mahiyette gözükmemek
tedir. 

Vapuru Daha 
Hasara Uğradı Münasebetlerin Tekrar 

Başlaması Teklif Ediliyor 

Pariste Dün Tehlike işareti Verildi. Almanlar 

iki Fransız Tayyaresi Düşürdüklerini Söylüyorlar 

Tokyo, 23 (A.A.) - Japonya ile 
Birleşik Amerika arasındaki müna
sebetlerin tanzimi teklifinde bulun. 
mak üzere, Japonyanm Vaşington el
çisi, Amerika Hariciye Nazın Hull 
ile görüşmeğe memur edilmiştir. Ja
pon hariciye nazırı Namuro, nezaret 
müşavirlerile uzun istişarelerden 

sonra bu karan vermiştir. Daha ev
vel, Namura, Am~rika elcisi Grew 
ile de görüşmüştür. 

Almanlar markın 60 ley olarak tes 
bitini istiyorlardı. Halbuki yüzde 
49.5 olan vasati borsa alınmıştır. Al
manya bundan böyle prensip itiba. 
rile Romanyadan tedarik ettiği eşya. 
nın fiyatından yüzde yirmi kadar is
tifade edecektir. Bunuııl:ı beraber ye 
ni hükümler Romanyanın Almanya
ya olan ihracatını mahsüs hir suret. 
te arttırmıyacaktır. 
Anlaşma, Almanyaya sene zarfın

da verilecek petrol miktarını 1 mil
yon 260 bin ton olarak tesbit etmek
tedir. Almanya, petrol mübayaatının 
tediyesini garanti etmek üzere Ro
manyaya 40 milyon marklık bir kre
di açılmasına muvafakat eylemiştir. 

Alman· lşveç Ticaret 

Müzakereleri 
Stokholm, 23 (A.A.) - Alman -

İsveç ticari müzakereleri sona er
miştir. Neşredilen bir tebliğde bildi
rildiğine göre Berlinde 11 ile 22 ilk. 
kanun arasında cereyan eden müza
kereler aşağıdaki hususat hakkında 
bir itilafla neticelenmiştir: 

1 - İki memleket tebaası ve hu-
-·-!° s:-1 .. -+lo-: --··-d-1.i 4io~ ~\..'1.A 

meleleri ve istikrazların tanzimine 
dair aktedilen Alman - İsveç mua.. 
hedesinin temdidi. 

2 - 1940 senesinde Alman ve İs
veç eşyalarının mübadele şartları 

hakkındaki muahedenin temdidi. 

Londra, 23 (Hususi) - İngiliz 
bandıralı 8033 tonluk Dosinia isimli 
petrol gemisi ile yine 1n~iliz bandı. 
ralı 4434 tonluk Gryfevale yük va-

puru İngilterenin şark sahillerinde 
mayinlere çarparak hac;ara uğramış. 
lardır. Dosinia provası harap bir 
halde, bir l i m a n a götürül
müştür. Bu gemi harbin başındanbe

ri batan veya hasara uğrayan 13 Ün
cü İngiliz petrol gemis~dir. 

Amsterdamdan bildirildiğine göre. 
bir mayine çarptıktan so:ıra Holan
da sahi.tinde karaya omran İtalyan 
bandıralı Comitas vapurunun imda

dına gönderilen Moao isimli IIola:ı
da vapuru da karaya oturmuştur. 

Vapur bilahare yüzdür•il""'ii.s:. ;.,,, rte 
hasara uğramıştır. 

Dün aksam Yorkslıire sahili aı:-ı

~ında Val~ntino isirnl; ltalyan va
purile çarp1sarak batarDromio isim. 
li balıkcı gemisinin 15 kisilik müret
tebatı bir sahile çıkarılmıstır. Mü
rettebattan bi.ri, Dromio, Hull'e yak
lacmıakta iken o esnadA havada göru. 
nen Alman tayyarelf'rinin bu vapu
ru bombardıman etti~ini, fakat bom
balardan hicbirinin isabet etmediği. 
ni söylemiştir. 

Jskocya bandıralı C'cngship vapu
ru da dün kayalıklara çarpmıştır. 

Bu avın 14 ünde Konenha2tan tı;_ 
koçyaya hareket eden ve o zamndan 
berikendisinden bir hftber alınamı

yan 2.000 tonluk "S~gcrsborg,, is
mindeki Danimarka vapuru ve mii
rettebatını teı::kil eden 19 ki<>! ""'ll.h
volmuş addedilmektedir. 

Pariste alarm işareti 

Londra, 23 (Hususi) - Parisin Şi-

dan'beri hava 1.rnm1"'tl"'rin;n n•viı:ı.tı 

560 kişidir. 

Yeni tayyare siparişleri 
Büyük Britanya Hava Nezaretile 

Douglas Air Graft arasında 4 milyon 
dolarlık bir tayyare siparişine dair 
müzakereler cereyan etmektedir. Bu 
tayyare, yeni tip bir bombardıman 

tayyaresi olup saatte 650 kilometre 
sürat yapacak kabiliyettedir. 

Bir Alman tebliğine göre hudutta 
bir kontrol uçuşu yapan iki Fransız 
tayyaresi Metz'in Şim~! inde Alman 
tayyarecileri tarafından düşürülmüş. 
tür. 

Garp Cephesi umumiyetle sakin 
geçmektedir. 

C hamberlain tatil yapıyor 
Londra, 23 (A.A.) - Chamberla

in Noel tatilini sayfiyede geçirecek, 
fakat Londra ile alakasını daima mu
hafaza eyliyecektir. 

Hint milliyetperverlerinin 
kararı 

Londra,· 23 (A.A.) - Stefani: 
Hind kongresinin komitesi Vardha'
da iki karar sureti ka'!:>ul ederek bir 
müessisler meclisi ihdasını istemiş 

ve memleket ecnebi tahakkümü al
tında bulundukça milli Hind birliği
nin vücude gelemiyeceğini beyan ey. 
!emiştir. 

Knngre. İn.qilterenin bilhassa Hin. 
distanın mukadderatı bakımından 

harp gayelerini tasrih etmemiş ol -
masmdan dolayı teessürlerini beyan 
etmiştir. 

Bulgar Maliye Nazın 

Moskovaya Gidiyor 

Yugoslav • Fransız 
Ticareti Artıyor 

Belgrad, 23 (A.A.) - 1 kanunusa
nide meriyete girecek olan Fransız -
Yugoslav aınla~alan mucibince, 
Fransa Yugoslavyadan mühim mik. 
tarda et, kereste, tütün ve maden a. 
lacaktır. Bu mübayaalann büyük bir 
kısmı Yugoslavyanın Fransadan yap 
tığı borçlann faizlerine karşılık tu. 
tulrnakla beraber Yugaslavyayı dö
vizden mahrum etmiyecektir. 
Fransanın Yugoslavyaya ihracatı 

normal seviyesini mahsüs bir suret
te mııhı:ıfaza edecektir. 

Akdeni:ıde Kaybolan 

lngiliz Tayyaresi 
Berlin, 23 (A.A.) - Dün Akdeniz

de kaybolan sivil İngiliz tayyaresin
de bulunan yolculardan sağ kalanlar 
bir İngiliz gemisi taraftndan kurtarıl. 
mıştır. Bunlar Maltaya sevkedilecek.. 
lerdir. 

Stalinin, Yıldönümü 
Münasebetile Aldığı Telgraflar mali Garbi mıntakasında saat 8 i 40 Sofya, 23 (A.A.) - Kral Boris. ka. 

Tayyarede bulunan diğer 5 yol
cunun akıbeti hakkında bir haber a
lınamamıştır. Gazeteler, İtalyan ma
kamları tarafmdan yapılan araştır

malardan bahsetmekte ve bu araştır
malann krvmetini tebarüz ettirmek
tedirler. 

Moskova, 23 (A.A.) - Tas ajansı geçeden yirmi ikiyi yirmi geçeye ka- labalık bir heyetin '1aşında bugün 
80 Bin Tonluk Zırhlılar bildiriyor: dar süren bir hava tehlikesi işareti j Moskovaya hareket erfocek olan Ma. 

Gazeteler, 60 ıncı ylldönümü nİU- verilmiştir. liye Nazırı Bojiloff'u kabul etmiştir. Vaşington, 23 (A.A.) - Mümessil. 
ler meclisi ve deniz ı:ncümeni aza.. 
sından Maas, Amerikan donanmasını 
yenilmez bir hale getirmek üzere 
80.000 tonluk zırhlılar inşasını tek
lü etmiştir. 

nasebetile Staline Hıtler, Von Rib. Hava Nezareti, İngiliz hava kur-1 Nazırın riyasetinde :r..foskovaya gi. 
bentrop, Çankayşek, Tiso, Saracoğlu hanlarının 15 inci listesini neşret- 1 decek olan heyet, Sovyetler Birliği 
ve diğer yabancı devlet adrunların. miştir. Bu listeye nazaran ölen ve ile Bulgarsitan arasınrla bir ticaret ve 
dan gelen tebrik tetızrnnannı ne~. kaybolan zabitlerin ve efradın ade- seyr;etfain muahedesi a~tdı için mü-
retmektedirler. ı di 48 i bulmaktadır. Harbin başın- zakereye başlıyacaktır. 

HADİSELERİN İÇYUZü 
• Sovyetlerle Bulgaristan arasmdaki temaslar müs

bet neticeler vermeğe başlamıştır. Moskova ile 
Solya arasında havai bir hat tesisi için cereyan 
eden müzakereler geçen halta neticelenmif, ve 
geçen halta pazartesi günü imza edilmiştir. 
Aynca Sovyetlerle bir ticari muahede akdetmek 
üzere bu halta Moskovaya bir Bulgar heyeti gi
decektir. Bu münasebetle Bulgar gazeteleri iki 
memleket arasında başlıyacak ticari münasebet~ 
lerin aradaki dostluğu arthracdından bahseden 
yazılar yazmaktadırlar. ,,. 

• Bulgaristan hiikumetinin resmi gHetesi olan La Bul. 
garie gazetesinde Stoyan Tzonev diyor ki: ''Bulgaris. 
tan 1913 hudutlannı istemekten bir an vazgeçmemiş. 
tir. Fakat bunu, komşularının zaaf anlarından istifade 
ederek cebren almağa da teşebbiis etmemiştir. Er geç 
sulhen bu emeline kavuşacağına kanidir. Hükumet bu 
l>ncndo vt.lci oJo,.ı;alc b.ı:ı. .. teklif; t ... tlrilcA ı.,..,,,.,f, .. " 

lerde 650 tayyare sipariş ettiler. Amerika tayyareleri 
bilhassa Almanlann Messerschmit tayyarelerine karşı 
müessir olduklarım göstenni~lerdir. Bunlardan 2·l0 ı 

Fransaya, harbin başlamasından önce teslim edilmiş
lerdi. Müttefiklerin şimdiye kadar yaptıkları tayyare• 
siparişlerinin bedeli 90,000,000 sterlin tutmuştur. 
Bundan başka müttefikler tarafından top, at, katır, 
tayyare dafii toplar da sipariş edilmiştir. Böylece sipa. 
rişlerin bedeli 250 milyon sterline varacaktır. 

* Geçen halta sonlannJa Almanvadan 11el.en ha-
berler arasında şunlar vardı: 
Müdafaa için kullanılan kum keıtelerini cal.an 
bir Alman: idam! 
Zifiri karanlıkta hırsızlık eden iki ki~i: idam! 
Bir kadına taarruz: idam! 
Bir ekine ateş veı-en iki ki1i: idam! 
Yabancı •,.Jvolarını dinleven iki kisi: Dört sene 
hapu! 

İstanbulda 
Nakil Vasıtaları 

Yazan: B. FELEK 

1 stanbulun nüfusu mu arttı? 
Yoksa halk yüri.imckten mi 

bezdi? Bilmiyorum ne llldu? Ilerhal
de bugün şehrimizde tram\'ay. wt
pur, otohiis, tiinel gibi vasıtalarla 
taşınmakta olan halk bundan on bes, 
hatta iki sene evvelkine nazaran çok 
daha fazla! 

Bir taraftan tramvay arabalan 
arttırılırken. diğer taraftan hemen 
hemen tramvay hatlanna muvazi o. 
larak çalışmasına müsaaıle edilmiş 
olan bir çok otobüsler. yine bu kala. 
bahğı seyreklestiremiyor. Tramyay 
arabalarının ıskarça hali, otobüsle. 
rin tıklım tıkhmlığı bunu gösteri
yor. 

Bunun önüne nasıl geçelim? 
Anlatıldığına göre, tramvay hat

larımızın iizerine konulan araba ade.. 
di, bu hatların tahammülünün hatta 
üstündedir. Artık bilhassa ka1abalık 
hatlarda araba adedini arttll"mıva 
imkan yoktur. 

Su halde? 
Hatıra şunlar gelir: 
Şişhane yokuşu sebebiyle tek işlc

miye meebur olan arabalara birer 
römork bağlamanın çaresini bul
mak. Bu bir fen işidir. Belki yoku
şun meylini eksiltmek için Voyvoda 
caddesinde bir doldurma ameliyesi, 
belki Tiinelin tram,·av arabalarını a
lacak hale konulm.ası gihi şeylel" 
miimkilndiir. Lakin bunlar bugününı 
yarının işi değildir. 

Acaba makineleri kuvvetlendire
mez miyiz? O da bir hayli pahallı 
şey. Hele şimdi buna imkan da olm
sa gerek. 

Ö:\•le ise ne Yapalım? 
Bir kere' m~tlaka şehirdeki otopüs 

servisi, ya bir şirket veya belediyece 
druhte edilip temiz, sağlam ve mun .. 
tAzam arabalarla temin edilmeli. 

İkincisi Karaköy. Galatasaray, 'rü .. 
nel gibi yerlerden boş nraha kaldır .. 
mayı ve kalahalığın büyük bir kısmı.. 
nın onlara çekilmesini denemell 

Ücüncüsü, taksi arabalarının oto.. 
büs fiyatına teker teker müşteri al
masuıa müsaade etmelidir. 

Memnuni~·etle öğrendiğimize göre 
bu son ~areye basvurulmuş n bu 
müsaade gayriresmi şekilde Teril
miş.) 

Bir kaç gün evvel bir okuyucu
muz böyle ~·olcu toplı~·an taksilerin 
polisler tarafından cezalaııdırıldıiın
dan şikayetle, halkın tram\'a:V ve o. 
tohi.islerle nakli temin edilmeden, 
tak<ıilerin hu isten men olnnusundan 
haklı olarak sikayet etmekt<ı idi 

Bir bi.iyiik seh;in ymumi nakliyatı 
meselesi C'ok ciddi bir iştir. Hele İs
tanbul gibi üç yerinden su ile ayrıl
mış ve esasen sırtlar ve vadiler üze. 
rine ~·apılmıs. J,teniş ve yayılmı~ bir 
şehrin içindeki nakil vasıtalannın 
seyriisefc~ini tanzim etmek muaz. 
zam bir meseledir. İstanbulda Halic, 
Şirketi !f a;rri:re ve Akay olarak üç 
vapur; Üskiidar. Kadıköy ve İstan
bul isimleriyle iki tramY~y: de"lete 
ait iki demiryolu; tram\•ay idaresine 
ve hususi eshasa ait olmak üzere iki 
otobüs ve yine tram\·aya bağlı bir 
Tünel servisi vardır. 

Bu !mretle tamam dokuz çeşit na. 
kil vasıtaı;ının İstanhul halkını tası
vabilmesi icin hir nazım ister. Bu i~e 
İstanbulda . yoktur. Yani İstanhulda 
Bakırkö~·iindcn kalkıp İstinyeye gi. 
decek olan bir adnm trene. sonra 
tramvaya, sonra da THksimden oto
biise, yahut köprüden Şirket vapu. 
runa bin<"ccktir. 

Erenkö~·iinden. Balata gitmek is
tiyen ise. tram\'a~·a, sonra vapura, 
sonra tekrar bir vapura binecektir. 
Bütiin hu nakil vasıtalarının tarife
leri hiribirini tutmadığı gihi, bilet
leri de biribirinde geçmez. Her yer. 
de :\'Olcu inecek, tekrar bilet alacak, 
bekliyecek, zaman ve para israi ede
cektir. 

Eğer şehirde bütiin bu nakil vası. 
talannı bilet, tarife ve iltisak bakı
mmdan telif edebilecek hir nazım 
bulunursa çok faydah olur. Lakin 
--ciimlcnin affına sığmarak söyJü_ 
~·orum- hir kalem odası değil, ıno· 
dern fikirlerle miicehhez bir bas. 

Böyle bir uzvun c;alı.;;mıya hasla
ması derhal sehir naklivatında hal
kın hemen hissedeceği bir takım ko. 
]aylıklar yapacak ve hundan nakil 
vasıtaları da halk kadar istifade ede. 
cektir. 

'.At satmak husumnda tereddüt gösteren iki bia ~ * Polonya Sefirimiz Angers'de 
415 ve 250 lngiliz liraaı cezai 8 Alman tayyareleri son günlerde Şimal denizin· Pari~. 23 (A.A.) - Stefani: 
'.At Batıcılarının kabahati "at azlığından istifade Türkiyenin Polonya ~efiPi, Polon. deki lngüz balıkl'>ı gemüerine musallat olmus,lar-

:r ederek zengin olmayı kurmaktır. ya hükumetinin Angers'de bulunan 
dır. Bunun sebebi flldur: lngilizler, Alman tay· k · b ·· • 1 1 t H 

l 
• I ıl k l . * mer ezme ugun vası o muş ur. a-

yare erı tara ınJan Jenüe bırak an mı nah• ı • Italyadaki Japon sefiri, son verdiği beyanatta, İtalya li hazırda Polonya hükiımet merke-
mayinleri toplamak i~in bu balıkçı gemilerini se· " ile Japonyanın antikomintern pakta olan merbutiyet. zinde Fransa, İngiltere, Amerika, 
lerber etmiştir. Yüzlerce balık'ı gemiıi balık ye- ~ lerini muhafaza ettiklerini söylemi~, ver Türkiye büyük elçilerile Çekoslo. 
rine mayin toplamaktadır. Alman tayyareleri u_ Harp, sanıldığı gibi, aramızdaki paktı sarsmamış, vakya orta elçisi bulunmaktadır. 

bilakis, onu büsbütün kuvvetlendiren sebeplerden bi- ----o-
mayinlerin toplanmasına mani ıolmalı irin balıltt-ı Staı· Ak d · Az~ Old risi olmuştur." ın a emı ası u 
gemüer: ... ; l..nı ... rro.,.~,., "'alıwrnnl:.ınJ.. B b t J ·ı İt 1 d ki b h t 

:r r·· u eyana , aponya ı e aya arasın a u ra ı ayı Moskova, 23 (A.A.) _ Tas ajansı * kırmak isteyenlerin ümitlerini sarsmıstır. Zinı bu be. bildiriyor: 
• İngiltere ile Fransa, Amerikaya mütemadiyen ta..,..,., • arc y t tik · t kt ·n~ · l ·· h .,. ,, .• ana , an omın ern pa ın ı usına manan an şup e- Sovyetlcr Birliği Bilgiler Akaat•-

ve mühimmat sipariş ediyorlar. Fransızlar son <riin. ye du""su··rmu-ş...r- · · S li · • __________ ...;;..~_...:;. ____ ..;.....;....;.;.;;;.;;_~;.;;..; .. ~·;.;... ____________ ,::.:_;,;;,;,;~~~:,;;; .. ;::uc;,;,,· _________________ ..!,I mısı ta ni ıttüakla fahri azalığa 

se mi ti_._r.;;__ _______ _ 



c::~== ..... 4r. =:::;:;:;:;;;;!!!!:::::::::::::::==========::::::-S: : :=:::::::::::::::::=::=================== 

1 D G ON 

i PEK 
Lfarikulade Canlı • Hareketli Muazzam 

ıfüthia S;ıJınelerle Dolu Nefis Bir Film 

HUCU M 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

BAŞ ROLLERDE ! 

JOHN VA YN · CLAIRE TREVOR · TIMHOL T ~ JORJ BANKROFT 
Buıriin saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. 

........................................................, 
Bucıün TAKSİM Sinemasında 

Yeni bir k ahkaha haftası 

Meşhur komik "MAL~K __ in cıülünçlü taklitli 

TÜRKCE SÖZL Ü en son !ilmi olan 

MA LEK ZORAKİ HAYDUT 
Bu haftanın en eğlenceli ve gör ülecek filmidir. 

Avrıca veni ilaveler: EKLER JURN AL'de '"" s:.nl:' ,.ı ;;.,..,,,,. """ ı,,,.'"Q hava-

nislPri. Buttün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

Bu Hafta TAKSiMDEN SAR AY Sinemasında 
BEY AZITA kadar bütün ,ehir 
Görülmemiş 

görülınev.en 

bir muva!lakiyetle gösterilmekte olan. sinemada şimdiye kadar 
zabıta maceralarlle dolu ve 3 PALAVRACI KOMİK ve DEV 

MAYMUNLARI tarafın dan harikulAd,.e blr !_arula oynanan 

PALAVRA C 1 1 ~=:~aı::::ekt~ 
Polis Hafiyesi olan binlerce kişinin 

• l'ı KAHKAHA TUFANLA-
TÜRKÇE SÖZLÜ RİLE ÇINLIYOR. 

11Aveten: FOKS JURNAL en son Harp ve dünya havadisleri 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilAtlı matineler. 

,~-T E P E B A Ş 1 .N D A - Sinema ileminin büyük arslanı 

Kahramanlar kahramanı DRAM KISM 
25/12/939 Pazartesi günü akşamı 

bir defaya mahsus olmak üzere 

YELPAZE 

1 

' ·-----------------------------,1 Bugün SÜMER Sinemasmda 

i\LBERT PREJEAN 

ANNİE VERNAY • LİNE NORO 
Tara!mdan yaratılan ve Parisin kadınları, aşk ve paranın !aciaları ile 
" gece sefahat alemlerinde dolaştıracak olan 

MONTMARTRE GECELERİ 

ERROL FL YNN 
TÜRK ÇE 

CALi NAN TAÇ 
f"ılminde kazandığı zafer tacını 

kimseye çaldırmıyacağmı bütün 

dünyaya bir kere daha ililn edi

yor.-

Bu şaheser bugün ve yarın 

l-AlE Sinemasmda 
Son olarak 

gösterilecektir. Ucuz matineler 

11 ve 1 de ' , 
filmini mut laka görünüz. Akordiyon kralı ALBERT PRE.JEAN tara. 

1 
fıpdan teganni edilen ve oynanan VALSLER JAVASLAR ve. sarkılar 

filmidir. Hayat ve aşk filmidir. 

mveten : ~KLER JURNAL yeni harp ve dünya havadisle~ 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı m&tineler 

TiYATROLAR 1 

~----·------------------------' ~-------·----------------------~ SAKARYA Sinemasında 
Tatil baltası milnıı.sebetlle fevkalftde bir program: 

Büyük ve kilçüklerın hoşuna gidecek müntehap btr tc:maşa ••• 

.1 • CANBAZHANE KRALİÇESi 
Canbazhane ve varyete illmi • . • Gülmek ve gözyası filmi . , , 

ve Fransız 
PİERRE LARQUEY SHİRLEY TEMPLE CHOUCHOU 

Tarafından Fransız sinemacılığının bir bArikası 

2 • ÇILGIN MEKTEPLiLER 
Yeni danslar "ereflne gay~ güzel bir film. İUveten: Yeni FCIKS JURNAL son 

dünya ve harp haberleri. Bugün saat 11 ve 1 de tenzllAtlı matineler-............... _ ....................... ~ 
BUGON 

MELEK 
Zevk.ıne - Güzelliğine - Hem şen hem müessir 

' · mevzuuna, şahane bir surette zen gin !i!lh ne.. 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşında Dram kısmında 

Bugün saat 15,30 da, akşam 20,30 da 
• YELPAZE . 

Komedi Kısm1 lstiklil caddesinde 
Bugün saat 15,30 da, aksam 20.~o da 

e l K IZLER e 

Halk Opereti 
Bugün matine 16 da 

Eski Çailayanda Bu aksam 9 da 
Zozo Oa lmaala (GiT · KAL) Yeni operet 

İRTİH A L 

lstanbul Belediyesi ilanları 
ilk Muha m men 

teminat be dell 

81,00 1080,00 ttraı,.e Mndftrltı lfO için Jtızmmı olan bir adet komple 
projektör. 

407,68 H35,SO kıymetli evrakın tab ve tıecllditıde kullanılacak kA!ıt. mü
rekkep Te:Satre. 

3'15,00 
99,90 

5000,00 
1332,00 

(Bedeli keşfi) Bakır~ taş iskelesi tamiratı. 
Cerrahpaşa, Bey otlu, Emrazızühreviye, Haseki ve Zeynep 
KA.mil doğum evi nln 939 mali yılı ihtiyacına taalluk eden 
639 kilo Ka§ar, 1980 kllo Beyaz peynir. 

ı40,00 3200,00 Mezarlı1<1ar müdürlüğü için lüzumu olan cenaze ofomobill. 
İlk teminat mikdarları ile Tahmin bedelleri yukarda yazılı işler 2490 numaralı 

kanunun 43 üncü maddesine göre temdid en açık eksilbneye konulmuştur. İhale 
4 - 1 - 940 Perşembe günü saat 14 de dai mt encümende yapılacaktır. Şartnnmeler 
Zabıt ve Muamelftt Müd!lrli.iğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat m-ık
buz veya mektuplan ile ve icabına göre fe nn1 ehliyet vesikaları ile birlikte ihale 
günü muayyen saatte daimJ encümende bulunmaları. (10500) 

* * Sebze Halinde yaptırılacak tamirat ile Sebze Sergfierlnln inşası kapalı zarf ek-
sfltmesine k;onı.tlmuştur. Tahmin bedeli 10 875 lira 20 kuruş, ilk teminat mikdan 
815 lira 64 kuruştur. İhade 8-1-940 Pazartesi günü saat 15 de dalml encümende 
yapılacaktır. Şartname, keşif ve proje Fen işleri müdürlüğünden 55 kuruş muka
bilinde alınabilir. Taliplerin ilk teminat m akbuz: veya mektuplarile ihaleden 8 gün 
evvel Fen işleri müdilrlüğünden alacakla rt Fenn1 ehliyet ve 939 malt yılı ticaret 
odası vesikalarile ve 2490 numaralı kanu na göre hazırlayacakları kapalı zarflarını 
ihale günü saat 14 de kadar dairnl encümene vermeleri. (10649) 

İstanbul Belediyesinden : 
24-12-939 pazar günü sabahından itibaren blrincl neVi ekmek tıatı on ve fran-

cala on dört buçuk kuruştur. (10687) . -
Taksim Nahiyesi Müdürlüğünden: 

KAtip Mustafa çelebi mahallesinin Tel sokağında kAin 28 numaralı evin tapu ne 
mutasarrıfı bulunan Hristo oğlu Jozef Delanda vekili Avukat SalAhaddin Aküre
nln bitmüracaa, bu eve fuzulen tecavüz etmek suretile kiracı koyduğunu bildirdi
ği Julya isimli kadının memuriyetimize ibraz: ettiği bir kıta mukavelenamede bu evi 
şahıs ve ikametgahile işini bilmediği ~o zef adında birisinden isticar ettiğini bll
dinniŞ5e de yapılan tahkikatta Jo:zefi bulmak mümkün olamamıştır. İşin blep 
vechlle 2311 sayılı kanun yolile halli cihetine gidileceğinden mevzuubahs evde ma
lik sı!atile aslen veya trtlfak, irtihan, ka r ve sair suretlerle feran bir gil.na alAkası 
bulunanların ilAn tarihinden iUbaren on be.ş gün zarfında memuriyetlmize müra
caatları lüzumu teblHt olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
Cın&l N lk:. Muh • h men B. % 7,6 teminat Ekalıtme 

L ira Kr. Lira K r. Şek il Saat i 

Planya tezgMu 1 adet 806.- 66.45 Pazarlık 14 
Kayış baklalı 

Zincir "S. T. F. 493,, ıs 26 2.50 19.68 p 15 .. jl 

Zımpara taşı 250 .. 3760.- 282.- • 16 
60 s/m 

I - Şartnamesi mucibince 1 adet pJAn ya tezgAhı ve nilmunesf mucibince de 25 
adet kayış baklalı zincir müteahhidi nam ına ve yine şartnamesi üzere miktarı yu
karıda yazılı 250 adet zımpara h~ pazarlıkla satın alınacaktır. 

1I - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hlzala
nnda gl5sterilmlstir. 

IlI - Pazarlık, 3 - 1 - 940 Çarşamba günü Kabataşta Levuun ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her giln söz!l geçen şubeden parasız almacatı gibi kayış 
baklalı zincir n!lmunesi de görül~billr. 

V - İsteklilerin pazarlık tçln tayin 
me paraslyle blrlikte mezkQr kor.ıisyona 

• Cinai mlk. Muhammen B. 
L ira K r. 

İş elbi~ rA>ket 
Palto 100 adet ) 
Postal 115 .. ) 

oruna.n gQn w saatlerde '% 7,5 g(lven-
gelriıeleri llln olunur. (10417) 

* % 7,5 tem inat 
Lira K r. 

Eksiltme ıekl1 aaatl 

Kasket 115 " ) 1415 - 106 12 Açık eksilt. U 
Amele elbisesi. 15 " ) 
Kalın ceket ve pantalon ) 
Jelatin ya1.lık 500 Kl1o 

,. kışlık 750 " Pazarlık 15 
I - Şartnamesi mucibince yukarda yaz ıh 2 kalem malzeme hizalarında göste

rilen usullerle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleri. muvakkat t eminatlan, eksiltme saatleri yukarda ya

zılıdır. 

III - Eksiltme ve pa7.Srbk P-1-940 salı günü Kabataşta levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Je!Atin şartnamesi her gün söz!l geçen liUbeden parasız alınacağı gibi nll
muneleri de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa-
rasile birlikte mezkCır kornlsyonq gelmeleri. (10637) 

Bergama Asliye Hukuk Mahkemesinden ,· 
939/538 
Bergama inhisarlar idaresi muhafaza memuru Hürrem Tuzcu tarrıfından Berga

mada mukim iken tegayyüp eden Güllü İbrahim Ethem kızı Mürüvvet aleyhine 
ikame edilen boşanma davasının icrayi muhakemesi 18-1-940 tarihine müsadif per
şembe günU saat 9 a tayin kılınmış olduğundan me:ı:burenln Yevmi mezkQrda Ber
gama asliye hukuk mahkemesinde hazır bulunması veya musaddak bir vekil gön
dermesi aksi takdirde hakkında gıyap ka ran verileceği tebliğ makamına kaim ol-
mak üzere iltın olunur. (10670) 

Memurluk İçin Müsabaka İmtihanı 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - Devlet meteoroloji işleri umum m Udürlüğü VilAyetler teşkilfıtında münhal 
bulunan vazifelere imtlhımla memur alınacağından taliplerin 1 lkinciktınun 940 
tarihine kadar meteoroloji işleri umum m üdilrlüğüne veya bulunduktan mahalle 
bağlı olduğu viUıyet merkezlerindeki meteoroloji istasyonlarına müracaat etme
leri ltızımdır. 

2 - İmtihanlar 4-1-940 da ba~lıyacak ve ders gruplarına göre yapılacaktır. Bu 
hususta ma1t1mat almak isteyenlere şifahi veya yazı ile müracaatta bulunabilirler. 

3 - İmtihana girebilmek için liselerin 937, 938, 939 seneleri mezunu ve olgun
luk imtihanı vermiş olmak ve memurin kanununun dördüncü maddesinde yaz.ılı 
vasıflan haiz bulunmak şarttır. 

4 - Müsabaka imtihanı aşağıda yazılı derslerden yapılacakbr. 
l Türkçe, 2 yabancı dil, 3 fizik, 4 Tabi! cografya, Türkiye cografyası, 5 ~yarlye 

(Cebir müsellesat, kozmografya), 6 - Jeoloji, Nebatat. (6503) (10588) 

Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünden : 
1 - Yeni yapılan Galata Yolcu salonu ihtiyacı için şartname ve resimlerine 

göre yaptırtlacak mobllye ve 1Ambiriler pazarlık suretile istekllsine ihale edile
cektir. 

M erhum Ali Şamil Paşa kerimesi 

ve merhum eczacı kaymakamların

dan Bay Yusuf refikası lsviçrede Bri

tiş Tobako şirketi ressamı Ba.y Galip 
Ilgının ve Eskişehir vilayeti orman 

müdürü B ay Necati Ilgının validesi 

Bayan Mahmure Ilgın vefat etmiştir. 
B ugün cenazesi öğle namazından son 

ra Beyazıt camiinden kaldırılarak E

dirnekapısındak.i Şehitliğe defnolu. 

nacaktır. Kederdide ailesine taziyet

2 - Keşif bedeli (54071 Ura ve muvakkat teminatı (4056) liradır. 

S
. d !erine doymıyacağmız, bütün renkli 3 _ İsteklilerin 3-1-940 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat onda Galata 
•nema.sın a __ 

K U 
.. ç u· . K p REN s Es Rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Müdürler Encümenine 

lerimizi sunarız. 
müracaatları. 

4 - Bu husustaki proje ve şartnamelerin otuz beş lira mukabilinde 25-12-939 
Pazartesi sabahından itibaren Levazım Müdürlüğünden alınabileceği i!An o-

Boer muharebeleri esnasında geçen müessir bir aşk romanL Bir Muallim Vefat Etti lunur. (10663) 

Fransızca Sözlü. Baş rollerde: 1 "" d 
• latanbul ÖOret men lerl Yardım Cemlye· Darphane ve Damga Matbaası Müdür ligi.in en : 

RİCHARD GREENE • ANITA tinden: Damgalattırılmak üzere getirilen altın ve gümüş eşyadan biribirine kanca ile 
LOUİSE • SHİRLEY TEIWPLE Cemiyetimiz üyelerinden Halıcıoğlu Bl- merbut ve müteaddit parçalardan mürekkep olanların her bir parçasına ayarla-

-nlme Dlvc olarak: En aon FOKS d ünya h avad isleri rtnd ilkokul öğretmenlerinden M. Cemil nru gösterir ayn ayrı damgalar vurulmakta oldutundan bu suretle her hangi bir 
Akdemiri aramızdan maalesef ebediyen parçası damgalanmamış olan bu kabil müteaddit parçalardan mürekkep bilezik ve 

Z4 - ız - 939 === 

RAD~O 
ANKARA RADYOSU 

TOrklye 
TUrkiye 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Ra dy4sa 
Dalga Uzun lap 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. P. 31.7 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

Pazar, 24. 12. 1939 

12,30 Program ve memleket saat ayan, 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,5(1 
Türk m'Oz.lği: Seçilmiş eserler. Ankara 
radyosu küme ses ve saz heyeti. İdare e
den: Mesut Cemil, 13,30 - 14,30 Müzik 
(Küçfik orkestra - Şef: Necip Askın): 

1 - Frelre: Ay - Ay - Ay (Serenad), 
2 - Ganglberger: Küçük. toplantı. 
3 - Bizet: Arlezyen sulti. 
4 - Michell: İspanyol serenadı. 
5 - Franz Lehar: Tarla kuşunun 6ttQ.. 

lü yer. 
8 - Tschaikowsky: Romans. 
18,00 Program, 18,05 Memleket saat .

Yan, ajans ve meteoroloji haberleri, 18 25 
Milzik: Radyo caz orkestrası, 19,00 çodu:ıc 
saati. 19,30 Türk müziği: Halit türküleri: 
İnebolulu San Recep tarafından. 19,4S 
Türk müz.iği: Çalanlar: Ruşen Kam, Reşat 
Erer, Refik Fersan, Cevdet Kozan. 

1 - Okuyan: Necmi Rız:m Ahısklın: 

1 - Nihavendi - Kebir peşrevi. 2 - ~ 

rif Bey: Nihavent sarkı (Şarap ~ ıtı!fe.ı 
minde), 3 - Rahmi Bey: Nihavent prlaı 
(Saçlarına bağlan.alı), 4 - Reşat Ere:: 
Keman taksiıni, 5 - Nllıavent şarkı (C6-f 

zülme zülfüne ~ dilrüba), 6 - Arif Be:JQ 

Nihavent şarkı (Söyle nedir baisl ZU1l9 

gönül), 7 - Nihavendi - Kebir saz semafA.1 
2 - Melek T okgl5z: 

1 - Rahmi Be;y: HisarpuseDk ,arla ~ 
nevclvansın), 2 - Rahmi Bey: ~ 

selik prkı (Dilde artık kalmadı), ! - s.J 
Wıattin Pınar: Karcığar tarla (Kalhimıll 

a t.sam), 4 - Osman N.lhat KQrdfflhk:a.t 
ltAr şarkı (Kaç yıl 7'J.relim sızladı). i 

20,30 Konuşma (Türk tarihinden~ 
lar), 20,45 Türk müziği: Fasıl heyeti, Jt.a. 
Semiha Cenap Berksoy tarafından 111ft re-o. 
sitall. Program: 

1 - Richard Strausıı: Arladne aut 1'a:.me 
operamndan Ariadne'nin Büyıık 

Aryası. 

% - Johıumes Brahms: a) Nlnn!, b )' 
Demirci. 

3 - Hugo Wolf: a) Eski bir resim dze-
rine, b ) Gizlilik. c) Penna'da blr 
sevgilim var. 

4 - Fıımz Schubert: a) Margarete çık
nk başında, b) Serenad. 

5 - Cemal Reşit: a) Çeşme, b) .Alt ko
ywıcneler gelir. 
Piyano ile refakat eden: 

22,00 Memleket saat ayarı, ajans haber
leri, 22,15 Ajans spor serviı;i , 22.2!1 Müzik 
(Cazband - Pl.), 23,25 - 23,30 Yarınki 

program ve kapanış. 

Kısa Ankara 
Haberleri 

-

Ankar a, 23 (TAN) - Kağrt ve mu. 
kavva hurdalarının ihracının men'i 
hakkındaki kararname Heyeti Veki. 
le taraimdan tasdik edilmiş ve bu. 
~nden itibaren meriyete girmiştir. 

e Temyiz komisyonu azalığına Ti. 
caret Vekaleti eski müsteı=;an ve ha. 
len İstanbulda avukat V;ınit Sayın 
tayin edilmiştir. 

• Tüt'k Maarif Cemiyetinin mena.. 
fil wnumiyeye hadim cemiyetlerde.a 
sayılması kabul olunmuştur. 

• İkinci Umumi Müfettişlik mali. 
ye müşavirliğine, İstanbul husu.sf 
idare varidat müdürü Zeynelabidiıı 
tayin edilmiştir. 

e Türk parasının kıymetini koru. 
ma hakkındaki 12 numaralı karar.. 
namenin dokuzuncu maddesinin so. 
nuna şu fıkra eklenmiştir: "Bu a. 
vanslardan aramızda ticaret ve tedi. 
ye anlaşması bulumıyan memleket. 
lerde açılmış olanlara taalluk eden 
mallann ithalini müteakip dövlıı 
müsaadeleri avansın açıMığı tarihte. 
k i usule göre verilip avans küşadı ile 
ithali arasındaki kamb~yo noktasın. 
dan ittihaz olunacak mukarrerat 
mezkur avanslann taalltik ettiği 
malların bedeline teşmil edilmez." 

BORSA 
23 - 12 • 939, 

Londn .U4 
Nevyork '\30.36 
Par is 2.9775 
Mil An o 6.74 
Cenevre 19.4375 
Amsterdaıwt J9.2520 
Brilksel U.8325 
Atlna 0.97 
Sofya 1.6025 
Madrid l3.61 

Buda peste t3.4875 
Bükreş 0.97 
Belgrad 3.175 
Yokohama U.225 
Stokholm Sl.0975 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1938 ~ 5 ilcramiyell 19.35 

-
_ _____________ B_u_gun=--- saa __ ı_ı_ı_v_e_l_d_e_t_.en_zı_·ı_a_tlı,.:.· _ma __ tin_· _eı_er ______ _.jlJ.:ka::;.:y~b:etti=k::.:_._K::::ed:er:::ll:_ ~ilesine ve sayın ar- emsali masnuatm damgasız parçalannın ayan damgalı parçalardaki ayann ayni 
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Ecnebi -
1400 Kn 1 Sene 2800 ICr. 
750 " il Ay 1600 " 
400 • 1 Ay 800 • 
150 .. 1 Ay 800 " 

Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olınıyan memleketler için abone 
bedeli müddet suraslyle 80, 18, 9, 
a,& liradır. Abone bedeli p~ndlr. 

Adres defişttrrnek 26 ltu~tur. 
Cevap için mektuplara 10 ~lak 
pul ilAı:esl lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Halkevlerinin 
Faaliyetleri 

I• eittiğlmlze göre, Kadıköy Hal. 
kevi, Kadıköyilndeki hemen 

bütün evlere birer mektup gönder
miş; ve bu mektupla, m~ataplar~
dan ellerinde bulunan luzumsuz kı. 
tapl~nn Halkevine hediye olunması. 
nı is~~ Hepimizde, okuduğumuz, 
ve kütüphanelerimizde bulundurmak 
lüzumunu duymadığımız kitaplar o. 
labilir. Bu lcitaplan da, onlardan is
tifade edecek kimselere vermek, bize 
g'Ü( 2elmez. Bunun içindir ki, Kadı
köy Halkevinin buluşu isabetli, ve 
(aydalıdır. Biz eminiz ki, bu mües
sese, bu orijinal teşebbüsü sayesin. 
de, az zamanda, kütüphanesindeki 
kitapların hayU çoğaldığını görecek. 
tir. 

Bu mfinasebetle, diğer Halkevle. 
ri.mizin de, Kadıköy Halkevinin bu 
teşebbüsünü örnek edinmelerini te. 
menni eyleriz. Bizce, Halkevlerirnizin 
en fazla muhtaç bulundukları şey
lerden birisi de, zengin bire:r kütüp. 
hanedir. 

Ve Halkevlerimiz, bu eksiklerin. 
den kurtulmak için -küçük, bü
yük,- hiç bir brsatı kacı:rınamalı. 
dırlar: Bu bakımdan, -basit te ol
sa- yeni bir çare dü~nen, ve bun
dan istifadeye çaJışan Kadıköy Hal. 
kevini samimiyetle takdir ederiz: 

Bu teşebbüs; Kadıköy Halk.evinin 
kitaba, kütüphaneye verdiği ehem.. 
miyetin ve kıymetin büyüklüğünü 
tebarüz ettirmesi bakımından, bize 
takdir duyuran bir mina ve ma1ıi. 
.reti haizdir. 

• 
Kadıköy Halkevinln"t"bu hareketi. 

al ne kadar saminıi bir takdirlf" kar-
ttlacllksa, adana ;:ra11nnyacağunII 
başka bir Halkevimizin bir hareketi 
karşısında da ayni der~ede hayret 
duyduk: Haddizatinde basit görünen 
bu hareketin en fazla tesir verici ta
rafı da -bpkı diğer Halkevinin te. 
tebbüsünde olduğu gibi- manasıdır. 

Bu Halkevi bize bir mektup gön. 
deriyor. Bunun gazetemizde neşre. 
dilmesini istiyor. Bu mektup, bir 
müsamere ilanıdır: Fakat, ne tuhaf. 
tır ki, 21 Birincikanun ayında veri. 
leeek bir müsamereyi ilan ettirmek 
maksadiyle yazılan ve gazetemize 
gönderilen bu mektup, 22 Birindka-
11un tarihinde postaya veriliyor: (Bu, 
postane damgasından anlaşılıyor) Bu 
hesapça, ayni dalgınlığı biz de gös
tersek, bir gün evvel verilıniş bir mrı... 
aaınerenin il8.nını, bir gün sonra ya. 
parak, o Halkevinin garip vaziyeti
ne düşeceğiz. 

Bunun içindir ki, bu vesileyle, bu 
Halkevimiz.ln de, daha hesaplı ve 
dikkatli bir faaliyet göstermesini te. 
menni etmemek eUınizden J!elmivor. 

• 
Ehliyetsiz Şoförler 

Bir kaç gün evvel yapıldığım duy
duğumuz sıkı ve umumi bir muayc. 
ne, bir çok otomobillerin ehliyetsiz 
toförler tarafından kullanıldıklarını 
meydana çıkarmıştır. 
Bundan da anlaşılır ki, kazalan ön. 
lemek icin alınması laztm gelen mü. 
essir tedbirlerden birisi de, bu kabil 
muayeneleri, daha sık yapmak, ve 
verilen cezalarla, ehliyetsiz kimsele. 
rin araba kullanmak cesaretini g-ös. 
termelerine imkan bırakmamaktır. 
Bu noktainazar dikkate alınd1ğı tak
dirde, otomobil kazalarrnda, hepimi. 
ri memnun edecek bir azalış görece. 
ğimizden eminiz: Bize bu ehemmiye. 
ti, son muayenede, ehliyetsizlikleri 
tebeyyün eden şoförleri.o büyük m.ik
tan veriyor! 

11 Mebus !\laden Havzasında 
Tetkikler Yapıyor 

Zonguldak, 23 (TAN) - Maden 
havzamızda tetkikat yapmak üzere 
11 kişilik bir mebus kafilesi şehri
mize gelmişler, misafirler, hükumeti, 
partiyi ziyaret etmişler, öğleden son. 
ra maden dairesinde ve maden nun
takalarına giderek incelemeler yap. 
mışlardır. Mebuslarrmız bubün de 
tetkikatla.rına devam edeceklerdir. 

Sovyet - Japon Ticaret 
Müzakerelrine Başlanıyor 
Moskova, 23 (A.A.) - Japon bü

yük elçisi Togo, Sovyet - Japon ti
caret müzakerelerinin tekrar başla
ması hakkında Molotofla. görüşmüş
tür. 

- ·- TAN 

Haftan on 

1 

Istanbulda eskiden kışlar da. 
ha şiddetli mi olurdu? 

Buna D'Annunzio'nun meşhur 

romanını hhtırlatan bir İtalv:ın 
tabiriyle, marüet taslıyarak: 

- Forse ehe si, forse ehe no! 

Yani ''belki evet, belki hayır!,, 

cevabını vereceğim. (0 büyük ve 
deli fişek edip sağ olsa ve yaşı da 
müsaade etseydi belki de bir tay
yare filosunun başında Finlerin 
imdadına giderdi. Şimdi, böyle 
kabına sığmıyan ateşli muharrir
ler ve şairler, Zola'lar, Deroulede. 
ler, Byron'lar, hulasa milli veya 
insani bir dava peşinde rahatını 

feda eden mütefekkirler kalma
dı!) Vaktiyle İstanbul kışı denin. 
ee gözümün önüne gelen akçıl 
manzara şöyle bir şeydi: Bozdoğan 
kemerlerinden, yosunlu su terazL 
!erinden, evlerin yamnı yuınru 

saçaklarından ve yaldızlan soL 
muş "Ya Hafız,, lavhalanndan sar
kan ve kopup düşüverirse tam · 
"baştan inme,, tabirine yaraşacak 
olan buzlar... Tahta kepenkleri 
yan örtük sefil dükkanlar ve ön
lerinde tutuşması beklenen saç 
mangallar... caddelerde arabalar 
ve tramvaylar işlememekte_?ir; tek 
tük gelip geçenler ise fesli ve sa
rıklı başlanna şal sarmış veya at. 
kı geçirmiş oldukları için ne "bra
kisefal", ne "dolikosefal", hatta 
ne "megalosefal,, in~n tiplerin_ 
dendir; dört köşe kafalıdırlar ki 
bunlaı-a ben de modem bir ad ta
ka bilirim: "Kübikosefal,,. .. derin 
bir boşluk, sessizlik, uyuşukluk, 

donukluk içinde ara smı gümle. 
yen ve bronşi?e tutulmuş beygir_ 
lerlnkini hatırlatan hın1tıh nn•n 

öksürükler! 

O zamanlarda kış umumi hayatı 
durdu.urdu. HükU:nıct daireler! 

bile boşalır, alış veriş kesilir, işle
yüz üstü bırakılır, sokağa çıkmak
tan iifenilir ve korkulurdu. Kışı 
daha soğuk, şiddetli gösteren key_ 
fiyet, işte bu hareketsizlikte, uyu.. 
şuklukta, spor bilmemezlik ve ça
lışmak mefhumunu ka'Vramayışta, 
aza kanaatte, ucuzlukta ve maL 
şet kolaylığında, ihtiyaç azlığında, 
hulasa hayat basitliğınde, daha 
doğrusu şarklılıkta idL 

Okka ile satılan Ye Selanik 
şehrine izafeten anılan ör_ 

me kalın fanilelerle boy hırkaları. 
nın revaçta olduğu tandır altı, 

manğal başı, tarhana çorbası, pek. 
mezli taban, leblebili boza asn .. 
İne çekilme devri! 

İçimize, evvela, ten fanilesi dL 
ye, g(iya, bir incesini, sonra da ka
lınıru, hazan daha üstüne zamklı 
pnrnuk ile pekleştirilmiş ev işi ve 
zıbın biçimi iç hırkasını giydirir
lerdi. Artık pek kullanılmıyan bir 
tabirle "doınbalisa,, Mr şey olur
duk, yine eski bir eşya ve ev leva
zımı ismiyle "harar,, a dönerdik. 
Hani meç oynıyanlann idman sı. 
rasında vücutlanna geçirdikleri 
minder kalınlığında göğüslükler 
vardır; vücudümüzü böyle bir puf_ 
la zırh tamamen kaplardı. Soğuğa 
karşı sefere çıkmıya hazırlanmış bir 
nevi Ortaçağ cengaverleri, şöva
liyeleri idik; fakat ömrümüz yine 
dam altında geçerdi. 

Fanilclerin kolları ve donları. 
nın paçalan upuzundu; büzmeli 
yerlerini biribirinin üzerine çevi. 
rir, kıvırır, bükerdik; bu suretle 
kol ağızlan katmer katmer, bük.. 
lüm büklüm, frenk gömleklerinin 
kolalı katı kolluklarına kadar da
yanırdı. Çoraplar ise. içlerindeki 
kat kat kıvrılmış yünlü don paça
lanndan dolayı tıklım tıklım, sar
kık ve şişkin dururdu. Kuşak sa
ranlar da çoktu. O halde ki böyle 
bir insana bakınca anık teneşir 
tahtasına kadar hiç soyunmıya ni
yeti olm::ıilıO-.no hfürmPtmelc lb.1m 
gelirdi. 

soyunmak .. : Aman AJlahım! 
Çıkar bire çıkar, bir, iki, 

üç, sekiz, on, mütemadiyen üzeri
m.i.ıxien ş$.il şekil, renk renk, koL 

Yazan:Refik Halid 
lu kolsuz, önden, arkadan, omm.. 
dan düğmeli, uçkurlu kaytanlı, in
ce kalın, İngiliz mataI ve yerli ma.. 
lı bir sürü eşya, çamaşır, elbise sıy
nlırdı. Bir de bakardık ki soyuna
nın yanında1 kendisi kadar bir yı. 
ğın da kumaş ve bez birikmiş! Bu 
soyunan, basbayağı, herkes gibı 
bir adam değil de, sanki köy kah. 
vesi önünde, müşterilere göster
mek için eşeğinin yükünü boşalt
mış bir çerçici! Giyimli iken kerli 
felli, heybetli, şişman ve okkalı 
görünen o adam soğan gibi zarla. 
nndan ayıklanınca göğlıs kemik_ 
leri çoX:müş, omuz kemikleri fır. 

lak, pazusuz, adalesiz, sıska. cılız, 

kansız, idmansız bir canlı cen::ı.:z:a 

olarak çıkardı. 

Şimdi size, bu geçmiş zamana 

ait basit, fakat, belki de düşündü

rücü bir hikaye anlatayım: 

Yedi, sekiz yaşında idim; o yıl 

yine İstanbulda sayılı bir kış ol

muş, kar diz boyu yığılmıştı. Atlı 
tramvaylarla arabalar işliyemediği 
ve yollardan yayan bi1e geçileme
diği için iş, güç durmuş. halk ev
lerine kapanmıştı. Karanlık yeri
ne karanlık kadar kof, kaba, örtü.. 
cü ve eşyanın şeklini. değiştirici 

bir beyazlığın sindiği bu gündüz.. 
ler, geceler gibi sessjz, hareketsiz
di. Gecelerden de korkunçtu; zi
ra aydınlık içindeki durgunluk 
ancak bir felaketi gösterebilirdi; 
bu, bir uyanamamazlık. kendine 
gelememezlik, bir kadere rıza ma.. 
hiyetini alıyor, ameliyat ma~ı;n!:'
da bekleyişi andırıyordu. 

Aksi $bi, göğsünü Okmeydanın
dan kopup gelen kara yele açmış 
kocaman bir ahşap konakta oturu
yorduk; odalarından dışarıya sü
rü sürü soba borulan fırlamasına 
ve her borudan havaya buram bu.. 
ram duman yayılmasına rağmen, 

içinde ısınmak zevkini bir türlü 
bulamıyorduk. Bana bu tahta ko_ 
nak, o, sağdan soldan duman salı
veren borulariyle, bir an gelecek, 
palamarlarını söküp denize açıla
cak olan, bacaları yandan, köhne, 
fa.kat heybetli, acayip bir vapur 
tesirini yapıyordu; gıcırdıyor, saL 
laruyor, zaman zaman sarsılıyor, 

insana düdüğünü öttürüp makine. 
lerini çevirmesini bekletiyordu. 

Ya pencere kenarlarından üfü.. 
ren rüzgar ... Boyun, ense, kulak, 
neresi rast gelirse oraya, sanki gö. 
rünme.z bir el, dişçilerin ve dok
torların kullandıkları bir Klordc.. 
til vapörizatöriyle dondurup hissi 
iptal ameliyesi yapıyordu; kanıtnl
zın çekildiğini ve derimizin buzlu 
kırağı damlacıklariyle beyazlan.. 
dığını duyuyorduk; ateş başına 

kaçıyorduk. Yatak odalarında SU

rahilerin yarıya kadar donduğu, 
su küplerine çatlamasın diye değ
nek uzatılıp ceviz atıldığı eski ko. 
na'klar, eski konforsuz kışlar! · 

B 1r sabah, avludan akseden 
kürek ve ayak sesleri, telaş.. 

lı gidip gelmelerle uyandım; ha. 
her verdiler: Uşaklar alt kat t:ı.şlı.. 
ğa kardan bir aslan yapmıya baş.. 
lamışlar... Dar giyindim. kendimi 
aşağıya dar attım. Ara bacı. zahir 
at ile arslan arasındaki oldukça ya
kın benzeyişlerden dolayı heykel
traşlığı üstüne almıştı. Seyis ile aş.. 
çıbaşı ve uşak etrafında -aylık 

verdiğimiz işler için göstermedik
leri bir istekle- candan, baştan 

çalışıyorlar, kar taşıyıp kundura.. 
lariyle bunu pataklıyorlar, pekleş
tiriyorlardı. Fakat meydanda daha 
aslanın ancak bir kaba taslağı var. 
dı. Bir iskemle verdiler, dizlerime 
battaniye örttüler, seyrine daldım: 
İşte küreğin keskin kenarlariyle 
yonta yonta kalçalar sezilmiye, 
pençeler sertleşmiye başladı ... İş.. 

~ kuY.:ruk, şöyle kıvnlıp sırta doğ. 
ru uzanıyor, işte bu da ucu ve pÜS
külü... İşte göğüs, yele, boyun ... 
Beden meydana çıkmıştı ,sıra başa 

geliyordu. 

Arabacı asıl meharetini başta 

gösterdi: O ne kuvvetli bir çene, 
o ne geniş bir alın, ne haşmetli 
kafa idi.. İlle sa.kal yerine bir çalı 

süpürgesi yerleştrlp göz oyukları
na birer maden kömürü parçası, 
ağzına da bir Yafa portakalı sok
tuğu zaman kardan aslan, kandan 
ve etten vücude gelmiş sahici aS
landan daha korkunç bir hale gir. 
mişti. Kaba Hint, Çin, Polenezya 
putlan ve bütün dini heykeller gi.. 

LOKMAN HEKiMİN ÖGÜTLERİ 
-, 

MEVSiM KAZALARINDAN ... 
Kışın kar yağıp ta donrluğu va. 

kit sokakta l{iderken ayak kayması 
yahut kaldırımda yürürken yüksek 
bir hanın saçağmda sarkan ucu 
sivri bir buz parçasının -başın Ü· 
zerine demyle dilim 't"armıyor
insanın ta ayaklannın dibine düş. 
mesi hatıra gelebilir... Şimdilik 
hatıra gelecek mevsim kazası ya. 
nıktır. Mangallann çok olduğu n
manlarda yanıklar dahn çok olur
du. Sobalar çoğaldıktan sonra a
zaldıysa da gene oluyor ve, tabii, 
en ziyade ('ocuklarda ... 

Amerikalıların io;tatistiklerine 
gö~ orada her yıl gidenlerden 
6,000 kişi yanıktan giderlermiş. 
Fakat bunun albda biri otomobil 
kazalanndan ileri geldiği gihi Ust 
tarafının da bir çoğu benzin pnrla
maınndandır. Bizde, Amerikada ol. 
duğu gibi, dört kişiye bir otombil 
düşmediği için benzinle oynıyan. 
lar da azdı:r. Ondan dolayı burada 
yanıklan Amerikada olduğu kadar 
merak etmiye lüzum yoksa da ;va. 
nıkla:rm pek fena iş açabile<-ekleri. 
ni unutmamalıdır. 
Yanıklann ehemmiyeti bfr fara. 

h yananın yaşına göre <'Ok değic;ir. 
Cocuklarda, hele pek küçüklerin
de, bir de :vaslı insanlarda yanığın 
tesiri tehlikeli olur. Orta vaşhlarda 
da umumi sıhhat bozuk olursa, biJ. 
hassa böbrekler, karaci~er yorgun, 
hasta olurlarsa gene öyle ... 

Yanı~ın yeri düşündii.recek $ey. 
dlr. Göğsiin ve karnın ön tarafm
daki yanıklar, arka taraftakilerden 
daha tehlikelidir. Karnm aşağı"ma 
doğru olan yanıklar da sonradan 
çabuk kirlenerek ateşli hastalık 
getirirler. 
Yanık ,;indüz oltm1a hekim, o

peratör cabuk yetişir. Gece olursa, 
tAbft. tedavi geç kalır. Onun fdn 

geceleyin hasd olan yamklann ne
ticesi çok defa daha tehlikelidir. 

Bundan daha mühim olan $ey 
yanığın genişliği ve derinliğidir. 
Yanık bütün vücut derisinin iiçre 
birini geçerse yiizde yüz umutsuz 
olur. Dörtte birinde viizde 3 umut. 
Sekizde bir olursa yllzde 82 umut. 

Derinlik bakım~dan yanıkları 
dört dereceye avrılırlar. Birinci de. 
rece :vazın glin~ş vurmasında, kı. 
şın ağrılar üzerine hardal kaITTdı 
yapıştırıldığı vakit ayaklar hardal. 
lı suya konulduğu vakit meydana 
çıkan kırmızılık gibidir. Buna ;\'al. 
nız soğuk su ile pansıman yapınca 
yanığın verdiği ağrı geçer. 

İkinci derecesinde deri soyulur, 
bazı yerlerinde kabarıklar peyda 
olur. Yanık daha derin olursa ya. 
nan yerlerin karannıs olup olma. 
maianna göre iiciincü yahut dör
düncü derec::ede derler. 

Yanan yer kararmış olur;a, ya. 
nl dördüncü derece. o kadar teh. 
Jikeli olmn da ikinci ve uçuncü 
derece yanıklar dah11 ziyade tehli. 
ke hahra ~etirir. Vücudii zehirli. 
yen yanıklar i~te bn ikinci ve ii. 
dindi dere<"ede olanlardır. Bu iki
sinin arasmda da en tehlikelisi ü. 
çüncü derecedeki yanıktJr. 

Bövle ikinci ve üçiincii derecede 
yanıklarda, yanan yere ynııık mcr. 
hemi yahut baı>ka türJii ilaçlar sii. 
rerek panstman vapmokla vakit 
geçirmek doğ'ru olmaz. Yanan yer 
~eniş olmasa bile miimkün olduğu 
kadar acele. yanan kimııeyi hemen 
ha!-ıtaneye götürmelidir. 

En doğruıııu, şiiphesiz, bilhassa 
((>Cuklann sobaya yakla<:arak yan. 
mamasına dikkat etmi>ktir. En ha
fif zannedilen yanıkların bile son
radan ne türlii marifet yapacağı 
önceden kestin,eme-z. 

bl vücuttan ziyade ruhlan kapma
sı vehmini verdiği için daha çok 
ürkütücü, düşündürücü ve azap 
verici idi. Karşısında sade soğuk
tan değil, korkudan ve biraz da 
sanat eseri temaşası heyecanından 
titriyordum. 

Bu, öyle, mektebe giderken so
kak başlarında gördüğüm acemi 
ve ihmalci çocuk ellerinden çıkma 
tenasüpsüz, sünepe, yumuşak as.. 
lanlara ve adam taklitlerine ben. 
zemiyordu. Sanki, o kardan kurul
muş ölü cisme bir dua veya f'fsun
la, birdenbire sıcaklık, hareket, 
hayat gelecek, yavaş yavaş kımıl.. 
dıyacak, derin derin nefes alacak, 
gerinecek, etrafına bakınacak ve 
beni gözüne kestirip yerinden per
tav eder etmez ufacık başım, fesli 
ve püsküllü bön başım ağzında 

kalacak! 
İnsan korktuğuna düşkün olur, 

o gün yirmi defa, üst kattan aşağı
ya, aslanı seyre koştum. Çoğu şe
yin taklidi sahicisinden itibarlıdır, 
avluya canlı bir aslan oturtsalar
dı bu derece hayretimi, merakımı 
celbedemezdi. O ne celadetl? bir 
duruştu... Hakiki aslanlan ürkü.. 
tccek bir bakışı, bir yatışı, bir ken_ 
dini satışı vardı ki karşısında hay. 
ran kalıyor, silkiniverse evi, kib
rit kutusundan yapılmış gibi ça
tır çatır ayırarak başımı~ çöker
teceğini sanıyordum. 

B öyle, ayni heybetle aslan 
dört gün durdu. 

Beşinci sabahtı, ziyaretine in
diğim zaman o katı , keskin., tunç 
cüsse bana yumuşak, silik, süzgün 
göründü. 

İçinde saklı bir illetle, bir ge_ 
cedt, pörsümü~, yenmiş, koflaş... 

mış gibiydi. ötıeylıı daha perişan 
buldum. Sanki, habenm olmadan, 
meçhul bir kuvvetle.. bir ejderle, 
bir devle boğuşmuş, yenilmiş, çeh
resindeki haşmet yerine derin bir 
düşkünlük, maddi ve manevi bir 
bezginlik çökmüştü. 

İkindi üzeri büsbütün başka. 
laştı. 

Tepe camından gi:ren bir güneş 
parçası altında kara gözlerinden 
şıpır şıpır yaşlar döküldüğünü 

gördüm; aslan ağlıyordu, aslan 
bütün mesamatından terliyordu ... 
Hayır, kardan aslan eriyordu; mü
temadiyen süzülüyor, koflaşıyor, 

ufalıyor, bitiyordu. Onu bu tüke
nişten, bu hiçe gidişten kurtarmak 
için elimde bir vasıta, kudret, ~ 
kan yoktu. Zira o tunçtan, granit. 
ten, abanozdan işlenmiş bir eser 
değildi; tabiatin en yumuşak, en 
devamsız unsuru ile yuğrulmuş o
lan bedeni, ancak soğuk. puslu, gü. 
neşsiz ve hararetsiz ktsa bir zaman 
yaşıyabilirdi. Bu, üç günlük bir 
aslanlık, bir mehabet, bir salta. 
nattı. 

İşte bu geçici varlık gözümün 
önünde her uzvu çözülüp sarka.. 
rak, küçüle küçüle ve küçüldükçe 
tenasüpsız, sıska, miskin bir hale 
gele gele eridi, eridi: nihayet orta
da mehabetli, haşmetli bedeninden 
gülünç bir çalı süpürgesinin kakı_ 
lı durduğu kirli bir yığm kaldı. Bu 
yığın da sonunda bir çamurlu su 
olup dışanya aktı, gitti. bitti. 

Ve o gündenberi hiç bir sahte 
heybet beni, artık, ürkütmedi. 
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lsveç Krahna 
Açık Mektup 

Yazan ': J\KA GONDtJZ 

(Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Ankara 

Mebusu ve Gazeteci)' 

H aşmetll Kral Hazretleri, -
Ne resmi sıfatınızla, ne de 

hususi şahsiyetinizle hiç bir alakam 
olmadığını bildiririm. Bu gibi hu. 
suslarda beynelmilel protokolların 
son zerresine kada:r da riayet edece
ğimi temin ederim. Ve bundan ayrıl
mamıya son derece uğraşacağım. 

Benim siz hitap edişim sporcu ve 
Kral oluşunuzdan değildir. Birincisi 
ile ben de sizin kadar alakadarım. 
İkinci sıfatınızla hiç münasebetim 
yok. Ben size, haşmetli İsveç Kralı! 
ancak ve sadece iki sıfatmızdan do. 
layı müracaat ediyorum: 

Biri: Yüksek, temiz, medent ka. 
rakterde olduğu söylenen İskandi. 
navlar halklarından bir fert oluşu
nuzdan; 

Öteki de: İskandinav halklannm 
en sempatik, en saygı değer, ve en 
eski bir "inan kazanmış lider,, i h1-
lunuşunuzdandır. 

Bir çok Krallıklardan, İm.para.: 
torlukla:rdan daha yüksek olan bu 
insani sıfatlarınıza güvenerek düşü. 
nüyonım ki: 

Medeni ve insan İskandinavlar, 
b~a siz olmak üzere, bu ikinci U. 
mumi Harbin önüne geçerdiniz.. 
Hatta 1914 harbinin önüne de geçe:r. 
diniz. Eğer .. 

Evet eğer, hazin bir bitaraflık ilan 
etmiş olmasaydınız. 

Düşünfinüz bir kere: f.sveç, Nor. 
ve(, Danimarka, Felemenk, Bel~ 
kahraman Finlanda. 

İster yirmi beş yı] önce ister bu
gün, ağız ve silah birliği edip şunu 
deıniş olsaydınız: 

- Büyük devletle:r! Sizin yüzfi. 
nüzden biz muztarip olamayız! Biz 
bitaraf değiliz! Biz, bir taraflıyız! 
Harbe tutuşursa.ruz, ne taraftan oL 
duğumuzu o zaman söyliyeceğiz.. 
Şimdilik harbe girmiyeceğiz, fa.kat 
ikinizden birine, mutlaka iltihak e. 
deceğizf 

Balbkta, Manşta, Şimalde ve har. 
bin hengamesi üzerindeki tesirinizi, 
stratejik vaziyetintzl takdir edenler 
o harplere giremiyeceklerdi. 

Çok rica ederim Kral Hazretleri, 
siz altı, zengin ve rahat devlet; sa
yın Bay Bitlere: 

- Biz Londra tarahndayı~ 
Demiş olsaydınız vaziyet ne olur

du? Veya: 
- Her ChamberJ 'n'e! Biz Beıli.n 

tarafındayız. 

Demiş olsaydınrz ne olur? 
Çok şövalyece bir harekette bU-: 

lunmuş olurdunuz ve gittikçe büyü.. 
yecek olan bu ikinci dünya harbi 
patlıyamazdı. 

Hepinizi toplasak on beş milyon 
etmezsiniz. Beş yüz milyonluk miis. 
temlekelerjniz ve milyar, milyarlık 
kazançlarınız var. Kazancnıız ve 
menfaatleriniz uğnındo kaç mflyo. 
nu biribirine boğazlatıyorsunuz? En 
vasati yedi yüz elli milyonu! 

Dökülen yüz milyonlann kan pıh.. 
tılarmdan ve dökiilen ana baba göz 
yaşlanndan sadece kazanmak hakkı
nı bitaraflara kim verdi'! Sadece bi
taraflığını ilan etmek oyunu mu? 

Bir bomba ile bin Alman çocuğq 
ölür. Bir torpilde bin İngiliz çocuğq 
ölür. Bir mermide bin Fransız çocu. 
ğu ölür. Bir bombardımanda bin bil. 
ınem hangi memleket çocuğu ölür. 
Bunların hiç biri, mesele olmaz. 
Muşmula yüklü bir Holanda ge. 

misi torpile ~arpar ve bir kaç yüz 
florin zarar olur. Kıyametler kopar! 

Bunun insanlık tarafını ve mede. 
ni tarafını biz, Yakın Şarklılara lut
fen izah edebilir misiniz, muhterem 
hasmetpenah? 

Bu realitelere göre bitaraflıi:ı şöy· 
le tarif edebiliriz: Sıfırların kazan. 
malan için yüz milyonların boğaz
laşmalan ve medeniyetlerin yok oL 
ması dernektir! 

Ben Hitlerci değilim. Bitaraf hi~ 
değilim, asla! Fakat benim bir de ön 
safta gelen insanlık tara.hm vardır, 
Size bu tarafımla hitap ettim. 

Bu sorulanın Kra11ık gururunuza 
dokunduysa cevap vermeyiniz. Fa. 
kat insanlığınızın bir tek kıhnı oy. 
nattıysa sizden cevap beklerim haş
metmeaD! 

Baro idare Heyeti Seçildi 
Dün adliye sarayı koridorlarında 

Istanbul baro heyeti idare meclisi a. 
• zalannm intihabına devam edilmiş.. 

tir. 
On beş gün evvel yapılan baro top 

lantrsında ancak Abdullah Gözün se
çilmesi mümkün olmuş ve diğer me~ 
saille birlikte intihap dünkü cumar
tesi gününe bırakılmıştı. 

Saat 14,30 da baroya kayıtlı 623 
avukattan 123 nün iştirakile yapılan 
asli yedek ve murakıp azalar inti
habı neticesinde yeni idare meclisi 
asli azalıklanna Osman Nuri 92, A
sun Sorgon 81, Celal Sofu 71 reyle 
seçilmişlerdir. Hüseyin Avni ile Ah. 
met Cevdet 68 rey aldıkları için ara. 
lannda kura kilmi ir. Kura n · 

cesinde Ahmet Cevdet kazanmış ve 
Hüseyin Avni azalıktan çekilmiştir. 

Yedek aza intihabında da Ahmet 
Sabri, Hamdi Ipekoğlu, Hamdi Uge 
ve Emin Raif arasında yapılan inti
hapta Ahmet Sabri 78, Hamdi Ipek
oğlu 66 reyle ekseriyeti kazanmışlar 
ve Reis Hasan Hayri tarafından ye
dek aza olarak ilan edilmişlerdir. 

Dün yapılan intihapta azalığa ve 
yedek azalığa seçilenlerden sonra en 
çok rey alan Vedat Ardahan ve Hü· 
seyin Avninin de murakıp olarak ka
bulü kararlaşmıştır. 

Vaktin geç olmasından dolayı ruz.. 
namedeki diğer meseleler baronun 
şubat ayında yapacağı toplantıya bL. 
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Arap Ulkelerinde Nazi · 
PrOpagandası 

İthalôtçdarı 
Organize 
Ederken 

Trust. Yapmıyallm , _ / (Başı 1 ln<!ide) 
hem de dostları a1eyhine işleyen pro. 
paganda faaliyetlerini çubuğunu ya
karak uzaktan seyretmeği ho~ görü. 
yordu işte .. Başka ne denebilirdi ki.. 

Fakat Mısır, Yemen, Hicaz, Tu. 
nus, Fas, Irak, Filistin, Suriye .. bir 
kelime ile bütün Arap aleminde dal 
budak salınağa uğraşan nazi propa
gandası, acaba ne olmuştu, ne olu
yordu ki hududmuz üzerinde, kom. 
şu memlekette haddini aşıyor, kab1-
na s1ğam1yor, propaganda1cktan ç1-
karak tahrike ve yayaş yavaş hare
ıkete doğru geçiyordu? 

Gülünç iftiralar 

taze taze, hem de arapça: hem de 
sayfa sayfa havadisler yetiştiriyor. 

du. O kadar muntazam, seri, faal ça. 
lışıyordu ki, Röyter, Stefani şöyle 
dursun • Suriye kendi memleketi 
sayıldığı halde • Havas bile ona ye. 
tişerniyordu. 

Alınanların d~rdi ne idi? Suriye. 
den, Arabistandan ne istiyorlar, ne 
bekliyorlardı ki böyl~ geceli giındüz. 
rn calışıyor. avuç dolusu parıilar ı::ar. 
!ediyor, didinip duruyorlardı? 

Arap Birliği meselesi 
Almanlar Arap birliğini kurmak, 

bunun icin de Ccbclitarıktan Hindis. 
tana kadar bütün Müslüman1an İn. 

Bir yandan yerlinin hacısım, ho. gi1iz ve Fransızlara karsı ayaklan. 
casını yakalıyor: "İşte Hataya girer dınnak hevesinde idiler! Muhtelif ta. 
girmez ilk işleri fesleri yırtıp Ümme- rihlerde bir sürü nazi şefi hep ayni 
ti Muhammedin basına şapka geçir. 15flan gevelemişlerdi: "Bizi sarka 
mek, çarşaflan parçalamak. camile- doğru götüiecek yolu Arııp birliği 
ri kapamak, sarığı cübbeyi yasak et- açacaktır. Büyük bir Arap kıyamı ol. 
mek oldu .. " diyor. Bir taraftan mü. madıkca İngiliz ve Fransız impara. 
nevverine yapışıyor; "Büyük Arap torluklan kolay kolay yıkılamaz!" 
Birliğinin düşmanı İngilizler ve 1937 de Şam civanndaki Bludan. 
Fransızlar değil Türıklcrdir. Günün da toplanan ilk büyük Panarap 
birinde emperyalist devletler size kongresin~ D. N. B. ajansının mu. 
fstiklal venneğe razı olsalar bile habiri M. Venselten'den başka ya
Türkler. hayır, olmaz, diye bar bar hancı, hatta bir tek Frans1z gazete. 
bağıracaklardır. Siz asıl Türklerle cisinin bile iştirak etmeyişi J\lman. 
mücndele etmeğe hazırlanınız!" di. ların Suriye<le meydanı ne kadar boş 
yor. Sağa, sola dönüyor: "Umumi bulduklarını göstermez mi? 
Harpte sizi kasden 3Ç brrakan, boşu- Otuz seneden fazla bir ?.amandır 
bosuna öldüren, büyüklcrini7.i dara- Berlincle oturan meshur Suriyeli plak 
ğaçlanna çeken Türkleri un~tmayı- kralı Doktor Beyda'nın Beydafon, 
nız .. Bu sefer de bol.şevikler1e birle. Polyion, Polidor m3rkah plakları 
şip üzerinize gelecekler, ocağınızı yalnız Su:riyeye değil bütün Arap 
söndürecekler!." diyor. Tasnaklara: diinyasına emperyalistlere karşı kl
.. Ermen.istanı diriltmek istiyorsanız yamı ve Almanlarla elele verilmesi. 
Hitlerin elini öpün!" Kürtlere: 1 ni isteyen "yeşil bayrak,, marşları, 
"Tü~klerden intikam almak ıçın ihtnaı şarkıları dağıtıyordu. 
Führer'in eteğine sanlın" Asurilere, Nihayet birdenbire bardak tası. 
Geldanilere: "H<ıydi sabah oluyor, vermiş, nazilerin foyası r.ıeydana 
kllıçlan bileyin!." diyor, hulasa Tür- çıkmıştı. Evvela Mısırm meşhur 
kü bir kaŞl!k suda boğmak kin çılgı. (Elehram) t ve ar'kasından Beşir, 
na dönmüş, şaşırmış, kudurmuş bu.. L'Orient, Palestine Review, Echos 
lunuyordu. de Damas gi.bi gazeteler ve mecmua. 

Dünkü müttefiklerimizle harp ha. lar'bilhassa D. N. B. iıin Arap mem
linde değildik. Aramızda herhangi leketlerinde çevirdiği fırıldakları bi. 
bir gerginlik yoktu. Normal münase. rer birer ortaya attılar, ve bu ajans. 
betlerimiz devam ediyordu. Hatta la beraber diğer nazi popaganda teş. 
• bugünkü gibi • gazetelerimiz tara. kilatının da bu tarzdaki faaliyetleri. 
fından 'kötü niyetleri meydana çıka. ne bir nihayet verilmesini istediler. 
nlarak propagandacılarının yakala. Bu nazi adamlarının pişkinlikleri. 
nna da yapışılmış değildi. O halde ne, vurdum duymazlıklarma, sırna.. 
bu azgınlığın .sebebi ne idi? şıklıklarına bir misal olmak iızerc 

Neden ve nasıl çalıfıyorlar? şllnu söyliyebilirim 'ki bütiin bu gii. 
ültüler esnasında mahut D. N. B. a. 

Bu sualin ccvabile beraber bir ta. 
lnm feci hak~katlerin sırrına vakıf 
olabilmek için evvela nazi propa: 
ganda tcşkilatmın komşumuz Suri. 
yede nasıl işlediğini bilmemiz lazım. 
dır: 

jansı Arap alemine yine ciçeği bur •. 
nunda haberler yetiştirmekte devam 
ediyordu: "Son üc sene zarfında yal. 
pız Berlinde iki bin Alman rrenci 
Müslüman olmuştur!" 

Filistin kıyamı i'i 

Pe'ki gizli nazi teşkilatının Arap 
alemindeki bu gayretleri boşa mı git
miştir? 

· Hayır! EvveU Filistin A<ap kıya. 
mı onlarıiı eseridir. 

Bu kıyamdan dört beş ay evyel 
Arap yüksek komitesi reisi • ve bi-. 
lahare kıyamın başı • me~hur Filis
tin müftüsü Elhaç Eminülhüseyni ile 
görüşürken. ona sormıı~hım: 

- İngilizler istediklerinizi ver. 
mezlerse ne yapacaksınız? 

- Her çareye başvuracağız .. de. 
mişti. 

- Yin~ .arzulanruz yerine getiril
mezse? 

- İ-for çareye.7. 

- Nihayet isyan, ihtilal. kıyam 
m1?. Fakat ne ile? 

Müftü gülürnsiyerek ellerini u.. 
ğuştura uğuştura: 

- Allah kerim .. 7 Allah kerim!. 
demişti .• 

(Başı 1 incide) 
çılar tedricen rollerini ve mevkileri. 
ni kaybedeceklerdir. 

B ugün . fevkalad.~ vaziyetlerin 
sevkile teBekkul eden bu şir. 

ketler, inhisar halinde çalışmanın 

faydasını görecekleri için, norrrtal 
vaziyet avdet ettikten sonra da faali. 
yetlcrine devam edeceklerdir. O va. 
kit kuvvetlenmiş ve bağlanmış da o. 
lacaklan için memleketin içinde bi. 
rer trust halinde kendilerini hisset. 
tirmeğe başlıyacak, fiyatları yüksek 
tutacak. ithalat ticareti üzerinde ha. 
kim rol sahibi olacaklardır. Fevkala. 
de zamanlarda hükumetin kontrolü. 
ne ve emirlerine kolaylıkla boyun e. 
ğen bu teşekküller, normal zaman. 
!arda hükumetin karşısına birer 
kuvvet halinde dikileceklerdir. Ame. 
rika elli senedenberi bu teşekküller. 
le mücadele etmektedir. Almanya bu 
teşekkülleri kontrol altma almak i.' 
çin b.iltün iktısadi sistemini değiştir. 
meğe m€cbur olmuştur. 

Onun için biz ithalat ticaretini or. 
ganize ederken ileride doğabilecek 

mahzurları da gözönünde bulundu. 
rarak bugünden ona göre icap eden 
tedbirleri almakta kusur etmemeli. 
yiz. 

\.-

f\lmanyada Tutulan 
İngiliz Memurları 

Londra, 23 (A.A.) - Lngilterede
ki bütün Alman konsolosluk memur
ları şimdi Almanyaya döndüklerin • 
den, henüz Almanyada tutulan İn
gilterenin Ereme, Viyana. Brunn ve 
Prag konsolosluk memurları ile ai. 
lelerinin İngiltereye dönmeleri içiı;ı 
Almanya tarafından tntibat alınmış. 
tır. Bunlar 12 kişidir ve bugün Ho. 
landaya muvasalatları beklenmekte. 
dir. 

Üsküdarda Konferans 
OskUdar Halkevlnden: 

Pazar günü saat 15 de Bay 1. Hakkı Bal

tacıoğlu tarafmdan Pedagoji (Terbiye) 
mevzulu bir konferans vcılleccktir. Her
kes gelebilir. 

--o--

YENi NEŞRIY AT : 
0

MINEROLOGi DERS KiTABi - Üni
versite doçentlerinden Doktor Ahmet Can
okay tarafından yazılmış ve Üniversile 
neşriyatı meyanında çık:ırılmıştır. 

ten haberdar ettik." 
Alman milli müdafaa nezaretinin 

propaganda nezaretine gönderdiği 

17 eylıil 1937 tarihli tahriratından 

da şu satırları seçiyorum: " ... Dilhas. 
sa silah ve harp malz~mesi vermek 
meselesinde propaganda nezaretin. 
den alınan ·direktiflere göre hareket 
ettiğimizi bildiririm." 

O tarihlerde kıktan fazla Üniver. 
site tahsili gönniiş, ~ar n'!lerini., bil. 
hassa arapçayı öğrenmiş gençle, tec. 
rübeli Alman 7.abitinin muhacir Ya
hudi kafilelerine kanşarak Filistine 
girdikleri, sonra gözden kaybolduk. 
!arı !kimsenin meçhulü değildir. Di

ğer taraftan Almanlar tarafından 

Suriye yolile kaçak olarak Filisti11e 
beş binden fazla silah sokulduğu da, 
Berlinde bulunan yiik5ek Arap ko. 
m.itesi erkanından Abdüllatif Salih 
Bey vasıtasile Arap ihtilalcilerine 
yirmi beş bin İngiliz lirası verildiği 
de mallımdur. t4 

Yahudi aleyhtarlığı uğrun.da 

Hitler Almanyada iş basımı geçip 
de biraz kendine gelir gelmez gözle. 
rini yine (B 3) yoluna, Berlin • Bos. 
for - Bağdat caddesine çevirmiş ve 
derhal Suriyedc de faaliyete koyul. 
muştu. Umumi Harpten evvel Suri
ye ve Lübnanda yerleşerek • daha 
doğrusu yerleştirilere\ • Almany~ 
imparatorluğu hesabına g!zli işler 

görmeğe memur edilmi°Ş mühim ele. 
manlar vnrdı. Nazi idaresi bu çekir. 
dekten yetişmiş kı.ırtlarla anlao:mak
ta güçlük çekmedi ve yeni tcskfüitın 
başına yine bunlan getirdi. Kısa bir 
:ıaman içinde Suriyedek{ banka, 
mektep, sigorta, vapur acentesi, otel, 
ticarethane gı'bi bütün .A:lm:m mües. 
seselerl irili ufaklı, kadınlı erkekli 
memurlarile bu teşkilatta yer almıŞ
Jardı. Hatta yerli hükumet memuri. 
yetine geçerek daha ilerilere kndar 
sokulmuş genç Alımmlar da v·ardı. 
Alman mekteplerine Berlinrlen gön. 
derilen muallim ve memurların he
men hepsi sivil kıyafette zahitlerdi. 

Nazi prop:ıganda tcskila.h ilk is o. 
1arak bir ta:ınm Arap liderlerini, ga. 
~telcrini. klüplerini ele geçirmişti. 
Almanyadan çuval çuval, sandık. 

!'!andık kitaplar, broşürler. rozetler, 
kartlar, filmler geliyor. YPni yeni 
klüpler ::ıcılryor, demir gömlekli, ye. 
şil gömlek 1i, b0yaz gömlek 1i gecler 
saf saf dizilip Hitlervari selamlar ve. 
rlyorlar. Kaiile .kafile Almanyaya 
• bedava • gidip gelen delikanlılar 

Almanları methede ede bitiremiyor. 
]ar. Mec;hur Suriye lideri Şekip Ars. 
lan "Alınanlar biz Araplan oSaretten 
kurtarmaktan başka bir şey rlüşün
mfıyorlar" diye feryat ediyor ve bazı 
Şam gazeteleri "Müslümanlara yeni 
bir ufuk açan!" Hitleri, Hazreti Mu. 
harnrnctle mukayeseye kalkısıyorlar 
ve D. N. B. ajansı bir yandan yeni 
gazeteler 'kuruyor, bir taraftan da 
her tarafa - günde bilmem kaç defa • 

Fakat daha o zaman herkese ma. 
lumdu ki, onlan bu kıyama sevke. 
den Almanlardır Manchester Gııar. 
dian gazetesinin 15 kanunusani 1938 
tarihli nüshasında son İspanya har. 
binde ele geçen baZl ve'>ikalann su. 
retleri vard~ Bunlar arasından Al. 
m~n .Propaganda nezaretinin Alman 
h&riciye nezaretine gCinderdiğ~ 16 
mayıs 1935 tarihli tahrirattan şu sn. 
tırları alıyorum: "Yaptı'%ımız harici 
propaganda ile takip edilen gayede 
tamamile anlaşmış olduitumuz hari. 
ciye nezaretinin bize göşterdiği mü. 
zaheret ve ettiği yardıma teşekkür e~ 
deriz. 8 mayıs 935 tarihli içtimaı

mızda hariciye nezareti mümessiline 
direktiflerimizi bildirerek kendisi. 
nin muvafakatini almış bulunuyo. 
ruz. Ajanlanmıza faaJiyetlerini tan. 
zim için icap eden talimat ve emir. 
ler verildiği gibi Hayfa, Yafa ve Ku. 
düsteki konsoloslan.mızı da keyfiyet-

Şamd.aki meşhur (Nadiyülarabi) 
kliibü reisinin, Almanlardan munta. 
zaman para ald1ğını "fa1rnt bu para
yı Alman propagandası yapmak için 
değil, Yahudi aleyhtarlı~ uğrunda 
sarf için .. " aldığını itiraf ettiğini de 
sağır sultan bile işitmiştir. 

Görülüyor ki milli müdafaa ve ha. 
riciye nezaretlerile anlaşarak sıkı bir 
işbirliği yapan Alman propaganda 
nezareti musallat olduğu yerlerde 
sade kuru lafla propagandaya da ka. 
naat etmiyor, fırsat bulunca hareke. 
te de. geçiyor, silaha da sarılıyor. Ve 
Filistinde olduğu gibi bazan bu fır. 
satı da bizzat, kendisi yaratıyor. 
Şimdi sadede gelebiliriz: Hududu. 

mıuz üzerindeki komşu Suriyede bu 
nazi propagandaeılan Arapları, Er. 
menileri, Kürtleri, Asılri ve Gelda. 
nileri niçin aleyhimize tahrık erliyor. 
lardı, bundan maksatları ne idi ve 
neler yapmak istiyorlardı? 

Kandemir 

ihtikara 
Karsı Harp 

(B::ışı 1 incide) 

Dericiler de Amerikadan ağır de
ri getirtmek üzere evveliı bir limitet 

şirket kurmayı kabul etmişlerdir. 

Dokuma tezgahları kooperatifi, a
yakkabıcılar kooperatifi ve Kadıköy 
dokumacıları müdürlen Servet Ber. 
kinin reisliğinde toplanarak pamuk 
ipliği, boya ithali çarelerini tesbit 
etmişler ve kooperatifin nizamname
sine yeni maddeler ilfıvcsini kabul 
etmişlerdir. Bu teşekküller de limL 
tet şirket gibi kendi ihtiya~larını ha. 
riçten getirtmek kolay Jıklarına ma
lik olacaklardır. 

• 
Vali ve Belediye Reisi. Ticaret Ve-

kili Nazmi Topçuoğlunu ziyaret et
miş ve ihtikar meselesi etrafmda a
lınan tedbirler hakkında görüşmüş. 

tür. Vali mütealtıben Ticaret Odası.. 
na giderek oda erkanı ile ihtikaı 
tatbikatı için ta.kip edilmesine karaı: 
verilen mesainin esasldnnı müzakere 
etmiştir. 

Vekil gidiyor 
Ticaret Vekili bugün Vekalet er. 

kanı ile beraber ihtikar mevzuu etra.. 
fında bir haftadanberi verilen ka. 
rarlarla alınan tedbirlerin neticele-

Fin toocu mektebi talebesi bir konleransı dinledikten rini tetkik ve tesbit edecek, bu ak. 
•onra geri dönüyorlar şamki trenle Ankaraya dönecekler. 

S t F O H b • d~~külatörler fena vaziyette 

Ovye • ID ar 1 İhtikara teşebbüs edenlerden bit 
. . çokları yaptıkları işin kendilerine 

(Başı 1 incide) 
üç hafta zarfında cereyan eden mu. 
harebelerin neticesi hakkında '.iU ma
llımatı vermektedir: 

Petsamo mıntakasında, kıtalarımız 
ciddi muvaffakıyetler göstererek gün 
de takriben 6 kilometre ilerlemişler
dir. 

Leaborz mıntakasrnda kuvvetleri
miz günde 7 buçuk kilometre hesa
bile 150 kilometre ilerlemişlerdir. 

Sotavala istikametinde kuvvetle-

rimiz günde 4 kilometre hesabilc 80 
kilometre ilerlemişlerdir. 

Vibörg mıntakasında kıtalarımrz 
günde 3 buçuk kilometre katetmek 
suretile 60 kilometre ilerlemişlerdir. 

Sovyet kıtaları Finlandalılardan 

18 zabit, 105 ki.içlik zabit, 500 nefer 
esir almrşİar, 30 top, 300 mitrıl:l~öz, 
21 havan topu, 222 bomba topu, üç 
bin tüfek ve 7 zırhlı otomobil i,6ti
nam etmişlerdir. 

Sovyetlcrin zayiatı 1823 ölü ve 7 
bin yaralıdan ibarettir. 

Finlerin ziyatı 2000 ölü ve Sovyet
ler tarafından toplanan 10 bin yanı
lıdır. 

Ecnebi matbuat ve bilhassa İngi
liz ve Fransız gazeteleri Sovyet taar. 
ruzunun tamamile muvaffak olmadı
ğını hatta muvaffakıyetsizlikle neti
celendigini bildirmektedir. Bu ha
berler asılsızdır. Fin arazisinin Sov. 
yptler birliğine karşı bir ecnebi si
iahlı taarruz mevkii olduğunu na
zarı itibara almak lazımdır. Bu se
beple Mannerheim hattının Zigfrid 
ve Majino hatlarından aşağı kalı~ bir 
yeri yoktur. 

Sovyet ordusunun Finlandayı 8 
günde istila edeceğini tahmin ettiği 
de iddia. edilmişti Halbuki So~et 
ordusu biakis yukardaki ~;!beplerden 
dolayı bir hamlede Finlandayı istila 
etmenin mevzuubahis olamıyacağını 
bilmekte idi. 

Tas Ajansı neşrettiği bir tebliğde 
de Finlandada Sovyet kıtaatmın iler
liyemediği yolunda çıkarılan şayia

ların mahiyeti anlatılmakta ve bu
na cevap verilmektedir. Tebliğe gö
re, Finlanda toprakları, hem tabii a-

rızaları, hem de Leningrada ve son
ra Moskovaya taarruzıı düşünen üç 
büyük devletin senelerdenberi Fin
landada vücude getirdikleri geçil
mesi çok güç müstahkem mevkiler 
ve hatlarla doludur. Ormanlar, göl
ler, geçitler, müteaddit betonarme 
hatları, beton topçu ve mitralyöz 
yuvaları ilerlemeyi güçleştirmekte-

' dir. 
Bütün bunlara rağmen Sovyet kı

taları Mannerheim hattını ~imdiden 
delmişlerdir. 

• Helsinkiden bildirildiği.ne göre, 
Sovyet zayiatının yalnız 1832 kişiye 
baliğ olduğunu bildiren tebliğ Fin. 
landa askeri mahafilinde inanılmaz 
bir şey olarak karşılanmıştır. Bu 
mahfiller Sovyetlerin yalnız Tolva
jervi 'de bir tek muharebede iki gün 

zarfında 2000 kişi kaybettiklerini tas pahalıya mal olacağını anlamryı 
rih etmektedirler. başlamışlardır. Bir çok itb.a!at eşya. 

Fin tebliği smı saklamak suretiyle ortadan lı:aL 
dıran spekülatörler ellerindeki mal 

Bugü~kü Finlanda tebliği: !arın fiyatlarından daha aşağı biı 
Kareli berzahında gündüz nisbe- · b tt t t klifl · ı d . • . nıs e e sa ış e erı yapmıs ar Tr 

ten siıkunetle geçmıstir. Bir Finlan- B'Ih d · k t "1 ı • · 1 assa erı apa mış o an aı 
da mukabil taarruzu esnasında, beş du" ı· f brik 1 d b ı . . . n yer ı a a ar :m azı anna 
Sovyc: tan~ı tahrıp ~d~m~ş ~ir mik. müracaatla mal teklif etmişlerdir 
tar ~ı~ralyoz ele !?eçırılmıştır. Lad0- Bu fabrikaiar teklifleri reddetmiş
ga golünün şimalinde bir Sovyet ta. ler ve hariçten deri getirtmek ü. 
arruzu kolaylıkla defeclilmiştir. zere olduklarını ancak normal fi. 

Aglajervi böylgesinde üç gündür tl d'kl · t• kd' d b d ·ı ri ya a ver ı erı a ır e u erı e 
devam eden muharebe dün gece, Sov 1 b'l k'- . . 1 . a a ı ece =rını söylemişlerdir. E . 
yet kıtaatının tam hezımetile niha- lerine bir kaç parti manüatura, pa. 
yet bu1mu§tur. Bu bölgedeki Sovyet muklu geçirmiş olanlardan bir kaçl 
kıtaatından bir kısmı muhasara edil- da perakendecilere bedelleri bir ay. 
miş idi ve şiddetli mukavemet et • da ödenmek şekline razı olmak su· 
mekte idi. Bunların bi.iyük bir kısmı retiyle mal satmıya teşebbiıs etmiş. 
imha edilmiştir. Ve Finlanda kıtaatı lerdir. 
ileri hareketlerine muzn.ffer bir su. Zücaciyeden muhtelif cins bir par 
rette devam etmektedir. Şimdiye ka- ti mal saklamış olan bir tüccar dah' 
dar alınan ganimet arasında· 8 tank, elindeki bu malın, başına dert geti. 
8 tank tahrip topu. bir mikar mitral- receğine kani olmuş ve almış olduğu 
yöz vardır. fiyatlarla bu malları ilk satıcısına 

Aglajervi bölg~sinde ile; gündür iade etmiştir. 
ler üç bin ö,lü ve 600 esir vermişler. Piyasalardan muhtelif zahire top-
dir. Salla bölgesinde Finlanda kıta- lamak suretiyle külliyetli mal saltla-
ları evvelki gün mukabil taarruza mak istiyenler ortadan kaybolmuş. 
geçmişlerdi. Bu kıtahr ileri hareket- !ardır. 
lerine devam etmektedirler. En yu- Telefonla mal kapatanların faali. 
karı şimal mıhtakasmda kayde de. 

yeti durrnırştur. Yalnız ihracat malı 
ğer bir hadise olmamıştır. · için pazarlıklar ve angajmanlar de-
Sovyet kumandanı değisttiriliyor vam etmektedir. ' 

Havasın bir haberine göre, Fin. 
Janda askeri harekatını idareye me- Kundura fiyatları 
mur Leningrat mıntakası başkuman- Beykoz fabrikasının 420 kunışa Sl!I 

danı general Meredzof'un azledildi. tılan ayakkaplarının 620 kuruşa çı. 
ğine dair haberler. Moskova tarafın- karılması şikayetleri mucip olduğu
dap henüz doğrudan doğruya teyit nu dün yazmıştık. Sümerbank derl 
edilmemektedir. Bu haberin Mosko- ve kundura sanayii müessesesinde!l 
va salahiyettar mahfillerinden çıktı- aldığnnız bir mektupta, ham deri fi. 
ğı söylenmekte ve Stalin tarafından yatlarındaki tereffüe rağmen mües
verilen karara sebep olarak general· sesenin satışa arzettiği imalAtında 
Mercdzof'un, kiı.fi derecede hazırlık 938 denberi hiç bir değişiklik yap. 
yapmaksızın bir yı.ldırım harbine tc- madığı bildirilmektedir. 
şebbüs etmiş olması gösterilmekte. 
dir. 

Daily Te].egraph gazetesinin Mos
kova mahafili generalin bundan iki 
gün evvel izahat vermek üzere Krem 
line çağırıldığını söylemektedir. 

• 
General Valenius, Politika gaıete-

sinin hususi muhabirine verdiği bir 
müHi.katta, Sovyetlerin gaz kullan
dıklarını söylemiştir. General "Fin
landa mütehassısları tarafından mu
ayene edilen bir obüsün bunu kati 
surette isbat ~ttiğini bildirmiştir. 

Finlere yardım hazırlığı 
İki gündenberi, İsveç aleyhinde 

endişe verici yeni propagandalar i. 
şitilmektedir. Nevs Chronicle gazete
si propaganda ajanlarının Fransa ile 
İngiltere tarafından, Almanyanın 
çember içine alınmasına devam mak
sadile ve Finlandaya yardım bahane
sile İsveçte ve N orveçte üsler temi
nine çalışıldığı iddiasını ileri sürmek 
tedirler. 

Diğer taraftan Amsterdamdan b11-
dirildiğine göre, Prens Bernard, dün 
kıtaaatı teftiş etmiştir. Diğer cihetten 
Holanda gönüllülerinden mürekkep 

ilk kafilenin Finlanda~'a hareket et
tiği haber verilmektedir. 

• "Havas": Nazırlar bu sabahki top. 
lantıdan sonraı bilhassa Finlanda 
meselesi hakkında Daladier'nin ver. 
diği izahattan çok memnun idiler. 
Daladier, Finlanda C1rdusunun müs. 
tevliye karşı ne kadıı.r hayranhğa ıa. 
yık bir müdafaada bulunduğunu ha. 
rita üzerinde izah etmiştir. Sovvet 
ordusu itiraz gotürmez surette ciddi 
bir altamete uqraınıştır. 

Daladier, Finlanrltt1ıların rnütear. 
nzlara karşı koyabilmesine yardım 
edecek müzahP.ret üzerinde bilh3ssa 
durmustur. 
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Yavrunuz. Saadetinizclir ... ~,ı Güzellik ve sıhhat için ilk ıart 
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•ehin. 

ÇAPA MARKA 
MfhtMwntmda ba ..._. ......,,,.., metcuttw. 

Betlkbıl ÇAPAJURJC& Tarihi teabl itli , 
BENZiN TENEKESi 

imalat Makineleri Satılıktır. 
l:l De çahpr ft 8 saat normal 9"'hfl!"'da 8 k1flllk ekiple TU&tl 

- teneke imal eden yeni komple teneke makine "" alltı utılıkbr. 
İzaha& almak ibıere taliplerin Gala tada P~ İt Hanında 

Maden Kömürü İşleri T. A. Ş. BüıGsuna müracaatlan. 

Kaşeleri 

DERHAL KESER 

DEVA Kaselerini 
'"1/er e~27meck orD;Xını~ı 

P. T. T. UftlUlll Mliclirliiğiiriclen : 
r-ı......,... ---ad8l>SlfoJit tbaclm. bpala arfla .........,. f:lb-

l'IJlllA~ 
~ _ K1ı!iemmMt bedii -.o.oorı lmlftk tat- _... "1'110;, nra o1ap .. -... 

ı . f\1nc:lkAna • 1M8 Paartal l(ln1l • st •1.1,, da ~ P.-'l .. U U.um MO· 
dGrlök bJnamd&ld .. tmaıma komis)'onu nda ,..plaeüıır. · 

ı - ı.tekıner muvakkat temln•t ?Mkbuz ve,ya banka tanlnat mektublle bnunl 
....at .,,. tekWl muhtıni kaplllı aarflanm o ıGn saat •ıa.. • kadar mftkGr kamla-
,_. ...... Hydlr. • 

t - ~-~ P. T. T. 1'"ftmll, ht:alba1da P!r.T. ı.nma A7Dl1a* 
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Kullanmaktır. 

RADYOLIN 
DiŞLERi, dişler çehreyi 

gii7.elleştirir. 

RADYOLIN 
DiŞLERi, dişler mideyi 

saflamlaştmr. 

~ 
RADYOLİN ditleri temizler ve parlatır, mikroplan yüzde yüz öldürürJ 
Dit etlerini besliyerek hastalanmalanna mini olur. Atız kokusunu 
keser. Sabah. öğle. ve akşa,ın her yemekten sonra RADYOLİN 

TÜRKiYE iŞ BANKASI A. Ş. DEN: 

BATERIE iLE RADYOLARINI iSTiMAL ' 
EDENLERiN NAZARI DiKKATiNE: 

BAŞ, DIŞ, NEZLE 
GRiP, ROMATiZMA 

Ve Bütün Ağrılarını Derhal Keser Lüzumunda 

Günde 3 Kaıe Alınabi&r. 

ADEMİ İKTiDAR 
re • ıEL• IEV. IEKLt aı N & -

HORMOBIN 
T ebletlerl her eczanede bulunur 

cPoeta kutun l2SS) Galata. l.tanbu' 
.... ı;ı ııra......, 

B• cittilhıb yerde erkeklerin 
takdir ve kadınlann ııpta nazarla. 
rile. balmıalaruu ana eder mlsinb? 

Bu takdldmls sizlerin sizin f!ln 
de söylenmesini ister miaiDls? 

Her akşam yatmazdan evvel cild PAHALI G'OZELLIK M'OF.SSE. 
unsuru olan pembe r!!nkteki Tokalan SEi.ERiNE UÖRAMADAN BU 
kremini kullanınız. Terkibinde VL CALİBİ DiKKAT "TEN,, e KO-
yana üniversitesinin mefhur bir pro- LAY" ÇABUK MALiK OLA. 
fesörü tarafından keşf ve "Biocel,. etLtBstNtz. ŞÖYLE KL 
tabir edilen tabii ve ihya edici kıy. ----------• 

1 metli bir cevher vardır. Siz Uyul'ken bulundujund&n en esmer ve en ser1 
--..... ~ cildinizi besler ve gençleştirir.Her aa. bir cildi bile beyazlatıp yumuptır. _....,. ___ ..,.... ________________ bah uy~dıjınızda daha ~mu~ 40 ve hatta 50 yaşlarındaki kadınlar 

TAKSIM Sineması Kirallktır daha i\ize1 ve daha taze bır cilde bile bir genç kızın nermin ve sevim]j 
malik olur ve bütün çizgi ve buru· cildine ve cazip güzellikte bir tem 

( E S K 1 M A J I K S t N E M A S 1 ) ıuklardan turtulmut olursunuz. malik olabilirler. 
Beroll~ Tablnı Meydanmds klln Taksim linemMJ (Eski Majlk) Gündüzleri de yajsız beyaz renkteki Binlerce kadınlar, bu bastı teeril· 

ile ayni mahalde kAin Maksım Bu ve 1&lonu kiralıktır. Talip olaıılarm Tokalon kremini kullanmız. Terki- benin ve kendi kendine yapılan teda. 
Tfltiln GGmrOl(lnde Ya~cılar sokaıt 23 sayılı yazıhanede Say Refik Sab- binde pyanı hayret bir ınırette cildi vinin p.yanı hayret ve müsmir ııeti
ri'ye müracaat eylemeleri <Telefon: 22319) ve teldifierini -kira şartna. besliyen ve güzelleştiren unsurlar cesinden memnundurlar. 
mesinde muayyen olan müddet zarfında tahriri olarak y1tpmaları ilin 
olunur. 


