
Cumartesi 
y BU KUPONU SAKLAYINIZ 

2 
iL K KANU N 

.Cadd..a lOI 

:AN. İSTANBDL 
~N: 2'310. 2'318. 24319 
BEŞİNCİ YIL - No. l 558 

TAM pzetesinin okuyuculanna 150 kuruşa verdıjl 
elliyı mütecaviz kitaptan mürekkep tam takıma ait 

KUPONUDUB 

r' J ' s ıuıuı GONLOK SiYASİ HALK GAZETESi 
Ba kuponlardan 15 tane ıetirene kitaplar fstanbulda ııso, 
memleket dahntnden ~nderflenler,. 200 kunısıı verfllr. 

---------

Finlandiya, Teslim 
Sovyet Kıtaları Şidd tli Bir 
Mukavemet Görüyor, Yeni 

Fin Kabinesi Sulha alışacak 
Şimaldeki Fin 
Limanı da Dün 
Zaptedildi 

Şehirlerin Bombardımanına Devam 
Ediliyor, iki Mıntakada ihraç 

Hareketi Akim Bırakıldı 

Şiddetli Bir 
Ultimatomdan 
Balısediligor 

Dünya M.tbuatı Rus Hücumunu 
Tenkit Ediyor, Finler Lehine 

Nümayiıler Yapılıyor 

Londra, 1 (Husust) - Fin· 
lAndiyadan gelen son haberlere 
göre, Cojander hükfuneti Par
J.Aırientodan itimat reyi aldıjı 

lmuyor 

Fin ltaJanlan milli miJalaaJa iiarlerine ıliifen İflerİ 
ila i~n lam söriiyorlar 

INGILTERE I 
NiÇİN 

Harbediyor7 

L<>ndra, 1 (Husust) - Sov
yet Birliği ile Finlandiya ara
sında başlıy~ muhmbe devam 
etmektedir. Bugün de Sovyet 
tayyareleri Helsingforsa karşı 
iki akın yapmıf1ar ve tehri iki 
defa bombardıman etmi§lerdir. 

halde .IStifa etmiş ve yeni hükti.- ..-.----------------·-----

~ lrhıl&adiya Devlet Bankası o·ıyor k·ı: 
Yagn: M. Z~ SERTU 

Şefi Rita tarafından tefkil olun-

aansür bulunmasına rajmen tür. Tayyarelerden birinin bomba· lcaldnede Hariciye Nazırbtım derub. 
fngillz matbuatı yine dünyanın a lan bir ifçi apartımanına isabet et. te etmif bulunuyor. Bir rivayete~ 
hür matbuatı arasındadır. İngiltere- mit n ·~~.Dünkü re, Sovyet birliği Finlandiyaya bir 
de harp başladıktan sonra yalım tan-re ~ Deticelinde y eni )ta6inq• girmi7M alıi üJtimatum vererek Rus metalibi ka-
düşmana malftmat vermiye yarata- ölealerin 1a7111 72 ye ftnlUfbJ'. Ya. bul olunmadıtı takdirde bütün Fin. 
cak haberler neşri sansüre tabi tu. rahlar da çoktur. Bombalana tahrip Harici~e Naan Erlıo lanctiyanın ftgal edilecelinf bildir -
tulmuf, fakat fikir ve mütalea beya. ettiği binalann biri de radyo istasyo r-------------, mlftir. Hüktlmetin istifası da bu yiiz
nı tamamen serbest bırakılmıştır. Bu nudur. Bu yüzden radyo neşriyııtı T k • d k • dendir. Çünkü taleplerden biri de o
gün İngilterede herkes dÜ§ÜDdüğü- inkıtaa uğramıştır. Alınan mektebi a s 1 m e 1 nun istifasına aittir. 

ngiltere De Fransa 
Harbin Mesuliyetini 

U zerlerine Almışlardır 
nü serbestçe söyleyip yazabilir, harp civanna bombalar düşmüı ve bu ~inl8ndiya Teslim Olmuyor 
leh ve aleyhinde fikir ve mütalea mektebin direktörü ağır surette ya- A- &·d • y • Bir Alman Gazetesi de Dalaclier'nin Nutkuna 
Jiirütebilir, hiik11nıeti tenkit edebi- ralanmıştır. Mektep hafifçe hasara 1 eftlft ·efl Yeni hükdmetin d!l'hal sulh mü.. 
lir. uğramıştır. zakerelerine girlfeceği ve teslimiyet 

• 

İngiliz matbuatını aylardanberi Bugünkü bombardınıan esnumda Degv ·ıcı·yor arzedeceği hakkında bir çok pyialar 
en çok meşgul eden meaeıe §Udur: bombalar üç mühimmat deposuna 3 deveran etmektedir. 
lııglltere niçin harp ediyor? isabet etnıiı ise de depolar çok iyi ,. Buna mukabil Finlandiyanın Lon.. 

H~~etin harp ~hepleri hakkın.. muhafaza edildiği için isabet yüzün.. dra sefiri .fl1 teblilf neşretmiştir: Moskova, 1 ( A.A.) - Tas ajansı bildiriyor: Pravda gazetesi 
da fUDdiye kadar viki. olan beyana. den hiç bir hasara ujramamıştır. O 1 "Finlandl7anın teslim olmuı meselesi, muhabiri, Stalin 'e §U suali sormuştur: 

Cevap Yererek Ankara Paktından ve 

Fransız • Alman Münasebaflndan Bahsediyor 

tı, İngiliz efklrı umumıyesini ta+-'- aha hticamlı Bir mevzuu bahis delildir. Kabinede :yapılan '' d li b . 'da .. 1 "Stal' tk 
etmemi§tir. '"f>&Mll <Soaa Sa: •• Sfl: 8) 3' tadllAtın ıebebl, bOtün memleketin müza- 19 Ağustosta, söz e Po t iıro sor enen ın nu u,,na 

İngiltere, Polonyanm habn içbı B Şekle Sokulacak heretini temin edecek bir hilkdmet vücu- ve bu nutukta "muharip taraflann tamamen mahvedilmeleri 
harbe girmemlftir. Almanya bugQıı aıveld~ Karabük :: :e:,t1r&,!,.~~':ıru;;!!: için, harp kabil olduğu kadar uı.amahdır,, denildiğine dair ola-
Polonyayı iade edeceğini vaadetse T Belediye Taksim meydanının tan· mtızakereıere lirllmek te,ebbflsünde bu- rak Havas ajansı tarafından verilen haberi Stalin nasıl karşı-
dabi İngiltere silihlan 'bırakmıya- esisaflnı Gezeli, zimi için tehircilik bakımından bef- lunacaktır. h ' 

nelmilel §Öhreti haiz olan mtitehas- Sovyetıerin ileri harekAtı ukerlerlmiz yor· " eaktır. Zongulclağa Gidiyor sıalann fikir ve mütalealanndan i1- tarafından tevkif edilmiştir. Finlandiya Stalin, apğıdald cevabı gönder- ........... .. İngiltere kilÇÜ]t milletlerin teca- if d il aahlllertne hiçbir Sovyet miltrezest çık- miştir: 
'96zden masun bir halde-hür ve müs. Karabük, 1 (TAN Muhabirin- t a e etme muvafık bulmuftur. m11 deifldir.,. "Havas ajansının bu haberi, ha- EN SON DAKiKA 
takU. yapmalan için de harp etmf. den) - Barvekil ve refakatindeki :1maksatl~ d~ bu sahad~ ihtisası o. Bununla beraber Finlandiya hüka- berlerinin pek çoğu gibi yalandır. 
1<>r. Hint kongresi, haldı olarak, bu zevat saat 9 da husust trenle buraya B~ ~ mı~ :lbedılmişlerdlr .. metinin İsveç hükı'.imetinden Rusya- Bu yalanın hangi çalgılı kahvede uy
Doktaya takılıyor ve: '"İngiltere Avru geldiler. Me!'aaimJe k8l'fllandılal". . , e orator u ve heykeltraı dald Fin menafiile al.ikadar olm&SJ. durulduğunu elbette bilemem. Ha· 
PAda küçük milletlerin hürriyet ve Ba§Vekil tefti§teıı önce fabrikanın Poısson d~. . m istemesi, yeni hüldimetin sulh işi- vas ajansı erklnı istedikleri kadar 
iatWau için harp ediyorsa, evvelA plinlannı gözden ıeçirdiler, mütea- Ev;:~ ak~ bu Rıkükn_ı zaedt dille mimi- ne en büyük ehemmiyeti vereceğini söylesinler, ne de olsa inkar edemez. 
bizim hürriyet ve lstikWimiZi tanı- Jabeıı fabrikanın her taraf mar 08 ve mımar n, • göstermektedir. ler ki: 
lbalıdır diyor. İngiliz hüktimeti bu rek tetkiltlerde bulwıd ı mı geze. mar Seyfi Arıkan belediyede vali F d A _ Fransa ile lııgiltereye taar. 
IUale C:V..P veremediii için harp se- Demir cevherinin =· rld'jini w belediye reisi Lutfi Kırdarın reis. in Sovyeti Kurul u ruz eden Almanya değiL belki Al-
beb! olarak küçük milletlerin hürrl. nasıl demir haline geld.ltbıi 

9

d~tl~ liğinde toplanmı~, Taksim meyda • Diğer taraftan Karelpa hududu O.- manyaya taarruz edip, bugünkü har-
Yet ve istiklüleri üzerinde de duru- takip ettikten sonra kot ve boru kı- nın~ alacalı yem tekli tesblt etınif- zerinde olup Sovyetler tarafından iı· bin mesuliyetini Üzerlerine alanlar, 
lamıyor. sımlarına g!!Çtiler, daha ıonra fahri- !erdir. ga1 olunan bir köyde bir Finlandiya İngiltere ile Fransadır. 

İngiliz hntl.~~ fddialann~ kanın barajını, ~lektrik lantralını Yapılan tetklklerd~ bu~~k~ ~bl- Sovyeti vücude getirmişlerdir. Fin. B - Muhasemat başladıktan son. 

Londra, 1 (Hususi) - Fin
ler bir Rus destroyerini batır. 
mışlar, 8()1 Rus tankını imha 
etmişler vt harbin başladığı an. 
danberi 13 tayyare düşürmiiş. 

ler ve 1200 Rus askerini esir a~ 
mı şiardır 

• Londra, 1 (Hususi)) = Yeni 

'biri de §Udur: Bız cebır ve zora un- gezdiler ve müdinyet binaamcfa mü. d~ mey~anın yem büyüklüjüne landiya Sovyeti, Fin halkınm arzu ve ra Almanya, Fransaya ve İngiltereye 
Un bırakmıyan sulh ft emniyetin hendialerden izahat aldılar. ıore çok küçük kal~iJ ve lhtip· lradesıle tetekkül ettiğini ve Sovyet sulh tekliflerinde bulunmuş ve Sov- lerini idare edenlerden Parsa-
~ olduğu 1-:nı bir dilnya kur- Bapekil geceyi Karabükte Pçl- mmı kaybedeceği gorulmü~, ilk ola- ordusunu halAsklr ordu ıaydıtını, yetler birliği, Almanyanın sulh tek- viki de kabineye aimmıştır. 

Fin kabinesi, harbe bütün şicL 
detile devam kararı vermiştir. 

Moskovada Rus - Fin müzakere-

inak için harp ediyoruz. Bu iddia da recektir. rak Abidenin yerinin dejiıtirilmesi yeni hüktimetin Sovyetlerle sulh da-ı lifine açıkça zahir olmuştur. Çünkii 60 Rus tayyaresi Helsinki ü. 
bir ço~ tenkitlere uğr~. O ~l- • kararla§tınlm.~ıtır. iruinde yapyacağını ilin etmiştir. Sovyetler birliği, harp çabuk durd~- zerinde uçarak, halka beyannıı· 
de İngilterenin hayal ettiği yeni dün- Çatalağzı; ı (Tan Muhabirin.. Abide, bugun Ayaspaşa lsttkame.. <Sona Sa: ı. Sil: 4) rulursa, bütün memleketlerin ve bu. me atmişlar, müteakıben şehri 
Ya nasıl olacaktır. Bunu bize izah e- den) _ Başvekil Refik Saydam ile tine giden yolun Taksim meydanın- ••n••••••••••uuu•••n•••ı tün milletlerin vaziyeti, cezri suret- yeniden bombalamışlardır. 
diniz, diyorlar. refakatindeki zevat Karabüke ge1c11- dan ayrıldığı noktaya nakledilecek- Şimal Denizinde yeni te düzeleceti kanaatinde idi ve yine • 

İngiliz hük1imeti, Hitlerlzmf imha ler, merasimle karşılandılar, yann, tir. 
0 

kanaattedir. Berne, 1 (A.A.) - Stokholm-
lçin de harp etmiyor. Çünkü başka (bugün) ZonguldajI şereflendirecek- Abideyi daha ihtişamlı bir hale Bir Mayin Tarlası c _Gerek Ahnanyamn sulh tek- den bildirildiğine göre, İsveç, 
lllemleketlerin hürriyet ve istik:Wi lerdir. Şehir, Bapekilimize sevgi te. koymak içJn de, Abidenin dört tara. • liflerini, gerek harbin sür:ıtle neti- Rusya ile Finlandiya arasında 
için çarpı§tığım söyliyen bir devle. zahfirlerl için hazırlanmakta ve süs. fına dildlecek dört muazzam sütu - Şımal clenblne Taymls h~ ile celenmesinl temin maksadile Sovyet. bir tavassut teklifinde bulun. 
tlıı. diğer bir memlekete kabul ede. lenmektedir. nun üzerine büyük bir kubbe oturtu- Bolaada arasında yeni ltlr mayin ler blrlilf. tarafmdan yapılan teşeb- mak imkinmı teCtik etmekte-
ceii hiikllmet teklini dikte etmek is- • l~cak, bu sayede eser daha azametli tarlaıı yapılmııtrf. Almanlar 'beı büslerl, İnigiliz ve Fransız zimamdar dir. 
teınesini garip buluyorlar. Çankırı, ı CA.A.) _ Başve~ll Dr. bır ha~ a~ş. olacaktır. Abident~ ~ tayy~ daJaa by'betmiflerdir. 'Of lan, huşunetle reddetmişlerdir Va- --- - -------... 

o halde İngiltere niçiıı harp edi- Refik Saydam, bu sab.;ah saat 2,30 da rl değiştirildiği için tramvay muna- İnsllis, Wr Fin pmlıd maylne çar. ziyet bundan ibatettir. Havas ajansı. Tan. maktııeslndeld llususf tertıbat sa-
)'or? -hrimize -lerü ~ ......... onda 20 da- kalitı ve diğer vesaitin seyrüseferi pank hlltmqtar, Tafalllt ı fiDetl nın ,.algılı kahve politikacılan bu ~esinde bu siltunda her giln ~n son da-

r- e- -_,;a;, ~ tlka plen haberleri verecektir Haber İlte lnailiz mÜtefekJdrle~ tevakkuf ettikte!UODra KarabÜ• de Şi§li istikametinde daha müsait •• ~!!..:r::~~~; na na •uu U U ot ViJaalara k&rfl De dfyebiltrler?,. Ohnfldtlh ırftTt bu ln"1m M• .. ., l ıır•1rtn·. 
(Sona Sa: ~- et etmi§lerdir. (Son k ı. Si. 1) <Solla Sa: ı. Stl: 2) 

' , 
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İŞİN ŞAKASI 

Şehirde ikinci 
Olmaktan ise .. :-
Yazan: N ACl SADULLAH 

"'ikdam" refikimiz, Ebuzziyaza. 
de Velid'ln yerine, Abidin Daveri 
alıyor. Abidin Daver, Velidin 
yerini boş bırakmıyacaktır. Hatta 
belki de Vclidin yerine sığmıyacak. 

tır: Zira sevimli amiralimiz, Ehuz. 
ziyazade Velidin en az iki mislidir. 
Frenklerin meşhur bir lafı vardır: 
"Şehirde ikinci olmaktansa, köy. 

de birinci olmak evladır!" derler. 
Beş kuruşluk blr gazetede fıkra 

yazmaya, üç kuruşluk bir gazeteye 
baş makale yazmayı tercih eden 
Abidin Daver de, böyle düşünmüş 
olacak. Fakat, kendisine, kemali 
samimiyetle tavsiye ederim: Çok 
dikkatli davransın zira başmuhar
rirlik "nalbant" lığa benzemez. 

Senelerdenberi onu ayni yerde 
'ulmaya göztim alıştığı için midir, 
nedir, dün "ikdam" refikimlzde üs. 
tadın fotoğrafını göriince, • teşbih. 
te hata olmazsa - lüks otomobilden 
fnıniyen bir m.lra!'iyediye, ikinci 
mevki tramvay arabasında rastla. 
mış gibi şasaladım. Daverin, dünkii 
"ikdam" da intişar eden o fotoğ. 
rafı "frak" lı fdi. 'Ostad, bu şaŞ
kınlığı bir balo dönüşü göstermiş 
olacak. 

Merhum Süleyman Tevfik (Baba) ebedi istirahatgahına götürülüyor Yugoslav milli. bayramı münasebetile dün yapılan ciyinde bulunanlar 

Kim bilir? Belki de sevtmli Am;. 
ralimizin o ceridedekl halini "firak. 
lı" buluşum, fotoğrafının "frak" lı 
oluşundandı. Vakıi mevzun en. 
damlı üstadımı:ı:a frak giyinmek, 
daima fevkalade yaraşır. Fakat ne 
yalan söyliyeyim: "ikdam" gibi bir 
gazeteye "frak" la girmek "firaklı" 
oluyor doğrusu! 

Hem bu ne resmiyet ilstad? Yok
sa senin kin : 

- Meb'us olduktan sonra resmi. 
leşti!" diyenlere hak mı verelim? 

• 
Son Dakika, Son Nefes 

"Son Telgrar' ımız var. "Son 
Posta" mrz var. "Son Dakika" rnız 

J \ Bitliler Hamamlarda 11 

Bedava Yıkanacak 1 
Galip Ef gani 

Ka·çakçılıkSuçile 
Mahkemede 1 

Perapalas otelini dolandırdığı iddiasiyle aleyhine dava ika
me edilen, kendi iddiasına göre de büyük bir tacir olan Galip 
Af ganinin Sekizinci Ceza Mahkemesinde muhakemesi devam 
etmektedir. 

- Galip Efganinin döviz kaçakçılığı 1 H ereke 
yaptığı haber alınmı~tır. Eınnlyet 

kaçakçılık bürosu bu husustaki tah. 
kikatı bitirmiştir. Galıp Efgani döviz 
kaçakçılığından maznun olarak dün 
asliye beşinci ceza mahkemesine ve
rilmiştir. Yakında muhakemesine 
başlanacaktır. 

Tren 
Kazası Tahkikatı 

Devam Ediyor 

Sıhhiye Vekaleti ileride tifüs 
gibi herhangi bir hastahğa yol 
açılmaması için bit miicadclesi 
yapılmasını İstanbul Belediye. 
sine bildirmiştir. Belediye de 
bütün şubelere tamim göndere
rek, belediye memurlarının tet
kikleri esnasında rastlıyacak

ları bitli kimselerin yalnız el
biselerini temizlemekle iktifa 
etmemelerini, bunları, sabun. 
tarı Kızılaydan verilmek şar. 
tiyle mıntakalarındaki hamam
lara göttirerek yıkatmalarım 

emretmiştir. Hamam ücretJeri 
belediye tarafından verilecek
tir. Eğer bitli olanlar kendilik. 
)erinden belediye şubelerine 
müracaat ederlerse talepleri 
derhal fs'af edilecek ve yık~n-

1 

ma ücretleri belediye şubeleri 
tarafnıd,. .. ~·o•HPrPlr,.ır. 

var. Maazallah bir de "Son Nefes'' MAHKEMELERDE: 

Evvelki gün Herekede vulrna ge
len tren kazası tahk:ikatına oaşlıyım 
Gebze müddeiumumisi yolcular ve 
memurlarla temas ederek aldığıma.. 
lumatı genişletmektedir. 

imiz çıkarsa buyurun cenaze na. 
manna ... 

Son aylarda, gazetelerin ne hale 
girdiğini hep görüyorsunuz: Hemen 
her ay, bac;ka bir milletin son da. 
kikasının hulfil ettiğini haber veri. 
yorlar. 

Halk, buna alışmış olacak ki, 
dün tramvaıyda müvezzi: 

"- Son Dakika ... " diye avaz fl

vaz haykırırken, önümde oturan 
bir vatanda, yanındakine sordu: 

"- Bu kimin Son Dakikası aca. 
ba?" 

Öteki; lakayt, cevap verdi: 

"- Bu seferki, besbelli. Finlan. 

diyanın olacak!" 

• 
Yazlık - Kışlık 

"Yıldınm Postası", okuyuclllat'ı. 

na hitaben şu satırlan yaz1yorclu: 

"- Miijde ... Yakında kışlık yazı 
p1'oıtramım1za başlıyoruz!'' 

Eğer o gazetede bu sahrlan oku. 

dunuzsa, zinhar: 
.,_ Canım, bu da ne biçim ilan? 

Yazı denilen şeyin de. esvap gibi, 
1 y k 1 y ı ., ,, yaz ıgı, ı~ ıgı o ur mu.·· 

De)ip de dudak bükmeyin: Bu re. 
fikimiz, bunun miimkün olabilece. 
ğini isbat etmis bulunuyor: Zira. 
şimdiye kadarki .programınm "yaz. 
lık" olduğu, yazılarının soğuklu -
ğundan belliydi! 

2000 Kişi Cezalandırıldı 
Pazarlıksız satış kanunu 16 aydan 

beri meriyet mevkiindedir. Bu müd
det içinde iki bin kişi ceza görmüş, 
üç müessese kapatılmıştır. 

-o-

Posta İle Adli Tebligat 

Sahte Veraset 
ilamı Çıkartmış 

Sahte veraset ilamı çıkarmaktan 
maznun Osepin dün öğleden sonra i
kinci ağır ceza mahkemesinde mu
hakemesine mevkufen başlanmıştır. 

Maznun Trabzonda Mığırdıç adın. 
da birinin yeğeni olduğunu iddia et. 
miş, sahte veraset ilamı çıkartmış, 

Üsküdar noterliğine müracaat ederek 
bu ilamın bir suretini almış, sureti 
Beyoğlu İkinci noterliğine göndermiş 
bir suret daha çıkartmış ve nihayet 
İstanbul Birinci noterliğinden de ü
çüncü suretini elde etmiştir. Osep 
bu ilam suretlerini Maliye Vekaleti
ne, Osmanlı Bankasının Galata ve 
İstanbul şubesine, Merkez Bankasına, 
Taksim nahiye müdürlüğü ve Şurayı 
devlete ibraz ederek Mığırdıça ait 
20 bin adet Kredi Fonsier tahvilinin 
veraset suretile kendisine intikaline 
çalışmıştır. Mahkemeıle hakiki va
ris olduğunu iddia etmiştir. 

Suçlu vekili, Osebin tahliyesini is
temis' reddedilmiştir. İstanbul birin
ci n;~eri Eşrefin de :?ahit sıfatile cel
bine karar verilmiştir. 

Adliye Mutemetlerinin 

Muhakemeleri 
33 bin lirayı bulan adliye mutemet 

lerl suiistimali davasına dün devam 

edilmiştir. Adliye mutemetlerinden 
Emin, Asım Fenni, Necmi, Tevfik, 
İsmail, Şerif, Saitten ibaret sekiz suç 
}unun da bulunduğu dünkü celsede, 
mahkemeye ibraz edilen ehli vuk-:.:f 
raporunun tetkiki neticesine göre. 
maznunlardan Tevfik ile Asımın 
tahliyelerine karar verilmiştir. 

İşletme müdürlüğü tarafından ya
pılan tahkikatta istasyon hareket me
murunun vaktinde makası açmadığı 
anlaşılmıştır. Katar memuru, maki
nist Ekrem ve hareket memurlarına 
tahkikat ikmal edilinciye kadar işten 
muvakkaten el çektirilmiştir. 

Yolculardan hiçbirinin yaralanma
dığı anlaşılmış ve kazanın biricik 
kurbanı marşandiz treni yağcısı Gey. 
veli Ali Rızanın cenazesi dün öğle 

vakti hastahaneden kaldırılarak Se
limiye mezarlığına defnedilmiştir. 

Cenazeye demiryolfarı memurları iş
tirak etmiş ve mcz ... 1 na çelenkler ko
nulmuştur. Tahkik heyeti çalışması
na devam etmektedir. Zarar henüz 
tesbit edilmemekle beraber mühim 
bir hasar kaydedilmemiştir. 

Sabah Lisan Kurlan 
Her sene olduğu gibi bu sene de ü

niversitede lisan denleri için sabah 
kurları tesis edilmesi talebe tarafın
dan arzu edilmektedir. Sabah ders
lerine devam edecek kafi derecede 
talebe bulunur ise sabahlan ~ekizde 
başlıyacak lisan kurları, yapılması 
idarece muvafık görülmüştür. 

Hukuk fakültesi seminerlerine de
vam edecek talebenin lisan imtihan
lan yapılmaktadır. Doktora verebH
mek için lisan bilmek şarttır. 

Japonyadan Sekiz 

Türk Ailesi Geldi 
Vaktile Rusyadan Japonyaya git

miş ve yirmi sene Japonyada kalarak 
ticaretle meşgul olmu~ sekiz Türk 
ailesi yurdumuza gelmişlerdir. Bu 
aileler ana yurda yerleşeceklerdir. 

Üniversitede Hususi 
Kütüphane 

İnkılap müzesinde açılmış olan ü
niversite neşriyat st!rgisi Kapanmış.. 
tır. Sergide teşhir edilmış olan ki
taplardan en yenileri üniversitede ya 
pılan hususi kütüphanede dünden i
tibaren teşhir edilrniye başlanmıştır. 

Yugoslav Milli Bayramı 
Yugoslav milli bay.::amı münase

betile dün sabah saat 10 da Beyoğ
lundaki Saint • Antoin kilisesinde di
ni merasim yapılmış ve bunu mütea
kıp konsoloshane binasmda da 
bir resmi kabul tertip edilerek kolo
ninin tebrikleri kabul edilmiştir. 

12 Polonyalı Mühendis Geldi 
Polonyadan memleketimize on i

ki Polonyalı mühendis iltica etmiŞ
tir. Bu mühendisler muhtelif sana
yide mütehassıs oldukları için dev
let ve belediye işlerinde çalışmak 
arzusunda olduklarım alakadarlara 
bildirmişlerdir. 

·s U AL CEVAP 
s. - GönUllü jandarma mektebine 8. - Molyer klmdlr? 

yazılmak ıartları nelerdir? c. -- 1622 - 1673 yıllarında yaşa-

C. _ Jandarma gönilllü mektebine mış, bütün dünyanın tanıdığı bir Fran
girmek için ilkmektebi bitirmiş olmak sız komedi muharriridir. Bizzat aktör· 
şarttır. Girecek olanın son askerlik lük yapmıştır. Birçok sıkıntı cekmic. 

Müddeiumumi muavinlerinden 1''e

ridun Bagana, avanslara ait ita e

mirlerini ımzalayan müddeiumumi 
muavinlerinin mahkemeye celbini 
istemiş, muhakeme bıl cihetin tetki
ki için başka güne bırakılmıştır. 

Yoklamasının Yapılmamış ve sınıfının b 1 d k hapse girmiştir. Eser yazmıya aş a ı · 
ayrılmamış olmaması lAzımdır. Evli o- h tan sonra, kralın himaye!;ine maz ar 
\anlar da bu mektebe girebilirler. Mek-
tebe girmek için mahalU jandarma ku- olmuş, Parise getirilmiş, izaz ve ikram 

• 
Yeni Vapurlar 

lçinBirTekFirma 
Müracaat Etti 

İngiltereye ısmarlanacak on bir vapur için İngiliz gemi in
şaiye firmaları arasında açılan münakasaya bir tek firma iş
tirak etmiş ve bunun teklif mektubu dün Denizyolları U
mum :Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

İhtiyar Gazeteci 
Süleyman Tevfik 
. Dün Defnedildi 

I 
Bu firma, Denizbank zamanındaki 

ayni münakasaya giren ve kazanan 
Svan - Hunter firmasıdır. Firmanın 
teklüi burada teşekkül edecek bir 
komisyon tarafrndan tetkik edilecek. 
tir . 

Yeni yolcu salonu 
Türk matbuatına ve Türk irfan a-

J.,:ıı.~.;,.... .... .l!--·1--.. - c:n ....... 1 \..ı---" •..3-.-

merhum Süleyman Te•ıfik (Baba), 
dün ebedi istirahatgabma tevdi edil
di. 

Yeni yolcu salonu inşaatına n~a
ret ecıen te.ımık neyet teKrar .tUı.Ka-

İstanbul belediyesi, matbuat ve 
irfan filemini cidden müteh!lSsis e
den bir cenaze töreni hazırlamış, ce~ 
nazeye bir de çelenk göndermiş bu
lunuyordu. Bir küçük polis müfre
zesinin de refaket ettiği cenaze ala
yı Topkapıda Ahmet Paşa camiinden 
hareket etti. Cenaze namazı büyük 
bir cemaatle kılındı. Musallada yapı
lan tezkiyede herkes (Baba) nın iyi
liğine şahadet ettikten ve helallaş
tılttan sonra. en önde Babanın, mat
buata en yeni intisap edenlerden bi
risinin taşıdığı büyük kıtadaki resmi 
olduğu halde çelenkler sıraya dizil
di. Resmin ve çelenklerin etrafında 
polisler yer aldılar. 

radan gelerek bir (tısrm inşaatı da

ha kontrol etmiştir. Salon, yılba

şına kadar yetişemiyecektir. Ilkbaha 

ra doğru açılabileceği tahmin edil. 

mektedir. 

Bunu takiben de Tabut götürüldü . 
Tabutu, başta Basın Birliği İstanbul 
mıntakası reisi oldıığu halde, Fatih 
kaymakamı ve Şehremini nahiye mü 
dürii, matbuat mümessiller:, kitapçı
lar, Şehremini Halk Partisi ve halk
evi mensupları, Topknpıhlar va Sü
leyman Tevfik merhumun dostları ta
kip ettiler. Yürüyerek Merkezefendi
de yapılan asri kabristana gidildi ve 
merhum Süleyman Tevfik, burada 
Allahın rahmetine bırakıld?.. Arkad&
şımız Naci Sadullah ta mezar başın
da, Babaya son hıtabını yaptı ve 
herkes matbuatın bu en ihtiy'.ll' ve 
en feragatkar unsuruna ebedi istira
hat ve huzur dileyer<:ık mezarlıktan 
ayrıldılar. 

Namık Kemal ihtifali 
Yüksek tahsil gençliği, Namrk Ke

malin ölüm yıldönümü münasebetile 
bugün saat iiçte Üniversite konferans 

ı salonunda bir toplantı yapacaktır. 
1 Bu toplantıda Ed:?biyat fakültesi 

"Metinler şerhi., · profesörü Ali Ni
hat Tarlan tarafından bir konferans 
verilecek ve bunu Edebıyat fakilltesi 
"Tanzimat Edebiyatı,, asistanı Meh
met Kaplanın ve Hu:..tuk fakültesi 
son sınıfından Necdetin birer Konuş
ması takip edecektir. 

POLiSTE: 

Maaş Yerinde Bir 
Malulün Ayağı Ezildi 

Dün sabah Eytam bankasında üç 
aylıkların verilmesine başlanmıştır. 

Banka kapısı önünde yığılan kalaba
lık yüzünden bir malfılün bacağı e
zilmiştir. Tediyata devam edilmekte. 
dir. 

* Murtaza isminde bir şoför fazla 

sarhoşlukla tabancasını çıkarıp yol

da rastgele ateş etmiş, kurşunlardan 

birisi kendisini yaralamıştır. 

* Şoför Ibrahlmln idaresindeki 60 nu

maralı taksi, Maltepe yolunda Numan a
dında birine çarparak ağır surette yara

lamıştır. * Bir temizlik amelesi de Dolmebah
çede ıoför Mehmedin otomobilinin sade
mesine uğramı~. ağır yaralanmıştır. 

T A K V 1 M ve H AV A 

2 İlkkanun 1939 
CUMARTESİ 

12 inci ay Gün: 31 Kasım: 25 
o\rab!: 1358 Rum1: 13!i5 
Şevval: 20 İkinclteşrin: 19 
G\ineş: 7,06 - Öğle: 12,03 
İkindi: 14.28 - Aksam: 16,41 
Yatsı: 18,19 - İms5k: ,20 

Hava Vaziyeti -

Adli tebligat sene başmdan iti
baren posta ile yapılacağı için, Pos
ta Telgraf kadrosuna geçecek olan 
mübaşirlerin tesbitine başlanmıştır. 
Yaşları ilerlemiş olan mübaşirlere 
vazüe verilmiyecektir. 

Beraet Etti 

mand:ınlığına bir istida ile müracaat edilmiştir. Komedi Fransezin hem mü
etmek, 18 yaşını bitirmiş olmak icap dlirü, hem muharriri, hem aktörü ol
eder. Jandarmalık müddeti bittikten muştur. Bir eserinin dördüncü tcmsi
sonra, eğer bu jandarma komutanları- linde çok yoru1rnu$tu . . Bitkin bir hal

nın teveccUhtinU kazanmış ve iyi not de evine götürülöü ve evinde öldi\. E· Üsku"dar Cezaevi Müdürlügu"' .. 
Rlml" ise, müddetini temdit edebilir. " serlerinden birçoğu Ahmet Vefik Paşıı 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı
nan malümata göre, hava yurdun Trakya, 
Marmara havzası, Karadeniz kıyılarile, 
Ege ve Orta Anadolu bölgelerinde bu
lutlu, Akdeniz kıyılarında az bulutlu, Do
ğu bölgelerde açık geçmiş, rüzg1\rlar Do
ğu bölgelerde s&kln kalmış, diğer bölge
lerde Garbi istikametten orta kuvvette 
esmiştir. 

Diln tstanbulda hava bulutlu geçmlş, 
rüzgAr Cenubu Garbiden saniyede 1 - 3 
metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava taz
yiki 1022,9 milibar idi. Sühunet en yük
sek 23,3 ve en düşük 5,8 santigrat olarak 
kaydedilmiştir. 

Babasını Öldürdü 
Elbcstan (TAN) - Soysallı köyün

den 18 yaşlarında Hüseyin, babasına 
kızmış, midesini kama ile parçala-
11111 k !'uretivle babasını öldürmüştür. 

Birkaç aydanberi mevkufen mu. Yapılan imtihanlarda kazanmak şartly- tarafından büyük bir muvaffakıyetle Üsküdar cezaevi müdürii Cemil 
h k d·ı kt l B k ı.0··y ta ı ıe onbaşılııta, çavuşluğa terfi etmek f . · . d a·1 · e a eme e ı me e o an a ırr. - türkçeye ~~rcüme edilmiştir. Molyer özdil eski vazi esme ıa e e ı mış v 

mümkün olduğu gibi, gedikli sınıfına "" 1 
hakkuk başmemuru Salih Tekatııı ı Cizvit nır.ldPblnclP okumuc:tur. dünden itibaren vazifosini ifaya baş-

l l_:~e:cm;::e~k~te:_:m~ü~· m~k~ü~n~d~U~r~ ................... ..;.~..;.. ...................................... . muhakemesi dün neticelenmiş, Salih lamıştır. 
Tekat beraet etmiştir. 
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IB·UGÜN 
Harp, Harp, 
Harp! 

Yazan: ômer Rı21CZ DOCRU L 

A vrupanm Garbinde harp vaı:. 

Almanya, İngiltere ve Fransa 
ile harbediyor. Avrupanın Şarkında 
harp var. Almanya, Lehlileri ve Çek. 
leri tenkil için uğraşıyor. Avrupanın 
Şimalinde harp var. Sovyet Birliği 
ile Finlandiya dövüşüyor. Uzak Şark 
ta harp var. Japonya Çini yutmıya 
çalışıyor. Harp tehlikesinin korkunç 
vaziyetiyle karşılanan yerleri say
nuya kalkışacak olursak belki de bii· 
tün dünya memleketlerini saymak 
lazım gelir ve bu sütun takatinin rok 
fevkinde olan bir yükü yüklenmiş o. 
lur. Harp tehlikesinden salim yaşı. 
yan hiç bir memleket bulunmadığı. 
m söylemek ilk bakışta bir mübala. 
ğa gibi göze çarparsa da hakikat te, 
bir mübalağa değil, nziyetin en dıi· 
!:rüst ifadesi sayılmak lazım gelir. 
IÇünkü iki Okyanusun temin ettiği 
masuniyete güvenerek kendini harp· 
ten uzak sanan Amerika dahi bu 
tehlikeden azade değildir. o kadar ki 
to da kah Uzak Şarkta teressüm eden 
ı'Vaziyetln doğuracağı silahlı ilıl.ilaf

lan düşünüyor, .kah Avrupada her. 
gün isyan ettirici mahiyet alan vazi
yetin onu da harbe süriiklemesi füti. 

Halifaks, 
Heyetimize 
Ziyafet Verdi 

Avam Kamarasında Ve 

Fransız Parlamentosunda 

Beyanatta 
1 

Bulunuldu 
Londra, 1 (A.A.) - Hariciye Na. 

zırı Lord Halüaks, dün, Numan Me. 
nemencioğlu şerefine Carlton'da bir 
öğle ziyafeti vermiştir. Davetliler a. 
rasında Türkiye Büyük Elçisi, Tica. 
ret Nazın, Cadogan ve tanınm1ş 
Fransız muharriri Paul Morand da 
bulunmuştur. 

Reuter, Lord Halüaksın Numan 
Menemencioğluna gayet iltifatkar 
hareketinin bilhassa nazarı dikkati 
celbettiğini kavdetmektedir. 

• 
Londra, 1 (Hususi) - Türkiye Ha. 

riciye Vekaleti Umumi Katibi Nu. 
man Menemencioğlu bugün İngiltere 
denizaşırı ticaret umumi müdürü 
Mister Hudson ile görüşmüş ve öğle 
yemeğini onunla birlikte yemiştir. 

Şimal Denizinde Yeni 
Mayin T ariaları 

Almanlar Beş Tayyare Daha Kaybettiler, Üç İngiliz 

Ye Bir Fin Vapuru Mayine Ç arparak Battı 
Londra, 1 (A.A.) - Şimal deni- şıyan bir gemi, İskoçyanın şark sa. 

zinde yenl bir mayin tarhsı vücude hillerinde bir mayine çarparak ba: -
getirilmiştir. Bu mayin tarlası, 'fi. mıştır. Mürettebatından 1 kişi telef 
mes Halici ile Holanda arasında 300 olmuştur. Diğerleri kurtarılarak ls
millik bir sahayı kaplamaktadır. A- koçyada karaya çıkarılmıştır. 
mirallik dairesi, ekseriyetle bu mın- Mercator vapuru bir mayine çar
takadan geçmekte obn ticaret gt!mL parak 6 dakikada batmtştır. Mürettc. 
!erine keyfiyet~en malumat vermiş- bat, bir kişi müstesna olmak üzere 
tir. kurtarılmıştır. 

Stokholmden bildirildığine göre, 4558 tonluk İngiliz Galyran vapu-
İsveçin kara sularında yeni Alman ru İngilterenin şark sahilinde mayi
mayin tarlalarının bulunması, İsveç ne çarpmıştır. Vap!.Ir ağır ağır bat
hükı'.'ımetini garp sahillerinden Stok- maktadı~. Mürettebat bir tahlisiye 
holm yakınında kain Logolelar'a ka. vapuru ,ıle karaya çıkarılmıştır. 
dar 300 kilometr~lik bir petrol boru- ~ 
su inşası için tetkikatta bulunmak ü- I ~mirallik .. d~i~esi, Ravalpindi mu. 
zere mütehassıslardan mürekkep bir avın kruvazoru ıle kaybolanların 28 

tonilA.tolu~ 32 vapur. 
Demek oluyor ki, harbin başından 29 

tc~rinisaniye kadar 735.768 tonilatoluk 
194 vapur batırılmıştır. 

Mıknatıslı mayin harbi 
Londra, 1 (A.A.) - Son zamanlar. 

da batan vapurların ehemmiyetli 
surette azalmasına bakılırsa, düşma. 
nın artık miknatıslı mayin tarlaları 
vücude getirmediği anlaşılıyor. 

Esasen mıknatıslı mayin tehli!te
sine nihayet vermek üzere yapılan 

tecrübeler tamamen memnuniyet ve. 
rici ve tatmin edici bir şekilde de. 
vam etmektedir. 

Harp tebliğleri 

3 

Büyük Bahk 
Küçük Bahğı 
Yutar 

Yazan: B. FELEK 

D ünya, muharebe tiryakisi ol. 
du. 918 de guya bitti sanılan 

harp, pek az sonra Habeşistnnda, 

Çinde, İspanyada patladı. Bir kısmı 
söndü, Çindeki gibi, bir kısmı yan. 
maktayken, Polonyanın Alman ve 
Rus istilasına uğraması şeklinde Av. 
rupada tekrar nüksetti. Onu, Alman. 
İngiliz, Fransız harbi takip etti. Dün. 
denberi de dünyanın en az nüfuslu 
memleketlerinden biri olan Finlan. 
diya ile dünyanın en büyiik memle. 
ketlerinden Sovyet Rusya arasında 

filen muharebe başladı. 
Bu manzarayı görüp te. insanlık. 

tan iğrenmemek kabil değildir. Hele 
küC'ük ve müdafaasız milletlerin 
nisbet edilemiyecek kadar bü~·ük 

devletler tarafından silahla jşgaline 
karşı teessür duymamak için ya ta. 
mamen duygusuz olmak, yahut Al
manlar gibi kasdi mahsus gütmek 
gerektir. 

komisyon tayinine !"Cvketmi~tir. zabit ve 225 nefer olduğunu ilan et. 
. b •1 mektedir. Y enıden atan gemı er 

malinden endişelere diişüyor. 
Hulasa harp endişesi bütün diln- , '.Avam Kamara6tnda 

Ke~if tayyarelerimiz, S imal denizinde 
çok şiddetli bir fırtınaya tutulmuş ,.e dört 
deniz tayyaremi:ı: denize inmeğc mecbur 
olmuştur. Tayyareler kısmen hasara uıı;: 
ramıştır. Milrettcbat kamilen kurtarıl

mıştır. 

Kör kör parmağım gözi.lne dedik. 
leri gibi. artık açıkça göriiliiyor ki, 
cok nüfuslu devletler, az nüfuslu 
küçlik milletleri yutmak yolunu tut. 
muşlardır. Habcşistandan başlıyan 

ve onların gayri medeni olması 
mazeretine dayanan bu kaparoz sis. 
temi A vrupaya sirayet ederek Çe
koslovakya, Avusturya, Polonya ve 
Arnavutluğun mevcudiyetine niha
yet verdi. Şimdi de Finlandiya, 
böyle bir tehlikeye maruz bulunu. 

yayı kaplamıştır. Harp, dünyanııı bir müzakere 
pek büyük bir kısmında bilfiil de-
vam etmektedir. 

Bütün bu harbin, büyüklerin kü. 
çüklere tasallut hırsından doğduğu. 
ııu söyleıniye imkan yoktur. Çünkü 
.Japonya ile Çin arasında müzmin. 
leşen harp, büyl,!!t - küçiik harbi 
değildir. Belki iki büyük devlet ara. 
sında vuku bulmaktadır. Fakat Av· 
rupada harp, büyüklerin küçüklere 
tasallutu ile başlamış, daha sonra 
büyüklere de sirayet etmiştir. Al· 
manyanın Polonyaya harp ilan et. 
mesi üzerine İngiltere ile Fransanın 
Alınanyaya karşı harbe girmeleri 

~İi~1ftıir~1ıi'y!~İiüçÜk"~iıietl~ri~ ;;ı~-
kadderatlarına sahip olmalarım is. 
tihdaf ediyordu. 

Hayat sahası gibi, stratejik zaru
retler gibi nazariyeler küçük veya 
orta milletleri teker teker ortadan 
kaldudığı takdirde ayrı. 11azariyele
rin varacağı netice, küçükleı:. vutan 
büyüklerin, infilaka müheyya huzur. 
ısuzluklarla meşhun bir halde karşı 
karşıya gelmeleri ve tekrar parça. 
!anmak üzere biribirleriyle karşılaş
maları ve dövüşmeleridir. Bundan 
korunmak için biricik çare milletle. 
ri, küçük, büyiik diye ayırmıyarak 
her milletin kendi mukadderatına 
sahip olmasını kabul etmektir. Avru
panm geçen harp sonunda aldığı is
tikamet bu idi. Ve bu yüzden bir kaç 
millet yeniden dirilmişti. Yeni harp 
ise bir geriye dönüş şeklinde başladı. 
Bakalım nasıl bitecek? 

Hariciye Müsteşan Butler, Avam 
Kamarasında Türkiye hakkmda aşa. 
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

''Türkiyenin hayati ehemmiyetini 
her halde kabul edersiniz. Bu sebep. 
ten dolayı, Türkiye Hariciye Genel 
sekreteri Numan Menemencioğlu ile 
arkadaşlarının Londrayı ziyaretini 
büyük bir tehalükle selamlarız. Ken. 
dilerile, iki memleket arasında im. 
zalanmış sıkı ittifaktan doğan siyasi 
ve iiktısadi meseleleri görüşeceğiz. 

Ümit ecf\yoruz ki; görüşmelerimizin 
neticesinde Türk • İngiliz ticaretinin 
malik olması icap eden hacmi elde 
t:Lıuesıne naıen marn olan engeller 
ortadan kaldıl"rlacaktır. 

"Cenubu Şarki AV'rupasının, ez. 
cümle Yunanistanın ihtiyaçları, İn. 
giliz hükumetinin dalına zihninde. 
dir. Hükumet halen de bu mesele 
ile meşguldür. 

"İngiliz hükumeti, Türk ve Bul. 
gar hükumetlerinin, aralarındaki 
müşterek hudutta mevcut kıtaları. 
nın adedini tenzile karar vermeleri. 
ni en büyük bir memnuniyetle ha
ber almıştır. İki hükumet arasında 
itimadın yeniden doğacağını ümit c. 
diyoruz.,, 

Numan Menemencioğlu riyasetin. 
deki Türk heyetile yapacağımız gö. 
rüşmelerde elde etmekten hali kal.. 
mıyacağımız şayanı memnuniyet ne. 
ticeleri, pek yakında Kamaraya ar. 
zedebileceğimizi kuvvetle ümit edi. 

2730 ton hacmindeki ve Sheaf -
Crest adındaki İngiliz ticaret vapuru, 
ingilterenin cenubu şarki sahili ya. 

kınında bir mayine çarparak batmış
tır. 20 kişiden ibaret olan mürette
batı, kurtarılmıştır. Fakat infilak do
layısile bir çokları ağır surette yara
lanmıştır. 

İrlandanın garp sahilinden 160 mil 
mesafede batan Yunan vapurunun 
kaptanı ve mürettebattan beş kişi bir 

Norveç 7a°puru tarafından kurtarıl
mıştır. Diğer 22 kişinin boğulmuş ol. 
masından korkuluyor. 

Bu sabah, Finlandiya bayrağını ta-

yorum.,, 

Fransız Başvekilinin 
Parlamentoda beyanatı 

Paris, 1 (A.A.) - Başvekil Dala. 
dier, Mebusan Meclisinde söylediği 

bir nutukta, Ankarada Fransa, İn. 
giltere ve Türkiye arasında imzala
nan muahedenin kuvvetini ehemmi
yetle kaydetmiş, ve demiştir ki: 

"İradeleri ve iyi görüşleri en 
samimi tcbcillerimize hak kazanan 
Türk devlet adamları, bu anlaşmala
rı bizimle akdetmek suretiyle hem 
Balkan A vrupasında sulh ün muhafa
zası için bize müessir surette yardtm 
etmek, hem de Ankara muahedesbi 
imzalıyan üç devlete ananevi bir 
dostluğun bağladığı memleketleri bi
taraflık ve istiklal siyasetlerinde teş. 
vik eylemek istemişlerdir.,, 

Norveç, amirallik dairesi, hasara 
uğramış olan bir İngilız tahtelbahi
rinin iki İngiliz kruvazörü tarafın -
dan Mostorocy limanına getirHmiş 

olduğunu bildirmektedir. 

Zayiat bilançosu 
Bedin, 1 (A.A.) - D. N. B. tebliğ edi

yor: 

İngiltereye giden dilşman ve bita"raf 
gemiler zayiatı mütemadiyen artmakta
dır. Harbin bidayetindenberi 29 teşrinisa

ni 1939 a kadar denizaltılardan ve ma
yinlerden batan vapurlar: 

a - teyit edilmiş bulunanlar: 1S5.248 
tonllatoluk 59 bltaraI vapur dahil olmak 
ilzere 639.689 tonilAtoluk 162 v3pur. 

b - Bunlardan ayrıca 39.321 tonilato
luk...lJt-h\Wa.L'lı-ı:ıur: cWn:ıJ.:;~r SIG.n79 

Emir Abdullah 

Seyahate Çıkıyor 

• Londra, 1 (A.A.) - H ava Nazırı, iki 
İngiliz tayyares inin, bir Alman deniz tay
yaresini düşilrdüklerini haber vermekte
dir. Muharebe Şima.I denizi iizerinde ce
reyan etmi ~tlr. Alman milrcttebat bir 
Norveç gemisi tarafından kurtarılmıştır. 

Askere çağırılnalar 
Londra, 1 (A.A. ) - Bugün neşre

dilen bir emirnamede, 22 yaşında o. 
lan erkeklerle, geçen 1 teşrinievvel 
ile 2 kanunuevvel arasında 20 ya,şını 
bitirmiş olanlar askere çağırılınakta
dır. Bunlar 9 kanunuevveldc kaydc
dileceklerdir. 

Japonya FransaY' 

Protesto Etti 
Amman, 1 (A.A.) - Salahiyettar Tokyo, 1 (A.A.) - Japon hükume-

kaynaktan haber verildiğine gfüe, Ür ti, Fransız Hindi Çinisi tarafından 
dün Emiri Emir Abdullah, Arap Mareşal Şankayşeke silah verilmesi. 

yor. 
Bu sistemin rağbet bulmasma, to. 

t.aliter denilen ve memleketleri efka. 
rı umumiyesile alakadar olmaktan 
ziyade başta bulunan birkaç kişinin 
arzu ve hevesleriyle idare edilen, 
dünya efkan umumiyeslni hiçe 
sa;vmak, başkalarının hukukuna ria
yet etmemek gibi şeyleri siyasetine 
şiar edinmiş olan memleketler yol 
artılar. 

Şu birkaç sene içinde haritai a. 
lemden silindiğine, dünyanın kolla. 
n kavuşuk şahit olduğu, yukarıda 

saydığım milletlerden başka şimdi 

de, hemen hemen A vru!)anın en 
sempatik, en medeni ve en masum 
bir milleti olan Finlerin de istila teh-
didi altında bulunuşlan, hiç şüph_e. 

memleketleri arasındaki münasebet- ni Fransa büyük elçiliği nezdinde siz Almanyanın bir hüneridir. Al. 
lerin kuvvetlendirilmesi için yakın protesto etmiştir. manlar, Ruslarla ademi tecavüz pak. 
şarkın muhtelif hükumP.t merkezk- Japon Hariciye nazın Ti, Japon tını imza ettikleri sırada, Sovyetlere 
rine yakında bir seyahat yapmak ni. ticaret gemilerinin Hindi Çlni sahil- ,·erdikleri ni.ifuz ve serbest harekat 
yetindedir. !erinde tevkif edildiğini ve fena mu· mıntakasına Şarki Baltık ve iskan. 
Diğer taraftan, Maverayı Erdün i- amelelere . u~radığını ehemmiyetle dinavyayı koymasalardı, bugün Sov .. 

le Suudi Arabistanı arasındaki tica- ~aydeylemıştır. ~retler Finleri bu derece sıkıştırmaz. 
ri münasebetlerin, inkişaf istidadı 
gösterdiği kaydolunuyor. 

Bütün Arap mahafili, büyümekte 
olan Alman _ Sovyet taar!'tlz tehli
kesine, kuvvetli bir ittihat ile birleş· 

miş, iki Arap memleketinin teşkil e
deceği bloka karşı koymıy:ı matuf bu 
faaliyeti, memnuniyetle karşılamak. 
ta ve kayıtsız, şartsız tasvip etmek
tedirler. 

lardı. 

Yugoslavyada 

Komünist 

Talebenin Nümayişi 

HADİSELERİN i YÜZÜ 

Bu arada Finlandiyalıların harp. 
cuyane, yani kavga çıkarmak mak. 
sadi:yle hareket ettikleri hakkındaki 
Rus iddialannı da, Almanların Po. 
lonya:yı işgal sırasında kulL,narak, 
eskittikleri harp bahaneleri arasına 
ko;\'mak znurctindeyiz. Zaten bütün 
Cihan efkarı umumiyesi de bunu 
böyle telakki ediyor . 

Belgrat, 1 (A.A.) -Havas ajansın
dan: 

Dün komünist talebe; üniversite 
duvayeni aleyhinde bir nümayiş ter-

tip etmişler ve bu yüzden hukuk fa

kültesinde bir takım kargaşalıklar 

çıkmıştır. Nümayişçilerden 50 kişi 

tevkif edilmiştir. Diğer nümayişçiler, 
üniversitede barikatlar vücude getir. 

mişlerdir. Üniversite, 3 gün için ka
patılmıştır ve yeni kargaşalıklar çık-

tığı takdirde bila müddet kapalı ka. 
lacaktır. 

Dün komünist talebe ile diğer tale

beler arasında vukua gelen arbede

ler esnasında zabitanın vürudundan 
evvel, birkaç talebe yaralanmıştır. 

İngiliz Maliye Müsteşarı 
Yugoslavyada 

Belgrat, 1 (A.A.) - İngiltere ma
liye müsteşarı Nikson Yugoslav ti
caret nazırı tarafından bugün kabul 
edilmiştir. 

Belgrattaki siyasi mahafil, Nikso
nun vazifesi hakkında sıkı bir ketu
ll'liyet muhafaza eylemektedir. 

• ltalyanın himayeai altında bir Bal.kan birliği te,
kili te,ebbüsleri akim kalmı,hr. Macarutan ile 
Romanyayı anlaştırmak ve Bulgariatanı kandır· 
mak mümkün olamamıştır. 
Bulgaristan arazi taleplerinin u'afı halinde dahi 
böyle bir birliğe girmeğe razı olmamıştır. 
Bundan ceaaret alan Almanlar, Balkanlarda ve 
bilhaua Macarutanda hal.i faaliyetlerini arttır
mışlardır. Pek yakınlarda Tuna üzerinde ,,;,ühim 

• hareketler beklenebüir. 

• 
• 

• 

* Sovyet Rusyaum Finlandiya işini hallettikten sonra 
Roman~·a hudlldunun tashihini ve Besarabyanın iade. 
sini istemesi ihtimal dahilinde görülmektedlr. 

• Moskova, Tuna ağzını elinde bulundurmak için 
Besarabyayı i,gal etmeği zaruri addetmektedir. 

* Sovyet Rusya Almanyayı Finlandiya meselesinin bil· 
tiin sa~halarından haberdar etmiştir. Almanya bu ırıe. 
sc·lede ınuta,·n!isıt rol oynamaktan bilhassa çekinmiş. 
tir. Çünkü Finlandiya evvelce Almanyanın ademi te. 
<"avilz paktı için yaptığı teklifi reddetmişti. Bu sebeple 
Almanya Jlinlandiya işinde Sovyetlere tam serbesti 
vermiştir. 

* Bitlerin, müttefiklerce Almanyaya karfı tatbiki 
tasarlanan ablokanın tecrübesi yapılmadan, her 
ne baha6ına olursa olrun Holandaya karp taar. 

• 

ruza geçilmesini emrettiği söylenilmektedir. 23 
ve 24 T eşrinisanide yapılan bir içtimada, Hitler, 
fİmdiye kadar takip ettiği politikanın isabetini 
Alman erkanharbiyesine kabul ettirmiştir, ... 
Ancc4k sinir harbine kısa bir müddet daha deYam edi
lecek ve yine bir netice vermiyeceği, ve Rusların da Al. 
manlara askeri yardımda bulunmıyacakları kati ola
ra!ı. tahakkuk ederse, Bitler, Garp Cephesinde en sid. 
detli taarruza geçe<'ektir. 

• Yine Berlinin bazı mahafilinde iddia olunduğu-
na göre, Hitler, ademi muvaflakıyeti halinde ta• 
kip edeceği hattı hareketi de çizmiştir. Böyle bir 
vaziyet hô.dis olunca, Hitler ve arkadaşları, ikti
dar mevkiini, müttefiklerce, Hitlerin teklif ettik
lerinden daha ziyade kabule şayan görülecek bir 
sulh projesi erafında müzakereye giriıebilecek 
bir askeri grupa bırakacaktır. 

Bu sulh projesinde ise, Lehistan, Avusturya, ve 
Çek3slovakyanın tekrar ve bazı ıartlar dahilinde 
ihyaları, ve büyük bir sulh konferansına iştiraki 
kabul gibi müsait maddeler bulundurulacağı söy
lenilmektedir. 
Bunda muvaffak oldukları takdirde, Hitler ve 
avenesi, iktidar mevkiini tekrar ele geçirecek
ler, ve "dünya hakimiyeti,, teşebbüslerini tek
rar deneyeceklerdir. 

Şbndi gücü, gücü yetene saldı. 

rmca; cihanda yalnız büyüklere hak. 
kı hayat kalıyor demektir. Bu da 
mahlUkatın en şereflisi \.'e medenisi 
olduğunu iddia eden insanların hay. 
vanlar gibi, dağ kanunlarını tatbike 
başlamış olmalandır ki, beşeriyet i. 
çin iftihar edilecek bir akıbet değil
dir. 

Rusların Finlandiyayı işgalini 

mütalea edecek yerde, Finlandiya. 
lıların ·hareketlerini tetkik etmeyi 
tercih eden bazıları: "Finler muaz. 

' zam komşusunun istediğini yapaydı. 
lar da, memleketi beyhude yere ate
şe ;\·akmaya~·dılar., di:rorlar. 

Vallahi, ben bu fikirde deifüim. 
Büyiik olsun, küçiik olsun milletle. 
rin istiklal, namus ve şerefleri var
dır. Bu manevi servetin kıymeti bii
yük. kiiciik her taarruz öniinde ayni. 
dir. İstiklal \.'e istilaya karsı nc,·mi
dane karşı koymayı, kahramanlık 

sayacak yerde tedbirsizlik addet
mek, küçük ve çelimsiz bir kızın, 
kavi bir mütearrıza karşı ırzını ınii. 
dafaa etmesini aptallık saymakla 
müsavidir. 

Fertlerin olduğu kadar, milletle. 
rin de başı yukarıda yasamaları için 
lazım olan Hgari şartların ha~ınd~ 
istiklal ve namus gelir. Bunu mü. 

(Devamı 7 ncide) 



TAN 2. 12 - 939 

5POR: Sorgu HCikimliği 

imtihanını Kazananlar 
Yugoslav Ankara, ı (TAN) - Sorgu hakim-

Takımı Bu Ay liği imtihanına giren 45 sorgu hakim 
vekilinden 39 u muvaffak olmuştur. 

Geliyor Adlarını bildiriyorum: 
Yıldızelinden Abidin, Osmancık

Galatasaray tarafınd:m davet edi- tan Şeref, Alacadan Cevat, Cebeli. 
lerek ayın 13 ünde İstanbuh gelecek, bereketten Kenan D" t ld 
y ı t k .. .. or yo an 

ugos av a ımı yapacagı uç mactan Zühtü Mil"st M .. · H 
b

. · · · G 
1 

• , a an • un.r, ınıstan 
ırısını a atasaray, birini Fener- ı Mustafa Çelik B f . d So t E _ b h ·ı . , a r:ı an -rve , r 
~ ç~ ~ e .oynayacak, tiçüncü oyun zincandan Adem, Vtldıkebirden 

aglebı ıhtımal, Galatasaray • Fener ıs k. K 1 h' d ş k' z . . ~ ev ı, uyu u ısar an ev .1, c:re-
muhtelıtıle olacaktır. d R .. ı ·· T b 1 d t B 1 en uş u, or a ı an zzet, o u -

Macar takımının maçlan ı dan İbrahim, Malatyadan İlmi. Uzun. 
Yılbaşında Futbol federasyonu ta- ı köprüden Hermet. Avanustan Azmi, I 

rafından davet edile~ Ferenç Va~oş Cihanbeyliden Reşit, Nevşehirden 
Macar futbol takımı uç maı;ın~ da Is- Muhittin, Ayaştan Necip, l';cıllıh::ın-
tanbulda yapacaktır. dan Nazif. Beypazarmdall Halit, h. 
Güneş klübünün bir talebi gından İrfan, Kütahyadan Şefik. A-
Taksim stadında his;;ellar olduğll- namurdan Haydar, Sivrihisardan Ke. 

nu ileri sürerek Güneş klühü, diğer mal, Kandıradan Azmi, Gemliktı>n 

klüplerle bir turnuva yapmak iste. Abdüssamet, Orhangaziden Vefik, 
mişse de Fenerbahçe, Galatasaray, Oftan Kemal, Elazığdan Nedim, Van~ 
Beşiktaş klüpleri stadı kiraladıkları dan ZüJiikar, Niksardan HulUsi, Tos. 
için bu teklifi kabul etmemişlerdir yadan Sıtkı, Eğirdirde;ı Abdullah, 

, 
Barutgücü Sahasındaki İncesudan Salim, Zileden Edip, Ko-

Maçlar zandan Ali. 

Pazar günü Barutgücü sahasında ---o'----
yapılacak maçlar: Topraksız Çiftçi 

Beyazıtspor - Barutgiicü B takını- Toprağa Bağlanıyor 
lan, saat 13, 

Beyazıtspor - Barutgücii A takım. 
ları, saat 15. 

Eyüp idman Yurduna 
verilen ceza 

Eyüp idman yurdu, Şişli ile yaptığı 
lig maçında bir oyuncusunun hüvi. 
yetini kasden tahrif maksadile teş. 

kilatı ve hakemi iğfal ve lüzumsuz 
yere diğer bir sporcunun 4 ay ceza 
almasına sebebiyet verdiğinden 939 -
940 lig maçlanndan ihracına ve her 
türlü hukuktan mahrumiyetine ka
rar verilmiştir. 

Spor kursunu teltiş 
Askeri liseler müiettişi ile beden 

terbiyesi umumi katibi ve atletizm 
başkan vekilinden mürekkep bir he
yet, dün spor eğitmen kursunu teftiş 
etmişlerdir. 

Ankara, 1 (TAN) - Bir numaralı 
iskan mıntakasında oturan aşiret 

fertleriyle, yine bu mıntakanın asıl 
ahalisinden olan veya herhangi bir 
suretle yerleşmek maksadiy]e evvel
ce bu mıntakaya gelmiş bu]unan 
topraksız veya az topraklı çiftçilerin 
hazineye ait topraklardan verilmek 
suretiyle toprağa bağl~nmaları işi. 
nin tatbik sureti ve bu toprağın ne. 
relerde meccanen verileceğini tes. 
bit eden talimatname Vekiller He. 
yetince kabul edilmiştir. 

Talimatnamenin ikinci maddesine 
göre, bir numaralı mıntakada bulu-
nan ve soy ve dili Türk olanlar. bu 
haktan istifade edecekler ve şayet 

bulundukları yerde hazineye ait 
toprak yoksa, en yakın yerdekinden 
verilecek tir. 

, _____ _ 
GABY MORLA Y 'in 

kudreti ile süslediği 

KADRİL 
SACHA GUITRY'nin 

Kalemi ile hayat verdiği 

~<ADRİL 
Jacqueline Delubac'in 

güzelliği ile bezediği 

Mimar Gotye 
Delediyeyi Aldatmış 

Değildir 

Akşam Kız Sanat Okulları 

Müdürlükleri 
Ankara, 1 (TAN) - Yeni açılan 

akşam kız sanat okulları müdürlük. 
!erine tayinler yapıldı: 

KA D R i L 
GEOa~.!:~~cv~~r~i~'nin 1 

Uzun müddet İzmir belediyesi hiz
metinde çalışarak Kültürparkı tan
zim eden ve bir aralık ta İstanbul be
lediyesi hizmetinde çalı~anık Taksim 
meydanının, Taksim bahçesinin ve 
Tepebaşı bahçesinin tanzim ve tez
yinine ait projeleri hazırlayan mi -
mar Gotye hakkında yapılan neşri
yatın ve mimarın belerliyeyi aldattı
ğı hakkındaki iddiaların doğru ol • 
matlığı anlaşılmıştır . Mimar Gotye, 
İstanbul belediyesi imar müdürlü
ğünde çalışan mimar Rüknettin ile 
beraber Pariste mimari mektebinde 
tahsilini ikmal etmiş. gerek Faris be
lediyesince. gerekse İzmir ve İstan
bul belediyesince hizmeti, mesleğin
deki kudret ve istid:ıdı takdir edil
miş bir şahıstır. Mimarın son zaman
larda şehrimizden ayrılması, sırf 
harp dolayısile askeri hizmetini yap
mak içindir. Yoksa öyle iddia edildi
ği gibi Gotye firar etme1< suretile is
tanbuldan sıvışmış değildir. 

Samsun müdürlüğüne ayni mek. 
tepten Zekavet Suataç, İzmite ayni 1 

mektepten Hayriye Onan, Balıkesir 
müdürlüğüne ayni mektepten Paki. 
ze Özkul, Eskişehir müdürlüğüne 
ayni mektepten Ulya Beydağ, An. 
talya mi.idürlüğüne ayni mektepten 
Huriye Agan ve Kars miidürlüğüne 
ayni mektepten Muzaffer Akkor ta. 1 
yin edilmişlerdir. 1 

ÖLÜM 

KADRİL 
Senenin en neş'eli komedisi, en 
nükteli eseri ve en büyük Fran.. 

sız filmidir. 

Bu Hafta 

LALE' de 
İlaveten: RENKLİ MİKEY ve 
METRO JURNAL da son harp 
raporları. Bugün saat 1 ve 2.30 

da ucuz halk matineleri. 

Eminönii Halkcvi İdare Müdürii"t.-~lııı•••••••••••••r' 
Bürhan Yulanın kızı Hicaz Kralı İb- ı 
nissuut Hazretlerinin kardeşinin oğ. T 
lu Zeki İbni Süneyyanın eşi Şivezat 
Zeki çok genç ya~ında uful etmiştir. A 

Cenazesi 2 Birincikanun 939 Cu· ı 
martcsi günü Heybeliden saat (11) 

de Sirkcdye getirilerek namazı öğle 1 N 
vakti Beyazıt caınHnde kılındıktan ' 
sonra Edirnekapı Şehitliğine defnc.

1 dilecektir. Allah rahmet eylesin. 

r 

s . 
1 

n 
e 
m 
a 
s 
1 

l\IANUELLA 

1 Dorothy Lamoure 
METfiO JURNAL 

Son haberler 
Yalnız 1 ve 4,30 da 

GAİP UFUKLAR 
RONALD COLMAN 
Pazar 11 de 15 Kuru~ 

ARSLANLARIN - FİLLERİN - MAYMUNLARIN 

:ARKADAŞI 1001 Maceranın Kahramanı 

TARZA~ ve OGLU 
'(TÜRKÇE SÖZLÜ} 

Hakiki TARZAN rolünde JONNY WEİSSMÜLLER 

n P fE=' 1tR sinemasında görülmemiş muvaffa. 
~ ~ kıyetler kazanmaktadır. 

Programa ilave olarak FOKS dünya haberleri ve BAY FUAD KÖI'. 

RÜLÜYE Paris Üniversitesinde Cumhurreisi önünde yapılan merasirr: 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 

3 AH BA·B ÇAV USLAR 
artistleri tarafından 

R. K. O. filim şirketi hesabına 939 senesinde en son çevirdikleri ve 
senenin en büyük KAHKAHALI filmi 

PASTIRMACiYAN v.e ŞÜREKASI 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Pek Y akmda T A K S İ M Sinemasında 

SAKARYA SINEMASINDA 
Sinemanın en ~uh yıldızı V İ V İ A N E R O M A N C E'i PİERRE ELAN

CHARD ile beraber yarattıkları DOSTOIEWSKY nin romanı 

K U MARBAZ 
Filminde takdim ediyor. Montekarlonun lüks ve ihtişamı arasında yaşayan 

maceraperest bir kadının hayatı ve aş klan . . . Rulet ... İhtiraslar .. , 
İlfıveten : FOKS JURNAL en son dünya ve harp haberleri. Bugün saat 1 ve 

2.30 da tenzilatlı matineler , _________________ , 
1 Şehzadebaşı Şehzadebaşı .. 

Senenin en büyük ve en kuvvetli filmi, ' 

TURAN, bütün Istanbultu~k~~:görmeğe koş- FERAH 
ÜMiT ŞARKiSi (Neşidei Emel) 

TÜRKÇE SÖZLÜ. ARAPÇA ŞARKILI 

ş:skı~::~f~:~; ÜMMÜ GÜLSÜM'ün ::~:~;b;~;~l~:: 
Bu filim ya1nız Salı ~ünü akşamına kadar devam edecektir: Programa ek ola
rak Ebedi Şefimiz Atatürk'ün ölümün ün 1 inci yıldonümiı Ankara ve İstanbul-I ' da yap>bn ihlllol ,., Cümhudy•tin 10 unou ,.n5fnd• Atatüok'ün nutku 

1 TİYATROLAR 1 
'- --ı Şehir Tiyatrosu 
TEPEBAŞI .. O R A M ., KISMINDA 

Bu akşı-ım saat 20.30 da 
e ŞEYTAN. 

Komedi Kısmı İstiklal caddesinde 
Bugün saat 14 de (KEL OGLAN 

Çocuk Oyunu) Operet 
Bu aksam 20,30 da 

• KAN KARDEŞLER • 

Halk Opereti 
Bu akşam (Eski Ça!llayanda) saat 21 de 

Pazar matine 16 da 
ZOZO DALMASLA 

(HALiME) 

Sadi Salonu 
Mualla - SaUıhattin Pınar ve arkadaşları 

l Her akşam Saz - Caz - Varyete 
Pazar gUnlerl matine 

--

1 

' YILDIZ 
Sinemasında 

2 büyük film birden 
3 biiyük Fransız artisti bir arada 

Harry Baur - Simone Simon 
JEAN PİERRE AUMONT 
1. - SİYAH GÖZLER 

Lauretta Young ve Richard 
Green'in en güzel filmi olan : 

2. - 4 NAMUS BEKÇİSİ ' , 
YENl NEŞRIY AT ~ 

varlık - Bu fikir mecmuasının 154 

üncü sayısı dolgun bir şekilde çıkmı~tır. 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodüüzyon Postalan 
Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

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

Cumartesi, 2. 12. 1939 

13.30 Program ve Memleket saat ayan, 
13.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri. 
13.50 Türk müziği. Çalanlar: Reşat Erer, 
Cevdet Kozan, Refik Fersatı, Kemal N. 

Seyhun. Okuyan: Müzeyyen Senar. 1 -
Osman Beyin Hicazkar peşrevi. 2 - A
rif Bey - Hicazkar şarkı: (Bir halet ile 

~üzdü yine çeşmini dildar), 3 - Udt Meh
met - Hicazkar şarkı: (Seni candan seve

rim), 4 - OMlan Nihat - HicazkAr şar
kı: (Ellere uzaktan bak bana yakın gel), 
5 - Reşat Erer: Keman taksimi. 8 -

Reşat Erer - Suzinak :ıarla: (Görünce 
gerdanında çifte hali), 7 - Suzinfık: saz 
semaisi. 8 - Hüzzam türkü: (Alı verin 

bağlamamı), 9 - Bursa halk türküsü. 

14.30 Müzik (Riyaseticürnhur Bandosu
$e:f: İhsan Künçer), 1 - Franz Von 

Blon - Marş, 2 - Richardz - İspanyol 
rapsodisi, 3 - G. Pares - Rlşild Uvertü
rü, 4 - P. Vellones - Prelüd, ve Hint 
dansı. 15.15 - 15.30 Müzik (Dans müziğl
Pl.). 

18.00 Program, 18.05 Memleket sı>.at a
yarı, Ajans ve Meteoroloji haberleri, 
18.25 Müzik (Radyo caz orkestrası), 19.00 

Türk Müziği, Çalanlar: Vecihe, Reşat E
rer, Cevdet Kozan, Ruşen Kam. t - O

kuyan: Muzaffer İlkar. ı - Ari! Bey -
Hicaz şarkı: (Saydeyledi bu gönlüm\. 2 -
Arif Bey - Hicıı,: şarkı: (Ne bahtımdır ne 
yilri bi aman), :-1 - Rıza Bey - Hicıız şar
kı: (Gamzeden hançer takınmış), 4 -

Refik Fersan - Hicaz şarkı: (Mahmur u
fuklarda batan gün gibi), 5 - Arif Bey
Hicaz şarkı: (Aman dağlar canım dağlar 

ölgün). II - Okuyan: Radife Erten. 1 -
Sel. Pınar - Eviç şarkı: (Göz yaşlannız 
kalbime toplanmış), 2 - İshak Varan -

Eviç şarkı: (Son ayrılığın matemi), 3 -
Nikogos - Ferahnak şarkı: 'Bir tıf1ı yos
ma eda pek), 4 - Halk türküsü: (Esmer 

bugün ağlamış). III - Okuyan: Mefha
ret Sağnak. 1 - Udl Ahmet - Hicaz şar
kı: (Recayı vas1 için ol gülizare), 2 -

Udt Ahmet - Hicaz türkü: (Yürü dilber 
yürü ömrünün van), 3 - Udt Ahmet -

Hicaz türkü: (EH\ gözlerine kurban ol
duğum), 4 - Udi Ahmet - Hicaz türkü; 
(Sarı kurdele). 

20.00 Konuşma, 20.15 Türk mOrl~i: 

Karışık program. Çalanlar: Hakkı Der-

man, Şerit İc\f, Hasan Gür, Hamdi To

f!tiçıı~asO~KeJtfler:. ~fil!tü·ı,.e~ı\ıoo fi~ilr+f, 
ı - Tschalkowsky: Rus dansı, 2 - WaI
ter Noack: Romantik Uvertür, 3 - Paul 
Lincke: Küçük kalp (Entermezzo), 4 -
Joh. Strauss: Şarap, kadın ve şarkı 

(Vals), 5 - Jarneflt: Ninni, 6 - Zieh· 
rer: Eşlaya operetinden potpuri. 

22.00 Memleket saat ayarı, Ajans ha
berleri, Ziraat haberleri, 22.15 Konuşma 
(Ecnebi dillerde), 22.45 Müzik (Caz
band - Pi.), 23.25 - 23.30 Yarınki pro
gram ve kapanış. 

Açık Teşekkür 
Sevgili validemiz Ayşe Fli.kriyar 

Ertonun cenazesine iştirak suretiy
le bu derin acımıza gösterdikleri ya.. 
kın alakadan dolayı İstanbul güm.. 
rük muhafaza başmüdürü Bay Ha
san Kurder, Bay Haydar ve bera. 
berlerindeki zevat ile bu hazin me
rasimde bulunmak lutfünü gösteren 
akraba ve dostlarımıza, taşrada bu
lunan biraderimi21in namına da ale. 
nen şükranlanmızı sunarız. 

Damadı Km 
Şemsi Eriçok Azize Eriçok 

- . ,. • ...-n••...,. .... mıwo-·,,_......... ... w' radı. Bir kaç gün kalınası icap ettiğini anlayınca ka
rarını verdi. 

Bir evladın, bir bebeğin ne demek olciuğunu bi:. 
miyenlere yazık! Onu bana sorsunlar. Bundan on d•J
kuz yıl önce benim de bir bebeğim vardı. 

Bunu o kadar hüzün~ü ve içli .>öyliyerek ağla. 
mıya başladı ki, kompartıman arkadaşları hürmetle 
sustular ve bir söz söylemeden su içkdıler. 

ikinci Fasll • 
ı· t 1 ) ~ ı· )~ 1 ) ~ K 

- Onları sonrada düşünürüm. Şimdi Kasrı , 
Ferhadm yahut Aşiyanı Hicranın yerini bulayım 
Görelim Tanrı neyler - Neylerse güzel eyler. 

Şimdiki Atatürk bulvarının açıldığı yerin karşı· 
sında bi::.- dönumü elli kuruşa - ki bugün bir metresj 
yüz liradır. tarlaları gösterdiler. Alması için yalvar· 
dılar. Beğenmedi. O kasrını bir yalçın kaya üstüne 
kurmak niyetindeydi. Havuzun sularını o kayalarııı 
aralarından geçirecekti. Kasn • Şirin'deki Şellalei : 

Kasrı - Ferhad He Zümrütmisa1 
Doktor Ferhadın ilci büyük ideali v:ırdı: Kema

listlerh .. mu~affer olmaları ve Ankarada bir Kasrı • 
Ferhat yaptırabilmesi. 

Birincisinin olacağına inanıyordu. Kenrlisi de 
Istanbuldaki gizli teşekküllerde mühim vazifeler al
ınıştı. iki defo gidip geldiği Ankarayı da içyüzünden 
görup tanımıştı. Böyle bir çalışmadan sonra bu mil. 
let elbette maksadına, hedefine varacaktı. Böyle yıl
maz bir mill! mücadelenin önüne kim durabılccek? 

Işte o büyük gün, ikinci ideali ... 
Bu r,asıl tahakkuk edecek? Bunu kestiremıyor

du. Planı basitti, fakat hayale, kalbe derın zevk ve
rici, bir tesir ı vardı. Ankara bağlarının yalçın ka
yalı bir tepeciğinde iki oda bir sofa. Doktorun Kas
rı • Ferhad. da böyle olsun! Tahranın şimdi hicran 
dolu bir ma.<.i olmuş Kasrı - Şirin'ini yapmak kımin 
harc:ı ki, omıc. haddine düşsün? 

lki oda 5 x 5. Bir sofa 6 x 10. Sofanın bahçeye 
ba!cacak cephesi yerden tavana kadar, mağaza vlt
rinleriniı: C'amları gibi büyük kristal camlarla kaplı. 
Sofan•n büyüklüğünce yapılacak marmer havuzu 
tam görsün için. Odalarla sofa eski Kasrı - Şirin'in 
&.arzında döşenecek. 
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.YAZAN: AKA GÜNDÜZ 
Eğer bir gün ... Hayatını ve dima,ğmı yıllardan. 

beri burgulayan bu cümle yine yarım mı kaiacak? 
Bir giıl' Şirinle Bebeği buldum diyemiyecek mi'? O 
z'l.m:ı.n e:vceğinin adı Kasrı - Ferhat olacak. Ya bu
larrıeızsa': Tüylerini ürperten bu şüphe ne kadar za. 
limC:.i. Bulamazsa adını Aşiyanı Hicran koyacak ve 
bütün elemlerine, hicranlarına yuva yapacak. 

Bir gün gizli bir emir aldı. Bat!.lmda görülecek 
mühim bir. w,zife verdiler. 

Istanbul hükumetinden pasaport alması daha . 
uygundu. Hiçbir politika ile ilgisi olmıyan kendi ha
linde: bir coktordan kimse şüphelenemiyecekti. Ne. 
ye yarar ki, Istanbul hükumeti uçan ku?tan, V1Z~a
yan sinekten bile ürküyordu. Pasaport vermek iste
mediler. Kuvvetli kefil nereden bulsun'? Aklına ge. 
liverdi: 

- Eski Hariciye Nazırı Tevfik Paşa, beni pek 

iyi tanır. 
Ihtiy~.r vezir Ferhatlı zerrece hatırlıyamad1, bu-

nunla teraber bir doktora inanmak lazım geldiğini 
düşünmüş olacak ki: 

- Evet, diye cevap verdi. Çok iyi bir zattır. 

1 

./ 

No. 17 
Son bir Iu,yal ve ümide kapılarak belki izlerin! 

bulurum diye Ankaradan izin istedi: 
- Batumda vazifemi bitirdikten sonra malu. 

munuz oüm aile sebepleri dolayısile Tahrana kadar 
gıdebili,. miyim? 

- Bir ay geçmemek üzere gidebilirsin, dediler. 
O kadar sevindi ki, hemen gitmi~, Kasrı - Şi

rinden girmış çoluğu ile çocuğunu karşısında bul
muş sandı. Iran büyük elçiliği hiç zorluk gösterme
den, hatla bir çok dostluklar göstererek pasaportu 
vize etti. Fakat bunlar yetmiyeceği anlaşıldı. Istan. 
bulu işgal edenlerin türlü dairelerinden le ayrı ayrı 
vize lfızımmrş. Bunlar yalnız Batum için vize verdi
ler, Tahran yasak! Kumanda ellerinde ve kuvvetle
rinde, kim ııe diyebilir? İnsanı Istanbul sokakların
da bile canları dilediği tarzda dolaştırıyorlar. Acaba 
Sovyetler bırakmaz mı? Bırakacakları yüzde yüz. 
Fakat orada da kontrol ve gizli göz kulak var. Haber 
verirlerse bir daha Istanbula sokmazlar. Halbuki be
hemehal dönmesi lazım. Büyük bir yeise kapıldı. Ha. 
yatın bin bir acısına alışan Ferhat buna da katlandı. 
Baturndan ciönerken Inebolu yolu ıle Ankaraya uğ-

Renginuı otesınde böyle kaskatlar yok muydu? 

Hacıkadm deresinde böyle bir yer buldu. Yalçnı 
bir dere, yeı yer meşelikler ve bir kaç tutam çam 
Su çıkarmak ta kolay. Sırtını yamaçlara, yüzünü EL 
ms.dağına verecek. Bebeğe rübab çaldırırken Şirin'iı 
a'rtık ak dü~müş saçlarını okşayacak. Hayal! Olüm. 
den sonra bile olamıyacak şey! 

Bununla beraber yine on bir liraya üç dönümlü} 
boş bir yer almaktan kurtulamadı. 

· Artık boş yerde kuracağı kasrı şimdiden döşe. 
miye başladı. Kapalı çarşıya gidiyor. Antikacıları do· 
laşıyor, eski kumaşçılara uğruyordu. Bu arada. eı 

çok gittiği yer Sandal Bedesteni idi. Umumi Harbi?. 
sonlarına doğru gittikçe artan sefalet ve yoksullu.lı 
Müfarekede son haddini bulmuştu. Aileler en mu· 
kaddes aile yadigarlarından en kıymetli ve en kıy. 
haraç mezat ı:atıyorlar. Bedesten kontrolsuz. Bedes. 
metsiz eşyalarına kadar Sandal Bedestenine getirip 
teni tefeciler, tavcılar, ne idüğü belirsizler doldt:.r
muş. Esas memurlara göz açtırmıyorlar. Orası soluk 

l Devamı var) 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 

" • 
• 

1 Sene 
11 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
ııoo 

Kr. .. 
• 
" 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle 30, 111, 9, 
S,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kurtı.§otur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesi lazımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Bir Asilzadeye 
iki Çift Söz 
M. Zekeriya Sert elin dünkü Baş

makalesinde, Nazi rejiminin 
en salahiyettar politik nazariyecisi 
Kari Hausshofer'ın şu sözleri de 
vudı: 

"- Almanyanın ilk hedefi, A vnıpaya 
hAkim olmaktır. O kıta üzerinde hakimi
yeti temin ettikten sonra, diğer kıtalar ü
zerinde "bilvasıta,, saltanat kuracaktır. 

Nazilerin bilvasıta saltanattan maksatları, 
Avrupa kıtasmdaki ve Avrupa kıtası ha
ricindeki Alman olmıyan milletleri, iktı
sadl nüfuz altına almaktır. Bu milletl.?rin 
siyası hilrriyet ve istiklallerine dokunmı
:yacak, fakat onları iktısade.n Alrnanyaya 
bağlı:yacaktır. 

Zira, bu mffietleri, eski imparatorluk
ların yaptıkları gibi, askeri istilAlarla esir 
etmek mümkün ve doğru değildir. 

Onun için, "nazlzm,, , "bilvasıta idare,, 
prensibini kabul etmiştir. Bilvasıta idare
den anladığı da, her memlekette, idare ba
şına, kendisinden emir alan ve kendi na
mına hükılmet yapan "mahall1,. nazistleri 
getirtmek, ve nüfuzunu onlar vasıtasiyle 
idare, ve idame etmektir. Nazizmin. bütün 
dünyada, ve her memlekette "nazizrn,. 
teşkilatı kurmıya teşebbüs etmesinin se
bebi de budur!" 

Biz, yine dünkü "TAN,, gazetesin-
de, Her Karl Haushofer'in bu sözle
rinden sonra, şu havadisi de oku
duk: 

.. _ Almanya ne Şark memleketleri a
rasında iktısc;.dt.. İçtimai... Ve killtürel.., 
Münasebetleri genişletmek üzere Berlinde 
kurulan Oryent Frayn cemiyetinin Tür
kiye mümessilliğine tayin edilen Von 
Dersner isimli bir asilzade lle karısı ve 
kA.tibi, dün ltflbeh, Ahnanyııdan ~hrimize 
gelmişlerdir Von Dersner, kendisiyle gö
rüşen gazetecilere şu sözleri söylemiştir: 
"- Almanya, Şark memleketleriyle .... 

Bilhassa Türkiye ile... İçtimat, !ktısadi, 
ve kültürel münasebetlerini arttırrnıya çok 
ehemmiyet veriyor. Ben de, bu gayeye u
laşmıya çalışacağım!,, 

Maruf Alman nazariyecisinin söz
lerinden sonra, bu havadisi de oku
yan bir vatandaşın, neler hissedece· 
ğini, neler düşüneceğini, ve neler 
söylemek istiyeceğini kestirebilmek 
hiç te güç değildir. 

Biz, evvelce de, muhtelif vesilelerle 
tekrar, ve teyit ettiğimiz gibi, yeniden 
bnparatorluk kurmak hülyasından çok u
zak bir milletiz. Bunun içindir ki, hiçbir 
milletin bir lokma ekmeğinde ve bir ka
n:ı toprağında gözümüz yoktur. Ve yine 
bunun içindir ki, her milletle bizim ara
mızda en samimt bir dostluğun teessüsü 
mümkündilr: Fakat sadece, bize el uza
tanların da bizim kadar açık, iyi ve te
mlz niyet beslemeleri şartiyle .... 

Halbuki Almanya bütün cihanı Alman
yanm iktı~ad1 müstemlekesi haline sok
mak iddiasını yıllardanberi ilan edip 
durmaktadır. 
Almanyanın, bu niyetinden rücu ettiği 

Qmidini duyurabilecek hiçbir emare mev
cut değildir. BilAkis, Almanya, seneler
denberi, iltm etmiş bulunduğu bu gaye
ye doğru, adım adım, ve ısrarla, cüretle 
yürüyüp durmaktadır. Bunun içindir ki: 
bizim için, onun harekAtında hüsnüniyet 
aramak, hele bulmak, çok güçtür. Ve bi
zim bunu bulabilmemiz, hıidiselerin mü
temadi tekziplerine uğrayan yalanlarla 
değil, ancak :fiili delillerle mi.imkün kılı
nabilir. 

Şimdi, İstanbula gelen Bay Dersner'in 
maksadiyle, Alman nazariyecisinin söz
leri arasında sarih bir mi.inasebet sezişi
miz de, bütün bu hakikatleri bir an bile 
gözden kaçırmayışımızdandır. Bu haki
katleri, milli bir hassasiyetle daima gö
zönünde bulunduran her vatandaş gibi, 
biz de, Von Dersner'e hitap etmek lüzu
munu duyuyoruz: 

"Zevceniz, ve katibinizle. safa gel. 
diniz Von Dersner ... Admızrn başın· 
daki sıfattan, asilzade olduğunuzu 

anlıyoruz. Vakıa, çok şükür, halis 
Demokrat Türkiyede, kişizadeliğin, 
Alman parasiyle iki marklık kıyme
ti yoktur. Ve bizde. insanların asa. 
Jeti, siilale listesiyle, veya labora
tuvar muayenesiyle ispat olunmu
yor. Fakat buna rağmen, biz: "Bize 
dokunmıyan asilzade bin yıl yaşa. 

sm!,, diyen bir milletiz. Bu itibarla, 
aramızda dilediği~iz kadar barınabi
lirsiniz. 

"Vakıa, 

ri kadar 
otellerimiz, Berlin otelle
konforlu değildir. Fakat 

(Devamı 7 ncide) 

Muharrir, b'ugünku yazısrnCla fikri • 1 

mesamın tanzimi 1939 Harbinde: 

meselesini te.tkik ediyor, bu tekniğin şekillerini anlatıyor: 
Radyo Harbinin 
Feci Bir 
Muvaffakıyeti 

o o o 

FiKRi MESAiNiN 
RASYONEL SEKILDE 
U mumiyetle insanlar İf· 

]erini, ya anpirik bir 
surette, yani gördükleri ve a
lıttıkları tarzda; yahut ilim ve 
mantık esaslarına uygun ola
rak yaparlar. 

Birinci yol israf, metodsuzluk, az 
verim yoludur. 

İkinci tarz da yani rasyo~el bir 
surette hareket edıldıği takdirde, 
ham maddeden, paradan, zaman
dan, emekten tasarruf edilir; kemi
yet ve keyfiyet bakımlarından a
zami verim alınır. 

Rasyonel bir tarzda hareket et
mek, muvaffakıyetin birinci şartı
dır. 

Rasyonalizasyon, büyük sanayie 
hakimdir. Fakat, ne yazık ki, smai 
faaliyet sahasında hakim olan me_ 
tod ve tasarruf esaslarına karşı, 
fikri faaliyet sahasında görenek 
metodsuzluk ve israf hakim olmak
tadır. Gençlere, sonradan unutul

mıya mahkum bir çok şeyler öğre
ten mektep, onlara rasyonel bir su
rette fikri faaliyette bulunmak 
metodunu öğretmiyor, intizam ve 

tasnif itiyatları kazandırmıyor. Bir 
genç, mektepte kazanmış olduğu 

bilgilerin, hayat ve meslek tecrü

belerinin, mütalealarının bir bi
lançosunu yapmak istediği zaman 

esefle görür ki, bütün mesai ve 
cehd ile dolu olan bir maziden zih
ninde ancak bazı umumi ve müp
hem intıbalar kalmıştır. 

B ir çok kitaplar, mecmualar, 
gazeteler okuyoruz; bir çok 

müşahedelerimiz, tecrübelerimiz o
luyor. Fakat bütün bunlar icin sar
fettijimiz para, zaman ve emekle 
mütenasip bir verim alamıyoruz. 

Yani, manasız ve kıymetsiz bir çok 
kitaplara, bir çok paralar veriyo
ruz. Bunları okumak için pek çok 
zaman sarfediyoruz; gözlerimiz, 
zihnimiz yoruluyor; fakat bütün 
bu okuduğumuz "kitaplar bilgimL 
zi çoğaltmıyor. kültür seviyemizl 
yükseltmiyor, şahsiyetimizi zeD. 

ginleştirmiyor. Diğer cihetten, te
sadüfen elimize geçen kıymetli ki
tapları lazım olduğu tarzda oku
yamadığımız için, bunlardan da is
tifademiz çok az oluyor. Gazete ve 
mecmualarımızda okuduğumuz is
tifadeli makaleleri, resimleri, gra
fikleri, istatistikleri zamanında 

kayıt ve işaret etmediğimiz, tertipli 
ve tasnifli bir şekilde saklamadı
ğımız için, lazım olduğu zamanda 
bunlardan istifade edemiyoruz. Bir 
makale yazmak, bir ders veya kon
ferans hazırlamak istediğimiz za
man işimizi kolaylaştıracak ve mü
kemmelleştirecek olan bütün bu 
kıymetli vesikalar, elimizin altın.. 
da bulunmuyor. 

Fikri mesainin rasyon<!l bir tarz
da tanzimi, bütün fikri mesai ile 
meşgul olanların, ve herkesten ev
vel, liselerde üniversite tahsiline 
hazırlanan gençlerin kazanmıya 

mecbur oldukları bir tekniktır. 

Bütün lise muallimleri, tahsisen 
edebiyat, ve felsefe muallimleri 
gençlere bu tekniği kazandırmayı, 
en esaslı bir vazüe olarak telakki 
etmelidirler. 

Biz burada daha geniş bir oku
yucu kütlesine hitap ettiğimiz i. 
çin, teferruata girmeksizin, daha 
ziyade umumi mahiyette bazı tav. 
siyelerde bulunacakız: 

Bu tekniğin üzerinde durulacak 
muhtelif kısımlan. meseleleri var

dır: 

Kitap nedir? Niçin okuyoruz? 
Kaç nevi kitap vardır? Okuyaca
ğımız kitapları nasıl seçmeliyiz? 
Kitabı nasıl okumalıyız? Mecmua 
ve gazetelerden nasıl istifade et
meliyiz? Not tekniği .. Alınan not. 
larm ve toplanan vesikaların tas
nifi tekniği .. 

Biribirini takip edecek olan, üç, 

TANZiMi 
Yazan: Saaretf in Celô.l Antel J 

dört makalede, bu kısımları ayrı 
ayrı tetkik edeceğiz. 

Evvela, kitap nedir't Niçin O· 

kuyoruz? Sualinin cevabını 
kısaca verelim: 

"Beşeriyetin kağıttan hafızası,, 

olan kitap, mütefekkir beşeriyetin 
bütün tefekkür mahsullerinin ter_ 
tipli ve tasnifli bir surette teksif 
edildiği bir hazinedir. 

Beşeriyetin fikri kazançlarını 

dehaların mahsullerini muhafaza 
ve yeni nesillere nakleden kitap, 
ilim için en kıymetli ve zaruri bir 
terakki aletidir. Bunun içindir ki: 
(Hakiki ilim kitabidir = Tannery: 
La vraie science est livresque) de_ 
miştir. 

Filhakika, kitap olmasaydı te. 
rakki olamazdı, medeniyet ola
mazdı, beşeriyet bugünkü kül~ür 
seviyesine yükselemezdi. 

Niçin okuyoruz? 

Mesleki bilgilerim.izi ve iktidarı
mızı çoğaltmak, umumi kültürü
müzü genişletmek ve tamamlamak, 
içtimai müsmiriyetimizi ziyadeleŞ
tirmek, ahlaki seviyemizi ve b~~dii 
zevkimizi yükseltmek, yorulan di
mağımızı dinlendirmek ve eğlen
Jnek için okuyoruz. 

Bu bakımdan okuyacağımız ki. 
tapları bir kaç kısma ayırabiliriz: 

1 - MESLEKİ TEŞEKKÜL Kİ· 
TAPLARI: Mektep insana ancak 
anahtar mahiyetindeki bilgileri ka. 
zandırır. İnsanın kendi mesleğinde 

ilerlemesi, derinleşmesi ve olgun
laşması için, mesleğine ait neşri.. 
yatı muntazaman takip etmesi la. 
zımdır. 

Bir muallim için, mesela John 
Dewey'in (Terbiye ve Demokra. 
si), Binet'nin (Çocuklar Hakkında 
Asri Fikirler) ismindeki eserleri, 
en esaslı mesleki teşekkül kitapla
rının başında gelir. 

2 - U:MUMİ KÜLT'ÜR KİTAP. 
LARI: 

Meslek ve ihtisas, insanın mü. 
şahade ve tefekkür ufkunu daral· 
tır, hislerini körleştirebilir; hadi· 
seleri bir zaviyeden görmiye alış
tırır. 

İnsanın ihtisasıleşmesine rağ. 
men insan kalabilmesi için, insan
lıkla alakadar olan bütün mesele
lere ve kıymetlere karşı zihnini · 
ve kalbini daima açık tutması la
znndır. 

İnsanın, kendi mP.slcğinin hari
cinde, edebi, ilmi, teknik mahiyet
te okuyacağı kitaphrlıt bunu te
min etmek mümkündür. 

Wells'in (Cihan Tarihinin Ana 
Hatları), Claude Bernard'ın (Tec. 
rübi Tıbba Methal), Romain Ro1-
land'ın (Bethofenin Hayatı) gibi 
eserlerle Homer, Şekspir, Gote, 

Füzuli ... gibi büyük edip ve şair

lerin ölmez eserlerini de, bu umu
mi kültür kitaplan arasında sayı
yoruz. 

3 - HİSSi VE AHLAKI TE • 
ŞEKKÜL KİTAPLARI: 

İlim, teknik, zeka, insana ikti
dar kazandırır. Fakat insanların 

iktidarlarını, değerli içtimai ga. 
yelerin hizmetine koyma lan la
zımdır. 

Bazı kitaplar vardır ki. mesle
ki ve umumi bilgimizi çoğaltmak
tan ziyade bizi asil hisler ve heye. 
canlarla beslerler, çalışmak, değer. 
li içtimai kıymetler yaratmak hu
susunda bize ilham ve hız vermek 
suretile bizim içtimai müsmiriyeti. 
mizi ziyadeleştirirler. 

Hayatın zorlukları karşısında 
bize iman, ümit, ~esaret, kuvvet 
verirler. 

Bizim için en büyük feliı.ketler. 
den biri, ruhumuzun etrafında ya
vaş yavaş - sonradan yıkmağa 

muvaffak olamıyacağııruz • adi hiS-

ı-
~OKMAN HEKiMiN OGOTLERİ 

Gençlere Lüzumlu Kalori 
Gençlikte yemek muvazenesinin 

ehemmiyeti, bir de gençliğin gıda 
eksikliğine karşı verdiği fazla has· 
sashktan ileri gelir. Gençler vita
min ve maden eksikliğine karı;ı 
olgun yaştakilerden daha hassao; 
olduktan başka yalnız kalori veren 
gıdaların eksikliğinden de çabuk 
müteessir olurlar. Bundan dolayı 
gençlerin bütün kalori ihtiyaçları 
temin edilecek surette yapılan he
saplardan yine biraz fazla gıda al. 
maları lazım gelir. Buna da "em
niyet kalorisi,, derler. 

Bundan önceki yazıda gösterdi
ğim türlü türlü ihtiyaçlar için ol
gun yaşta bir adama günde kilo 
başına 37, on altı yaşmdaki gence 
47 ve on iki yaşındaki çocuğa 6.0 
kaloriyi lüzumlu görürler. Emnı
yet kalorisini de hesaba katar ve 
kesirli sayıları hatırda tutmakta 
güçlük çekerseniz, yuvarlak he
sapla, olgun adama günde kilo ba
şına 40, on altı yaşındakine 55, on 
iki yaşındakine de 70 kalori lüzum
lu olduğunu kabul edebilirsiniz ... 
Spor yapanlar için ihtiyaç tabii 
daha fazladır. 

Fakat gençlerde ve çocuklarda 
yeni bir ihtiyaç daha kendini gös
terir: Albümin ihtiyacı ... Yuknrda 
söylediğim sayılarda kaloriyi yoğ.: 
la ve şekerle temin etmek kafi de
ğildir. Vücut hergün yenilendiği 
için hergiin yeniden albümin ka. 
lorisine ihtiyacı olur. Hergün ne 
kadar albümine ihtiyaç olduğunu 
da idrarla hert?iin çıkan azot mik. 
tan gösterir .. En yeni yapılan tef. 
kiklerin neticelerine göre gençlik
te ve çocuklukta vücudün çıkardı-

ğr azot vücut ağırlığının her kilo
suna nisbetle olgun yaşta.kinin en 
az iki ınislidir. 

Demek ki gençlikte vücut hem 
büyür. hem de olgun yaştakinin 

iki misli hızla yenilenir. Bundan 
dolayı gendikte albümin ihtiyacı 
iki defa fazla olur. 

Bir taraftan da, hatırlarsmız ki, 
vi.icudün yapı taşlan demek olan 
aminli asitlerin farklı olmaların
dan dolayı. vücudiin yenilenmesi 
ve büyümesi için lüzumlu olan al. 
bümini nebati veya hayvani gıda. 
lardan almak müsavi değildir. 
Nebatlardan gelen gıdalarla aldı. 

hmız aminli asitler insan vücudii
nün muhafazasını ve büyümesini 
temin edemezler. Bu ihtiyacı te
min edecek gıdalar süt. yumurta 
ve en iyisi ettir. Kuru fasulyenin, 
mercimeğin vereceği albümin etin 
vereceği aminli asitlerin yerini 
tutamaz. 

Onun için çocuklara ve gençle. 
:re günde dört defa yemek fazla 
değildir. Sabah kahvaltısında hol
ca süt, ekmek, tere)·ağ, yemiş. Öğ. 
le ve akşam yemeklerinde -her
ikisinde de- et. sebze. pilav yahut 
makarna ve tatlı. Mektepten dö
nüşünde ikindi kahvaltısında yu
murta, ekmek re<;el ve gene yemiş. 
Bir de yoğurt yedirirseniz hem sii. 
tün albümininden. hem de yoğurt 
mayasının vereceği tiirlü tiirlü vi. 
tamin1erden istifade eder. 

Zaten çocuklarını iyi beslemeyi 
bilen anneler, çocukları ne kadar 
çok iştahlı olurlarsa o kadar çok 
sevinirler. 

lerden mürekkep bir mahbes du
varının örülmesidir. 

Buna, (Kölelikten Kurtuluş), 

(Mefkureci Muallim), (Beyaz Zan
baklar Memleketinde), (Pastörün 
Hayatı), (Atatürkün Hayatı) gibi 
eserleri okumakla mani olabiliriz. 

Bu eserler bize, yüsek ve asil 
hisler kazandırır; ümit. heyecan, 
kuvvet, hamle verir. 
4- EGLENCE KİTAPLARI: 
Yukarda nevilerini tesbit etti-

ğimiz kitaplann okunması, büyük 
bir zihni cehit ister. İnsanın, bu 
suretle yorulan zihnini, zaman za. 
man dinlendirmiye, hayatının sı. 

kıntılannı ve dertlerini unutmı
ya, gülmiye de ihtiyacı vardır. 

Bunun içindir ki, bizi eğlendi
ren, güldüren, neşelendiren ki
tapları da okumak faydalıdır. 

İnsanların ve faaliyetlerinin ak
sıyan cihetlerini, zayıf ve gülünç 
taraflarını mübalağalı bir surette 
bize gösteren karikatürlerin -re_ 
sim veya yazı şeklinde- hususi bir 
ehemmiyeti vardır. 

Umumiyetle · (Mutabakatçi -
Conformiste) bir terbiye alan in. 
sanlarda tenkit zihniyetini inkişaf 
ettirmesi dolayısiyle bunların fi
lcir terbiyesindeki rolleri inkar e
dılemez. 

Bu tasnif, hiç şüphesiz, bütün 
tasnifler gibi, sun'i ve itibaridir. 
Başka bakımlardan, diğer tasnif_ 
ler yapmak, daima mümkündür. 

Bu tasnifin itibariliğine misal 
olarak şunu gösterebeliriz: Umnmi 
kültür kitaplan arasında gösterdi. 
ğimiz Wells'in yahut Claude Bcr. 
nard'ın eserleri, tarihle ve fizy0lo. 
ji ile meşgul olanlar için (Mesleki 
Teşekkül) kitapları arasına girer. 
Fakat bir edebiyatçı için (Umumi 
Kültür) kitaplarındandır. 

K itabın mahiyeti ve nevileri 
hakkında izahat verdikten 

sonra (Kitap okuma tekniği) ni tct. 
kik edebiliriz. K1tap, şüphesiz, baş
lıca kültür vasıtasıdır. Fakat bin
lerce kitap okuduğu halde kültür
süz kalan insanlar vardır. Çünkü 
onlar, değerli eserleri, lazım oldu
ğu şekilde okumamışlardır. 

Kitapları istifadeli bir tarzda 
okumanın da bir tekniği vardır. 

Mütaleanın, insanın şahsiyetini. 
boğacağı yerde zenginleştirmesi ı. 
çin, okuyanın fikri vaziyeti ne oL 
malıdır? Hangi eserleri, nasıl o
kumalıdır? Üstat eserlerle, kıymet 
ve ehemmiyeti ikinci derecede o
lan eserlere, hulasalara vülgnri
zasyon mahiyetindeki eserleri, mü_ 
taleamızda ne kadar yer ayırmalı
dır? Güç bir esere nasıl başlama
lıdır? Evvela bizim seviyemizi a. 
şar gibi görünen bir eserden nasıl 
istifade etmelidir? 

Bütün bunlar. fikri teşekkül a. 
mili olarak tasavvur edilen okuma 
meselesinin esaslı cepheleridir. 

ikinci Büyük Harbin en belli 
hususiyetlerinden biri, rad

yo harbinin aldığı mahiyet ve ehem
miyettir. Radyo, ilk defa olarak oarp 
vasıtası oluyor ve harp vasıtası ola
rak faaliyete geçiyor. Onun bu harp
te oynadığı rolü tebarüz ettiren canlı 
fakat feci bir misal son Polonya har~ 
bi sırasında göze çarpmıştır. 

Hadise şu şekilde cereyan etti: 
Geçen EylUI içinde bir gece e~ra. 

rengiz bir radyo istasyonu Polonya 
dahilinde faaliyete geçmiş ve Po
lonyalıları sonuna kadar AJmanyeya 
mukavemete teşvik etmişti. 

Görünüşe göre radyoyu İngilizler 
idare ediyorlardı. Spiker Leh dili ile 
konuşarak 300 tayyareden müteşek· 
kil bir İngiliz filosunun, Alman iler
lemesini durdurmak için harekete 
geçtiğini bildiriyor. Ve İngiliz deniz 
kuvvetlerinin de Baltık denizine gi. 
rerek Alman sahilindeki şehirleri .. 
bombardıman ettiğini ilave ediyor
du. 

Bu haberler Lehliled bir hayli 
canlandırmış, ve bunlara artık müt
tefiklerine de güvenebilecekleri his
sini vermişti. 

Bir kaç gün sonra Lehliler yeni 
bir takım haberler daha aldılaT. Bu 
esrarengiz İngiliz istasyonu. Fran. 
sızların Zigfrid hattını tam bir mu. 
vaffakıyetle yardıklarını 'ilan et
mekte idi. 

Lehliler bu haberi de sevinerek al
mışlar, son bir gayretle müdafaaları
nı tanzim ederek kadınları ve ço
cuklaTr da ateş hattına koymuışlardı. 

Hadiseyi katliamlarla geçen giin
lcr ve dehşet verici geceler takip et. 
ti ve Lehliler yeni habeTler bekle. 
dikleri halde hiç bir haber alamaz 
olmuşlardı. Esrarengiz istasyon fa. 
aliyetini biTdenbire durdurmuştu. 
Diğer taraftan Na7.istlerin Lehis

tan üzerindeki tazyiki gevsemiyor, 
bilakis günacn güne artıyordu. Le
histan ufuklarında bir tek İngiliz 
tayyaresi göriinmemi~ti. Zigfrid hat. 
tı hala yerJi yerinde idi ve müttefik. 
lerin bir tek zırhlısı da Baltık deni. 
zine yaklaşmamıştı. 

Aksülamel müthişti. Lehliler fıaş. 

tan başa yeis içindeydiler. Kalble. 
rinde yanan son ümitler de sönmüş
tü. Tam bu sırada Nazistlerin rad. 
yolan Lehlilerin kulağına yeni bir 
şeyler fısıldamıya başladılar. Artık 

her mukavemet faydasızdı. Polonya 
tek başına kalmış ve bütün dostları 
tarafından bırakılmıştı. 

Varşovanın kahraman miidafileri, 
iğfal edildiklerinin, mahut "İngiliz 

İstasyonunun., yalan haberleT neşre
den bir Alman radyosu olduğunun 
farkında değillerdi. 

Fakat Alman radyosu muvaffak 
olmuştu. Çiinkü Lehistanın biitün 
mukavemeti kırılmış ve Almanya 
muradına ermişti. 

Göbels'in çok i~·i işliyen propagan-
Gelecek makalelerimizde, bu su- da makinesi vazifesini yapmıştı. 

allerin cevaplarını vcrmiye. bu sa-

halara ait bazı ameli tavsiyelerde 
bulunmıya çalışacağız. 

Millet Meclisinin Dünkü 
Müzakeratı 

Ankara, 1 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisi bugün toplanarak, Devlet 
Demiryollan ve Limanları İşletme 
Umum müdürlüğü ile Posta Telgraf 
ve Telefon Umum müdürlüğünün 
1935 yılı hesap katilerine ait kanun 
:ı.ayihalannı müzakere ve kabul ey
lemiştir. 

Pasif Korunma Tecrübeleri 
Kütahya, 1 (A.A.) - Dün burada 

tayyare hücumlarına karşı pasif ko
runma tecrübesi yapılmış, bu tec
rübeye bir çok tayyareler iştirak et. 
miştir. 

Pazar kurma günü olması dolayı
sile civardan gelmiş olan halk ile 
dolu olmasına rağmen tecrübe mu. 
vaffakıyetle neticelenmıştir. 

• Trabzon, 1 (A.A.) - Dün saat 
11,40 da verilen işaretler üzerine 
şehrimizde yarım saat süren pasif 
korunma tecrübesi başlamıştır. Bir 
anda bütün mağazalar kapanmış, 

halk en yakın sığınaklara saklanmış
tır. 

Dahiliye Vekilinin 
Mersindeki Tetkikleri 

Mersin, 1 (A.A.) - Şehrimizde 

bulunmakta olan Dahiliye Vekili Fa
ik Öztrak dün Devlet Demiryollan 
fidanlığını, kız ve erkek orta okul· 
larını, gümrük dairesini, umumi ma
ğazalar tarafından inşa'.l.tı ikmal e
dilen depoları, içme su tesisatını, aS

ri mezarlığı, bazı portakal ve manda
lina bahçelerini, Ziraat Vekaleti nü .. 
mune fidanlığını gezmi~, ve buralar
da incelemelerde bulunmuştur. 

Vekil, dün akşam şerefine beledi.. 
ye tarafından verilen ziyafette, beJe
diye reisi tarafından söyJenen nutka 

cevaben bir hitabede bulunmuş ve 

dahili ve harici siyasetimizi anlat • 
mıstır. 

Manisada 2 Ev Yandı 
Manisa (Tan) - Lutfi Kırdar 

caddesinde, Halit parkı karşısında 
bisikletçi Rifatın kiracı olduğu dük.. 
kandan yangın çıkmış, bu dükkan 
ve yanındaki kuru kahveci Hilmi. 
nlıı mağazası kamilen yanmıştır. 
Zarar, büyükçedir. 

Yanan dükkanlar, Evkaf idaresi. 
ne aittir. Üç sene evvel de yanını§ 
ve yeniden yaptmlmıştı. 



6 TAN 2. 12 • 939 

-1 iNGiL TERE 
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f Arabistanda Finlaıidir.a Teslim Olmuyor 

·:J Harbediyor? Lı Tanıdığım Tipler· 
................................... ~ 

Şiddetli Bir Ultimatomdan Şimaldeki Fin 
Bahsediliyor Limanı da Dün 

Yazan: KANDEMİR No. 7 
(Başı 1 incide) 

Habeş Iılıparatorunu 
Dolandıran Ahmet 

(Başı 1 incide) 
İngı1iz matbuatının mütemadiyen 
sorduğu sual budur, ve İngiliz efkarı 
umumiyesini en çok meşgul eden da. 
va budur. Farzedelim ki, diyorlar, 
harp bitti ve İngiltere galip geldi. 
Teklü edeceğimiz sulh şartları ne o. 
lacak? Avrupada nasıl bir beynelmi
lel nizamın kurulmasını temine ca
lışacağız? Almanyaya yeni bir V~r
say muahedesi teklif ederek intikam 
almağa mı teşebbüs edeceğiz? Bit
lerin yerine başka bir hükı'.'tmet ge
tirterek bugünkü 80 milyonluk Al
manyayı olduğu gibi mi bırakaca.. 
ğız? 

Finlandiya komünist fırkası, Prav
da gazetesinde Finlandiya :nilletine 
hıtaben neşretmiş olduğu açık bir 
mektupta amele ve köylüler tara
fından teşkil edilecek müşterek bir 
cephe ihdasını ve Finlandiyada bir 
halk hükumeti teşkilini istemekte. 
dir. 

bir gilna neşriyatta bulunmamış ol
maları dikkate şayan görülmektedir. 
Dün neşredilmiş olan haberler, Sov. 
yetlerin havadan Finlandiya toprağı. 
na akın yapmış olduk!arına dair bir 
gilna .malumatı ihtiva etmemektedir. 
Salahiyettar bir Alman membaından 
bildirildiğine göre, Almanya, Fin -
landiya • Rusya ihtilafına kendisini 
bigane addetmekte ve kendisine bir 
dostluk misakı ile bağlı bulunduğu 
Rusyanın mütalebatını sempati ile 
takip eylemektedir. 

Zaptedildi 
(Başı 1 incide) 

Bombardıman yüzünden bir has
tahane yanmıştır. 

Kırkenas ve Salmejarvide Rus 
tayyareleri tarafından bombardıman 
edilmiştir. Helsinkinin bombardı. 

manı üzerine bu sabah bazı evler ha. 
la yanmaktadır. 

=-Yok, artık sormağa lüzum 
kalmadı. Devam et! 

- Burada, hepimizi sevindiren 
bir noktaya işaret etmeliyim ki, 
o da, Kabilde bulunan büyük elçi. 
mizin, bu adamı görür görmez ne 
mal olduğunu derhal anlıyabilmiş 
olmasrdır. 

Böylece maskesinin ardındaki 
iğrenç suratı keşfedilen avantü.. 
riye, Afganistanda fazla kalmanın 
hiç de hayırlı bir netice veremiye. 
ceğini sezince pılıyı pırtıyı toplı.. 

yarak Kahireye avdet etmiş ve he. 
men ertesi günü de beni ziyarete 
gelmişti 

- Ne çabuk döndün Afganistan. 
dan ... Yoksa yan yolda seyahatten 
vaz mı geçtin? dedim. 

- Hayır .. Kabilde aksi, meram 
anlamaz, kıh kırk yaran Türk el. 
çisinden yakamı kurtarmak için 
hemen döndüm. 

- Ne yaptı ki sana? 
:........ Daha ne yapsm... Bir kere 

öyle bir şüpheli bakışı vardı ki 
insana... Hele bir ahret suallerL 
dir başladı, pasaportlar, kağıtlar 

sormağa, vesikalar aramağa, yedi 
ceddimin hesabını istemeğe başla.. 
dı benden.: 

- Niçin söylemedin, vermedin, 
anlatmadın? 

Ahmet, bana da hırslandığını 
hissettiren bir tavırla: 

- Bırak Allahı seversen, dedi, 
aradıkları bende bulunsaydı Afga. 
nistanlarda ne işim vardı ki... Gi. 
der kendi memleketimde iş görür. 
düın .. 

- Niçin müracaat edip pasa. 
portlannı, kağıtlarını, vesikaları. 
nı tamamlamıyorsun? 

Büsbütün asabileşti: 

::_ Bırak, bırak ... dedi, bir kere 
k yola düştük, artık sonuna ka. 
dar bu karmakarışık ömrü sürece
ğiz. Başka çare yok. .• 

- Ben böyle düşünmüyorum, 
dedim, genç, faal, sıhhati yerinde 
bir Türksün, senin bu yollarda ha. 
rap olmana gönlüm razı değil. U. 
sulü dafresinde müracaat et, tanı. 
clıklanna, ahbaplarına yaz, tavas. 
sut etsinler ve bir çaresini bul 
memleketine avdet et. Çünkü bu 
yolda hem sen yrpranacak, kirle. 
necek, biteceksin, hem de mensup 
olduğun mil1eti, Türklüğü günün 
birinde 1ekeliyeceksin .. yazık, gü. 
nah değil mi? 

Ahmedin ° andaki, kinin bütün 
levsini belli eden küstah halini o 

' killhanbeyi tavrile isyanını hiç u.. 
nutamam. Elleri pantalonunun 
ceplerinde, omuzu çarpılmış, ağzı 
bumu kırışmış bir vaziyette, ba. 
ğırmıc:tı: 

- Monşer, hayatta tapılacak şey 
sade paradır. Sen çil altından ha
ber ver, .papelleri say, vatanı da, 
milleti de haraç mezıt, toptan sa.. 
tayım sana! .J 

İğrenerek başımı çevirmiş: .. 
- Yazık.. Sen çoktan bitmişsin! 

Diyebildim. 
O görseydin, ne sefil, ne rezil 

bir halde gülüyordu. 
- Bilakis, diyordu, ben yeni 

doğuyorum, asıl bundan sonra ya. 
şıyacağım, asıl bundan sonra zevk 
ve safa süreceğim ... 

- Ne halin varsa gör, yalnız, 
''Türküm,, deme. Başka hiç, biç
bir şey isteyemeyiz senden! 

Kahkahalarla güitiyor ve alay 
eder gibi söylüyordu: 

- Elimdeki tek sermayeyi ne. 
den bırakayım. Ben yalnız onu iş
letecek ve her kapıyı o ı:ınahtarla 
açacağım. (Türküm) demesem kim. 
den hüsnükabul, itibar ve güler. 
yüz görebilirim ki? 

Bir sefalet ve hıyanet timsali o
lan bu adamla o günden sonra bir 
daha karşılaşmak istemedim. ..,ı 

Nil kıyısına gelmi~tik. 
Arkadaşım mahzun ve müked. 

derdi. 
- Fellahın bile Türkü saygı ve 

sevgi ile andığı bu memlekette, 
Türklüğün şerefi ve haysiyeti ile 
oynamıya yeltenenler yazık ki, 
meydanı boş bulabiliyorlar. Bil -
mem ki, ı:ı.e yapmalı? Ah, bu Ah.. 
mede Eflanistanda nefes aldır. 
mıyan Kabil büyük elçimizin elle
rine sarılıp öpmek, öpmek ister. 
dim ... 

- Ahmet Kabilden döndükten 
sonra ne yaptı? 

_ - Yeni bir sergüzeşt arıyor, ya
hut, daha doğrusu, yeni bir fırıl. 
dak peşinde koşuyordu. Nihayet, 
onu da buldu ve Yemene yollandı. 
Ama, sakın oraya kadar gidecek 
pa~ayı nereden · buldu? Diye sor. 
ma yine .. Bırak bu cihetler birer 
muamma halinde kalsın.Benim asıl 
hayret ettiğim, bir türlü akı:· erdi
remediğim nokta o değil. Bak izah 
edeyim, haydi bu adam p.ırayı ne. 
reden buldu ise buldu, kalktı Ye
mene, ta Sanaya kadar gitti. 

(Devamı var) 

Stalin 
Diyor ki: 

• (Başı, 1 incide) 
'.Almanya ve müttefikler 

Berlin, 1 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: 

Diplomatische Correspondanz ga. 
zetesi, dün Fransız parlfımentosunda 
Fransız hükumeti tarafında::ı yapılan 
beyanatla meşgul olmaktadır. Fran
sa ile İngiltere arasındaki tam fikir 
birliği ve tesanüt hiç şüphe yok ki, 
ecnebi memleketlerde mevcut kala
balık ve itimatsız müş:ıhitler karşı. 
sında tebarüz ettirilmiştir. Bu gün 
Fransada dahi, İngiltercdeki l:ıfazan
lık usulü tatbik ediliyor. Londradan 
daima işitildiği üzere, Fransız tefsiri
ne göre, harbin haricinde bulunan 
milletler için, yani garp devletleri 
tarafından başlanılan abloka harbi 
yüzünden halen büyük tehlikeler ve 
ciddi kayıplara maruz mill<~tlerin da
vası için mücadele edili:>-or. 

H ulas~, İngiliz crıtan umumiye. 
si Ingilterenin hakiki harp 

gayelerini öğrenmek istiyor ve hü
kUmeti sıkıştırıyor. Hükiımet parla
mentonun evvelki günkü gizli içti
maında bu hususta iz::ıhat verecek, 
ve İngilterenin harp gayelerini an. 
!atacaktı. Şimdiye kadar bu izahat 
hakkında malumat gelmedi. Fransız 
Başvekili Daladier'nin par!Smento
da harp gayeleri hakkında verdiği 
izahat ise tatmin edici mahiy.ette de
ğildir. Fransız Başvekiline göre, 
Fransanın harp gayesi memleke:ti Al
man tasallutundan kurtarmaktır. 

Fakat nasıl? Bunu t;öylemiyor ve an. 
!aşılıyor ki, Fransa hala kin hislerile 
hareket etmektedir. Harbin hakiki 
ve şamil sebeplerini araştırmıya lü
zum görmemektedir. Fransız mat
buatını meşgul eden yegane mesele 
Almanyaya verilmı::si lazım gelen 
müstakbel şekilden ibarettir. Fraıı. 
sada hala Klemansonun mantığı ha. 
kim görünmektedir. 

Halbuki İngilterede bu ınesele da
ha büyük bir soğukkanlılıkla ve da
ha geniş mikyasta tetkik ve muha. 
keme edilmekte, İngilterenin harp 
gayeleri, dünyanın müst:ıkbel şekli 
etrafında bir çok reni fikirler ileri 
sürülmektedir. Muhafazakarların 

harp gayesi olarak düşündükleri baş
ka, sosyalistlerin yarınki dühya hak
kındaki tasavvur ve planları başka, 
komünistlerin fikirleri başkadır. Bü
tün bu muhtelü cereyanları ifade e. 
den fikir ve projeler serbestçe mü. 
nakaşa edilmekte ve İngilterenin ha
kiki harp gayelerinin etraflı bir şe
kilde tesbitine çalışılmaktadır. 

Bu münakaşaların gerek harp, ge
rek sulh ve gerek yarınki dünyanın 
şekli üzerinde büyük tesirleri ola. 
caktır. Onun için bu münakaşaları, 

ve muhtelif grupların ileri ::.ürdükleri 
fikirleri takip etmekte fayda vardır. 

Bu tetkiki yarınki nüshamıza bı

rakıyoruz. 

Ziraat Bankasından 
İkramiye K-azananlar 

Ankara, 1 (A.A.) - Ziraat Ban. 

Finlandiya komünist fırkası, Fin
landiya ile Rusya arasında müteka
bil bir ademi tecavüz misakı akte
dilmesini de istemekte ve Sovyet 
metodlarından mülhem bir pro_gra. 
mı müdafaa etmekte~lir. 

Sovyet radyosu tarafından yerilen 
bir haberde, Finlan-:llya ordu.:;unda 
isyan çıktığı ve Teriokid~ Otto Us
sinenin riyasetinde bir muvakka: hü 
kumet teşekkül ettiği ve bu hükume. 
tin Sovyetlerle barış yapmak istı:d!
ği, ayni zamanda Helsinkide ihti. 
lal bayrağı çekmek iizer~ bir ordu 
hazırlamakta olduğu ve Sovyet1e
rin de bu ba~ta yardımlarını istedi. 
ği bildirilmektedir. 

Hadisenin Dünyadaki Akisleri 

Bütün dünya matbuatı Rus • Fin 
harbi ile meşgul olmakta ve mütale. 
alar yürütmektedir. Amerika Cüm. 
hurreisi Mister Rooseveıt: bugün be
yanatta bulunarak, hadisenin insan. 
lık hukukuna yeni bir darbe teşkil 
ettiğini söylemiş ve Finlerin şerefli 
ve sulhçu bir millet olduklarını an. 
latmıştır. Mister Roosevelt, iki ta. 
rafa müracaat ederek, siviJ halkm 
bombardrman edilmemelerini iste. 
miştir. 

Ayan Pittman, Rusya • Amerika 
münasebetlerinin yeniden tetkik e. 
dilmesi lazım geldiğini söylemiştir. 
Herald Tribune gazetesi, manevi ba
knndan bütün Amerikan milletinin 
ittifakla Finlandiya tarafını tuttu
ğunu ve bu komünist tecaviizün;.in 
unutulmıyacağını yazmaktadır. 

Londra ve Paris Gazeteleri 

f ngiliz gazeteleri, Sovyet Rusya 
tarafından yapılmış olan taarruzu 
tenkit ederken, hiç şüphesiz halkın 
hissiyatına teı>cüman olmaktadır. 

Rusya, iki yüzlülükle, şiddete müs
tenit emperyalistlikle ilh ... itham e. 
dilmektedir. 

Almanya ile Helsinki arasındaki 

telgraf ve telefon muhaberatı inkıtaa 
uğramıştır. 

Sempati Nümayişleri Yapıldı 
Oslo, 1 (A.A.) - Yüzlerce tabele, 

Finlandiya elçiliği binası önünde bir 
sempati tezahüründe bulunmuşlar. 

dır. Çok müteheyyiç olan elçi teza. 
hüratçılara hararetle teşekkür et -
miştir. Norveçde kain Soervaraugere 
vapurlarla ve yelkenlilerle Finlandi
ya mültecileri gelmektedir. 

~ 
Amsterdam, 1 (A.A.) - Rusya • 

Finlandiya ihtilafının almış olduğu 

yeni şekil, Holandada büyük bir he
yecan ve teessür uyanclırnııştır. Bü
tün gazeteler, şiddetli makaleler neş
rederek Rusyanın hareketini takbih 
ve bi.itün dünyanın sempatisinin bu 
küçük memlekete müteveccih oldu. 
ğunu beyan etmektedirler. 

Alman gazetelerinin Holanda aley
hinde neşriyata başlamış olması &.y
rıca endişeler uyandırıyor. 

* Brüksel, 1 CA.A.) - Efkarı umu-
miye Sovyetlerin yaptıkları taarru. 
za karşı çok derin bir infial duymak
la beraber Sovyet - Finlandiy:ı hadi
sesinden dolayı hiçbir tezahür yap1l. 
mıyacağı zannedilmektedir. 

Stokholm ile Helsinki arasındaki 

telefon görüşmeleri kesilmiştir. Bü. 
tün İsveç gazeteleri Sovyet taarruzu 
hakkında derin nefret ve infial gös
teren başmakaleler ncşretmişl~rdir. 

Hariciye memurları Sovyet taarru
zu karşısındaki Alman kayıtsızlığını. 
Sovyetlerin Polonya işinde yaptıkla. 
rı yardrma karşı minnettarlıkt.\ bu. 
lunmak lüzumu ve Finlandiyanın 

Almanyaya değil, Rusyaya teveccüh 
etmiş olması ile izaha çalışıyorlar. 

Alman zabitleri Rus taarruzunu 
takbih etmekte ve Von Ribbentropun 
Rus dostu siyasetini müdafaa eden 
mahfiller günden güne azalmaktadır. 

Efkarı umumiyede inkişaf eden 
hissiyat bolşevizmin nazi Almanya
sına düşman olduğu ve dUşman ola
rak kalacağı merkezindedir ve Rus
yanın, Almanyadan istihsal edebile
ceğini tamamen elde ettikten sonra, 
Berlin Moskovanın yamlmasmı dur
durmak istediği zaman Almanyaya 
karşı döneceği derpiş edilmektedir. 

Şima1deki Askeri Harekat 
Şimaldelci Petsanio limanı da bu

gün bombardıman edilmiş ve daha 
sonra askeri kuvvetler tarafından 
işgal olunmuştur. Hango limanı da 
bombardıman edilmiş ve buraya bir 
ihraç hareketi yapılması istenmiş ise 
de muvaffakıyetsizlikle neticelen. 
miştir. Petsanio • Liimahamad'den 
alınan haberlerde Sovyet tayyarele
rinin dünkü ecevelanları neticesin. 
de hiç kimsenin telef olmamış oldu. 
ğu beyan edilmektedir. 6 Finlandiya 
tayyaresi Rus tayyarelerile muhare
beye girişmiştir. 

Sovyet kıtalarının Hargoe'ye karşı 
yaptıkları ihraç hareketinin muvaf
fakıyetsizlikle neticelendiği Helsin. 
kiden bildiriliyor. 

Kara harekatına gelince Finlerin 
Karelyada şiddetli bir mukavemet 
gösterdikleri bildiriliyor. Leningrat 
Şimalinde berzahta vukubulan mu
harebelerin de son derece şiddetli oL 
duğu bildirilmekle beraber tafsilat 
verilmemektedir. Yalnız Finler 300 
Rus esiri aldıklarını haber veriyor_ 
lar. 

Şiddetli Çarpışmalar Oluyor 
Stokholmden verilen malumata 

göre, Carelia berzahında Teriyok 
mıntakasında şiddetli bir muharebe 
olmuştur. Ruslar, ağır toplann ve 
hava bombardımanlarının müzahe
reti ile biribiri ardr sır.<ı dalgalar ha
linde ileri atılan hücum kıtaatile 

Finlandiya istihkamlarına taarruz et. 
miş1erdir. Finlandiyalılar, bu taar
ruzlan muvaffakıyetle püskürtmiis. 
lerdir. ~ 

Yine Stokholmden bildirildiğine 
göre, KızılOrdu kıtaları, havııdan 

yapılan bombardımanı mütcak1p 
Hango adasını işgal etmişlerdir. Ma. 
amafih bu haber henüz teyit olun
mamıştır. 

Sovyet kıtaları, Hyrsylae ve Ka
canaesenke'ye doğru yürümüşler ve 
körfezde Kronştad'ın 40 mil açıkla. 
nnda Seiskari adasile Sovyet hudu
dundan 10 mil ilerde Terijoki lima
nını zaptetmişlerdir. Bu liman; de
nizden şiddetli surette bombardı
man edildikten sonra karadan .Kızı. 
lordu tarafından işgal edilmiştir. 

• Sovyet donanması Finlandiyanın 
Cenup sahillerini bombardımana de-
vam etmiştir. Finlandiya hükumeti 
burada bulunan fenerlerin söndü. 

Türk Paktı da harbe iştirak et
miyen milletlerin refahına miite. 

allik olarak, Garp devletlerinin 
mevcut endişelerine tekabül et
mektedir. B. Daladicr'e göre, bu 
pakt "Balkan sulhiinün esası,, 

imiş. Fakat Cihan Harbi esnasmda 
Garp devletlerinin A,·rupa Ce-nu. kasının tasarruf mudileri arasında 
bu Şarkisindeki harp siyasetini ikramiye kurası bugün banka merke. 
fazla zayıf telakki etmemek la. zinde çekilmiştir. 

Bazı gazeteler, Finlandiya kabine. 
sinin istifasrndan sonra dahi Rusya
nın müzakeratta bulunmıya müte. 
mayil olmadığı, belki yeni hükfı. 

mcte çok ağır şartlar dermeyan ede. 
ceğini yazmaktadırlar. Artık ~.fos

kova hükumeti, maskesini atmıştır 

ve muslihane bir hal sureti elde et. 
mek niyetinde olmadığını göster. 
mektedir. Hatta gazeteler, Sovyet 
hükumetinin bütün Finlandiyayı is. 
tila etmek tasavvurunda olduğunu 

yazmakta ve Finlandiya kabinesinin 
yapmış olduğu hareketin yeni miL 
zakerelere rağmen .~meli hiçbir tesiri 
olmıyacağmı ilave etmektedirler. 
Diğer taraftan Rusların şimdiye 

kadar ancak Erkko hükumeti ile ya. 
pılan müzakereler esnasında talep 
edilmiş olan hedeflere taarruz ile 
iktifa etmiş olduklarına ehemmiyet. 
le işaret edilmektedir. 

Taksim Abidesinin 

Yeri Değişiyor 
rülmesini emretmiştir. 

Londra, 1 (A.A.) - Reuterin aske. 
ri muharriri diyor ki: Sovyetlerin a. 
det faikiyeti vardır. Fakat Finlandi
yalıların lehine olarak ta göller ve 
ormanlar kaydedilebilir. Finlandiya 
vatanı, çok zeki ve çok vatanperver 
600 bin kişi tarafından müdafaa edi. 
lecektir. Her halde mütecavizler, as
keri bir tenezzüh yapamıyacaklar. 

dır. 

zımdır. Orada her şeyden evvel, Burdurda Osman Anlan Buğa bin, 
Fransız sevkiilceyş mütehassısJa. Uşakta Latif Sungur beş yüz, İzmir
nnm en mükemmellerinden biri de İsmail 250. İstanb.ılda Zinet, Ay
olan General Veygand'ın Şarka dında Seyide, Kocaelide Yusuf ve 
gönderilmesi her halde boşuna ol- Duran, Ankarada Ali Sezai Yeniay, 
madığı düşünülmektedir. Yine İn. Gaziantepte Kemal Kinoğlu, Adana
gilizlere uyarak Fransızların Bal- da Aynühayat, İstanbulda Hikmet 
kanlarda ve alelUmum Şarkta ta. Eğelier, Çanakkalede Bahaddin Çi. 
kip ettikleri ananevi siyaset, bil. lesiz, Fatsada Muammer Kutlu yü
yiik Alman kom!lu aleyhindeki zer lira kazanmışlardır. 
mücadelede bu milletleri köle gibi 
kullanmaktır. 

Daladier, harbin önüne geçilmesL 
ne imkan olmadığına milletini inan. 
dırmak istiyerek, hu harbin Fransa 
emniyeti ve hürriyeti namma yapıl. 
dığını söylemek cüretini dahi göste. 
riyor. Almanya, Fransa ile sulh icin
de yaşamak arzusunda bu1unduğ;nu 
ve onun emniyet ve hürriyetine dai. 
ma hiirmet göstereceğini müteaddit 
defalar ve beyhude yere ifade etmis 
olduğu halde, bu sebebin ileri sürül: 
mesi büsbütün aciptir. 

Bundan sonra, Daladier'in zikret.. 

tiği sözde Alman istilaları. bütün 

dünyaya tahakküm etmek emelleri, 

ilah. sadece avamfiribane iddialarp 

dan başka bir şey değildir. 

Fransanın nihai hedeflerine gelin. 
ce; Daladier, bu hususta da İngiliz. 
!erden aşağı kalmak istemez görü. 
nüyor. Programı şudur: Almanya 
yola getirildikten sonra, tanzim edi. 

lecek olan emniyete müstenit maddi 
garantiler istenecektir. Bunun ne de. 
mek olduğunu Alman milleti Dala. 
dier kadar iyi bilir. Bu, E'ransanm 
on seneyi mütecaviz bir müddet, bü. 
tün dünyanın yardımı ile silahından 
tecrit edilmiş olan Almanyaya ta. 
hakküm etmesi imkanını veren mua. 
bedenin yeni bir hilshasıdır. Dala. 
dier'nin bu hülyayı hakikat sahası
na çıkarılabilir farzetmesi, bilhassa 
geçmiş asırların tecrübelerini hatır. 
larsa, mümkündür. Yegtlne fark şu. 
dur ki, Fransa bugün Alman milleti. 
nin tefrikaya düşeceğine artılt güve. 
nemez. Bu tefrika mazide Fransanın 
hazan Almanyaya galip gelmesini te. 
min eden yegane ftrsat olmuştur. 
Daladier, sırası gelince; asgari zi. 
yanla ve muhakkak surette muvaf. 
fakıyet ümidi ile taarruza geçeceğini 
söylerken, o iyi zamanları hatırla

mıştır. Daladier, hele bir tecrübe et
sin. 

(Başı 1 incide) 
ve daha muntazam bir şekil alacak
tır. 

Opera ve matbuat binaları 
Fransız gazeteleri de ayni mevzu Ayaspaşa tarafında ve şimdiki 

ile meşguldür. Petit Pari~icn diyor l jandarma dairesinin bulunduğu yc:-r. 
ki: de opera binası inşa edilecektir. Bu 

"Sovyet taarruzu, biltiin dOnyada, cok, binanın inşası için de dünyanın ta
fen~ bir tcs.lr yapmıştır. Yalnız Avrupado 

1

, nınmış mimarlarından istifade edi
dcğ'ıl, Amerıkada da, azami şiddetle kar51- lccek ve yine en _şöhretli mimara 
lanmıştır. Şimdiye kadar, yabancı mem- yaptırılacaktır. 
leketlerde yalnız propaganda yapmakla 1 A • • 

ve Şarki Polonyayı Beyaz Ruslar ve Uk- Bu suretle abıde tam opera bına-
ranyalılarla meskun olduğu bahanesile sının karşısına rastlam1ş olacaktır. 
işgal eden Stalin, bu sefer hiçbir suretle Yine abidenin karşısına rastlamak 
mazur ~örUiemiyecek emperyalist bir fil- üzere yıktırılacak olan Taksim k1ş
t~hat ~iyaseti tutmuştur. Fiıılondiyo ü7;e- lasının arsasının tam meydana nazır 
rındekı tahakkümü, Sovyet Ru~yayı, Is- k" .. .. b l"b" tırıia-
kandinavyanın Şimal sahilinden geçerek oprusune Mat uat k u ll y:ıp . 
Atlas Okyanusuna götürecek olan daha caktır. Matbuat klübü ile opera b 1

-

geniş bir plana dahil bulunması muhte- nası arasındaki sahaya rla gerek 0 -

meldir. pera binasının, gerek fıbidenin ıhti-
Kopenhag'da dolaşan bir rivayete göre, ·ıe mütenasip ye~i binalar yap-

Sovyetıer Birliği Norvec:ten Şimal deni- şamı 1 

zinde üç liman istemiştir . ., tırılacaktır. . 

M k B ]. G t 1 · Matbuat klübü ile bu bın::ılarm ar-
OS ova ve er ın aze e en . . 

kalarınada taTaksım bahçesıne kadar 

Moskova, 1 (A.A.) - Sovyet mat. 
buatı Finlandiyaya karşı Rus kıtaa
tının giriştiği askeri hareketleri bir 
harp veya büyük bir müsellah ihtilaf 
olarak aksettirmektedir. Hatta Fin
landiya ile ihtilaf gazetelerin başlıca 
mevzuunu bile teşkil etmemektedir. 

Finlandiya _ Rusya ihtilafr, siyasi 
Alman mahafilinde büyüle bir alaka 
ile takip edilmekte i3e d~ Berlin ga
zetelerinin şimdiye kadar bu bapta 

Babil bahçeleri denil~n asma ve ka
demeli bahçeler yaptırılacaktır. 

Sovyetler, Dünya Sergisinden 
Çekiliyorlar 

Nevyork, 1 (A.A.) - Sovyetler 
Birliği gelecek sene Nevyork dünya 
sergisine iştirak etmiyecektir. 

Üç milyon dolara mal olan Sovyet 
pavyonunun yıkılmasına başlanmı!S

tır. 

İsviçrede çıkan National Zeitung 
gazetesinin muhabiri, Sovyet obüs. 
lerinin bilhassa kadın ve çocukları 
öldürdüğünü kaydediyor. Ölenlerden 
bir kısmı henüz enkaz altında bulun
maktadır. Erkkonun evi tamamen yı 
kılmıştır. Enkaz altından çıkarılan 
kızı ağır yaralıdır. Şimdiy~ k.ad~r a
lınan malılmata göre, Helsinkide ö. 
!enlerin adedi yüzdür. 

Daima ayni gazeteye göre bir cok 
İsveç gençleri Finlfındiya ordusu~da 
gönüllü ol.arak hizmete amade olduk 
lannı bildirmislerdir. 

Bcrne, 1 (A.A.) - Resmi tebliğ, 
Helsinkideki İsviçrelilerin tahliye. 
sine başlandığını bildirmektodir. 

Norveçe giden mülte.\."İler 
Rus kttalannın Petsanio körfezini 

kapatmaları üzerine mülteci yüklü 
olarak Norvece gitmekte olan bir 
Finlandiya vapuru Pctsnmoya dön
miyc mecbur kalmıştır. 

Fakat Finlandiyadan Norvcce .ıf.
den bütün yollar rniiltecilerlc dolu
dur. Petsamo civarmdaki köyler bom 
bardıman edilmiştir. 
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Kızkardeşini 
Öldürdü 

1 Bir Asilzadeye 
iki Çift Söz 

, ... _______________________ ._ ....................................................... , 
Otuz yıldanberi büyük fedakarlıklarla milli bir müessese tarafından çıkarılan ve herkese ıa~ım olan 

1940 ECE MUHTIRALARI Orhanili (Tan) - Sada köyünde 
Ramazan kızı 17 yaşlarında Gül • 
süm, iki senedenberi, Serçelerden 
Davut oğlu Aliye nişanlıdır. Fa. 
kat Gülsümün ağabeyisi Posta me
murlarından Şaban Yılmaz, buna 
muarızdır. 

İki taraf yakınlan köyde topla. 
nıp düğüne başlamak kararını ve
rince, Şaban da "peki, fakat bir de. 
fa da Gülsüme sorayım" demiş ve 
eve gidince Gülsüme iki el ateş 

etmiştir. Telaşla kaçarken düş • 
müş, elindeki tabanca patladığm. 
dan hemen ölmüştür. 

Gülsüm de Bursa hastahanesine 
götürülürken yolda ölmüştür. 

Başını Taşla Ezerek 
Karısını Öldürdü 

Siverek (TAN) - Burada iki kan. 
lı vaka olmuştur: 

1 - Bir ay kadar akıl hastanesin. 
ıde kaldıktan sonra iyileşti, diye çı
karılan Haliliye mahallesinden Hacı 
oğlu Ramazan, karısı Rahmiyeyi, 
ibaşını iki taş arasında parçalamak 
suretiyle öldürmüştür. 

2 - Yunus oğlu Hüseyin isminde 
bir genç, Mizar nahiyesinin Sari kö
yünden Mebruk oğlu Sitemi dört ye. 
rinden tabanca ile ağır surette yara
lamıştır. Sitem, Urfa memleket has. 
tanesine gönderilmiştir. 

Hüseyin ve Ramazan, tevkii edil
mislerdir. 

Zabullar Köyündı 
Yangın Oldu 

Agın (Tan) - Zabullılar köyün
de, Halim oğlu Osmanın samanlr. 
ğından gece yarısı yangın çıkmış, 
hiç bir eşya kurtarılamadan evi; ö. 
küz, merkep, inek ve tavuklariyle 
beraber ahın yanmıştır. 

Köyün zenginlerinden olan Os -
man şimdi çoluğu çocuğiyle, köylü. 
}erin yardımı sayesinde yaşayabili. 
yor. 

Malazkirtte Ölünı]e Neticelenen 
Bir Kaza Oldu 

Muş (Tan) - Malazgirt Yağış is. 
tasyon memuru Yusufun eşi mut
bakta, tandır içinde ekmek pişirir. 
ken, yağan yağmurların tesirile 
dıvar yıkılmış, kadıncağızın bir 
kolu kırılmıştır. Çocuklarından bi
ri dıvar altında kalıp ölmüş, diğeri 

de fırın gibi kızgın tandırın içine 
fırlayıp ağır surette yaralanmıştır. 

Mualliml01" Beyanatta 
Bulunamıyacaklar 

Ankara, 1 (TAN) - Maarif Vekili 
bütün maarif mensuplarına yaptığı 
!bir tamimde, bundan sonra muallim
lerin gazetelere beyanatta bulunma
larını ve gazete sütunlarında açılan 
münakaşalara iştirak etmemelerini 
ehemmiyetle istemiştir. 

•• BORSA-• 
Cf!IO~D 

l - 12 - 1939 

Londra 11.21 

NeyYodı: 30.36 

Paru 2.9525 

Mfllno 6.81 

Cenen• 29.26 

Amsterdam 69.0075 

Berlln 
BrQksel 21.4625 

Atlna 0.965 
Sotys 1.5925 
Prag 
Madrfd 13.5325 
VarsoYı 

Budapewt- 23.5525 
Bükreş 0.91'5 
Belçad 2.5275 
Yokohama 31.1775 
Stokholm 31.0125 

tlockova 

ESHAM VE TAHVtl.AT 
Ergani 
Sıvas - Erzurum 4 ·-·--

19.70 
20.40 • 

KAYIP - Maraş nüfus müdürlü
ğünden alınış olduğum 9 Nisan 1340 
tarih ve 197 No. lu nüfus tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Halil SARACOÔ-LU .... _____ _ 

(Başı 5 incı<fe) 
burada· bol ve halis tereyağ gibi, re
çel gibi, et gibi, ekmek gibi, yenilir 
cinsten, fikir ve vicdan hürriyeti gi-

Birçok yeniliklerle gayet şık maroken ve bez kaplı her çeşidi piyasaya çıktı. Bilumum kırtasiyecilerde bulunur. Deposu: Ankara CaddesiNo. 
' lllM. SADIK. Telefon:21444 ___________________ 

1
.,. 

hl y~ s~~ h~~i~-,-----~-------------------,1,--------------------------~ bi, yenilmez cinsten sizin tadamadı-

ğınız bir çok nimetler mevcuttur ki, I G u· • z e t 
size, Berlin otellerinin kuru konforu. 

nu aratmıyacaktır: Ve siz, bütün bu J k 
nimetlerden, bol bol miistefit olabi- ı o m a 
lirsiniz: Fakat beyhude yere üstadı-
nız Von Kar} Haushofcr'in davı-.sım 1 • 

yürütıniye çabaıamamanız şartiylc... p A Ti K u LLAN 1 N iZ. f Ç İn 
"Biz Alman iktısadiyatını da, Al-

manyanın iktısadi gayesini de, Al- Her türlü yanıkları, kan çıbanlarını, meme iltihaplarını ve çatlakları, 
man içtimaiyatını da, Almanyanm 1 koltuk altı çıbanlarını, dolama, akneler, ergenlikler, çocukların ve 
içtimai davasını da, A~~~." küJtürii- 1 büyüklerin her türlü deri iltihaplarını tedavi eder. 

nü de, Almanyanın kultur davasını '••••••••••••••••••••••••••••••' 
da çok iyi biliriz. ve çok iyi bildiği. P. T. T. Umum Müdürlününden: 
miz içindir ki, size salahiyetle söy- ':I 

itiyoruz: 

"- Türk milletinin, Alman kül
türüne ihtiyacı yoktur. Zira biz ii
niversite derııhanelerinde, bir tara
fına kılıç, öteki tarafına da mavzer 
tabancası ko;nılarak okutulan kara 
kitaplarda kiiltiir bulunamıyacağın
dan eminiz. Ve kültür namı altında, 
bize hangi markalı ilacı a~ılamıya 

çabalıyacağınızm da farkındayız. Bu. 
nun içindir ki, sizden, peşin peşin ri
ca ediyoruz: 

ı - İdare ihtiyacı için 200,000 adet 2 No.lu fincan kapalı zarfla eksiltmeye çıka-
rılmıştır. 

2 - Muhammen bedel "50.000", muvakkat teminat "3750" lira olup eksiltmesi 
8 - İkincikanun - 1940 Pazartesi günü sa at "16" da Ankarada P. T. T. Umum Mü
dürlük binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubile kanuni 
vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat "15" e kadar mezkür komis-
yona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Le\·azım, İstanbulda P. T. T. Levazım Ayni· 
yat Şubesi Mü<liirlüklerinden "250" kuruş mukabilinde verilecektir. (5908) (9546) 

Türk Yüksek Mühendisleri Birliğinden : 

Her feyden evvel sıh. 
hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgün bir cil
de malik olmak lazımdır. 

sizin de cildinizi güzel. 
lettirir, guddelerini beı
liyerek canlandırır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
· 40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV ,t 

' tertip ve yapılıf tarzında.ki incelik dolayısiyle, tenin , 
fazla yağlanma.sına mani olur. yağsız olarak hususi tüp ' 

Foyası, gayesi, mahiyeti ço~t~~ Birliğin senelik kongresi 3.12 .939 tarihli pazar günü saat 10 da 1 r ve vazolarda ıatılır. t 

meydana çıkmış olan Alman kultu- 1 Ankarada birlik binasında toplanacaktır. • • ••• • • • • •••••• •••••• ••••••• •• •••••••~•••••••••••• 
~ri,d~a~~~~~~~ı ~ın~~~k~~~~~~~~~~~~n~L l~••••••••••••••••••~••••••••n~~ 
üzere dağarcığınızda muhafaza bn.:., mış olan arkadaşların keyfiyeti bildirmeleri rica olunur. 
yurun: Güniin birinde, meramınıza ' 1111 .. ·.Devlet .Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılaniarı 
erer de, miistemlekelere kavuşursa- Reis: Refik Fenmen -

nız, oralarda, bol bol eker, serpersi- - Gümrük Muhafaza Gen~l - Komutanlığı İstanbul Levazım 
niz: Fakat, sizi sukutu hayale uğra. 
tacağınuzdan teess~ duyarak bil
direlim ki:Tiirk milletinin dimağın
da, Alman tohumuna yer yoktur! 

Bunu böylece bilin, ve hoşça ka. 
lın Bay asilzade! 

Büyük Bahk 
Küçük Balığı 
Yutar 

(Başı 3 tincüde) 
dafaa için, ölmek, onsuz yaşamaktan 

bin kere mürecc~tn. 

Büyük balık küçük balığı yutar, 
kaidesi olanca serbestliğiyle cari ol. 
duğuna şüphemiz kalmıyan bu de. 
virde, küçük milletlerin, ne yapıp 
yapıp bir taraftan nüfuslarını arttır. 
malan, diğer taraftan da kendileri 
gibi, büyük komşulann tehdidine 
maruz olanlarla birleşmeleri, hayat. 
lan ve varlıklannı korumak bakı

mından ihmal edilemez ilk i~leridir. 

Bana sorarsanız, istiklal ve şerefi. 
ni kansız olarak verivermiş sanki 
yaşıyan bir milletten ziyade, hu kıy. 
metleri müdafaa ederken varlığını 

kaybetmiş bir milletin kahramanlık 
destanı bin kere daha şerefli, daha 
kıymetlidir. 

Çünkü bu destanı kaniyle yuınış 

olan milletler, sonradan dirilir ve 

tekrar alınları açık yaşamağa hak 

kazanırlal', ötekiler.... Orasını bil

mem artık! 

Hendekteki Madenlerin Zengin 
Olduğu Anlaşılıyor 

Hendek (TAN) - Çam dağında 
bulunan demir, Kestanepınan ile 
Çobanyatağında bulunan kurşun ma
delerinin jeoloji vaziyetlerini tesbit 
etmek üzere, Vikinski isminde bir 
mühendis daha gönderilıniştir. Vi
kinski, ilk tetkikatı neticesinde, bu 
madenlerin zengin olduğu neticesL 
ne varmıştır. 

Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
1 - Gümrük muhafaza genel komu tanlık ihtiyacı fçin bastırılacak 63 ka-

lem evrakın 4-12-1939 pazartesi günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 
2 - Tahmini tutarı 1000 (Bin) lira ve ilk teminatı 75 (Yetmi§ be~) liradır. 
3 - Nüınuneler ve şartnamesi kom lsyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanun! veslkala

rile birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona 
gelmeleri. 

Buruşuklukları 
ve lekeleri 

NASIL 
Temizlemeli? 

Bu Yeni ve 
Cazip Gü
zellik Re
çetesini 
Tecrübe e· 
diniz. 

Cilt hüceyre. 
lerinden çıka

rılmış ve genç 
ve sağlam bir 
cildin unsur la. 
rına müşabih 
yeni ve kıy. 

metli cevher 
•la sası: ''Bt

OCEL,, tabir edilen ve Viyana 
üniversitesinin :neşhur bir pro. 
f esörü tarafından keşif ve genç 

(9889) 

PETROL NİZAM 
Saç Bakımı 

güzelliğin en birinci 9artıdır. 

İst. Beşinci İcra Memurluğundan: 
Mahcuz olup satılmasına karar veri
len bir adet PFAFF markalı 3278731 
numaralı terzi dikiş makinesi 6/12/ 
939 Çarşamba günü saat 1. den iti.. 
baren Sandal bedesteninde belediye 
mezat işleri salonunda satılacaktır. 

Birinci arttırmada mahcuz tah. 
min ve takdir edilen kıymetin % 75 
ini bulmazsa satış 8/12/ 939 Cuma 
günü ayni mahal ve saatte satıla

caktır. Taliplerin yevın ve saatinde 
mahallinde hazır satış memuruna 
müracaatları ilan olunur. 

Sahibi ve Neırlyat M UdUrD Halli LOtfll 
OÖRC>ÜNCO, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L Ş. Basıldıöı yer TAN Matbusı 

İstanbul İkinci İflas Memurlu- tarzda istihsal edile!l bu kıy-1 
hayvanlardan gayet itinalı bir 

ğundan: 
Müflis Avunduklara ait İzmirdeki 

Bugurce çifliği ar3:zisi hak_kındaki 
İdarece verilecek ızahatı dınlemek 
ve lüzum görülürse kararları ver. 
mek üzere alacaklılann 6-12-9:-!9 
Çarşamba günü saat 15 te dairede 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

(22334) 

metli cevher, cildin unsuru olan 
pembe renkteki Tokalon kremi 
terkibine karıştırılmıştır. Bu 
kremi her ak.:şam yatmazdan ev. 
vel kullanınız. Siz uyurken, ciL 
diniz bu kıymetli cevheri mas 
eder. Her sabah uyandığınızda 

cildinizin daha açık, daha 
taze ve daha genç olduğunu 

Muhammen bedeli 3545,36 lira olan 9170 adet muhtelif büyüklfil...--te Osra.m, Tun~s
ram, Luma, Phllips veya bu markalara m uadll olduklarına dair salAhlyetll maka
mat tarafından verilıniıı vesika ibraz edilen diğer marka ampül 14-12-939 per$embe 
günü saat 15 de Sirkecide 9. İşletme binasında A. E. Komisyonu tarafından açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanuni veslkalarile ve 265,91 lira teminatla komisyo
na müracaatları lfizımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmekte-
dir. (9848) 

inhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 
, 

Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7,5 teminat 
Llrııı Kr. 

Ekılltme 

Lira Kr. ıekll uatl 

Muhtelif banda 16 kalem 
Perde imali ve 19 adet 
vaziyye işi 

Pazarlık ıs 

U5 00 31 12 " 15,3() 

Muşamba dö- 160 M2 
ııeme l:ii mukav-
va ile birlikte 

220 00 16 50 n lt 

1 - Nilmune ve ebat listesi mucibince yukar·da cins ve miktan yazılı Uç kal~ 
malzeme pazarlık usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminaUarı, pazarlık saatleri hlzalanııda 

yazılıdll'. 

III - Pazarlık 5 - Xll - 939 günü Kaba ta~ta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün sözü geçen şu bede görülebileceği gibi banda ebat lis
teleri de alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa-
ralarlle birlikte meı.ktir komisyona gelmeleri. (9867) 

* * I - Şartnamesi mucibince idaremizin Paşabaıiçe Müskirat fabrikası icin 1 
adet çuval yıkama makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif 5200 lira muvakkat teminatı 390 liradır. 
III - Ekı;iltme 12/XII/939 sah günü saat 15 de Kabataşta levazım ve mliba

yaat şubesindeki alrm k::ımisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden paraarz alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar fiyatsız fenni tekliflerini ihale 

giinünden bir hafta evvel tetkik edilmek üzere İnhisarlar Umum müdürlüiü Müski
rat fabrikalar ~ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika al
maları lazımdır. 

VI - Münakasaya girecekler mühiirlil teklif mektuplarını kanuni vesaikte % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edec~k kapalı 
zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mezlrilr komisyon başkanhğma 

makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (8921) 

İstanbul Valiliğinden : 
Bu ders yılı başındanberi gönderdikleri raporlar Maarif Sağlık kurulu ta

rafından kabul edilmemesinden dolayı vazifelerine avdetieri kendilerine tebliğ 

olunduğu halde elan ödevlerine başlamıyan Silivri Merkez Birinci okul ö~et
menlerinden Leman İlter Üsküdar 19 uncu okul öğretmenlerinden LAmla Sara
coğlu ve Bak??köy 3 üncü okul öğretmenlerinden Fikret Berkin 6 gün zarfında 
ilimizdeki ödevlerine başlamadıkları takdirde istifa etm~ sayılacakları ilan o-
lunur. (9963) 

Herkes kaşık yapar ama, sapını ortaya getiremez! 
göreceksiniz. Gündüzleri de yağ
sız beyaz renkteki Tokalon kre. 
mini kullanınız. Bu kolay tarzı 
tedavi sayesinde her kadın 10 
yaş daha genç görünebilir ve 

genç kızların bile gıpta nazarile 

Herkes baklava, Sarı burma, Dilber dudağı ve Tahan helvası yapar .. 

Fakat, bunların hiç biri 

H A C 1 B E K i R ' in 
adını taşıyan tatlılara benzemez !... cilt ve bir tene malik olabilir-

1 
seyredeceği şayanı hayret bir 

• 1 • N HACI BEKiR 
1 

siniz. Tokalan kreminin müsmir 1 ALI MUH DDI neticeleri garantidir. 

\- Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri, Karaköy, Beyoğlu, Kadıköy -•' 1 \a # 
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5 ICUIUŞ GONLOK SiYASİ HALK GAZETESi 

E•lıİ Fin Cümliıırrei.i, Fin utilılallnin yılJönü mü miinaebetile 
yapılan bir mertuimd• lntaah teltif ediyor 

ltarap olJuiu bildirilen 
Kızıl~ haatanai 

So11yetlerin lıentlilerine terkeJilmaini üteJiklerl 
Vipari Fin Limanı __ .. .... - .... -1 

GRiPiN 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
GRiP, ROMATIZ· 
MA, NEVRALJi. 

KIRIKLIK ve 

bütün ağrılarınızı 

derhal keser. 

icabında giinde 3 bae almabilir. Her yerde 
pullu kutulan ISIVla isteyiniz. - .... - ... - .... -

Kerate memleketi ıt>lan Finl&nJiyaJa milpnlarca af~ 
gövde•i Myllyko.ki kanalında yüzüyor 

' 

Bin göl memleketi diye tanılan Finlandiyada bir göl 
kenanlulan sallarla lıerafe nalıleJiliyor 

sRC SUYU 
LOSYON 

MAjiK 
SAÇLARINIZDA HiÇ KEPEK 

<'~ BIRAKMAZ ~~ 

~bLMES\ t)~~ 

1 
Deiifen kaölneöe ı'fiüli MüJalaa 
Nazırlıfını yapan J. Niuklcanen 

• 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin n mektep tale1teslnbı m kuvvetu ~ 

cbmcllı. eoc:utuD • senıln JdltQpbanesldlr. Cocutunu ..
'Ten her babanın 7&vnuuııa ~ en ıozeı hedl7e
dir, MQesseaemlz tarafından nepwUlqıifUr, Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

FINLANDYA 

,..,.. Parlômento binaı: Parlamento ôzıalan, e11vellri gece 
mbaha kaJar siiren bir toplanh yapmıflardır 

ile SABAH · OGLE · AKSAM HER YEMEKTEN SONRA Günde 3 Defa Muntazaman Dislerinizi fırçalayınız. 


