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Kızılırmak 
. Milli Şef Dün 

arparak Parçalandı, 22 Hareket Etti · 
Ankara, 25 "(TAN Muhabirinden) - Cümhurreiıimiz Milli 

K • • ı • k M • • tt b t B V ı d Şef lımet İnönü, bu gece saat 20,30 da Kayseriye mütevecci-

ışı ı . Ure e a ı Ogu U İ hen hareket etmitlerdir. Cümhurreiıimiz, iıtuyonda Büyük 
Millet Meclisi Reiıi Abdülhalik Renda, Ba,vekil Dr. Refik 
Saydam, Maretal Fevzi Çakmak, Vekiller Mebuslar, General

Herkes 
Kendi 

Kendinin 
Sansörü 

Yaan: M. Zekeriya SERTEL 

914 - 18 Cihan Harbinde pro. 
pagandanın ehemmiyetini an-

1ıyan devletler, bu harp başlar baş. 
lamaz bu silahı ele aldılar, ve işlıı 

başına bir takım alimler ve müte
hassıslar getirerek bu silahı büyük 
bir maharetle kullanmağa baıladılar. 
Muharip, gayri muharip her devle
tin propaganda servisi faaliyet ha· 
lindedir. Bütün istihbar ve ihbar 
kaynaklan, bütün gazete ve mecmu
alar, radyo ve telgraflar birer pro
paganda vasıtası olarak lnıllanıJmaJr. 
tadır. O derece ki, harbin ilk kurbanı 
HAKİKAT olm~tur, denilebilir. 
Çünkü yalan ve uydurma haberler 
arasından hakikati bulup aTJrmak 
imkansız hale gelmiştir. 

Halbuki temiz, bitaraf bir efkAn 
a.mumiyenin teessüsü, ancak halkın 
hakikaü görüp öğrenmesi, ve kanaa.. 
tini bu hakikate istinat ettirmesi ile 
mümkündür. Halbuki vasat vatanda
flD. kendisini propagandaya karşı ko
ruyacak silAhı yoktur. O, propagan
da teknik ve metodunu bilmediği i
~ yalanı hakikatten, doğruyu yan. 
hftan ayıramaz. Her söylenene inan
mıya m.ahkUmdur. Ve ekseriyetle bu 
günkü efkln umumiyeler bOyle sah-
1ıe haberlere -ve yalana müstenit pro
~ tealri altında teessüs eı
mektedlr. 

.. PJos>-pndaya ka!11 k@ndimlzi teç. 
Jm etmek için kendi kendimizin san. 
.&ril olmak ft radyoda dinlediğimiz, 
~ okuduğumuz her haberi ıu
ar .,.. mantlğımmn süzgecinden ge
çluotlı: mecburiyetindeyiz. 

(Sona; Sa: t; Si: 3) 

ihtikara 
Karşı Harp 

.ntiklra kar51 esaslı bir mllcade
le açıldığı şu aırada, biz de ken
dimize düşen vazifeyi yapmalıyız. 
TAN, bu husuııta okuyucularının 

yardımını rica Pdiyor. Alıt verltt
nlzde ihUktıra rastiellrsenlr, bası 
ef)'asının piyasadan kaldırıldıtına 

vAkıf olur"Sanıı derhal tesbit edi
niz ve TAN'a oildırlnlL 
Okuyuculannıızdan ıelm ceYap

lan yarından U.ıbas:• neFe başlı
yacatız. 

Kaza Sinop 
Yakınında 
Vuku buldu 
Kaza Kurbanlar1n1n 

Cesetleri Araştırılıyor 
1 

ler, Parti ve Hükumet ileri gelenleri, Ankara Valiai, Emniyet 
Müdürü ve Garnizon Kumandanı tarafından uğurlanmıtlardır. 

Milli Şefimize Büyük Millet Meclisi Azaamdan Saffet Arı
kan, Necip Ali Küçüka, Nasuhi Baydar, Fikret Atlı, Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekaleti Müıtetan Aıım Arar, Cümhurreiı
liği Umumi Katibi Kemal Gedeleç, yaverleri ve huıuıi kalem 
müdürleri refakat etmektedir. 

Seyahatin ne kadar süreceği malum değildir. Cümhurreiıi

mizin, Kayseriyi, Erıani Bakır Madenint, Malatyayı ve Dlyar
bakırı ziyaret etmeleri muhtemeldir. 

• 
Ankara, 25 (A.A.) - icra Vekilleri Heyeti bugün saat 

11,30 da Ba9vekilet dairesinde Reiaicümhur lımet lnönü'nün 
riyasetinde toplanarak müzakerede bulunmuttur. --------
ELiM BiR ZIYA 

Sinop, 25 (A.A.) - Tuz yük
Jü olarak Trabzon'a gitmekte o
lan Kızılırmak vapuru evvelki 
akf&lllki fırtınada Sinop aduı
nm Çukurbağı civarındaki kaya
lara çarparak parçalanmıttır. 

Geçenki fiJJetli lırtınaıla karaya giJnek haara uğnyan bir gemi Mürettebatından hiç biri kurtu-

s t T F·ı l 1 1an;,::ü,ettebatboğulJu Tarı·hçı·M Turhan ovye ayyare ı o arı[,.;:.'.·=~~i.;.,4;~~i~;~"!.~!'t • 
Dün de Fin Şehirlerine ~;~;:~:~~~~~ı:::::!en: Tan'ı Kaybettı•k 

tikametınde yoluna devam ederken, 

H Ak 1 Y l fırtınaya tutularak kazaya uğramış-a Va ın arı aptı artır. Ş~rimize gelen ha~e:le~, -~apu. 

Helsinki Ye Vibora Bombarcbman Edildi. 
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Souyet lntalannın iııral ettikleri arazvi 11ö.terir harita .• 
~ 

Llmdra, 25 ( Huıuai) - Fin-
landadan gelen en IOll haberlere 
töre busün yüzlerce Sovyet tay
yareei Helainıfon, Viburı Ye 

daha b&fka tehirleri bombardı
man etmitl«dir. 

Helsingforsun bOmbardımanı beş 

saat kadar devam etmiftir. Fakat 
~ tehir' dahntnde delil, cht 

tarananna bombalarını atmışlar, ve 
şehrin içine bir tek bomba dilşme

miştir. Helsingf.orsta tehlike işareti 

evrilmiş ve herkes hemen sığınakla
ra koşmuştur. 

Viborgun bombardımanı bu sabah 
saat 11 de başlamış, ve 4 saat kadar 
devam etmiştir. Şehrin en fakir kıs
mı en fazla harabiye uframış bulu. 

(Sonu Sa. 6. Sü. 4) 

nın şıddetli fırtına ve tıpı yuzunden 
yolunu kaybettiği ve Sinop yakının. 
daki Feryat burnunda dik kayalık
larla muhat sahile çarparak battı
ğı merkezindedir. 

Birinci kaptan Hasanla ikinci kap
tan Ahmet Yusuf ve geminin 20 ki
şilik diğer mürettebatı boğulmuş

lardır. Vapurun mürettebatından iki 
tayfa, Sinop adasının fenere giden 
patika yolu kenarında ölü olarak bu
lunmuşlardır. Deniz biraz sükunet 
bulduğu için motörlerle kaza mahal
line gidilerek, araştırmalara başlan
mıştır. 

Ölü olarak bulunan bu iki kazaze
denin cesetleri hastahaneye kaldırıl
mıştır. Denizcilere. Sinopta büyük 
bir cenaze alayı yapılacaktır . 

Dalgalarla boğaz boğaza 
Gelen haberler, geminin uzun müd

det dalgalarla boğuştuğunu, fakat 
bütün gayretlere rağmen bu akıbet
ten kurtulamadığını gösteriyor. Ka
za, sahile pek yakın bir yerde vukua 
gelmiş olmakla beraber, şiddP.tli dal
galar, Kızılırmağı sarp kayalıklara 
vurmuş ve gemi çok kısa bir zaman 
içinde parçalanarak, sulara gömül-

CSonu Sa: S. Sil: 6> 

Değer& Üstadın Bu Beklenmedik Ölümü, 

TAN için Olduğu Kadar Türk Matbua+. 

ve Memleket için de Büyük Bir Kaysptır 
Büyük tarihçi üıtat M. Turhan TAN, iki aydan fazla ıüren 

ağır bir hastalıktan aonra dün öğle üzeri gözlerini bayata ka
pamıftır. TAN, bu elim haberi okuyucularına verirken sonsuz 
bir teeaeür içindedir. M. Turhan T AN'ın bu beklenilmiyen ölü
mü ile TAN, Türk matbuab ve memleket en değerli muharrirle

M. Turhan TAN 
---------. 

rinden birini kaybetmit oluyor. 
M. Turhan Tan, aylardanberl ra. 

hatsız bulunuyordu. Şiddetli bir za. 
türree ve zatülcenp geçiren arkadaşı 
mız, geçen aylar içinde Trakyaya 
yaptığı seyahat esnasında bir otomo. 
bil kazasına maruz kalmış ve bu ka. 
za neticesinde amudu fıkarisinin ze. 
delenmesi yeni bir "ihtilat,, a yol aç. 
mıştır. 

Bu vaziyet hasıl olunca, Turhan 
Tanın yatağa girmesi ve istirahat e~ 
mesi icap etmiş, fakat üstadın göğ • 
sündaki darlık bu zarurete inkıyndı 

büsbütün güçleştirmiştir. 
İşte bu güclilklere çare olarak a. 

mudu fıkarisinin alçıya konulmasına 
çalışıldığı bir sıradadır ki, "O,, nu 
aramızdan kaybetmis bulunuyoruz. 

lngiltere 
Kadar 

1 
Turhan Tarun edebiynt ve kültür 

Kralı ''Sonuna saha:-ındaki kıymetini. izahtan müs. 

ı tağnı sayıyoruz. Onu yazılarından 
tanımış bulunan karilerimizin derin 

M •• d ı teessürümüze ortak olduklarınd.an uca e eye eminiz. Bunun içindir ki, müşterek 
matemimizi, - onu paylaşanların mu. 
azzam bir kalabalık teşkil etti~ine 

Devam Edeceğiz,, Diyor 
Londra, 25 (Hususi) - İngiltere 

kralı, bugün radyo ile Noel nutkunu 
söylemiş ve İngiltere imparatorlu
ğunun medeniyet davası icin har. 
bettiğini anlatar.ak harbin zafere ka
dar devam edeceğini söylemiş, daha 
sonra bu zaferi kazanmak için feda-

kirlık gösterenleri hürmetle anmış. 
tır. Kral, İngilterenin bugün eşi na
dir görülen bir b·rlik kinde yaşadı
ğını, bütün imparatorluk eczasının 

yekvücut bir kütle halinde dava için 
bütün kaynaklamll seferber ettilini 

kaydettikten sonra yeni yıl hakkında 
şu sözleri söylemiştir: 

"Yeni yılın mshiyctini kestirmek 
bir kimsenin elinde değildir. Yeni 
yıl sulh getirirse hepimi7. de müte
§ekkir kalınz. Mücadele devam e. 
derse bütün metanetimizi mı:hafaza 
ederek mücadeleye devam etmekten 
başka çare yo~tur." 

DalaJier'nin Noel nutku 
Harp hali dolayısilc Noel şenlik

leri Londra ve Pariste eskisi kadar 
(Sona; Sa: 6; Sü: 5) 

inanarak • avutmağa çalışıyoruz. 

* Cstadın hastalığına ve son günle-
rine dair Naci Sadullah'ın bir ~azı. 
sını ikinci sayfamızda "işin acısı,, 
sütununda bulacaksınız. 1\1. Turhan 
Tan'ın hayatını veren diğer bir rü. 
portaj da beşinci sayfamızdadır. 

Merhumun Hayatı ve eıPrleri 
Merhum Turhan Tanın asıl adı Sa· 

mih Fethidir. 1886 senesinde Sıvasta 
doğmuştur ve Sıvastn en eski aile
lerinden birine mensuptur. Arap ve 
İran edebiyatındaki vukufu ile ta

(Sonu Sa: 6, S8: 4) 
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Yazan: O}ner Rı:zta DOCRUL 

O tedenberi hıristiyanlar arasında 
sulh ve müsalemet bayramı 

sayılan noel, bu sene hıristilyanlık a
lemini, büyük ve sonu meçhul bir 
ha~p içinde buldu ve bu münasebet. 
le salahiyetli adamlar tarafından nu. 
tuklar söylendi. 

Alman orduları başkumandanı Ge. 
neral Brovçiç Garp cephesinde söyle. 
diği bir nutukta, Alman kuvvetleri. 
nin hasım kuvvetlerine karşı üstün. 
lüğünden bahsederek, bunun her bal. 
de ispat olunacağını anlatmıştır. Al
man devleti şef muavini Rudolf Hess 
de, İngiltere ile Fransadaki rahudi 
sermayedarlann bu harbi Almanya.. 
ya karşı açtıklarını, maksatlarının 
bu memleketlerde yaşıyan işçilerin, 
Almanya işçileri tarafından kazanı. 

lan içtimai se,·iyeye yükselmelerine 
engel olmak olduğunu iddia etti. 

Almanya işçilerinin, içtimai seviye 
bakımından Fransa ve İngiltere işçi. 
]eri seviyesinde olup olmadıkları ay· 
n b1r mesele teşkil eder. Fakat İn. 
giliz ve Fransız işçilerinin Alman iş. 
~ilerine gıpta etmedikleri, ve onların 
.viyeslni bir ideal tanımadıkları 

şüphe götürmez bir hakikattir. 

* İngiltere Kralı noel nutkunda, bil-
hassa davanın medeniyet davası ol. 
ıduğu üzerinde durmuş, bu davanın 
zafere götürülmesi lüzumundan hah. 
setmiş ve bu işin mutlaka başarıla. 
cağını da an!atarak bütün İmpara
iorluk halkı arasında görülen birliği 
takdir ile yadetmiştir. 

İngiltere orduları başkumandanı 

Lord Gorth, bütün kuvvetlerin vazi. 
fe başında azami gayret ve uyanık. 
lık içinde çalıştığım söylemekle ik. 
tifa etmiş, İngiltere Bahriye ve lla· 
va nazırları da ayni şekilde söz söy. 
)emişlerdir. 

Gerek İngiltere Kralının, gerek 
mesul ricalinin nutkunda hakim olan 
ruh, sonuna kadar metanet göster. 
mek ve hedefe varıncaya kadar mii. 
cadelcye devam etmek azmidir. Kral 
"Gelecek sene sulh getirirse, hepi
miz müteşekkir kalırız. Mücadele de. 
vam ederse, yapılacak şey vazifenin 
ifasından ibarettir,, demekle bunu 
icmal etmisti.r. 

* Bütün bu nutukların apaçık an. 
lattığı bir hakikat, muharip taraIIar 
arasındaki fikir ayrılığının genişliği. 
dir. Almanya, kuvvetlerinin üstün 
olduğuna inanıyor, bunu ispata öze
niyor ve böylece kuvvete dayanan 
halttan başka bir hakkı tantmadrğını 
anlatıyor. 

Buna mukabil müttefikler, kuv. 
vetlerinln daha çok üstün ve kaynak. 
larının sonsuz olduğuna inanarak, 
"Hak = kuvvet,, diyen tarafla mü
cadele edeceklerini söylüyorlar. 

Filhakika, bugün milletlerarası 

münasebetler, geniş bir tereddi de\'

resi geçirmektedir. Gerçi bu müna. 
sebetlerin her hangi bir zaman ideal 
bir devir geçirdiği iddia edilemez. 

Fakat yakın zamana kadar göze çar. 
pan bir tekamül vardı. Bugiin ise, bu 
tekamül tereddiye münkalip olmuş-

tur. Bu tereddinin önUne geçmenin 
çaresi, milletler arası hayatta kanu. 
nun hüküm slirmesini temin etmek. 
tir. 

Bugünkü mücadele beşeriyete bu
nu kazandırırsa, sarfolunan emek. 
ler, ihtiyar olunan fedakarlıklar bo. 
şa gitmemiş olur. 

lspartada Şiddetli 

Bir Zelzele Oldu 
Ankara, 25 ~A.A.) - Alınan ha. 

berlere göre, bu sabah saat 3.25 de 
İspartada gürültü ile karışık şiddetli 
bir zelzele olmuş, bazı binaların du. 
varları çatlamıştır. Bu sabah saat 
8.40 da Çanakkalcde. 8.45 de Kiiçiik. 
kuyuda ve 8.35 rle İzmirdc oldukça 
kuvvetli bir zelzele kaydolunmuştur. 

• 
Ayvalık, 25 (A.A.) - Bu sabah sa. 

at sekizi otuz be~ ııeçe 7 saniye süren 
şiddetli bir zelzele olmuştur. Dün ge. 
ce de iki defa h afif zelzele olmuştur. 
Sabahki zelzele neticesi iki fabrika 
bacası kısmen yıkılmış ve bazı ev. 
lcrin çatılan da oldukça hasara uğ. 
:nmıştır. İnsanca zayiat yoktur. 

TAN 

DENiZ HARBiNiN SON BILANCOSU .A~~~i~L~R 
Bu Hafta içinde Batan Yap~ıar 

lngiliz Tayyareleri 

Vapurlar 18 ı• Buldu Devriye Uçuşu Yaptılar 
Bale, 25 (A.A.) - Bitle hududu ya

kınında Dullingen tepesinde Alınan. 
lar tarafından istihkamat inşa edil.. 
miş oJduğu teeyyüt etmektedir. 

Almanların 

Kaybı Çok 
Daha Fazla 
Londra, 25 (Hususi) - Son hafta 

içinde İngiltere ile bitaraf devletlere 
ait olan 18 vapur batmıştır. Bütün 
bu vapurlann hacmi 17,700 ton tuL 
maktadır. Vapurların 10 u İngiliz, 

sekizi bitaraf devletlere aittir. Buna 
mukabil Almanların 32,500 tonluk 
Kolombos vapuru kendi tayfası ta
rafından batırılmış olduğu için, bu 
hafta Alınan zayiatı müttefiklerin 
zayiatından 15,000 ton fazladır. 

Bir l•panyol gemiai battı 

Taarruzlardan masun kalacak bir 

1 münakale vasıtası olmak üzere Al
j manlar tarafından inşa edilmiş olan 
bir tünelde bir toprak çökmesi vu-

1 

kua gelmiş olduğu haber verilmekte. 
dir. 8 amele ölmüştür. Bu amelenin 
ekserisi Polonyalı harp esirleri ile 
Çek muhacirleridir. 

Heligoland üzerinde uçuş 
Londra, 25 (Hususi) - Amirallık 

bugün neşrettiği bir tebliğ ile dün 
İngiliz tayyarelerinin Heligoland ü
zerinde mutat devriye uçuşunu yap
tığını ve hiçbir mukabele ve muka. 
vemet görmeden geri döndüğünü bil. 

1 dirmiştir. 

Polonyada 600 Yahudi 

Kurşuna Dizilmiş! 

Litbon, 25 (A.A.) - İslacristlna IL 
marona mensup İspanyol bandıralı 

Purita balıkçı gemisi, 50 kişiden mü. 

rekkep tayfasile Vila Real Santa An

tonia civarında batmıştır. Kurtarılan 

beş tayfa Agamonte'ye sevkedilmiş

tir. Bunlardan biri hastanede ölmüş. 

tür. Diğer ölenler kaptan ve 4 çocuk 

dahil olmak üzere 48 kişidir. 

lngiltere Bahriye Nazırı Churchill Garp Cephesini 
ziyareti 6lrasınd a .. 

Paris. 25 (A.A.) - Transcoti. 
tincntal Press, tarafından neşredilen 
bir tebliğe nazaran Almanlar, Craco
vie ahalisinden 4000 Polonyalı mü
hendis ve teknisyeni Almanya dahi
line nakletmişlerdir. Ayni ajans, Al
man işgal memurları, Ostrov Mazo. 
viceki'de 600 Yahudiyi kurşuna diz.. 
mişlerdir. bütün subaylarile mürettebat1nt ka-ı mandanberi kendisini sıkı bir göz 

zandıklan seri muvaffakıyetten do. hapsinde tutan Crine sahil muhafaza 
layı bizzat tebrik ettiği söylenmekte.. gemisinin oradan ayrılmasını bekle. 

Paris, 25 (A.A.) - Polonya harp 
ajansının Varşovadan istihbarına 

nazaran hava bombardımanlarından 
çok müteessir olmuş olan 17 inci a-

"Uraula,, kumandanına nişan 

Londra, 25 (A.A.) - Amirallik ta
rafından neşredilen bir tebliğde, He. 

ligoland açığında bir düşman kruva

zörünü t.ahrip eden Ursule tahtelba. 

hiri kumandam Philipps'e imtiyaz 

nişanı verilmiştir. Yüzbaşı Philipps, 

22 kanunuevvelde kumandan nasbe

dilmişti. Tahtelbahirin diğer subayla. 
nna ve efradına da muh~elif nişanlar 

ve rütbeler tevcih edilıniştir. 

di.P mekteydi. 

Tebliğde Amirallık Lordu Winston 
Churchill'in Ursule tahtelbahirinin 

* Panama, 25 (A.A.) - Bitaraf mın-
takanın ihlaline karşı 21 Amerika 

cümhuriyetinin protestosu bugün Al
manya, İngiltere ve Fransaya gön
derilmiştir, 

. w 
Montevideo, 25 (A.A.) = Alman 

bandıralı Havilland vapuru, meçhul 
bir semte müteveccihen, Pasifik sa
hilinde kain Porta Manszanilla'dan 
ayrılmıştır. _ 

Havilland, bir aya yakın bir za-

sırda inşa edilmiş kral sarayı enka
Romanya Krahnın Teftiş1eri 1 zının muhafazasına Alman makam. 

Bükreş, 25 (A.A.l - Noel hayra. ları muhaliftirler. Polonya cümhur. 
mı dolayısile Kral, Macar hududu reisinin ikametgahı olan bu tarihi bi
üzerinde bulunan Oradeaya gitmiş nayı tamamile tahrip etmelerinden 
ve milli birlik çerce,•esi içinde teza. korkulmaktadır. Şimdi tabloların, 

hürat yapılmıştır Öğleden sonra da tarihi hatıraların ve hatta sarayın 
kral, Cluj'a giderek orada bir nutuk parkelerinin kaldırılmasına başlanıl
söylemiştir. Diğer taraftan Başvekil mıştır. Bunlar, Almanyaya nakledil
Tataresko da Besarabyada Sovyet mektedir. Vorşova milli müzesinin 
hududu üzerindeki Cetateaya gitmiş son derece zengin olan bütün kollck
ve Noel gecesini oradaki askerlerin siyonlanna da ayni muaınel~ yapıl-
yanında geçirmiştir. maktadır. 

HADİSELERİN iÇYUZU 
• 

• 

Sovyet hükumeti Holanda tezgahlarına her biri 8000 
ton hacminde iki destroyer yaptırmıştır. Bu destro
yerlerden birine Stalin, diğerine Molotof adı veril. 
miştlr. Almanya, bu gemilerin Kronştad'a kadar git. 
mesi tehlikeli oldujunu ileri sürerek satın almak iste· 
miş. Ve Moskovaya da müracaat etmiştir. Fakat Sov. 
yet hükumeti, bu ınodcrn destroyerleri satmıya razı 
olmamıştır. 

* Almanya ıon zamanlarda ltalyayı kazanmak için 
hayli faaliyet •ar/etmektedir. Bu ay içinde Alman 
ricalinden Doktor Ley ve Gestapo Şeli Himmler 
Romayı ziyaret etmiflerdir. ltalya dahilinde Al
man propagandaaı da kuvvetlenmiştir. ita/yanın 
bitarallıkta ıaran, ve Almanya ile birlikte hare
ket etmemekte göaterdiği taannüt Almanyayı hiç 
hofnut etmemektedir. Almanyanın ltalya ile Bal
kanlardaki rtüfuz mıntakalan üzerinde bir anlCJf· 
ma yapmıya ~al11tıit anlClfdmalı.tadır. 

* Bitlerin Graf Spee'nin intikamını almıya karar ver • 
diği bildiriliyor. Bitler, şimdiye kadar takip edilen 
metodun terkedilerek, yeni bir hamle yapılmaın tazım 
geldiğinde ısrar etmektedir. Almanya ilkbahardan ev .. 
evi, icap ederse başka yardımcılar da bularak, kati bir 
darbe fndirmeğe karar vermiştir. Bu maksatla son bir 
haf ta içinde Holanda ve Belçika hududuna yeniden 
350 bin asker tahşit edilmiştlr. Ayni zamanda bu cep
heye yeniden tanklar ve ağır toplar gönderilmiştir. Al. 
manya içinden yine bu cepheye yeni motörize kuv. 
vetler sevkedilmektedir. • 4 

Ayni zamanda Balkanlarda da Sovyetlerle İtalyanlar 
arasmda bir ni.ifuz mıntakası anlaşınsı vücude getir. 
meğe çalışacaklardır. Almanya buradaki meafaatleri
nin Sovyetlerle İtalyanlann men.faatile çarpışmadı~a 
kanidir ve mutlaka bir anlaşma yolu bulunabileceğini 
zannetmektedir. 
Binaenaleyh yeni sene ile beraber mühim hidiselere 
intizar etmek lbım geldiği anlaşılmaktadır. 

Londrad~ öğrenildiğine göre Alman makamları, 
•anSÜr vazetmecliklerine dair övünmelerine rağ
men Almanya hakkındaki haberlerin harici dün
yaya yayılmaması için yeni bir fekil bulmuflardır. 
Malumdur ki Almanyadaki bitaraf muharrirler 
lena hatJadisler gönderdikleri takdirde memle· 
ketten tardedilmiye mahkumdular. Şimdi İ•e bi
taraf.. memleketlerdeki arkadaşlan tarafından ga
zetelerine fena havadisler verildiği takdirde, o 
gazetenin Almanyadaki muhabirinin çalı,mak
tan menedileceği bitaraf muhabirlere ihtar edil-

miftir. 

* Şayanı itimat tahminlere göre Almanyan.ın harp za. 
manı petrol sarfiyatı senede on iki milyon tondan az 
de~ldir. Pek faal bir taarruz harbinde bu rakam ihti. 
mal daha yüksek olacaktır. Bu sarfiyatı eldeki stok. 
larla mukayese edelim: Harbin başında ithal edilen 
petrol azami yedi milyon tondu. Dahilde istihsal edi
len petrol vesair mayi mahrukat şinıdi 3,5 milyon ton. 
dur. 1941 için azami tahminler ise, 5,2 tondur. Yani 
huna göre mevcut petrol stok1an memleket dahilinde 
istihsal edilen miktarın da i1avesile bir seneden fazla 
yetişemez. Binaenaleyh başka memleketlerden ithalat 
yapmak liizumu vardır. 1938 deki ecnebi kaynakları. 
nın yüzde 90 ı abloka neticesi kapalı olduğu için ye. 
gane petrol satabilecek memleketler Romanya ile Rus
yadır. Romanya 1938 de Almanyaya 450.000 ton pet. 
rol ihraç etmiştir. Rusyanm dünya pazarlarında sat. 
tığı umum petrol bir ınilyon tondan daha azdır. Ro
manya kuyularının umum istihsalatı 1918 de ancak 
6.6 milyon tondu. Bilinen metotlarla diler Romanya 
petrol depozitlerinin yüzde yirmisinden fazlası işleti
lemez. Rusyaya gelince; 1938 de umumi istihsal 30 

milyon tondu. Bunun 1942 de 48 milyonu tecavüz ede

ceği umuluyor. Fakat dahili sarfiyatın da hemen ayni 

nisbette artması ihtimal dahilindedir. 
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G. Antebin 
Kurtuluşu 

Kutlandı 

Merasim Parlak Oldu 
Antep, 25 (A.A.) - Gaziantep 

kurtuluşunun 18 inci yıldönümü bu
gün saat 10 da şehitlikler abidesi Ö

nünde coşkun tezahüratla kutlandı. 

Törene şehrimizde bulunan Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel ile Parti Mü
fettişi, Vali, Tuğkomutanı, hükumet 
erkanı, belediye, halkevi ve esnaf te
şekkülleri, askeri kıtalar, jandarma 
ve polis müfrezeleri, maliılgaziler ve 
binlerce halk iştirak etti. 

İstiklal marşmı müteakıp şehitlere 
hürmeten bir dakika sükut edildi. 
Bunu müteakıben Gaziantep kurtu
luşunun kahraman mücahitleri ve is. 
tiklfil tarihim.ize altın sayfalarla ge. 
çen şanlı günler anıldı ve, şehitle. 

rin aziz hatıraları tesit edildi. Eşsiz 

kahramanlıklar yaratan gazi yurt ço
cuklarının millet ve memleket ve 
Cümhuriyetin menfaatleri icap etti
rirse bugün de, yarın da Milli Şef İ
nönünün yüksek idareleri altında es
:U kahramanlıkları gölgede bıra.e..a:tı 
menkıbeler yaratmıya azmettiklerit 
tebarüz ettirildi. Bir kıta askerin ih
tiram atışından sonra, Maarif Vekl
li, Belediye, Parti, Halkevi reisleri 
ve okullar mümessilleri tarafından 
abideye çelenkler konuldu. 

Bundan sonra, piyade, süvari, top

çu kxtalan, jandarma, polis müfreze_. 

!eri, sporcular, malulgaziler, lise ve. 

diğer okul talebeleri tarafından mu

azzam bir geçit resmi yapıldı. 

Gece, baştan aşağı elektriklerle 

süslenmiş olan şehir, en büyük gün_ 

!erinden birini yaşıyor. Gece Halke

vinde bir müsamere verildi. Halk,. 

davullar ve oyunlar içinde neşeli pir 
gece geçirdi. 

Stalinle Saracoğlu 

Arasında Telgraflar 
Ankara, 25 (A.A.) - Stalinin do. 

ğwnunun 60 mcı yıldönümü müna. 
sebetile Hariciye Vekili Şükrü Sa. 
racoğlu ile mumaileyh arasında aşa. 
ğıdaki .telgraflar teati oluıunuştur: 

Ekselans B. Stalin 

l\toskova 

EkseJansmızm doğumunun 60 ıncı 
yıldönümü mün3sebetile şahsi saa. 
detleri hususundaki hararetli dilek. 
lerimi arzetmekle bilhassa bahtiya. 
rım. 

SARACOÖLU 

Türkiye Hariciye Vekili B. Sara. 
coiluna: 

B. Vekil tebrikfttmızdan dolayı te. 
şekkür ederim. 

STALİN 

Sinir Hastası Bir 

Şoförü Öldürdü 
İzmir, 25 (TAN) - Dün gece Ga. 

zj bulvarında 35 numaralı taksi a. 
rabasında şoför İbrahim ve Foçanın 
Yeniköyünden Ali Cantürk tabanca 
ile ölü bulunmuşlardır. 

Bir sinir buhranına tutulduğu, 

köyünden İbrahirnin otomobilile İz-. 
mire geldiği, ve bir aralık tabanca
sını çekerek şoförü öldürdüğü anla
şılmıştır. Çıkan kurşunlardan ikisi 
de Aliye isabet etmiş ve onu cansız 
yere sermiştir. 

Millet Meclisinde 

Dünkü Toplantı 
Ankara, 25 (A.A.) - Büyük Millet 

Meclisi bugün Doktor Mazhar Ger. 
men'in başkanlığında toplanarak mu. 
amele vergisi kanununun ikinci mad. 
desinin "C,, fıkrasındaki fa.sirhane. 
ler ve tasir fabrıkalan kaydının hu. 
dut ve şümulü haıtkmdaki iktısat 

encümeni mazbRtası ile Belediye 
vergi ve resimleri kanununa ek ka. 
nun layihasını mtizakere ederek ka • 
bul eylemiştir. 

Millet Meclisi. damga resmi kanu. 
nunun bazı hükumlerinin değiştiril. 

mesine ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesine dair layihanın birinci 
müzakeresini yaptıktan sonra \ar. 
şamba günü top~anmak lizerc İ \ti

maa nihayet verrnistir. 
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Deniz Bahisleri: 

Bugünkü lsveç 
DONANMASI 

.... .. ır 

TiYATROLAR 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşında Dram kısmında 

Bu akşam 20,30 da 
e YELPAZE. 

Halk Opereti 

lıveçin 1935 -1936 yılında inşa edilen "Göteborg,, muhribi 
Eski Cai'layanda Bu akşam 9 da 

Zozo Dalmaalı (GiT . KAL) Yeni operet 

B altık devletleri arasında en 
kuvvetli donanmaya sahip 

olan İsveçtir. 
İsveçin., mecmuu 38830 tonila

to hacminde sekiz zırhlısı, 8940 to. 
nilato cesametinde iki kruvazörü, 
ikisi tezgahta 16 torpido muhribi, 
yine ikisi tezgahta 18 denizaltısı 

' ve bir hayli mayin dökücü ve ma-
yin toplayıcı gemilerile ufak, te
fek hayli teknesi vardır. 

'lırhlılan : 
Bunlar, büyük devletlerin dret

notlarile mukayese edilemiyecek 
derecede küçük gemilerdir. Fakat 
bazıları hacimlerine göre hayli 
kuvvetli teknelerdir. En yenisi 
1918 de inşa edilmiş olan Gustav 
V .. 7160 tonilato büyüklüğünde 
22,5 - 24 mil süratindedir. Zırh 
kuşağında ve ağır toplarında zırh 
kalınlığı 20 santimetreye kadar çı
kar. Dört tane 28 santimlik, altı 
tane 15 santimetrelik topla, muh. 
telif çapta on altı tane tayyare de
fi" topu ve altı tane mitralyözü var
dır. 

1917 ve 1915 de yapılmış olan 
Drottning Victoria ve Şverige zırh
lılan aşağı yukan ayni vasıfta ge_ 
milerdir. 

1905 - 1901 malı olan mütebaki 
beş zırhlı 4250 • 3360 ton cesame
tinde küçük teknelerdir. Ağır top
lan ikişer 21 santimetrelikten i
barettir. Süratleri de düsüktür. 

"Kruvazörleri : 

mö adım taşıyanlar, 1024 tonilato
luk bir çift gemidir ki, süratleri 
39 - 42 mil olacaktır. Her biri 3 
tane 12 santimetrelik top taşıya
cak, 6 torpido kovanına malik ola
cak, ayrıca mayin dökeceklerdir. 
Tayyare defi toplan da vardır. 
1935 - 1936 yılları uasında yapıl
mış olan Stockholm ve Göteborg 
muhripleri de aşağı yukan ayni 
kuvvettedir. 

1931 ve 1926 yıllarında yapıl

mış olan Klas Horn ve Klas U ggia 
Erhrensköld ve Nordenskjöld muh. 
ripleri 1004 - 926 tonilato cesame
tinde teknelerdir ki, umumiyetle 
36 mil süratleri vardır. 12 santi
metrelik 3 topla iki küçük tayyare 
topu ve altı torpido kovanı taŞJr
lar. Mayin atacak tertipleri vardır. 
Diğer 8 muhrip 1917 - 1907 ara. 
sında yapılmış küçük ve eskice ge
milerdir. 

Denizaltıları : 
İkisi henüz inşa edilmemiş olan 

18 denizaltısından en yenileri 938-
934 yıllarında yapılmış olan Sjob.. 
JOrnen, Sjöhunden, Sjölejonet, 
Springaren, Nordkaparen, DelfL 
nen'dir. Beheri deniz üstünde 580. 
540 ve deniz altında 760 - 720 ton 
cesametindedir. Açık denizde kul
lamlnuyacaklan için bu cesamet
ler İsveç denizaltrlan için kafidir. 
Su üstünde süratleri 15 ve su al
tında 10 mildir. İlk üçü altı, diğer 
üçü, dört torpido kovam taşır. Tay 

TEŞEKKÜR 
Biricik sevgili kııımızın hazin ufuliinden 

dolayı telgraf, mektup, çelenk göndermek 
ve cenaze merasiminde bulunmak suretile 
derin kederlerimize iştirak lütfunda bulu
nan muhterem zevata ayn ayn cevap ver
miye halimiz mü.c:ait olmadığından teşek
kür ve mlnnettarlıklarımızın gazeteniz va
sıtasile iblAğını rica ederiz. 

Necmiye Soya!<, Hasan Rıza 
Soyak, ihsan Soyak 

TASHİH 
Gnzctemlzin 24 birincikl\nun 939 tarih

li nüsha.c:ının 7 nci sayfasında neşredilen 

letanbul 4 Uncu icra Mem:.ır;uğ11ndan ser

levhalı ve 938/4218 dosya numaralı ilAnın 

10 - 11 inci satırlarındaki 4 kapı ve 16 

parsel numaralı odanın kıymeti 337 lira 

50 kuru~ olduğu yazılacakken tertip sehvi 

olarak 237 lira 40 kuruş şeklinde yazılmış 

olduğu tavzih ve tashih olunur. 

Halkevinde Konser 
Beyo!jlu HalkeYlnden: 
Evimizin aylık Triyo konseri 28-12-!)39 I 

Perşembe ıünü saat 17.30 da Evimizin Te
pebaşmdaki merkez binasında verilecektir. 

ı Herkes gelebilir: 

yare define yarar top ve makineli 
tüfekleri vardır. Mütebaki on de
nizaltı 1930 - 1917 arasında yapıL 
Iİuşlardır. Her birinde dörder ko
van bulunur. 

Baltık denizi gibi dar ve girinti 
çıkıntısı çok kapah bir denizde bu 
18 denizaltı icabında çok iş göre
bilir. • Yekta BAHiR 

ı ,._ Şehzadebaşı 
FERAH -------yarınki Çarşamba 

Gedikpaşa -

AZAK 
sinemasında Matinelerden İtibaren sinemasında 

Kadınlar HaDishanesi 

TAN 

Reşat Nuri Güntekin'in en nefis eseri: 

Filim Sanayimizin en güzel mahsulü. Şimdiye kadar İstanbulda vücu. 
da getirilen !ilimlerin en iyisi. Musiki: Beste-kar Artaki Candan ve 

Kapuçelli, yüzlerce figüran, Rakkaseler, çengiler, Devrişler • 
Bu müstesna Filmi pek yakında:: 

TAKSİM Sinemasında 

YARIN AKŞAM 

SUMER Sinemasında 

Şık, Şirin, Sevimli ve altın sesli 

DEANNA DURBIN'in 
1939 - 194() m en son çevirdiği Süper Filini 

3 Kızlar Büyüdüler 
En fa.zla Musikli, en Fazla şarkılı, en fazla neş'eli 

filminin ilk iraesi şerefine • 

Büyük Gala Müsameresi 
Bir gençlik ve Aşk romanı .•• Bir musiki çılgın

' ığı . • • Velhasıl her şeyi ihtiva eden bir şaheser 
"ilm. Cidden yılbaşı Hediyesi olarak takdime la
·ık bir Süper Film. Yerlerinizi evvelden aldırma-

nz rica olunur. Tel : 42851 

%6 - ı:ı: • 939 

RAD~C>. 
ANKARA RADYOSU 

TDrldye 
Tfirldye 

T. A. P. 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosa 
Dalga Uzuntutu 
1848 m. 182 Kes. 120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

Sah, 26. 12. 1939 

12,30 Program ve memlek:.rt saat ayan, 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 1%,50 
Türk mOziğl: Çalanlar: Fahire Fersan, Ve
cihe, Refik Fersan, Cevdet Kozan. 

1 - dkuyın: Muzaffer lrku: 
1 - Vasilin kürdllihicazkAr ~. 

2 - Lemi: KürdilihleazUr şarkı (Gül gi
bi dolaşırsın), 3 - SalA.hattin Pınar: Knr
dilihicazk~ şarkı (Nereden sevdim o ZB

lim kadını), 4 - Cevdet Koran: Ud ıaıc .. 
simi, 5 - Lemi: KürdilihicazkAr şarkı (Aç
mam açamam söyleyemem), g - Leyll 
Hanım: KfirdilihicazkAr şarkı (Çeşmanm 

göster de gözüm yaşını dindir), 7 - KBP 
dilihieaT.kAr saz semai!d. 

2 - Okuya": Mefharet Sa~nı~ 
1 - Hüseyni şarkı (Cekttm ellini ~·· 

ri), 2 - Hüseyin Fahri: Hfiseynt şarlın 
(Vaslınla cana), 3 - Halk t1lrk1ls<l (Elto 
merinı kıyma bana). 

13.30 - 14.00 Milzik: Hatif ır..fızlk (Pi.)". 
18,00 Program, 18,05 Memleket sat .... 

yan, ajans ve meteoroloji haberleri, 18,2! 
Müzfk: Cazband (Pl.), 18,55 Komışmc 
(Ankara iklimi), 19.10 TQrk hıflılğt: Ca-c 
lanlar. Cevdet Çağla, ~det ıı:=ozan., ıte-. 
mal Niyazi Seyhun, İzzettin Ökte. 

1 - Okuy11r. M OzeyyeTI 9enıı-: 

1 - Karcığar peşrevi, 2 - Arlf ~ 
Karcığar şarkı (Gönül bez:mi harap), 3 .._ 
Ud1 Ahmet: Karcı~ şarkı (Zabım hicra
nım gibi), 4 - Neşet Hayri: K?1rC1ğar pr
kı (Aışkm1a y:ındım), 5 - Ari! Bey: Jft'tz

f zam şarkı (TalAt eyler). IS - Cevdet Cü-. 
'9 , la: Keman tak:sim1. 
•••••••••••••••••••••••••••••" 2 - Okuyan: Mustafa Qılllar:' • 

POLA N E G R I• 1 n • 1 - Nuri Bey: Hlcazklr atır l!lefil'lll:: 
1 n (Benim servi hıramanım), 2 - Udt Cemil: 

en son ve en muhteşem temsili 

KARAR GECESİ 
Bu Perşembe akşamı S A K A R Y A Sinemasında 

GördüğünüW.e (ŞAHANE TANGO ve MAZURKAYI) unutacaksınız. 

' 1 ıım ............ __ .. _____ .. ___ .. ,. 

YARIN AKŞAM MELEK '+e 
Amerika ve İngilterede IDIOTS DELIGHT ismi ile 4 Milyon Fran
sada LA RONDE DES PANTINS ismi ile 2 Milyon nüsha satılan 

meşhur "DELİLER. EÔLENİYOR,, Romanından alınan 

TATLI HAYAL 
(Fransızca Sözlü) 

N O R M A S H E A R E-R 
ve 

CLARK G AB LE 
tarafından şahane bir surette yaratılmıştır. DİKKAT: Yarın gece için 
loca kalmamiştır. Numaralı koltuklar bugün sabahtan itibaren aldı. 

'9 rılabilir. Tel : 40868 -

ÇEMBERLİTAŞ 
Sinemasında Telefon : 22513 

~ ................................. ____ ... , 
YARIN MATİNELERDEN 

İTİBAREN 

HicazkAr şark ı(Uyık mı ~na), 3 - m
cazkAr şarkı (Bir yar sevdim Kuşadalı), 
4 - ZekAl dede: Hica:r:kAr yüriik semai: 
(Bülbül gibi pQr oldu), 5 - Hicazkh saz 
semaisi. 

19.50 Konuşma (Su ntmetım). !0.06 
Türk Müziği: Besteklr Neyun Vebh R;ım 
Be)'in hatıra!lt için kendi eserlerinden mü
rekkep program. Ankara nıdyosu küme 
ses ve !«lZ heyeti. İdare eden: Mesut Cemil. 
21,00 Konı;er takdimi: Halil Bedii Ye.net
ken tarafından, 21,15 Mil:r:ik: Radyo Grkes
trası (Şef: Dr. E. Praetorlus): 

1 - G. PaesleDo: La ScuUlara opera-
sından uvertür. 

2 - J. Haydn: Senfoni (Le MatJn). 
3 - Adnan Saygın: Diverlimento. 

22.00 Memleket saat ayarı, ajaru; haber
leri; ziraat, esham - tahvilAt, kambiyo -
nukut, borsası (Fiyat), 22,20 Serbest nat, 
22,30 Müzik: Operetler (Pi.), 22.55 Müzik 
(Cazband - Pl.), 23,25 - 23,30 Ysı.nki 
program ve kapanış. 

Müessif Bir Ölüm 
Askeri Tıbbiye 

beşinci smd tale
besinden Orhan 
Taşar, kısa bir 
hastalığı mütea
kıp vefat etmiş ve 
bu ölüm arkadaş.. 
lan arasında derin 
bir teessür uyan
dırmıştır. 

Bunlardan G<>tland, 1933 de in
p edilmiş 4700 tonluk ufak, fakat 
yeni ve güzel bir g::!midir. 27,5 -
28 mil sürati vardır. Altı tane 15 
santimetrelik topla, altı tane torpil 
kovanı ve iki tayyare taşır. Mayin 
de dökebilir. Tayyarelere karşı 
kullanılacak top ve makineli tü
fekler le mücehhezdir. 

Öteki kruvazörün adı Fylgia'
dır. 1905 te inşa edilen bu gemi. 
nin sürati 21,5 mildir. Kısa çaplı 
sekiz 15 lik top taşır, 12 küçük top
la. iki torpil kovanı vardır. 

GEÇEN HAFTA L A .L E 
Cemiyetinin Zalim telakkilerinin öldürücü Kurbanları . • • Soğuk M 
mermerlerin sakladığı gizli ıztırap yuvası ... Kirli ve mülevves kalp- Y A Ş A A K 

Sinemasında Takdirlerle seyredilen 

ZEVKDİR 
Orhan Ta~ 

' cenazesi bugün sa
at 12.30 da Beyazıt camiinden kaldı.. 

lerin esrarlı faciası . . . Günahkar kadınlann müstekreh ve acı ha- Yalnız büyük filimlerde gördüğünüz, Altın sesi ile Mest olduğunuz 
yatlan Sukut eden kadınların feci akıbetleri • • • j R E N E D U N N E 

rılacak ve Merkezefendiye nakledile
cektir. 

Torpido muhripleri : 
A N A VE B A B A L A R ve Kalpleri büyüleyen DOUGLAS F AİRBANKS JR. İN 

Cigerpare yavrularım önüne kat, Fransa Akademisi azasından (Fran- Günün, Haftanın, Yeni senenin ZEVK FIRTINASI olacaktır. Ayrıca: 
sız Carco) nun büyük ahlaki ve içtimai filmini göster ibret a~r . . RUTH CHATTERTON 

YENl NEŞRiYAT: 

İkisi hemen hemen bitmek üze
re olan 16 muhripten bir kısmı ye_ 
ni ve kuvvetlidir. Ezcümle 1938 de 
denize indirilen Karlskrona ve Mal-

En büyük vazifen bu olsun "40 LIK KADIN 
AZAK'd Yarınki Çarşamba F h'd il WALTER HUSTON 

G Matinelerden itibaren era G Gençliğine doymamış, Hayattan tamamile hevesini almamış 

RUH HASTALIKLARI - Profe!&' '!ok,.. 
tor Fabrettin Kerim Gökaym bu Meri. 
birçok kısımlan yeniden yazılıp resimler 
ilAve edilerek, beşinci defa kitap hıt.llnda 
çıkarılmııtır. ,_ ..... __________________ , J ~ .. ------ bir kadının Romanı. ________ , 

- Canım cici babam! Sen de epeyce havadan 
atıyorsun. Siz doktorlar böylesiniz. Eğer verem de. 
nilen şey bir öpücükle geçseydi, bugt.in htanbul, 
k.ekçisiz mezarlığa dönerdi. Sen ijiyeııi!c tedbirleri. 
roizın bolluğundan mı, yaşadığımızı samyorsun? Sa. 
şanm aklına cicı babam! Bi;z; topyekun Tanrının hi~ 
rnetile ölrr üyoruz. 

-Anlaşıldı! Kafana mademki koydun, her naneyi 
yiyeceksin. Jyisi mi, bebeğin adresini ÖJretnıemeli. 
Seni rolünden azlettim! 

- Kulağıma çalındığma göre onu hususi bir 
basta yurduna yatırnuşsın. Telefon rehberın: açarım, 
her yerd€: ararım, bulacağınu sen de bilirsın ya. Be
ui üzme! 

- Oylcyse anlaşalım. Peki mi? Ala. 13ebeği öp. 
miyecek~in' Söz mü? Ala. Ona çok yaklaşmıyacaksuı! 
Söz mii? Oldu bittl O ne? Sus kız! Lokantada şarkı 
söylenir mi? 

- Şarkı söylemiyorum, şarkı mırıldanıyorum. 

Söylemek başka. Mırıldanmak başka. !çimdeki Be
bek sevincine kim karışır? Hem burası alafranga 
yerdir. (Polis müdürlüğünün emrile şarkı söylemek 
yasaktır, diye dünyanın en iptidai levbaJarınr asmaz. 
Medeni yerlerde böyle levhalar çok ayıptır. Kongo, 
Senegal gazinolarında bile yok olduğuna yemin ede
rim. Yalnız: söylenen şarkının da medeni olması şart. 
tır. Mesela gazel, medeni değildir, hoş, musiki de de. 
ğildir ya. neyse. Şimdi şarap içtiğini gördüm de Pa
muk babanın şarkısı aklıma geldi: Içindi iç şarabrnı, 
yeyendi ye kebabını ... Ay! Pamuk babayı unuttun 
nıu 7 Rahmi Bey canım! Kadıköylü Pamuk baba! Ba 
şarkıyı o beste:ledi. tık defa Münir Nurettinle bana 
ö ~ etti. Dinle, sana şu şarkıyı da mınldanaymıl Göz. 

fEj) 
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YAZAN: AKA GÜNDÜZ 

lerini devirip durma! Ben zaten sen.in musikiden 
çakmadığını bilirim! t;Elilemin doktoru şarkıdan ne 
anl.U"? Danlma, şaka ettim. Doktor Kandillili Sabri 
Beyi ben de bilirim. Kanlıcada hey hey i~di mi, biz 
Emirgand:ı kulak kesilirdik. Genç öldü zavallı. Arap 
Hüsam, Aksaraylı kemençeci Ali Bey, Göksulu san
turi Ethera Bey, lavtacı Orrik, kemani .. \. ga birleşip 
bir saz heyeti kurdular mı bütün Boğaziçi yerinden 
oynardı. Fakat en iyi mehtap sazını Prens S:ıit Ha
lim Paşa tertip ederdi. Prens çok güzel ut çalardı. 
BilmiyQr muydun? Yazık! Merhum babamı pek se
verdi, her gidişimizde büyük salonu halvet <;!det', ba .. 
bama en iyi parçalarını çalardı. Koca Prens, musi
kiye bile uistokrasiyi sokmuştu. Ut! Püf! Ne kadar 
adi, bayağı enstroman! Fakat Prensin elinde seslerin 
en asilini çıkarırdı. 

-Kız! Ben külbastımı bitirdim, sen hala çor. 
banı içece-ksin! 

- Soğuk çorba getirmişler, içilir mi't 
- Hoppala! Soğutan kim? 
:._Bak! Beni Wa tutuyorsun! Söyliyeceklerlmt 

: imuttaruyoısun! Ne diyordum? Bebeğe beraber gi.. 

No. 37 
delim. Akşam da bize. Behzat Bey mi bekler? Oyley
se Şehreminine gideriz. Ben sizde kalrrım. Bcbe!dki
yi de görmüş olurum. Çoktanberi görmemiştim. 

- Neye yerinden fırladm kız! Herkes bize ba
kıyor! Deli mi oldun ne? 

- Eğer bugün deli olmazsam öliinciye kadar a. 
kıllı kalacağım demektir. Duymuyor musun? ])inle
sene şu girenler ne konuşuyorlar? 

- Ben ingilizce, italyanca bilmem ki. 
- Oyleyse türkçesini söyliyeyim. Hey! Cici 

baba! Kendine gel! Ayfon Karahisan almışız, ordu. 
larımız Izmire doğru ilerliyorlarmış! 

Ger~ekten lokantanın içinde gürültülü bir hare.. 
ket başladı. Herkes bir şey söylüyordu ve hepsinin 
hulasası idilin verdiği haberde toplanıyordu. 

Soldaki masalardan birinde Berlin gazetelerinin 
iki muhabiri < turuyordu. Bu havadise karşı renkleri 
uçtu ve diğer masalarla konuşmağa başladılar. !dil 
bir çılgın gibi ayağa kalktı ve Berlinli gazetecilere 
baykırmıya b~ladı: 

- Neden inanmıyoTSUD.uz? Türkler böyle bir 
~y yayamaz mı? lşte yaptılar! Evet, sizin yüzünüz. 

den perişan oldukt Mustafa Kemalin yüzünden de 
mesut oluyoruz! Neye kıskanıyorsunuz? Müttefikl~ 
rine silah çeken adamlar! Neye kıskanıyorsunuz. 

Lokantanın içinde bir alkıştır koptu. 
Berlin gazeteciler belki cevap vereceklerdi. Fa

kat !dilin elindeki yemek bıçağı sallana sallana par. 
lıyordu. 

- Bak, dışarıya bak cici baba! Bak Beyoğlu bir 
ürperti geçiriyor. Korkudan tüyleri kabarmış kediye 
döndü. Bebeği oradan çıkaralım. Y akacığa götürelim. 
Sonra Izmire gideriz, oradan da Bodruma. Bodrumun 
güneşi vereme bire birmiş. Ben şirketten izin alırım. 

- En güzel verem sanatoryomu Topkapı dışı· 
dır idil. Bunu çoğumuz bilmeyiz, Eyübün ırka te
pelerinder:. Marınaraya kadar olan saha yok mu? Is.. 
tanbulun havası en güzel yeri orasıdır. Hatta şimdi 
oturduğum yer bile. Fakat dar. Topkapı dışında bir 
kcşk kiralamalı. Gündüzleri muayenehanede çalışı
rım, akşamları da yakıncacık, köşke gidiveririm. 

- Bebekikiyi getirmemeli, Bebekle bir arada 
bulunuısa tehlikedir. 

- Sözüme geldin mi? Elbette ayn olacaklar. 
- Ben hepsini bilirim. Bir öp~çükle geçmez de-

mek istemiştim. 
- !sterse bin olsun, her halde ihtiyatlı bulun

malı. 

Gazeteci cocuITTın biri daldı. manalı manalı sat. 
mıya başladı: 

- Yazıyor! !kinci tabı! ikinci tahıl işittiğinizi 

vazıyor! Beklediğinizi yazıyor! Ordula-r, ilk hedel 
\ kdenizi, mavi deniz, pembe deniz yazıyor. 

... :::: Oğlum, neye açıkça söylemiyorsun? 
(Devamı var) 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mOddet surasiyle 30, 15, 9, 
S,15 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilftvesi !Azımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

TAN'ın 
Büyük Kayıbı 
TAN, dUn en kıymetli muharıh .. 

]erinden birini kaybetti. Tur. 
luuı Tan fJd aydan fazla siiren atır 
'bir hastalıktan sonra gözlHinl ha)tll .. 

• kapadı. 

Turhan -Tan, yalmz TAN'm deifl, 
ı:nııatbaatuı, hattı memleketin en kıy. 
~ muharrirlerinden biri idl o .. 
._ _,.ynm1.. ~kilmesl, yalnız 

~AN için değil, biitftıı Türk matbu.. 
«tı, 'btltiln memleket için teıa&i güç 
~ kayıp olmqtar. 

Tarhmı Tan, bu memlekete tart. 
lal nnmmeıhiı ıetiren ilk muharrir. 
..ur. Onun kafası bir tarih kD.tfipha. 
ınes1 Eibl idi. Bütnn Osmanlı tan1ıi .. 
al en afak vakalanna, eıı ehemmi. 
,7etsis tarihlerine kadar hafızasında 
topbmııştı. Sonra bunlan kendisine 
hAs t:nee fis1'ibile öyle bir anlatışı 

?ardı Jd, az zamanda ODJ\ zen2in ve 
cen.ı, bir kari kütle..q kazandırdı. 

ı Denilebilir ki Turhan Tan, en cok o .. 
kanan bahtiyar muharrirlerden biri 
idl Onun ziyaına nil"i ve TAN ka .. 
dar hlç şüphe yok ki, okuyucuları da 
ağlıyacaktır. · · 

• Turhan Tan kıymetli bir muharrir 
olduğu kadar, kıymetli bir insandı. 
Yazılan nasal kendisine bir~ok oku .. 
yucu temin etmişse, insanlığı dn o.. 
aa pek çok dost kaıandırmıştı. Tur .. 
ban Tan'ın sohbetini arayan dostları 
aksamlan Kadıköy vapurunda ona 
ar~r bular, etrafınd_a halka te~ktt e
d~r]erdi. O, niikteli ''e tath fıkralar 
anlatarak, dostlanna unutulnıaz da. 
kikalar yaşatırdı. 

• Turhan Tan iki buçuk aydır hasta 
yatıyordu. On beş gün evveline ka
dar neşesini kaybetmemiş, Umldi sar. 
nlınamıştı. Kafası mntemadiyen i~

Dyor, yazacağı yazdan fıkra halinde 
etrafındakilere anlatıyordu. Ya7l 
;,.azmak onun için o derece ikinci btr 
tabiat haline gelmişti ki, en ziyade 
11trrap duyduğu şey, kalasındakllet'i 
kağıda d~ememek, okuyucularına 
erlştiremeınekti. 

N*ıhayet son on b~ gfin birbirini 
takip eden hastalıklar onu mecalsiz 
bir hale getirdi, ve bir daha kalka. 
mıyacak surette yatağa serdi. 

Turhan Tan nihayet diln gözlerini 
lıa)'Bta kapadı. Fakat arkada otuzdan 
fazla eser ve kıymetli bir evtnt bırak. 
~. İsmini bile üzerine titrediği yav
rusundan almıştı. YegAne tesellimiz 
eğlunun, babasının kendisine bırak-

• tığı bu güzel ismi yaşatmağa denm 
~eceğini bilmemizdir. Turhan Tan 
.4>lmüıtür, fakat Turhan Tan ismi öl
' miyecektir. 

Maarif Vekili Antepte 
Antep, 25 (A.A.) - Maarif Vekili 

Hasan !Ali Yücel, dün şehrimize gel
miştir. Vekil, Narlı istasyonunda va. 
li vekili, parti müfettişi. Maarü er -
kanı, belediye, parti, halkevi, tica
ret odası reisleri tarafından ve şe
hir methalinde de memurin ile bir 
ihtiram kıtası ve mektepliler tara .. 
fından karşılanmıştır. 

M ebmlanmızın tetkikleri 
Zonguldak, 25 (A.A.) - Havzada 

tetkik:atta bulunmak üzere buraya 
gelmiş olan mebuslar demir ve çe. 
lik sanayii üzerinde de tetkikatta bu
lunmak için Karabüke gitmişlerdir. 

Vekil, tetkiklerde bulunduktan son
.ra, bugün Marıu:a hareket etmiş~ir. 

Çanakkalede İhtikar 
Çanakkale (TAN) - Ihtikar de. 

vam etmektedir. 5 - 10 kuruşluk ma. 
karaları 20 - 25 kurustan almak is.. 
tiyenler çok, fakat makara yoktur: 
Kahvenin kilosu 150 ye, çaymkı 
600 e, kuru fasulyanmki 15 ten 25 e 
fırlamıştır. Bütün gıda maddeleri pa. 
~lılanınaktadır. 

l' A N 

M. Turhan TAN, arkaJtqı Naci Sadullaha hayatını anlahrken .. Merhum üstadın, mesai odasında falııırken alınmış bir rami .. 

a TlUlırhaın Teltn'~a 
E~lkö Böır üı~alkat 

(Naci SaduDah'ın bir kaç sene 
evvel, bir mecmuada neşrettiii a. 
ıağıdaki mülikat, dün, ebediyen 
kaybetdğimi2; del'erli arkadaşımız 
..M. Tarhan Tan,, ın hayatını ve 
hususiyetlerini, bu hazin vesileyle 
bize bir defa daha hatırlatacaktır.) 

l(.. 

Tarihin hakikatlerine hayal 
· katmak.ta büyük oir insaf 

ve maharet gösteren değerli edip 
M. Turhan Tan, mazisinin tertemiz 
kartvizitinde muallim, şair, gaze .. 
teci, müverrih, mutasarnf, hatta 
fermanlı bir vali ve batın revaçta 
bir mebus gibi biribirlerile müna
sebetleri kıt görünen bir çok sı. 

fatları taşımıştır. Suallerine ver. 
diği cevaplara göz gezdirdikten 
sonra, Türkiyenin e.n bol şahsiyet.. 
li müellifini sire daha yakından 

tanıtmakta gösterdiğim izabeti al
kışlıyacağınıza kaniim. 

Nüfus cüzdamnda "Samih Fet
hi,, adını taşıyan müellife en eski 
ve en yakın dostları bile müstear 

ismile hitap ederler 

O: 
- 13en, diyor, merhum Samih 

Rüat yüzünden ilk yazılarımın al
tına kendi imzamı atmamıştım. 
Çünkü o sırada o matbuat mümey .. 
yiziydi. Bir nevi sansör sayılan 

matbuat mümeyyizlerinin yazı yaz .. 
nıaian memnu idi. Ve sansör, ona 
ait sanılabileceğini düşünerek ya
zılannm altından "Samih,, imza
sını siliyordu. 

- Ya şimdi, dedtm, şimdi ne. 
den kendi adınızı kullanmıyorsu
nuz? 

Güldü ve: 
- Bence, dedi, şairlik, muhar

rirlik tıpkı bazı fena hastalıklar 

gibi saridir. Bu itibarla yazmak il .. 
letimin yarın çocuğuma bulaşması 
çok mümkündür. Halbuki imzalan 
tanınmamış kimselerin patronlara 
yazı beğendirmeleri, halka kanun 
beğendirmekten de zordur. Yazı
cılığa girdiği zaman, büyük güç
lükle karşılaşmamaSl içindir ki, 
ona miras olarak, tanınmış bir im
za bırakmak istiyorum. Çünkü o. 
tuz ciltten fazla eserimin altına 

attığım M. Turhan adı oğlumun is
midir. 

Ona eriştiği büyük makamların 
hasretini çekip çekmediğini sor
dum: ' 

- Vallahi, dedi, büyük makam
lara yükselenlerin sayısını Allah 
bile şaşırdı. Fakat benim gibi cilt. 
lerle eser yazmak saadetinden na.. 
sip olabilmiş bahtiyarlar sayılıdır. 
Eğer kısır bir ağaç gibi meyva ver
meden yaşıyanlar, bu saadetin ta
dına yabancı olmasalardı, yüksek 
makam hasreti çekmeyişe hiç p.ş
mazlardı. 

Kendisine M. Turhan Tanla gö .. 
rüşeceğimi söylediğim bir dostumun 
söylediklerini hatırlıyarak muha
tabıma: 

- Sizin, dedim, meşhur bir im
tihan hikayeniz varmış? 

Yine güldü: 
. -:- Şu, dedi. edebiyat h~alığı 
imtihanı olacak .. 

Ve sigarasını tazeliyerek söze 
başladı: 

- Ben, o imtihang giren 123 ki
şi arasında muvaffak olan 5 genç. 
ten birisiyim, İmtihanda Abdülhak 

Yazan:.NaciSadullahl 

Büyük tarih~i M. Tu~han TAN, refikası, çıocuğu ve arkadafımız 
Naci Sadullahla beraber .• 

Hamit, Recai zade Ekrem, Cenap 
Şahabettin, Kemal zade Ekrem 
mümeyyiz olarak bulunuyorlardı. 
Bize Türk edebiyatının tarihine ve 
edebiyat kaidelerine dair sualler 
sordular. İmtihan ağustosun en 
sıcak bir gününe düşüyordu. Ra
mazan ayında idik. Oruçlu görün
mek zaruretinde idile. Sıkıntıdan 

ve sıcaktan buram buram ter dökü
yorduk. O şerait içinde son sual o
larak bir kış ve kar tasviri yap. 
ma~z1 istemezler mi? 

- Aman, dedim, kışı bıraksak ta 
yazı. tasvir etsek! 

Mümeyyizlerden biri kaşlannı 
çattı ve: 

- Hayır, dedi, mevsimin yaz o. 
luşu hayalinizin kış yaratmasına 

mani değildir. 

Bu öğüt üzerine dayanamadım. 
Ve gayri ihtiyari şu meşhur oldu
ğu söylenen cevabımı verdim: 

- Efendim, hayalimizde kış ya
ratabiliriz ama, bu sıcak hayali bi. 
le eritiyor. 

Ustada, cevabını vermiye çok 
saıah.iyettar olduğu bir su

ali sormak arzusu bana onu fazla 
rahatsız etmek endişesini unuttur
du: 

- Tarihi tefrikaların birer yalan 
teşbihi haline gelişine ne dersiniz, 
üstat? 

- Geçenlerde, dedi, arkadaşın 

birisi, bir tarihi romanda Midilli
nin alınışını anlatıyordu. Bu ro
manda Fatih Sultan Mehmet, ve 
sadrazam Mahmut Paşa. Venedik 
elçisi Sinyor Ciyovani'yi çağırıyor, 

• 
Bu daveti duyan İngiliz elçisi de 
bu ziyafette. Akdeniz muvazenesi
ni bozacak müzakereler olmasın
dan endişeleniyor. Halbuki Midil
linin alındığı tarihte "Kubbealtı,, 
yoktu. Çünkü o zaman Topkapı sa
rayı yapılmış değildi. Sonra Midil
linin alınışında Fatih Sultan Meh .. 
met ve Mahmut Paşa bizzat bulun
mamışlar0dı. 

Daha sonra da, Ciyovani adın
daki elçi İstanbula, Midillinin alı
nışından yirmi sene sonra gelmi~
tir! Ve nihayet, o tarihte, tarih sah 
nesine henüz çıkmamış bulunan İn
gilizlerin Manş denizinin muvaze .. 
nesinde bile sözleri geçmiyordu. 

Ben şahsen eserlerimde tarihe 
ne ihanet, ne de ütira etmedim. 

Frenkler tarihi tefrikaları üç sı
nıfa ayırıyorlar. Bunların içine çok 
hayal ve az tarih katılanları tarih
llicten fazla uzaklaşmış sayıyorlar. 

İçine az hayal ve çok tarih ka· 
tılanlar yavan addolunuyor. 

Binaenaleyh, en mergup olan ü. 
·;üncü usuldür: Romanda hayal i.. 

le tarihe ayni derecede yer ver
mek. 

M. Turhan Tandan vaktile yaz
dığı şiirlerin en fazla beğenilmiş 
olanını dinlemek istedim: 

- Benim, dedi, çok beğendiğim 
bir şiirim vardır ki, Süleyman Na
zif dinlediği zaman: 

- Güzel.. Çok güzel.. Pek çok 
ırfizel, demişti. Vakıa eski ağızdır 
ama, gülmeden dinle de okuyayım: 
At pireheni didE>Şikôh üzerinden 
TA nuru Hüda hake hObut etti deslnler 
Öpttır lebi rengiııini, isterse melAik 

Namusu iUhtye sukut etti desinler. 
Maamafih ben, kendi hayatımı, 

biraz göstermek için de manzum 
bir şey yazmıştım: 

M. Turhan Tan, kısa bir hafıza 
yoklayışından sonra okudu: 

Saiai camı evvel adet ettim geçtim 
andan da, 

Deri cemşide hayli hizmet ettim, geç
tim andan da, 

Bulup meydanı J::oomboş, ben de yaz
dım bir yıi{ın asar, 

Edip olmakla aldım namü ~öhret 

gectim andan da, 
Çıkıp kürsü mebusanı millıye hatip 

oldum, 
Bütün bir yurda aı:zı hikmet ettim 

geçtim andan da, 
Dolaştım Mısll'l, Sudanı, Hicazı, Hin

di menküben, 
Vatan derdinden ahıı lezzet ettim, 

geçtim andan da ... 

•• 
U stat: 

- Haycfi, decfi, akTıma gel .. 
mişken sana. bende unutulmaz bir 
tesir uyandıran bir hatıramı an
latayım: Yalvaçta Jtaymakamdım. 
O sırada bütün Yalvaç ve havalisi, 
Halil İbrahim adında bir naydudun 
şerrinden titriyordu. Halil İbrahim 
on sekizini henüz doldurmuş bir 
Anadolu Landrosidi. Dehşetli sa
dist bir dağ çapkını idi. Kaçırıp 

ırzlarından ettiği genç kızların kan 
larını pınar suyu gibi avuç avuç 
içmekten hoşlanıyordu. Ve bütün 
gayretlere rağmen de bir türlü e
le geçirilemiyordu. 

Bu vaziyet karşısında onun ta
kibine bizzat çıkmak mecburiye .. 
tinde kaldım. 

Onu kolladığım sıralarda bir 
gün, yanımızdaki bir boğazda yol 
kestiğini duydum. Bir kayanın ar .. 
kasına sinmiş, oradan verdiği emir
lerle, koca bir kafileyi tepeden tır
nağa kadar soymuş. 

Bu haberi aldıktan yarım saat 
sonra vardığım boğazda tesadüf 
karşıma yaşlı bir değirmenci çı

kardı. Fakat değirmenci bütün taz. 
yikime rağmen haydudun kaçtığı 
istikameti gizliyordu. 

Gizliyordu diyorum, çünkü hal.. 
!erinden bildiğini sezdiriyordu. · 

Ve bu kanaat beni daha müessir 
söyletme vasıtalarına başvurmak 

mecburiyetinde bıraktı. 

Fakat bu vakadan üç ı~n sonra 
jandarmalar Halil İbrahimi pusu
ya düşürdüler ve yaralı olarak e
le geçirip Yalvaça getirdiler. 

Bende ilk büyük tesiri uyandı-
• ran, oğlunu görmiye gelmiş baba. 
nın hali oldu. 

Ak sakallı ihtiyar. oğluna, baba .. 
lık şefkatine rağmen, büyük bir 
nefretle ve duyduğu nefrete rağ
men sönmiyen bir babalık şefka
tile baktı, baktı, ve şakaklarına sı
zan yaşlan elinin tersile silerek: 

- Yazık, dedi, gençliğine doya
madı ... 

Ve uzaklaşırken boynunu bük
tü: 
~ Fakat ettiğini buldu. 
Babasından sonra yanına gitti

ğim Halil İbrahim bana: 
- Kaymakam, dedi, benim genç

Uğime acımadın! 

Ve ilave etti: 

' :...... Sen değirmenciyi nkıştırrr

ken ben, altı adım gerideki kaya .. 
nın dibindeydim. Sesini değil, so. 
luğunu bile duyuyordum. Elimde 
kız gibi bir mavzer vardı ve ben 

5 

ta•!-ltfi~ 
Harp, Alim. 
Baykuş l 5 n. ~cı 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

A.. Jlm, bir izbe katında, rutubetli, 
karanlık laboratuvarmda, tah. 

ta bir sandalyanın üzerine oturmuş, 
elindeki pertavsızla bir celul üzerin. 
de tetkikat yapmakla meşguldür. Et. 
rafı yüksek apartırnan]arla çevril. 
miş, arka bahçeye bakan laboratua. 
nnın penceresinde bir baykuş acı acı 
ötüyor: 

- Kukumav, kukumav.: 
Alinı sinirleniyor. Penceresinin ö

nünde sükutu bozan bu mahliiku 
kovmak için pencere~i açıyor ... 

- Kış, kış, başka ötecek yer bula. 
madm mı? 
Baykuş acı bir kahkahayla gülii. 

yor: 
- Sana haber vermeğe geldim. 

Sen elindeki minnacık bir celul'e 
dalmış, dünyada olup bitenden habe. 
rin yok... Sen, şu celul'ün içinde bir 
bacak, bir hayat, bir hareket bulaca
ğım, diye ömrünün yetmiş senesini 
tükettin ... Hem bu karanlık, bu izbe 
laboratuarda ... Başını pencereden u .. 
zatıp baksana... Senin yetmiş senede 
bir celul'den bir katra hayat çıkara. 
cağım, diye sarfettiğin emeklerin, 
kurşun, bomba, mıknatıslı mayin, 
zehirli gaz helinde nasıl aktığını bir 
görsene ... Harp var, harp... Hayatı 
neden vıyorsun?.. Hayatı, medeni
yet ç~mesinden su gibi akıtıyorlar ... 

Alinı, parmağını kaşının üstünden 
geçirir: 

- Harp varsa bana ne?.. Hayat 
burada, bayatın sırn bunun içinde
dir. Veraset, tekamül, inhilal, tekrar 
istihsal, mütemadiyen değişen ve şe. 
kil değiştiren hayat, zıt kuvvetlerin 
çarpışması. Mütemadi hareket, de. 
ğisme, sıçrama, hepsi, hepsi bu ce
lul'dedir. Ben, insanlara bu küçük 
hücreden, bütün tabiatın kanunları .. 
nı göstereceğim ... 
Baykuş yine güler .. : 
- Avanak... Ömrünü bu celul'iin 

önünde tüketeceğine, bir zehirli gaz, 
bir zehirli mayin, ne bileyim, insan 
öldünneğe yarar ilmi bir keşif yap. 
saydın, şimdi zengin olur, meşhur o
lurdun ... 

Alim kızar, pencereyi kapar, fakat 
aradan ba;vkuşun içeri girdiğinin far
kında değildir: 

- Haydi, avanak... Ben ona ha
yattan bahsediyorum, o bana ölüm. 
den ve paradan bahsediyor. İnsanlar 
harp ediyorlarsa, tekamüle "armı~, 
sosyal uzvi~·etler inhilal ediyorlar, 
yeni bir hayatın tekamülü, de~işme .. 
si, sıçraması başlıyorsa, bu benim 
felsefemin dışında değil ki... Bu ce
lul'de doğar, inkişaf eder, tekamlil e. 
der, hamleler yapıır, yaratır, fakat 
sonra yavaş yavaş inhilal eder, çü. 
rür, ölür ... Fakat ölmezden evvel ya .. 
ratır, her yeni hayat onun içindedir, 
onu yarattıktan sonra inhilal eder ... 
Baykuş saklandığı rafın üzerinden 

haykırır: 

- Yine aptal aptal konuşuyor
sun ... Tekamül, inkılap, inhilal, de
ğişme bütün bu nazariyeler iflas et. 
ti. Bu rutubetli mağarandan çık, 
bak... Günde milyonla insan ölecek 
bir harp var, diyorum sana anlamı .. 
yorsun... Bunun arkasından beşeri
yete ne doğacak, onu bu rutubeili 
ınağaranda mı bulacaksın? 

- Dışarıda isterse kıyametler kop. 
sun, harpten şu galip, şu ınağh1p 
çıksın ... Yaradılışın, varlığın ı-eyri. 
ni, tekamülün merhalelerini, inhila .. 
li ve yeniden yaradılış hadisesini hiç ... 
bir şey değiştiremez... Hayat, tahia .. 
tın ve cemiyetin tekamiilü, inhilali, 
hep bu celul'ün tabi olduğu kanun
lara tabidir... Doğacak, büyüyecek, 
ölecek, ve yerine yen) hayat gele. 
cek... Ve doğmak için yumurtanın 
kabuğunu patlatacaktır. Bu kanunu, 
ne göğsü apoletli amirali. ne gaz mas .. 
keli pilot, ne de smokinli diplomat 
değiştirebilir ... 

Alim pencereyi açar, baykuşu ko. 
var: 

- Git, benden onlara selam söy. 
le.... Ne zaferlere sevinsinler, ne 
mağlubiyetlere ağlasınlar.... Harp, 
denizlerde, göklerde, cephelerde de
ğildir ... Harp bu celul'ün içindedir. 
O , senelerdenberi tekamülünü :yaptı, 
şimdi kabuk değiştiriyor, tabiatın 
kanunlarında iflas ebniş bir şey yok. 
tur ... İflas eden insanlık vıkıh:vor. 

havada uçan kuşu gözünden vu
rurum. Fakat beyninin orta yerine 
tam üç defa nişan aldığım halde 
gençliğine kıyamadım. 

Az sonra son nefesini veren Ha
lil İbrahimin sözleri bana, değir
mencinin sükutundaki sebebi an
lamış oluyordu. 

Ben gençliğime kıyamıyan bir 
insanın gençliğine kıy4ırnın acısı.. 
m ömrüm oldukça duyacağım. Fa
kat hayatının yegane insani duy
gusuna hayatımı borçlu olduğı·m 

Halil İbrahimin cinayetlerini hR
tırlaıTı.ak bana bu acıyı unutturu
yor. 
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Herkes 
Kendi 

Kendinin 
Sansörü 

-

Korkunç Bir Adam 
(Safı 1 ine-ide) 

Kendi kendimizin sansörü vazife· 
sini görmek için de bazı anahtarlara 
ihtiyacımız vardır. Bir haberin pro. 

1 Muhittinin bu sözleri bile kor. - =- Seninki, malum olan girgin. paganda olup olmadığını tefrik etme. 
kunç bir adam karşısındn bulun.. liği, · cüreti, ve sırnaşıklığı ile bu nin sırrını bilirsek, önümüze konulan 
duğumu anlatmıyor muydu? eve de sokulur ve dadanır. Bir Türk her habere inanmaktan kurtuluruz. 

Fakat benim, bir polis hafiyesi görünce nasıl ağırlıyacaklarını bi. Bunu~ için de karilerime şu n~k-
gibi bir adamın peşiae düşerek, lemiyen zavallılar d:ı bunu baş t~lara dikkat etmelerini tavsiye ede-
onu adını adım takip edec~k vak- tacı yaparlar, yedirirler, içirirler, rım: 
tim yoktu. Hele şimdi ondan büs. evlerinin en güzel odasını kendi. 1 - Haberlerin menşelerine dik-
bütün kaçmak, uzaklaşmak mcc· sine tahsis ederek günlerle, hafta- kat ediniz. Bugün Avrupa ıneınleket-
buriyetini duyuyordum.. larla misaf"ır ederler ve Allahın ıu·. lerın· ~ d h b ı ın çogun a a er er sansüre ta-

Çok şükür ki, hadiseler, vaka. tuf ve keremile edindikleri buTürk bidir. Sansür ise propaganda teşkila. 
lar, haberler kendiliklerinden a. muharriri dostu, tarıf edilmez bir tına bağlıdır. Bu sebeple sansürden 
ynğıma kadar geldiler. Ve beni bu gururla akraba ve t:ıallükata, eşe geçen her haber 0 memleketin arzu. 
korkunç adam hakkında lüzumun- dosta takdim ederler. Gün olur suna göre tahrif edilir. Binaenaleyh 
dan fazla tenvir ettiler. Ama ?ti. Beyruttan koluna taktığı zsifteleri İngiltere hakkında Berlinden Al-
rnf ederim ki; içini, dışını; bütiin "İstanbuldan yeni gelen t~yzeza. manya hakkında Paristen veya İ.on-
marüetlerini, hele bir Türk mu- demdir, baldızımdır,, diye bu te- dradan, Sovyetler hakkında Londra 
habiri sıfatiyle çevirdiği dolapla. miz eve götürür, yine hoş görür- veya Romadan gelen habere inanma-
n tafsilatile öğrendiğim bu mah. 1 F k k d' . er. a at en ıni ailenin erkan'n. yınız 
lukun ne nereli olduğunu, ne de · 

dan sayacak kadar samimı' d .... vra. 2 Prop g d l b h k'k ı· kullandığı yarım düzün~ isiın ve n ..-- a an acı ar u a ı a ı 
lakaptan hangisinin ha!tı.ki ismi nan bu hayırhah adamın bütün bildikleri için yalan haberlari ekse-
olduğunu bile bilmiş :foğilimı derdi küçük Mustafa Kemali Tür- riya bitaraf memleketlerden gelmiş 

Nemize gerek adı sanı. Biz kır. kiyede okutmak ve bir Türk zabiti gibi gösterirler. Dikkat etmişseniz 
dığı cevizlere bakalTm. yapmaktır. "Nasıl olur, derler, biz görmüşsünüzdür ki. harp çıktığından 

Cebeli Lübnanın Sofar, Beyt- Lübnan tcbaasıyız ve hıristiyan A. beri İsviçre, Holanda, Danimarka ve 

Han rabız. Türkiyede as!cert mekteple. İskandinavya memleketleri matbua. 
merL ımana gibi kasaablaşmış 
seyyah köylerindeki bazı münev. re bizim çocuğumuzu kabul eder- tının isimleri daha çok i§itilmiye 
ver hıristiyan Araplar, çocukları. ler mi? O zaman dirseklerini gere- başlanmıştır. Berlinden, Amsterdam 

(M ta! K 
rek güler: "Demek !d. siz, hala be. gazetelerinden birine, ve Finlanda-

na us a emal) ismim vermiş-
lerdir. Bunların arasında jsınini nim kim olduğumu anlayamadınız, dan Oslo gazetelerinden birine bil-
aldığı büyük adamın hayatını, e- yazık .. ,, Ve ilave eder: "Mektepler dirildiğine göre, diye bir kayıt gör· 
serlerini iyice tetkik etmiş, öğren. açılır açılmaz, bu sene, Mustafa dünüz mü o haberi okumayınız. Çün

Kemal Kuleli lisesbde bulunacak. kil yuz" de doksan doku·" uydurmadır 

TAN 26 - 12. 939 

Elim Bir ·Zıya !'Turhan 

"TAN" 
TAN", 

ve ••• Ben 
{Başı 1 !ncide) 

nınmı§ olan istinaf müddeiumumile
rinden Ahmet Fethi Beyin oğludur. 

Büyük babası Celal Paşadır. Sonra 
cedleri sırasile §Öyle devam etmek. 
tedir: 

Alaaddin Paşa, Küçük Seyit Ah
met Pap., · Selman Paşa, Büyük Se
yit Ahmet Paşa, Bostancıbaşı Meh
met Ağa. 

Samih Fethi merhum tahsil haya
tından sonra Sıv'as idadisinde tarih, 
ve coğrafya okutmuş, 1908 de İstan
bul belediyesi muhasebe başkatibi 

olhıuş, daha sonra Üsküp lisesi ede
biyat muallimliğine tayin edilmiştir. 

Daha sonra muhtelif kaymakam
lıklarda bulunmuş, bunları mütea
kıp ta Çorum. Kayseri ve Üsküdar 
mutasarnflıklarını yapmıştır. Sıvas 
mebusluğundan sonra siyasi hayat
tan çekilmiştir. 

Samih Fethi merhum gençliğinde 
Serveti Fünunda Bedrettin Mümtaz, 
Halil Rüştü ve (S) müstaarlarile şi. 
irler, makaleler yazmış, 15 seneden
beri de billfasıla bir çok gazetelerde 
tarihi romanlar, tefrikalar, fıkralar 

yazmıştı. En son hizmetini gazetemiz 
de yapmış ve TAN k:ırilerine bir çok 
kıymetli eserler hediye etmiş olan 
merhumun bir kısım kitapları ingi. 
lizceye, fransızcaya, almancaya, 
rusça ve yunancaya tercüme edil
miştir: 

Münteşir eserlerinden bir kısmı 
şunlardır: 

Ali Maceralar, Cehennemden Se
lim, Benli Mehmet, Baht İşi, Piçler, 
Niçin, Bir Avuç Kül, Solgun Gül, 

Deli, Avareler. Sevinç Hanım, Sa. 
ray Dehlizlerinde, Yarış, :-ıarunreşit. 

• Timurlenk, Hind Yollarında, Üç Ay 
Yatakta, Hainler, K3dın Avcısı, Pa
şalar..Paşazadeler, Cengiz. Cem Sul
tan, Gönülden Gönüle, Tarihte Türk
ler İçin Söylenen Büyük Sözler, A
kından Akına, Viyana Dönüşü, Hur. 
rem Sultan, gazetemizde en son tef. 
rika ettiği Safiye Sultan. 
Cenaze mera11imle kaldınlacak 

(Başı 2 incide) 

ilk defa olarak, kendisini iyi hisset • 
mediğinl SÖ) Iedi \'C: 

"- Çok ... dedi, çok uğursuz bir 
yaştayım. Baham, elli be') yasmd:ı tn. 
düğii zaman, ben on altı ya!!ıntda;\·· 
dım. Şimdi ise, hen elli besime bas. 
hm, ve, Turhan on allısmda ... 

Bu miişabehet, ui,rnrsuz ... Bnlıama 
benzemek isterdim ama ... Ilu bakını. 
dan de~il! .. " 

O zaman biz kendisine: 
Türk Basın BirliJi İstanbul Mınt:ı. "- Sizin. dedik. habanıza benze. 

_kası Reisliğinden: miyen taraflarınız ,·ar... Haberiniz 
Türk matbuaı.ının değerli erk:1nın. var mı? Siz torun sahibi oldunuz?" 

d Heyecana diismemesi icin gizledi. 
an ve birliğimiz azalarından güzide ğimiz bu miljdl'~·i ona ilk. defa veri. 

muharrir M. Turhan Tan (Samılı yorduk. Bu sözlt•rimi7.i duyunca. :rn
Fethi) dün aramızdan ebedi olarak' tağının icindc, <;:tymu hayret bir e. 
ayrılmıştır. Türk matbuatının hemen nerji' ile do[fruldH: 
her vadisinde mümtaz bir şahsiyet "- Torunum ha? .. dc<li ... Demek, 
olarak hiz t d ı'h vet bize ben dedeyim ha"? Oe(le ... Dede ... " 

me C' en ve n a. s b' d t ~ k ld t 'h' d . . . . b' onra, ır en, :ras ıı..:ına yı ı 1, 
~:ı .. ın erınlıklP.rınden zengın ır ve, dudağını bükiip, omuzunu silke. 

kutuphane hediyo eden değerli arka. rek, göz1crini ~vum<hı: 
daşımızın bu vakitsiz ziyaı karsısın. .,_ Adaaaam sen de ... dedi ... Dede 
da bütün irfan alemimizin tcessiir olsam ne ı:ıkar? Oüny:ı bu:• Bir ta-
duvduirunda · · raftan gelir, bir taraftan ~ider!'' 

. e n emınız. v h • · · ·· l · · · · ı · . .. e, epımızın goz crıınızın ıç erı. 
Cenazesı bugün saat 12 de Kadıko. ne ayrı ayn baktı 

yünde, Cevizlikte oturdukları mali. Sesi, ilk dl•fa o Mıkim er. 
ye müfettişi Bay İbralıimin evinden kekliğini hazin hir mağhilıiyete tes-
kaldırılarak 13 de Kadıköy iskelesin. Ji~ etti:: . 
den motörle Sirkeci"e getirilecek· ve - Fakat ... dedı, ben ... Erken yoL 

" ' cu oldum! .. " 
maalesef son defa cenazesini teşyi e. Kendisine. iki giin evvelki nikbill 
decek olanlar tarafından Ankara sözlerini hatırhıttık: 
caddesinden gecirilerek Beyazıt ca. "- Siz. dedik ... Dahn evvelki gün, 
miine götürülecektir. Orada namazı daha çok yaşıyarnğuıızı Jıissetmemiff 

dık , . . mi;vdiniz?'' 
kılın tan sonra Edırnekapıdakı Se. 0 B"'t·· h tı d ı h . - zaman... u un aya n a, ' a a 
hitliğe nakıl ve defnedilecektir. i1k defa olarak f)TIHn gözlerinde iki 

Bütün arkada~lanmızdan cenaze damla yas gördiik. Ve, ayni kelime. 
!eri tekrarladı: 

merasiminde 

deriz. 
bulunmalarını rica e. "- Ben, erken yolru oldum!" 

miş on yedi, on sekiz yaşlannda .. · 
tır.,, Ailenin sevincini gozonune Bunun en yeni misali Finlandaya p•ın Ceh•ırler•ıne 

enteresan tipler de varmış .. Aliye. ~ lngiltere Sonuna 
Kadar Harp 

Ne acıdır ki, hiı: .. ama hiçbir scy 
söyliyemcden, vaktifo irindc çok ko. 
nuştuğum o odadan rıkarken insaf. 
sız tesadiif. beni tnlih"i"l: dostnmurı 
tek yavrusile knrstlnshrdı. Kfidik 
Turhan, uzun kirpikli iri siyah gi;7 .. 
lerile bir bana, lıir de bahasının son 
uykusuna daldığı karanlık odayıı 
daldı. Ve ~arip, in..;iyaki ve mac;um 
bir tcla-:la oraya ko~tu. Ben rıkar. 

deki kollej direktörünün oğlu da getirebilirsiniz. Yol hazırlıkları ait harp haberlerinde görünrrtektedir. ı 
bunlardan biri imiş.. başlamıştır. Nihayet hareket gü- Dünkü tarihli Helsinki resmi tebli.- Sovyef Tayyareleri 

Türklerden hiç te hoş bir şekil· nü yaklaşınca seninki de son ko- ğinde Sovyet ordusunun hezimetin-
de ayrılmamış olan bir memleke.. zunu oynar: "Siz, der bu işin ace. den arkada bıraktığı ganimetlerden Hava Akım y aptdar 

misisiniz. Binaenaleyh. Mustafa Ke- bahsedilmiyor- Sovyet tebliğı' de or-
Edeceğiz Diyor 

tin, Türklerin yüzünü bile gör • ' 
memiş neslinde Mustafa Kemale mali İstanbula kadar ben götüre- dunun r icatini bildirmiyor, fakat Os· 

ceğim!,, Ana baba, bütün evdeki. lodan ve Norveçten gelen haber lere 
taparcasına yetişen bu gençle ko-

ler bu alicenap dosta nasıl teşek. göre Sovyet ordusu panik halinde 
nuşmak istiyordum. 

kür edeceğini bilemezler. 'Ömrü- kaçmaktadır. Romadan çıkan •haber
Beyrut yabancı gazeteciler blr-

müzün sonuna kr./.ar size minnet. lere göre de Stalin ordu kumandan. 
liğinde bazı meslekda}\afla oturur. tar kalacağız,, diye başlayarak, der ları ·arasında tasfiyeye mecbur ol
ken biri: "Haydi.. Aliyeye doğru 
bir uzanalım deyiverince ak. hal tediye etmek üzere bu seferi.. muştur. Halbuki bu haberlerin hiç-

çin kaç paraya ihtiyac. gördi.i~iinü biri teeyyüt etmemı·ştir 
lıma bu küçük . Mustafa Kemal t> • 
gelmişti. Yolda arkadaşlara da fik- sorarlar. O da lııesaln 7apar. İki ki- 3 - Resmi tebliğlere inanmayınız. 
rhni açtım. Biri: şinin İstanbula kadar gidişi, bir Erkanı harbiyeler diişmann faydası 
_Sakın .. dedi. Bu .Ciklrden vaz. kişinin dönüşü, İstanbuld'\ bazı bü 

1 
dokunur korkusile hakikati daima 

yüklere, mektep müdürüne ve sa· tahrif ederler. İngiliz İstihbarat Ne· 
geç. Hüsnü kabul göremez, müte. 
essir olursun! ireye alınacak hediyeler, bir yıllık zareti, Arc Royal, Renown harp ge-
Şaka ediyor sandım. En Büyü- mektep taksiti (!) çocuğun bir yıl. milerinin Montevideo ağzında Graf 

ğümüze gönül vermiş bir ev, nasıl lık cep harçlığı ve saire mas~ifi Spee cep kruvazörünü beklediklerini 
olur da bir Türk gazetecisini kötü hulasa bir hesap ki, me·led Allah! resmen bildirdiler. Halbuki yalan 

Bir lahza susan dostum. sigara. çıktı. Almanlar Athenia yolcu vapu. 
ıkarşılar? _...,. t 

Fakat 
0 

olanca. cicİdiyetile ısrar sını tazelerken güldü: runu ngilizlerin batırdığını ilfm et· 
- Tabii bu parayı cebine yerleş- tiler, yalan çıktı. Alman radyoları, 

ediyordu: 
tirdikten sonra alicenap aile dos. İngiliz donanmasının en büyük gemi· 

-Tecrübe etmeni bile tavsiye e-
tunun bir daha Aliyede, hatta haf. lerini batırdıklarını neşrettiler, ya

demem. Maruz kalacağın muamele. 
t alarca Beyrutta göz~ görünmedi- lan çıktı 

yi gözlerimle görüyorum. · 
- Ama neden, izah erler misin? ğini söylemiye lüzum yoktur. 4 - Propagandacıların uydurduk-
- Azizim, daha düne kadar Ve gülüşüne bir kahkaha çeş· ları yalanlara biraz da doğru rengi. 

Türkten fazla Türk olan bu ev ken nisi vererek yüzüme baktı: ni verebilmek için kullandıklatı va-
- Şimdi istersen git te, küçük 

dine Türk gazetecisi süsü veren bir sıtalardan biri de haberlerin başına 
Mustafa Kemali ziyaret et! 

serseri tarafından ~ayanı hayret l'k kTt "salahiyettar makamlardan öğrenil-
bir şekilde dolandırı!mıştır. Hani, Şamda, Suriye genç ı. tes ı a ı 

liderlerinden Fahri Barudi ile diğine göre,, "salahiyettar bir 7atın 
şu Türküm deyip te Türkiye;.re gi-
demiyen, Efganlıyım deyip Efga. görüşüyordum. Bir aralık, mu· dediğine göre., gibi tabirler koymak-

hatabım, hademenin getirip ver • t r Bu sala·hı'yettar kelı"mesı· k nistana sokulamıyan, hatta Lüb. ı · () u-
digı~· bir kart viziti, uzun uzun tet- ucunun u""zer· d h berı'n do~· 1 nan topraklannı çeviren hudutla- Y ın e a s~ ... o -
kikten sonra bana uzattı: d v k t' · d B" rın her noktasından "kış!,, diye ge- ugu anaa mı uy:ın ıt"ır. ınaena-

- Tanırsınız elbette? ı h ı·h· tt k 1 ri çevrilen, burada bile daimi bir ey sa a ıye ar ma am ara veya 
Elime aldıgıw m kartı okuaum: ah · tl tf d.l h berlcre · polis nezaretinde yaşayan ne idil.. ş sıye ere a e ı en a ınan-

Mehmet Cafer Semiz - Türkiye 
ğü belirsiz, meşhur muhabiriniz.. mayınız. 

- Rica ederim. Kalbimi kırma Lüks neşriyat bürosu müessisi ve 5 - Harbe ait fotoğrafların mühim 
İstanbul gazeteleri muhabiri malı. b' k nda nezaretl · d §İmdi. ır ısını propaga erın e 

- Fakat azizim bu adamın eli. susu. montaj denilen usulle tahrif edilmiş-
Kartı masanın üzerine fırlata • · H .. d" w.. .. f t ğraf in ne verdiğiniz muhabir vesikaslle tır. er gor ugunuz o o a an-

rak: siz bizim, bütün yerıi ve yabancı mayınız. 
(Devamı vad hald i lım eli ---1-si gazetecilerin izzeti nefsini, haysi· O e neye nana Y'l:\.."Çll; -

yetini, gururun-q, itibarını kırı. ı --------------·J niz? 
yorsunuz. Vakıa bu mata, işini bil. Okuyucu Mektubu : Okuduğunuz veya işittlğini.z her 
diği için yanımıza gelmez, aramı- haberi şu şekilde isticvaba tabi tutu-

za sokulmaz ama. dışarda bir yı- Bir Maaş Tahsisi Muamelesi nuz: 
lan gibi saldırıp sokmadığı şeref Sultnnahmette Ahırkapıda Cankurt:ır:ın 1 - Bu haber düşmanı aldatmıya 
te bırakmıyor. Söyle kimin kime Şadırvan r;ıkmaz sokağında ~ uumarada yarar mı? 
kırılmıya hakkı var? oturan Fatma Necmiye yazıyor. 2 - Bu haber efkan umumiyede 

~- Müteveffa kocam Necipten bana 7 k' t ak i in 
- Bu adam bir Tür-k gazetecisi, bir sempati veya ın yara m ç lira maaş bağladılar, bu para ile geçine-

muhabiri değildir, olamaz. Elinde miyorum. Babam Miralay Arirten maaş uydurulmuş değil midir? 
bulunduğunu iddia ettiğiniz vesi. bağlasıılar daha c:ok maaş alacaf,ım. Bu- 3 - Bu haber bizi müttefikleri· 
ka mutlaka sahtedir. nun için 6 ay evvel i!<tid:ı ile Maliye \'e- mizden soğutmak için uydurulmamış 

kaletlne müracaat ettim, mUsbet ve men!! 
- Fransızlar bu vesikanın sahte bir rPvno alamadım." mıdır? 

olup olamıyacağını anlayamıyacak * 4 - Bu haber efkarı um·.ımiyeyi 
kadar budala mıdırlar? l heyecana düşii.rmek icin isae edil.mi· 

V11küdar TramrJay daraine 
Ne cevap verebilirdim'! Tekrar yor mu? 

sormağı tercih ettim: T e,ekkür Eğer bu suallere menfi cevap ve-
- Peki ne yapmış bu adam? Kadıköyden mühendis Dants, muallim rebiliyor ve yukardaki kaidelere de 
_ Suriye ve Lübnanda T:.itkle- Mahir, yorgancı Ramiz. ti;ccar Tevfik, riayet ederek haberi süzgeçten geçi-

mümeyyiz Ekrem, muallim Salih Zeki ve 
ri çılgınca seven her eve, her aile. Bayan NigAr yazıyorlar: rebiliyorsanız, mesele yoktur. Az çok 
ye yaptığının bir başka türl.i.isünü. "- Mekteplere devam eden çocukları- propagandanın tesirine karşı kendi 
Ben meseleyi bizzat direktörle kn. mızın yağmur ve çamurd.ın muhafazası kendinizi sansür etmiye muvaffak o-

d d . için yalnız talebelere mahsus tramYay ser- de k · 
rısından, yani ana ve baba an ın- luyorsunuz me tir. vislerl ihdas ettiğinden dolayı Üsküdar 
ledim. ve Kadıköy vamv8.J' idaresine te,sekkür Onun için herkes keneli kendinin 

ö - olmalıdır. 

(Başı 1 incide) (Başı 1 incide) ken, kulaklarımda, n<'ısmn katlaml. 
nuyor. Viborg ahalisi de süratle sı- parlak olmamıstır. Bununla beraber maz bir yara ıribi onun sesi sızlıyor. 
ğmaklara iltica etmiş olduklan için Noel yortusu ananevi şekilde kut. du: 

"- Baba... Bnha... Bak kim f!cl. 
ahali arasında telefat olmadığı anla- lanmıştır. di?'' 
şılıyor. Sovyet tayyarelerinden üçü- Daladier, radyodaki nutkunda ---,n---
nün düşürüldüğü bildirilmektedir. Fransız zayiatının az olduğ"unu, düş. Kızıllrmak Şilebi Gatvi 

Fin Tebliğlerine göre man toplanmn tehdidi karşısında 

Helsinki, 25 (A.A.) - Finlanda tahliye edilen Alsas Lorende ıstı. <Bası 1 fn c- ·de l 
resmi tebliği: Gündiiz Karelide nis. rap çeıkildiğini hatırlatmış, ordunun müştür. Bu civann gayri meskun b1t
beten sakin geçmı,tir. Talpale nehri vazifesini anladığını kaydetmiştir. lunuşu, tayfaların vaktinde vet;silC'-

üzerinde küçük bir hücum püskür. Papanın me11ajı rek kurtarılmalan imkanını hır knt 

tülrn~ ve Sovyetler bir tank kay. Papa. Noel miinasebetile, cihan daha uzaklaştmnıştır. 
betmişlerdir. milletlerine hitaben söylediği me. 

Muooljarivi .n~ Ykjarvi arasında sajda, sulhü tesis etmek maksadile 
oldukça mühim topçu faaliyeti ol. sarfettiği asil ve vlicenap gayretler. 
muştur. Sakkome ile Volossula ara. den dolayı Roosevelt'e teşekkür et. 
sında topçunun hazırlık ateşini mü. miştir. 

Vapurun batmasmdnn bir gün 

sonra, Feryatburnunda avlanmağa 

çıkan bir balıkcı, deniz üzerinde bir 

vapur direği ~örmüş ve direğin u. 

teakip yapılan diğer bir Rus hiicumu Papa, isimlerini if~a etmek iste. cunda da canh hir şeyin" kıpırdadı~ı-
üzerine muharebe vukubulmaktadır. mediği daha ba~kn yıiksek ~ahsiyet. 
Lieıksaada Finlandalılar harekat sa. lerin, keza sulhü tesis maksadile sar. 
hasım Sovyet topraklarına intikal !ettikleri mesaiden kendisini malCı. 

ettirmişlerdir. Suomisalmi bölgesin. mattar ettiklerini söylemiştir. 
de, düşman tekrar faaliyet göstermiş Nutkun bıraktığı akisler 
tir. Denizde faaliyet az olmuştur. Vatikan, 25 (A.A.) - Papanın 

nı farketmiştir. Tııhlic;iye vasıtaları 

ile vaka yerine gidildiği zaman bu 
enkazın "Kızılırmak" vapuruna ait 

olduğu anlaşılmış, direğe sanlan 
tayfa karaya nakledilmeden ölmüş. 
tür. 

İs\anbul liman reisliği, Sinoptan 
Düşmanın zayıf kuvvetleri bazı is • nutku burada ve Roma dini mahfil. 
tikşaflarda bulunmuşlardır. Sovyet. I !erinde pek ziyade tefsir edilmekte- · 
Ierin Mara zırhlısı Finlandanın Ka _ dir. Papanın şimdiki sözlerinin, Av- alınacak tafsilat'\ intizaren, tahkika-

visto sahi1 bataryalarını çok uzaktan rupa ihtilafı ve beynelmilel vaziyet 
bombardıman etmiş ve bu bombar. hakkında bundan evvel söylediği nu. 
dımana Sovyet tayyareleri de netice. tuklardan çok farklı olduğu kanaati 
siz olarak iştirak etmişlerdir. mevcuttur. 

Hirbin bidayetindenberi vaziyeti Vatikan mahfilleri, nutkun gerek 
hulasa eden bir Fin tebliği, Sovyet- Almanların ve gerek Sovyetlerin 
lerin üç hafta içinde büyiik zayiat:ı komşu devletlere karşı yaptıkları ta
uğradığını, bazı yerlerde Sovyet a- arruzlar gibi bundan evvelki hadise. 
laylannın kamilen imha olunduğu. lere taallük eden mahiyeti üzerinde 
nu anlatıyor. Ve Fin zayiatının nis- değil, bilhassa müstakbel barışa ta
beten az olduğunu ilave ediyor. allük eden kısımları üzerinde ısrarla 

Moskova, 25 (A.A.) = Leningrat 
askeri mıntakası erkanı harbiyesi teb 
liği: 

22 kinunuevvelde, Kareli berza
hında keşi! kollan arasında cereyan 
eden ciddi müsademeler müstesna, 
ehemmiyetli bir hadise olmamıştır. 
Bu müsademeler neticesinde, Finlan 
da kıtaatı, harp sahasında 971 ölü bı
rakmışlardır. Dördü subay olmak ü. 
zere 35 esir alınmıştır. 

~ulgaristanda Mebus 

Jntihabatına Baılandı 
Sofya, 25 (A.A.) - 24 kanunuev. 

vel, 14 ve 21 ve 28 kanunusani ta. 
rihlerinde, 160 mebus intihabı için, 
bütün memlekette mülhakat sırasile 
yapılacak olan intihabat bugün baş
lamıştır. Sumen merkezinde yapılan 
bugünkü 27 mebus seçimi, sükun ve 
intizam içinde geçmiş ve en küçük 
bir hadise olmamıştır. Seçilen 27 
namzetten 23 ü hükUmet siyasetine 
t amamen iştirak etmektedir. 

durmaktadırlar. Papanın, haklı ve 
devamlı bir sulhe bağlı telakki ettiği 
beş şartı saymış olması pek mühim 
olarak telakki edilmektedir. 

Zira bu suretle Vatikan diploma
sisinin bundan böyle dün ileri sürü. 
len prensipleri diğer hükumetler nez 
dinde tebarüz ettirmiy~ çalışacağı an 
laşılmaktadır. . 
Papanın Roosevelt'i nut!mnda ta

zim ile yadetmesi, kendisinin Arne. 
rika Reisicumhuru gibi beş~riyet ve 
medeniyetin selametini demokratik 
devletlerin temelini teşkil eden pren
siplerde bulan devlet adamları hak
kındaki hissiyatını daha ziyade ay. 
dınlatıyor. 

Papa tarafından serdedilen barış 
hedeflerinin müttefiklerin umumi he 
deflerine tekabül ettiği kaydedilmek. 
tedir. 

• 
Hitler namına Noel mesaiını oku. 

yan Hess, müttefiklerin Almanyayı 
parçalamak istediklerini anlatmıştır. 
Alman ordusu başkumandanı Baru. 
chitch de Zigfrıd hattındaki askerle. 
re hemen ayni meald~ bir hita'l:ıe i. 
rat etmiştir. 

ta başlamış ve r,emi mürettebatının 

isim ve hüviyetlerini tesbite giriş. 

miştir. • 
"Kızılırmak.; vapurunun · telsiz\ 

bulunduğu, fakat telsiz memuru ol
madığı haber veriliyor. 
Elbistanda soğuktan donanlar 
Maraş, 25 (A.A.) - Dlin hn1ranın 

açık olmasına rağmen esen şiddetll 
rügarlardan Elbistand:m gelen yol. 
culardan bazıları ve hayvanları A. 
hırdağırun cenup eteğinde ve Mara. 
şa bir sa.at mesııfede donmuşlardır. 

Hadiseden yolda hayvanlan kal. 
mış olan köylülı"rin jandarmaya mü. 
racaatları ile haber alınmış ve der. 
hal bir süvari müfrezesi gönderil • 
miştir. Jandarma mlifrezesi köylüle. 
rin bildirdiği mahalle geldiği zaman 
burada kalmış ::>hın sekiz hayvandan 
be..:ini ölü olaralc bulmus. biraz ileri. 
de ikı köylünün yatmakta oldukla· 
rı görülmüştür. .Tandarnıalar don. 
mak üzere olan bu iki şahsı derhal 
şehre sevketmiskrse de. Elblstanlı 
olan bu köylül 0 rden biri yolda öl. 
müş, diğeri hast:.ınede yapılan tedavi 
sayesinde kurtulmustur. Ge"riden 
gelmekte olan yolcuların bulunması 
ihtimaline karşı vaka yerine yeni • 
den jandarmalar gönderilmiştir. 

Orgeneral İzzettin Çalışlar 
Şehrimize Ge1iyor 

Konya, 25 <TAN> - İkinci ordu 

kumandanlığından tekaüt olan Or. 
general İzzettin Ç.ılışlar. bu aksam. 
ki trenle !stanbula hareket etmiştir. 
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Giizel 
Olmak 

için 
Her t eyden evvel sıh

hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgün bir cil
de malik olmak lazımdır. 

sizin de cildinizi güzel
letlirir, guddeler in i bes
liyerek canlandırır. 

••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 
40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV 
tertip ve yapıht tarzındaki incelik dolayısiyle, tenin 
fazla yağlanmasına mani olur. Yağsız olarak huauıi tüp 

ve vazolarda satılır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KIZILA Y CEMiYETİ 
UMUMİ 

Elbiselik 
MERKEZ i NDEN ~ 

ve Paltoluk Kumaş 
(4650) metre elbiselik ve (3565) metre paltoluk kumaş eksiltme 

suretile münakasaya konulmuş olduğundan talihlerin nümuneleri 
görmek üzere hergiin Yenipostane civarında Mimarvedad caddesi 
(KIZILAY) hanında Kızılay Oeposu Direktörlüğüne müracaatlan ve 
eksiltmeye iştirak için de 27 /12/939 Çarşamba günü saat 14 te bu 
Müdürlllkte hazır bulunmaları ilan olunur. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llc1nları 
Semti Mahalleal Sok1ğı No. Clnel Aylık kirası 

L. Kr. 

Üsküdıu Seli:rni.ye rıbbiye Nüm.une hasta.ha- 30 Beherinin senevi 
caddesi nesi ile küçük 

baytar okulu a-
rasındaki beheri 
30 metre murab-
ba 3 parça arsa 

Yukanda cinsi ve mevkileri yazılı yttJer 3ı-ı2-942 senesi sonuna kadıır kiraya 
verilmek üzere arttırmaları beı; gün uzatılmıştır. İhaleleri 28-12-939 Perşembe gü
nü saat 15 dedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüklerine gelmelerl (10715) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Birinci dahiliye kliniğinin hayati kimya l~baranıvannaa çanşmaıı: n:zere t>tr 

kimyaızere ihtiyaç vardır. L:ızm1 g<'len evsafı haiz olanların dekanlı~a müracaat-
ları. (10682) 

Orman Umum Müdürlüğünden: 
Bir Muallim Aranıyor 

Bolu Omıan Mektebinde "Fizik, Kimya, Meteoroloji., dersleri için bir muallim-
lik münhaldir. • 

Memurin ve teadül kanunlannda yazılı vasıflarla bu muallimliği yapabilecek 
şartlan haiz olanlara 3656 No.lu kanunun tayin ettiği hadler dahilinde en çok yüz 
elli liraya kadar ücret verilecektir. İsteklilerin evraklarile birlikte. Umum Müdür-
lüğe müracaatları. (10647) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun ~.070 metre paltoluk kuma~ kapalı ıarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 6-1-940 Cumartesi günü saat 11 de Cağalo!lunda Sıhhat ve İçtima! 
Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Seher metresi 500 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat: 101 lira 25 kuruştur. 

4 - İstekliler sartnameshi her gün Fuatpaşa türbesi karşısında Leylt Tıp Tale
be Yurdu Merkezinde görebilirler. 

5 - istekliler Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı ves!kalar ve bu 
işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte teklifi hilli 
zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinct~ komisyona 
vermeleri. (10625) 

Bürhaniye Mahkeme Başkatipliğinden: 
Mevkii Clnııl Dönümü Hududu Kıymeti Tapu N o. 

Kovan- Tarla 6 Sarkan yol, gar ben Koca 300 26-12-27 
cık Halilin Mehmet, cenubetl l7-K. Sa-

Kcla Halilin Mehmet. şi- ni-927 
malen Kandıralı tarlası. 

Harap- Tarla 10 Şarkan Hidayet, Şlmalen 400 26-18-92 
lar l\L yol ve Mehmet Ai, garben T.Evvel 

Koca Halil Mehmet. cenu- 927 
ben Hidayet ile mahdud. 

Verese arasında Uıks.lmi kabil olmadığından satılarak bedelinin hissedar arasın
da tak~lmlne Bürhanlye Sulh Hukuk Ma hkemeslnln 12-11-939 tarih ,.e 291/262 
No.lu !lamı ile karar \•erllmi'Ş olan yukarıda mevkii ve dönUmü ve kıymeti ve cinsi 
yazılı gayrimenkullerin aleni ml\layede ile ve peşin para ile satılığa çıkanlınıştır. 

Birinci arttırması 25-1-940 tarihine mli sadit perşembe gühü saat 14 den 1G ya 
kadar Bürhaniye mahkeme kaleminde yapılacaktır. Bu arttırmada gavrimenkulle
re konan bedelin yüzde yetmiş beşi elde edilmez ve fazlaya talip çıkma:r.sa en çok 
arttıranın taahhüdü baki kalmak iızere ikinci arttırması 9-2-940 tarihine müsadif 
Cuma günü ayni yerde ve :ı.yni saatte art tırrnaya devam olunacaktır. Bu arttırma 
sonunda gayrimenkuller en çok arttırana ihale olunur. TellAliye ihale Ye ferağ ve 
teslim harç ve masrafları müşteriye ait olup vergi borcu ihale bedelinden ödenir. 
Arttırmaya iştirak edenlerin yuzde yedi buçuk pey akçesi vermeleri veya miill bir 
bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri şarttır. İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer aı.akadarların gayrimenkuller üzerindeki haklannı ve hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı ınüsbitelerile birlikte Yirmi ~ içinde satış memuru
na bildirmeleri aksi halde haklan tapu siciline dayanmıyan haklann satış bedeli
nin payla~masından hariç bırakılır. Arttır maya iştirak edenlerin on ~n evvel dol
durulup herkese ı:ıçık bulundurulan şartnamesini okumak ve fazla malQmat almak 
lıteyenlerin 291/262 No. ile .satı) memuruna müracaat etmeleri ll.An olunur. (10703) 

TAN 
"Üsküdar İcra Memurluğundan: 
İkrazat Bankasına Niko Nikolaidisin ve Marya Nikolaidisin, Kadı

köyünde Caferağa mahallesinde Mühürdar sokağında eski 2, 2, 2, 2, mü. 
kerrer yeni 38, 40, 42 mükerrer ve 44 No. lı bir tarafı Aspasyaya satılan 
mahal bir tarafı Gülhan oğlu Menzil bahçesi bir tarafı Kirlis sokağı bir 
tarafı tiyatro sokağı ile 4 ev, 2004 No. lı kanun m hükümlerine tevfikan 
açık arttırma ile satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. 

44 Kapı sayılı gayrımenkulün evsafı: Det ürli kapıdan girildikte: 
ufak bir mermer taşlık, bir sofa üstünde biri d(,laplı olmak üzere üç 
oda. Camlı k&.pıdan girildikte dar bir sofa üstür..de mermer muslukla 
apteshııne bu koridordan aşağı ve yukarı çıkar meriiven vardır. Ahşap 
merdivenle çıktldıkta: camlı bir kapı ile girilir bir sofa üstünde üç oda 
bir tarasa. 

Tekrar merdivenle çıkıldıkta bir sofa üstünde iki oda pir apteshane 
ve kapı ile girilir Dar bir koridor üzerinde yüklü dolaplı bir oda ve 
yeni bir oda bu katın odasının ve sofa ve koridorun tavanları ahşaptır. 
Merdivenle çıkılır zemini Çinko kaplı tarasa vardır. 

Zem:n kat: Zemini malta döşeli kuyu ve tulumbası olan m1..ıtfak 
kiler odunluk ve mermer teknesi aynca çamaşırlık mahalli ve alaturka. 
hamam, hamamın suyu mutfaktan gelir ve sarnıç tulumbası vardır. O
dunluk, kömüılük bu katta bir apteshane ve zemini beton bir oda var
dır. 'i'erkos ve havagazı vardır. Duvarlan kargir, diğer aksamı sıvalı 

ahşap kısım tam3men yağlı boyalıdır. Bahçede metruk bir sarnıç ve bir 
kuyu vardır. Bin& tamire muhtaç değildir. Tamamına 4309 lira kıymet 
takdir edDıniştir. ~ 

38 kapı sı:ıyıb gayrımenkülün evsafı: 
Zemin kat: Demir kapıdan girilir, mermer bir antre ve camekanla 

bölünmüş bir sofa üstünde iki oda bir hela. 
Birinci kat: Yüklü bir sofa üzerinde bir banyo dairesi bu oda ve 

zem.ini cinko kaplı etrafı kargir korkuluklu bir tarasa odanın birinde 
zeminl Çinko demir parmaklıklı korkuluklu bir balkon vardır. 

. Bodrum kat: Malta döşeli ve üç kömürlüğü bulunan bir sofa üze
rinde zemini kırmızı çini döşeli bir oda ve zemini malta döşeli maltız 
ocaklı bir mutfak olup mutfağın cepheye kapısı vardır. Birinci kapıda 
sokağa bir şahnişi vardır. Antresinin altı sarnıçtır. Pencereleri demir 
pannaklıkh sokak kapılan demirdir. Hane tamire muhtaç değildir ve 
boyalıdır. 23 lira bedeli icarla Haçık müstecirdir. Tamamına 3276 lira 
kıymet takdir edılmiştir. 

40 kapı sayılı gayrımenkulün evsafı: 

Zemin kat: Demir kapıdan girilir, mermer bir antre ve camekanla 

bölünmüş bir sofa üstünde iki oda bir hela. 

Birinci kat: Yüklü bir sofa üzerinde bir banyo dairesi bu oda ve 

umini çinko kaplı etrafı kargir korkuluklu bir tarasa odanın birinde 

zem.ini çinko demir parmaklıklı korkuluklu bir balkon vardır. 

Bodrum kat· Malta döşeli ve üç kömürlüğü bulunan bir sofa üze. 

rinde zemini kırmızı çini döşeli bir oda ve zemini malta döşeli maluz 

ocaklı bir mutfak olup mutfağın cepheye kapısı vardır. Birinci katında 

sokağa bir şahnisi vardır. Antresinin altı sarnıçtır. Pencereleri demir 

parmaklıklı soknk kapılan demirdir. Hane tamire muhtaç değildir ve 
boyalıdır. 20 lırA bedeli icarla Prokos müstecirdir. Üstü alafranga kL 
r emitli ve kargir olup bahçede ayrıca demir parmaklıkları vardır. Ta.. 
mamına 3140 füa kıymet takdir edilmiştir. 

42 kapı sayılı Gayri menkulün evsafı: 
Zemin kat: Demir kapıdan girilir, mermer bir antre ve camekanla 

bölünmüş bir sofa üstünde iki oda bir hela. 
Birinci kat: Yüklü bir sofa üzerinde bir banyo dairesi bu oda ve 

zell'jni çinko kaplı etrafı kargir korkuluklu bir tarasa odanın birinde 
zemini çinko d~mir parmaklıklı korkuluklu bir balkon vardır. 

Bodrum kat: Malta döşeli ve üç kömürlüğü bulunan bir sofa üze
rinde zemini kırmızı çini döşeli bir oda ve zemini malta döşeli maltız 

ocaklı bir mutfak olup mutfağın cepheye kapısı vardır. Birinci katında 
sokağa bir şahnişi vardır. Antresinin altı sarnıçtır. Pencereleri demir 
parmaklıklı sokak kapılan demirdir. Hane tamire muhtaç değildir. Ve 
boyalıdır. 23 lira bedeli icarla Fethi müstecirdir. Üstü alafranga kire
mi:li ve kargir olup bahçede aynca demir parmaklıkları vardır. Ta. 
mamma 3360 lira kıymet takdir edilmiştir. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesinde 10.1.940 tarihin
de carşamba gününden itibaren 937 - 6013 dosya ile Üsküdar İcra DaL 
resinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda 
yazılı olanlardan fazla malumat almak istiyenler işbu şartnameye ve 
937 - 6013 No. lr dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Gayri1llenkuller 29.1.940 tarihinde Pazartesi günü saat 16 da 
Üsküdarda İhsaniye mahallesinde Şerifbey çeşmesi sokağında 16 No. lı 
adliye binasında Üsküdar İcra Memurluğu odasında üç defa bağnldık
tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muham. 
men kıymetin % 75 ini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüchapı 
ola!l diğer alacaklılar bulunursa, bedeli bunların o gayri menkul ile 
tenıin edilmiş alacaklannm mecmuundan fazlaya çıkmazsa, en çok art
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edi
lerek 13.2.940 tarihine Salı günü saat 16 da Üsküdarda İhsaniye ma
hallesiııde Şerifbey çeşmesi sokağında 16 No. lı adliye binasında icra 
memurluğu odasında yapılacak arttırmada bedeli satış isteyenin ala
cağına rüçhanı olan bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mec
muundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir 
eedel e1de edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

3 -- Arttırma bedelleri peşindir. Arttırmaya iştirak için yukarıda 
yazılı kıymetlerin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya Milli bir bankadan 
teminat mektubu tevdi edilecektir. 

4 - Gayrimenkuller kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve_ 
rilen rr.ühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunara.k kendL 
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle 
alrnağa razı olursa ona, razı olmazsa veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle arttırmaya çıkanlıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale ara_ 
sındaki fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz ile 
diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memuriyetim.izce alıcı

dan tahsil olunur. 

5 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer a lacaklılann ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrimenkuller üzerindeki haklarının hususile faiz ve mas. 
rafa dahil olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrnkı müsbiteıerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Ak. 
si haldı:ı haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedellerinin paylaş
malarından hariç kalırlar. 

6 - Ahctlar arttırma bedelleri haricinde ihale karar pullarının 

t apu ferağ harcını ve 20 senelik vakıf taviz bedellerini vermeğe mec
burdurlar. Gayrimenkullerin nefsinden doğan müterakim vergiler, tan
zifat ve tenviriye ve dellciliye resmi, vakıf icaresi borçluya ait olup art- • 
tııma bedelinden tenzil edilir. 

7 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malfunatı alınış ve bunlan tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunur. Yukarıda gösterilen gayri menkuller işbu 
ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dahilinde satılacağı ilan olunur. 

Sahibi ve Neşriyat Mü dürü Halli Lfüfü DÖRDÖNCO, Gazetecilik ve 
Nefrlyat T. L. Ş. Basıldığı y er: T A N Matbaası 

POKER Traş ~ 
Dünyanın t'.kları 

bıçaklarr tı:&ş 

Traş bıçaklan geldi. Her yerde bu. 
lunur, markasına dikkat ediniz. 

69----------...,~-------------, ' 

ESKİ ve YENİ ROMATİZMA, LUMBAGO, 
OMUZ, ARKA, BEL, DİZ, KALÇA ve soğuk a1,..&A&.I .... ~· l nndan ileri gele: şiddetli ağrılan teskin ve izale 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
1 - Yeni yapılan Galata Yolcu salonu ihtiyaeı için şartname ve reslmlerlne 

göre yaptırılacak mobilye ve !Ambiriler pazarlık surPtile istekli.sine ihale edile
cektir. 

2 - Keşlf bedeli (54071 lira ve muvakkat teminatı (4056) liradır. 
3 - İsteklilerin 3-1-940 tarihine rastlıyan Ça?'şamba günü saat onaa Galata 

Rıhtımındaki Umum Müdürlük binasmda toplanacak olan Müdürler Enciimenine 
müracaatları. 

4 - Bu husustaki proje ve şartnamelerin otuz beş lira mukabilinde 25-12-939 
Pazartesi sabahından itibaren Levazım Müdürlüğünden alınabileceği i.JAn o-
lunur. (1066:l) 

·Devlet Demiryolları ve Limanları iştetme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 1950 lira olan iki adet elektrik motörlü santri!uj tulumbı 

8.1.1940 Pazartesi günli saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar bina:;ı dahilindek 
komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 146 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat, k:ınu

nun tayin ettiği vesikalarla te!rliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) 
on dörde kadar komisyon Rei~liğıne vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (10604) 

İstanbul Asliye 12 ci Hukuk Mah
kemesinden: 39/247. 

Müddei: Hayriye. 
Müddeialeyh: Burhan Kurman. 

Karagümrük Dervişali mah. Kurtağa 
çeşmesi sokak No. 87 de anası Cemile 
yanında. 

Müddei Hayriye tarafından müd. 
deialeyh Burhan aleyhine açılan bo
şanma davası için müddeialeyhin 
23.12.939 cumartesi günü saat (10) 
da mahkememizde hazır bulunması 

lüzumu ilanen tebliğ edilmesi üzeri
ne mumaileyhin o gün gelmemesi ve. 
ya bir vekil göndermemesine mebni 
(şahitler dinleneceğinden bahisle) 
hakkında gıyap karan ittihaz olun
muş ve imla kılman bu karara ait 
ihbarnamenin bir nüshası da mahke
me divanhanesine asılmış ve keyfi
yetin on beş gün müddetle ilam için 
tahkikatın 16.1.940 salı günü saat 
10 na bırakılmış olduğu tebliğ yeri. 
ne geçmek üzere ilan olunur. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun
dan: İstanbulda Sultanha.mammda 
33 No. da manifaturacı Haci Hüse· 
yin Hafidi İhsan Evrim alacaklıları
na konkurdato teklif ettiğini bildir-.. 
miş olduğundan ikinci ~oplanmada 

bu cihet dahi müzakere edileceği a
lacaklılarca bilinmek üzere ilan olu. 
nur. (22937} 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun
dan: Müflis İhsan Evrim masasına 
gelen alacaklı İstepan Cünbüşyanın 
istediği 141 lira 57 kuruşun kabulü
ne ve altıncı sıraya kaydına iflas ida

resince karar verilmiş olmakla sıra 

cetveli bu suretle düzeltildiği ilan 
olunur. (22938) 

Or HAFI? fFMAI 
Pazardnn maada s:ıat (14.30 dan 18 e, 

Salı. Cumartesi 12 ye kadar tık~raya. Di
vanyolu No. 104, 



~ ' -' S .ın hergün Kolipostal ile uzak memleketlerine gönderdikleri 1 Muhasibin Kitabı 
T A N 

' 

~ .... f\lpa T .. k M 1 A t ur amu a ı 

Nefis Çorbalık hububat sebze komprimeleri 
ada da beynelmilel bir şonrete hak kazanmış olduğunu ispat 
ştir. Asrımızın ev ve iş kadınına sür'at ve huzur temin eder. 

n 
Nefaset ve lezzet bakunından olduğu kadar ucuzluk .....c sür 'atle hazır
lanabilmesi bakımından da aynca şayanı tavsiyedir. Memleketimizin 
yegane müstahzar gıda kaynağı olan ÇAP AMARKA yeni ve mükem
mel eserile mutbaklanmız içinde azami kolaylık imkanını temin et-. 
m:ştir. Mercimek, Bezelye, Buğday ve sair Çorbalık hububat sebze 
Komprlmelerimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere 

bakkallarmızdan 

21 Porsiyonluk 50 Gramlık Paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

Kuruşa Alabilirsiniz. 
Kurultıf tarihi 1915-, ... __ _ __ , 

YENi 
BiR 

SANAYi 
Formülü! 

UYAN. 
DiRiCi 

BiR 

SINGER 
SAATi 

ZARiF 
Sağlam 

DAKiK 

15 -
SENE 

GARAN
TiLi 

No. 400 Kron:dan, Beyaz MJnel isi 4 LİRA 
No. 401 KromdAn, Beyaz Mineli ve Fosforlu 4,5 " 
No. 40Z Kromdan, Siyah Mineli ve Fosforlu 5 ,, 

Taşra ııiparlslerfne beher aaata 25 kuru, Posta masrafı ilfıve olunur. Bu Fevıcn
lfıde aaaUcrden edinmek için acele edi nlz, zira mevcudu azdııı. 

• 
SINGER SAATLERi MAGAZASI 

İstanbul Eminönü Cad . 8, Tel: 21964 ----•' 

Kaşeleri 

BAŞ, DİŞ,G~İP, NEZLE, 
• ROMATiZMA 

'\1e SOGUJ< ALGINLIG/NI 
DERHAL KESER 

DEVA Kaşeferini 
7-fer eczanede aracX.ını~: 

1 EKi ' 
Karaköy, Kadıköy. J 

At 

, l Merkezi: Bahçekapı, 

1 
Şubeleri: Beyoğlu, 

Yazan: Divanı Muhasehatta 
Murakıp Yuııuf Kenan Ün~al 

Resmt ve husus1 bllOmum muhasipleri. 
fklnd dencede Amiri ltalan masraf ta
hakkuk, lise hcs:ıp ve levazım memurları
nı mesullyetlerden kurtarııcE!k olan yeni 
Barem, maaş kanunlarını, 1z:ıhnamclerl
n1, tediyeleri ilgilendiren bütün masraf 
kanunlannı ve vergfler\n surett hesabı 
hakkında tatbiki mlsallr:rl ve maaş, teka
nt, dul ve yetim maaşlnnnı, Ocret, gün
dc111c, muhtelif fkr.omlyc ve tazminat, 
hu:r.ur hakkı, mOtt'ahhltlere yapılan tedi-

1 
vat, a!dııtı bcy'lye ve salreyf ihtiva eden 

Vt' mukaddema 
Divanı Muhasebat Reisliğincc 
bastınlıD murakiplere dağıtılan ve 

3. üncü defa bastırılan 

UMUM. TEVKİFAT CETVELLERİ 
Neşredilmiştir. 

807 Nyfa. Fiyatı 1 liradır. 
Ankara Posta kutuau No. 866 ya ve lnkı· 

llp Kitabevine mDracaat 

Or. SUPHI ŞENSES 

1 İdrar yollan hastaltklan mQtehas~ıs J 
Beyotlu Yıldız ~!neması karşısı ~k-
ler ııoartıman. Faklrll'T'f' nın·ııtıt7 

' Tel: 439~ ___ _ 

' ~~~~~~~~~~~~~ 
! İstanbul Dördüncü İcra Memur-

1 

luğundan: Paraya çevrilmesine karar 
verilen hane eşyasının birinci açık 
artırmasının 28 kanunuevel 939 tari
hine tesadüf eden perşemb~ günü sa. 
at 10 da Beşiktakta Serencebey yo
kuşunda 17 numaralı hanede yapıla
cak ve kıymetlerinin yüzde yetmiş 
beşi bulmadığı surette ikinci açık art. 
tırmasının 3 kanunusani 940 tarihine 
tesadüf eden çarşamba günü 11yni ma 

1 

hal ve saatte yapılacağı ilan eılunur. 

Sarıyer sulh hakimliğinden: Yeni
köyde Aya Nikola mahallesinde sıva. 
cı (yağhane) sokağında 5 numaralı 
hanede mukim iken ölen Sofiyanın 

kanuni mirasçılarının üç ay zarfında 
vesikalarile birlikte ve alacaklılan
nın da bir ay zarfında müracaatla a
lacaklarının kayıt ettirmeleri. aksi 
takdirde kanunu medeninin 569 un
cu maddesi mucibince muamele yapı
lacağı ilan olunur. BOH~L-A 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kunılut Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajana adedi : 265 
ZirAt • e ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekile<"ek kur'a ile .t~ağıdakı 

plana göre ik ramiye dağı tılacaktır. 

' Adet · .000 Lirah k 4,000 Lira 

' • 
40 

100 
120 
160 

.. 
• 
• 
• 
• 
• 

500 
250 
100 

- 1 

40 
zo 

• 
• -• 
• 
• 

2,000 
ı .ooo 

4,000 
s.ooo 
4.800 
3.200 

• 
• 
• .. 
.. 

DIKKA T: Hesaplanndaki paralar bir sene kinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa, 1 EylUl, 1 Birincik anun, 1 Mart ve 1 Uuzuan 
tarllılcrinde çekilecektir. 

6fj .................... ı .............. .. 

BENZiN TENEKESİ 

imalat Makineleri Satıhktır. 

Unutmamak tein mendilime bir dO§Om 

w•Plfl•lıvım. 

801 ve idareli bir ısı§a ltavusmalf ıcıiı evime 

nlllaıet fUNGSRAH KRiPTON ampulla• 

rını aımalı'Nım. 

~eıe~ 
t.. (,ol ~dtJ.M 

il i~fl DEff LEff İ S T ... N B u · C. 
ANKARA - İZMİ" 

1 

EDE 
Bütün mütehassıs dlı tablbleri 

RADYO 1 
-l;, macununu tavıiye ediyorlar? ÇünkG: 

DYOLIN 
DiJleri beyazlatır. Diı etlerlnl 

kuvvetlendirir. Diılerln 

~ürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 

defeder 

Sabah, Öğle ve Aktam lier 
yemekten ıonra günde 

üç defa f ırça}aymız. 

Muhtelif ıergiler<len 
18 diploma, 24 altm 

madalya 
kazanmıttır 

BAŞ. DİŞ, NEZLE 
GRiP, ROMATiZMA 

El ile çalışır ve 8 saat normal çalışmada 8 kişilik ekiple vasati 
400 teneke imal eden yeni komple teneke makine ve alAtı satılıktır. 

İzahat almak üzere taliplerin Galatada Perşembepazar lş Hanında ve biitün ağrılarını derhal keser. 
Maden Kömürü İşleri T. A. Ş. Bürosuna müracaatları . Lüzumunda Günde ~ k~se ~hnabilir. .. _____ _ 


