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P'AUCETT tedrla usulClnQn Türkçesi. Muallimlere YARDIMCI 
KiTAP. Mekteplerde okutulan İıı6Wzce aslı <& kitapta toplan

mıştır. Muallim ve talebe için faydalı blr rehberdir. 
1 inc:i kitap 65, 2 ve 3 Clncü 60 sar, • üncü kitap 75 kuruıtur. 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN gazetesinin okuyucularına 150 kunışa verdiği 
elllyı mütecaviz kitaptan mürekkep ta."11 ukıma ait 
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Bu kuponlardan 15 tane ıetirene kitaplar fstanbulda 150, 
memleket dahllind@n elSnderllenlere 200 kurusa verilir. 

Ruslar llerliyemiyorlar BALKANLARDA 
. . . . • italya, Enerjik 

Mukavemet Göstererek Rus Çalışıyormuş 
Hücumlarını Püskürtüyorlar 
Finler, istiklal Ve 
Rejimi Malıaf aza 
Edeceğiz, Digorlar 

Ruslar 'da Şimalde Küçük Bir Saha Üzerindeki 

Fin Komünist Hükumetini Himaye Ediyor 
Londra, 2 (Hmuat) - Sovyet Rusya ile Finllııdiya arasında 

muharebe devam ediyor. . 
Karadaki harekitm en mühimi, Finlerin timaldeki limanları 

olan Pet.amo'yu iatirdat etmeleridir. 
1 Finlandiya kıtalan karla örtülü 

P d _ 1 yollarda bütün gece yürüyerek hiç ropagan a beklemedikleri bir ıında Ruslara hü
cum etmişlerdir. Finlandiya tayyare. 

V Y 1 leri piyadeye faal bir şekilde yardım e a a n etmiş ve Rusların işgal ettikleri mev
kileri durmadan l>J>ıpbardım..1n..:iro'~ 

•'--•· ~ ı::«.r.ctte -c.ı.ı.. aurunaugum:,gore 'l\Usıarm a-~~*-...-.~~~ 

P ropaganda yalıuı söylemek 
değildir. Propaganda bir ha

kikatin daha kuvvetli, daha vazfh 
bir şekilde ifadesidir. Nihayet gayet 
ustaca tefsiridir. Propagandanın sa. 
dece enteresan olmak için uyduruL 
muş yalanlar silsilesi halini alması 
istenen tesirin aksini vücude getir
miye sebep olur. Filhakika Oscar 
Wilde'in sanat telakkisini propagan
daya istinatgilh yapmak istiyenler 
bulunabilir, fakat halis sanatle pro.. 
paga.ndanın hudutlannı ve nihayet 
gayelerini iyice tayin etmek IAznn.. 
dır. 

Oscar Wilde, sanat teWtklstııi me,
bur Fonlar hikayesile anlatır: 

yiatı pek ağırdır. 
Ruslann şimalde Salmijorm cf. 

vannda 150 esir verdikleri bildirili. 
yor. 

Yine burada, Finlandiyalı ~uk, 
kadın ve ihtiyarlar N orveçe hicret 
ediyorlar. Finler bu civardaki nikel 
madenlerini Ruslann eline geçmeme. 
si için berhava ediyorlar. 

Varşova muhasarasında olduğu gi
bi. Helsinki etrafında da "Dalga har. 
bi,, başlamıştır. Alman usullerini ta
kip eden So\t)'et Rusya, Finlandiya 
lisanından neşriyat yapan bazı pos
talar tesis etmiştir. Helsinki telsiz 
postası halkı bu kabil postaların mev 
cudiyetinden haberdar ederek güneş 

l' ualerin merkezi H elıinki' den bir görünü' 

Molotof, AmerikajJa 
Ve Fin Hükimetine 
Şiddetli Cevap Verdi 
Norveç Hariciye Nazırı, Sovyetlerin Nc,rvec;ten 

Hiçbir Talepte Bulunmadığım Söylüyor 
batar batmaz başlıyan bu neşriyata Londra, 2 (Hususi) _ Finlandiya ordusu Ba,kumandanı Ma-

nazan dikkati celbetmiştir. rep.l Mannerheim, Finlandiya kıtaatma hararetli bir hitabede bu-
Sovyet paraşütçülerinde=ı mürek. ı?rnarak Finli.ndiya iatiklil harbinin devam ettiğini kaydetmittir. 

kep mühim bir grup Finlandiya hat-
larının arkasına inmek teşebbüsün.. Diğer taraftan Batvekil de radyoda ıöylediği mühim bir bita-

Romanya, Fin - Rus Hadiselerini Fevkalade 

Bir Dikkatle Takip Ediyor Derin 
Beme, 2 (A.A.) "Havas,, - Corriere Del Tiano gazetesinin 

Roma muhabiri yazıyor: 
"İtalyan ıiyaai mahfilleri Balkanlardaki hi.diıeleri çok büyük 

bir dikkatle takip etmektedirler.,, 
''Romanyanm vaziyeti ve Yugoılavyadaki komüniıt tezahürab 

Hariciye Nezaretinin bilhassa dikkatini çekmektedir.,, 
İtalyanın Balkanalara komünist ı 

nüfuzunu men için daha büyük ve 1 
daha enerjik bir faaliyet sarfetmck ı 
üzere olduğu zannedilmektedir. Bu 
tehlike, enerjik bir surette müdaha
leyi icap eden bir vakıadır. 

Bu muhabire göre, yakında İtalya. 
nın .siyasi ve iktısadi sahada mühim 
tezahürlerine intizar etmek icap e. 

1 
der, zira, İtalya komünizmin Balkan
lara nüfuzunun bir emri vaki hali
ne gelmesine mani olmak azminde-
dir. 

Romanya ve Fin hadiseleri 
Bükreş, 2 (A. A.) - Sovyet Finlan 

diya hadiseleri Romanyada pek de
rin bir tesir husule getirmiştir. Ro. 
manya siyasi mahfilleri bu hadisele-
ri fevkalade dikkatle ta1tip ettikleri. 
nJ beyan etmektedirler. 

Cernayltt, 2 A.A. (Bavul - Ro-
man Sovyet hududunu'1 tekr•r açı1. Müttefikler 
ması henüz mümkün olamamıştır. 

Karar bütün zorlukların halline ta. Almanyanın 
lik edilmiştir. 

Almanyaya ait Romanya marşan. .Tuna yolunu da 
diz trenlerinin transiti için iki mem- K ff 1 
leket teknisyenleri arasında ba~lıyan 1 apa 1 ar 
görüşmeler hakkında sıkı bir ketu- Beme, 2 (A. A) - Basler Nacht. 
miyet muhafaza edilmektedir. richten gazetesinin Bükreş muhabiri 

Bununla beraber, Romanya mu- yazıyor: 

rahhas heyeti Havas muhabirine yap "Fransız ve İngliz müesseseleri 
tığı beyanatta dört beş gün z3rfında Tunanın Romanya içindeki kısmında 
yalnız eşya nakli hakkında bir tar. çalışan bütün romorkör ve mavuna. 
zı hal bulunacağı ümidini izhar et- lan bir sene için kiralamışlardır. Bu 
miştir. Ruslar Sovyet Polonyası üze. S'UPetle nehir tarikile Almanyaya 
rinden yolcu trenlerinin geçmesine eşya nakli imkan haricine çıkmakta-
muvafakat etmemektedirler. dır. Diğer bir İngiliz şirketi de Fran. 

9 • se ve İngiltereye eşya nakli için Kös 
Tiran, 2 (A.A.) - Arnavutluk or- tencede 13 vapur kiralamış ve kon

dusu başkumandanı general Alfredo, trolü İngilizlere ait olan Astaro Ro.. 
yeni bir vazifeye tayin edildiğinden manu piyasadaki bütün petrolü sa. 

Bir köylü vardır. Her gün ormana 
gider, ormandan dönüşte gördültle. 
rlni arkadaşlarına anlatır. Ormanda 
Fonlan gördüğünü, yeşil saçlannı 
taradığını anlatır._ Bunu öyle güzel 
Te cazip bir şekilde anlatır ki her
kes arıa hayran olur. Bir gün köylü 
ormanda hakiki Fonlan görür, fakat 
o akşam köylülere ne cazip bir şey 
söyliyebillr, ne de heyecan hisseder. 
Sadece sun.r! 

Arnavutluktan ayrılmıştır. •tın almıştır. de bulunmuşlarsa da bu teşebbüs a. bede, Finllndiyanm Ruıya ile görütülmeai mümkün olan bütün 

kim kalnıııtır. meseleler haklkmda müzakereye i· ı----------------------------------------
HüeunıJar pu-.ıc-rtü1·· made olduğunu, fakat istiklal ve da-1. A .k il r· A 

u uyor h.li .. . 1 . d bo . merı a e ıcarı Diğer taraftan Karilyada muhare. ı ::Jı.mı mtesel' esmlmıe YU: eğb~~ 
be devam ed.i • yecegını ve es mı o yaca6ın1 11-

yor. Fınler, ağır top ve d' . ti 
tanklara istinat eden hücumları püs- ırn:ış Ar. . . . . M •• b d 1 • A 
kürttüklerini bildiriyor. Finler bu ,i, Fınlandıya başvekilının radyoda u a e enın rtması 
rada 36 Rus tankı tahribine muvaf. söylediği nutuk öğleden sonra intipr 

EN SON DAKiKA 

fak olduklannı haber veriyorlar. eden bütün Londra gazeteleri tara. ı • y • T db• 1 
Finlandiyalılar Kareli körfezi üze- fından ne§redilmektedir. çın enı e ır er 

rinde bulunan bir ormanda iki Sov. 
yet alayını imha etmişlerdir. Finlan- Bugün öğleden sonra toplanan ka-

Propagandanın maksadı anlatılan 

,eyin tezada düşmeden kabul edile
bilir bir §eY olduğunu telkin etmek
tir. Propagandaya merkezi sıklet o
larak yalanı seçen bizim halk tabirin. 
ee "mumunu &11cak yatsıya kadar 
yakabilir"" 

G çen akpm Berlln radyOIU tn
gilterenin harbin b~danbe. 

l'l 1000 tane yalan söylediğini nmı 

ediyor ve sözde Alman propaganda. 
BtIUn asla yalana el sürmediğini an
latıyordu. 

diyalılar kendileri tarafından ::cat bine meclisinin içtimaı akşama doğ
edilen şimdiye kadar meçhul bir mo. ru hala devam etmekte idL Ticaret Vekilinin Radyoda ikinci Hitabesi 

En büyük yalan bu propagandanın 
yalan söylemediği iddiasıdır. 

Harbin ilinmdanberi propaganda 
namına söylenen yalanlann hesabmı 
tutmak imkan haricindedir. Yalnız 

bize dair Alman matbuatının ve rad. 
yolarının neşrettikleri yalanlar sa. 

(Sonu Sa: 1. SO: 3) 

ÇOCUK 

SAYFAMIZ 

, 
Bugün sekizinci sayfamızda 

delde mitralyözler kullanıyorlar. Bu SOvyet radyosu, Finlandiya mille. 
mitralyözlerin kurşunlanna, ağaç, tini isyana sevketmiye devam eyle.. 

(Sonu Sa. 6. Sü. 4) (Sona Sa. 1, Sil. 5) 

E:)TONYA 

Fin laükUmet makezinin bulııntlrığu Hel.iıalri 
oe CÜHln ile Balhk ıahilleri 

Tıcaret Vekili Nazmi Topçuoğlu dün akıam radyoda ikinci 
bir nutuk aöylemit ve Amerika ile olan ticaretimi.7.in artbrılmaaı 
için alınan tedbirler hakkında maliimat vermiıtir. Nazmi Top· 
çuoğlu nutkunda ezcümle demiştir 
ki: 

"Bir senedenberi Amerikadan id. 
hal edilip te bugün henüz ödenmemi .. 
mal bedeli olarak takriben altıbuçuk 
milyon dolar vardır. 

Bu hal, tabiatile, ithalatr zorlaş

tırmakta ve ancak mühim fedakar
lıklarla ithalat yapabilenleri de, fi. 
yatları fevkalade yükseltmeye sev. 
ketmektedir. ' 

··Bu fiyat yükselmesinin son harp 
vaziyetile hiç bir alakası yoktur.· 

O halde, Amerikada ihraç kıymelJ 
değişmemiş bir halde hasıl olan bu 
fiyat yükselmesinin sebebi nedir?. 

<Sona Sa: 8. Sil: Z> Ticaret Vekili Nami T opçaoilıı 

Tan. makinesindeki husust tertfbaı sa
yesinde bu stıtunda her gün en son da
kika gelen haberleri verecektir. Haber 
olmadığı i{ln bu kırun bos kalacaktır. 

• 



z 

İŞİN . ŞAKASI 

lhtikôr Biti Ve 
Bit ihtikarı 
Yazan: NACI SADULL"AH 

M uharebe iştahı, nihayet bizim 
İstanbul Belediyesine de si. 

rayet etti: Bizim Belediye de, bitleri 
gözüne kestirmiş olacak ki: 

''- Bu emperyalist mahhiklar, 
milli bünyemizi istilaya yelteniyor. 
Jar!" diyerek, o biçare hayvanlara i. 
Ianıharp ediyor! .• 

Bitin, tarihi bir mahhik olduğu 

muhakkak. Bu, İstanbul şehrinde, 
koskoca bir mahalle: "Bitpazarı,, a. 
dının verilmesinden de belli ... Hem, 
"bit", sade tarihe değil, .: habrlıya. 
bileceğiniz bazı çok meşhur da:rbı. 
mesellerle • ebediyata da girmiştir. 
Bitin edebiyata girdiği, bazı edebi 
meselelerde ''bit yeniği,, olmasıcdan 
da belli ..• 

Nurullah Ataca sorarsanız, mc1rzu 
arayan bir edebiyatçı için, nhuyla, 
ceylftnla, bit veya tahtakurusu ara. 
srnda fark yoktur: Ve eğer, meyda. 
na çıkan eser kötü olursa, kabahat 
"bit,. de değil, ediptedir! 

Bitin, birçok hayvanlardan açık. 
göz olduğu da muhakkak: l\luhtelif 

• cinsten bitlerin, insan vlicudiiode 
yerleşmek için seçtiği mahalleri dü. 
şünürseniz, bana hak vermekten kcn. 
dinizi alamazsınız: Bu bakımdan, bit
lerin "nazi'', veya "faşist,, olduklan. 
na da hükmedebiliriz: Zira, kendile. 
rine "hayat sahası,, olarak, en mü
kemmel yerleri seçiyorlar. 

Bilirsiniz ki, bitin bir ismi de: 

"-Evliya böceği,, dlr. Zira, "dün. 
pa işi,, sayıp temizlenmedikleri için, 
'hemen bütün "evliya,, lar bitli olur. 
muş. Fakat ortalıkta "evliya,, kal. 
madığı halde, "bit,, hala yaınyor: Ve 
onun açıkgözlüğünün delaillnden bi. 
ri de budur. 

Şimdi, İstanbul Belediyesi, bu ta
rihi, ve açıkgöz mahluklarla harbe
decek. Benim gazetelerde okuduğu. 

ma göre, Belediye, şehrin bütün mın. 
takalannda bitli kimseleri, hamam
lara sevkederek, bedava yıkathra. 

cakmış. Bu kararın tatbikma başla. 
nır~a. zavallı bitin başma gelecekler 
var: Eh ... Bu iş de sıra ile: Kıyame. 
te kadar, o bizim başımıza gelecek 
değil ya? 

Fakat ben, temizlik gayretile açı. 
lan bu mücadelenin menfi netice 
vermesinden korkuyorum. Şimdi is
ter misiniz: 

"- Hamamlar bitfiler ve dolayısı. 
le bitle dolacak!'' diye, vatandaşlar 
oralara gidip yıkanmıya töbe etsin. 
ler ve bu yüzden onlar da bitlensin. 
ler? 

Hem, Belediye, kimleri hamamla. 
ra sevkedeceğini nasıl kestirecek? 

Bit, - teııbihte hata olmazsa • ezil. 
miş vatandaş gibi, sesi !'Soluğu çık. 
mıyan bir mahluktur: Bağırmaz ki 
duyalım ... Ve bitle onu üzerinde ta. 
~ıyan insan arasında, gizli, ve sar. 
sılmaz bir "ketumiyet paktı., mevcut 
gibidir: Bitli adam. bitini, adeta sır 
grhi saklar. Şu halde, bir vatnnda:sın 
bitli olduğu nasrl anlaşılacak? 

Diyeceksiniz ki: 

"- Bitli insan kaşınır!" 

Fakat, soranın size: 

"- İnsa01 kaşındıran yegnne ınah. 
ICık bit midir? Ve bitlenmeden de ka.. 
şınanlar yok mudur? Diğer misaller. 
den vazgeçtim, mesela, şu Finlandiya
neden kaşındı? O da bitli de~ildi ya? 
l\laamafih, aksini düsünmek ve Be. 
lediyeoin bu miicadelcsi sayesinde, 
İstanbulun tez günde pirüpak olaca. 
ğına inanmak da miimkiindür: Mese. 
la, şimdi, birçok vatandaşlar, Beledi. 
ye tarafından, bedavadan haın1tmn 

gönderilmeye imrenecekler ve bu 
fırsattan istifade edebilmek için, lıit. 
Jenmeden bitli göziikmenin yollarını 
arastıracaklardır: O zamRn bitlilere 
giin doğdu demektir: Zira, o takdir. 
de, İstanbul şehrinde, hakiki bit pa. 
zarlan kurulacaktır. Hamam kapıla. 
nnda, açıkgöz bit satıcıları türeye. 
cekler ve tıpkı diğer seyyar satıcılar 
gibi avaz avaz bağıracaklardır: 

"- Haydi akşam pazan... Canlı 
canlı ''bedava hamam vesikası" ..• 
Halis kara bit ... İki tanesi beş kuru. 
şa ..• Haydi ... Ne duruyo~nnuz? İki 
tane alrp, içerdeki Belediye memu
nına gösterin, hitli olduğunuzu isbat 
edip, bir çeyreğe, gıcır gıcır yıka. 

nın!" 

. Görüyorsunuz ya? İhtiklr denllea 

I 
TAN Kupası 
Maçları 

Dün Başladı 
=--o

Darüşşaf aka, Galata 

Saray, 
Liseleri 

Boğaziçi 

Galip 
TAN kupası me!depli1er futbol 

şampiyonasına dün Taksim ve Şer~f 
stadlarında başlandı. 

Taksim stadında Galatasaray -
Pertevniyal lisesini, Darüşşafaka -
Erkek Muallimi, Şeref stadında da 
Boğaziçi lisesi Taksim lisesini mağ
lup etmiş, Yüceülkü - Bölge Sanat 
mektebile berabere kalmıştır. 

Maçların kısaca tafsila~ı şudur: 

Darüştafaka - Erkek Muallim 
Taksim stadı~da ilk karşılaşma 

Darüşşa!aka - Erkek Muallim mekte. 
bi arasında olmuştur. Darüşşafakalı. 
lar güzel bir oyun tutturmuşlar ve 
arka arkaya iki gol kaydetmişlerdir. 
Birinci devre 2 • O Darüşşafaka le
hine neticelenmiştir. 

İkinci devre, birinci devreye na. 
zaran daha canlı geçınştir. Bu dev
rede gol kaydedilememiş ve Dz..rüş. 
şafaka maçtan 2 - O galip çıkmıştır. 

Galatasaray • Pertevniyal 
Galatasaray oyunda hakimiyeti al

mış ve çok geçmeden ilk golü ve ar. 
kasından ikinci golü kaydetmiştir. 

İkinci devre de canlı olmuş ve Ga
latasaray müdafaasının hatasından 

istifade eden Pertevniyal bir gol kay. 
detmiştir. Galatasaray maçı 2 - 1 ka-
zanmıştır. ~ 

Sanat - Yüceülıkü 
Şeref stadında ilk maçı Yüceülkü

Bölge Sanat okulu yaptılar. Baştan 

nihayete kadar hakim bir oyun oynı
yan Sanat okulu fırsatlardan istifa
de edememiş ve bu yüzden maç 1 - 1 
beraberlikle neticelenmiş tir. 

Takımlar sahaya tı:ım kadrolarile 
çıkmışlar ve oyunu Ahmet Adem i· 
dare etmiştir. Birinci devre Sanatın 
hakim oyununa rağmen golsüz geç
miş ve O - O beraberlikle bitmiştir. 

İkinci devrenin yedmci dakikasın. 
da Yüceülkü ilk golü kazanmıştır. 

Yirminci dakikada S:mat Süleyman 
vasıtasile beraberliği temin etmiştir. 
Maç ta 1 • 1 beraberlikle neticelen
miştir. 

Boğaziçi - Taksim 
Şeref stadında ikinci oyun Boğazi

çi - Taksim liseleri arasında olmuş. 
tur. Bu oyunu da Ahınet Adem ida
re etmiştir ve bu müsabakada da 
daha güzel bir oyun oynıyan Boğazi
çi 3 • O galip gelmiştir. İlk dakikada 
hakimiyeti ele alan Boğaziçi lisesi 
kaçırdığı bir çok fırsatlardan sonra 
25 inci dakikada ilk golü kazanmış 
ve birinci devre 1 • O bitmiştir. 

İkinci devre de yine Boğaziçinin 
hakmiyeti altında geçmiş, 20 inci 
dakikada Rahmi, 27 inci dakikada da 
Niyazi iki gol kaydetmişler, bu su
retle Boğaziçi maçı 3 - O kazanmış. 
tır. 

Beden Terbiyesi Müdürü 
İstanbul bölgesi beden terbiyesi 

direktörlüğüne 80 Hra oslı maaşla 
mütekaidini askeriyeden Feridun ta
yin edilmiştir. 

Bugünkü maçlar 
Bugün Taksim stadında 10,30 da, 

Fenerbahçe - Galatasaray B takım
ları, 12,30 da Fenerbahçe _ rera, 
14,30 da Galatasaray • Beşiklas kar
şılaşacaklardır. 

Kuleli f&Dlpİyon 
Dün Beyoğlu halkevi salonunda 

askeri liseler voleybol şampiyonası 
neticelendirilmiştir. Dünkü karşılaş
malarda Kuleli, Bursayı, Deniz lise. 
si de Maltepeyi yenmiştir. Bu su
retle Kuleli lisesi voleybol p.:npiyo. 
nu olmuştur. 

bitten, yani ihdkAr bitinden çekti. 
ğimiz yetmiyormuı ılbl, timdi bir de 
''bit ihtikan,, ba~lıyacak! 

Universitede Namık 
Kemal Ihtif ali Yapıldı 

' 
T Vniversitede yapılan Namık Kem'm ihtilalinCie bulunanlar 

Büyiik şair Namık Kemalin ölüm yıldönümil mil

nascbetile dün öğleden sonra saat 15 te Cniversite 

kouferuns saJonunda bir ihtifa] yapılmıştır. Mera .. 

sime, Edebiyat fakültesi doçentlerinden Ali Nilıat 

Tarlanın bir nut1Hle başlanmıştll'. Ali NUıat Tarlan 

bu nutku ile Namık Kemalin ilk evvela biyognfi. 

sini çizmiş, sonra da şairin edebi şahsiyetini ve ede-

biyahmızda yaptığı büyük hizmetleri tebarüz ettir
miştir. Ali Nihat Tarlandan sonra söz alan Mehmet 
Knplan da Namık Kemalin eserlerinden bahsetmiş, 
bu uerlerin meydana gelmesinde rol oynamış olan 
saikleri izah eylemiştir. Bundan sonra da Hukuk fa
kültesi talebelerinden Necdet ve yine ÜnivcrsiteJi 
gençlerden Raci şairin muhtelif şiirlerini okumuş. 

lardır. 

POLlSTE: 

Beylerb.eyinde 14 
Odalı Bir Yalı Yandı 
Evvelki gece saat 4125 te Beyler

beyinde Yalılar caddesinde Haticeye 
ait 50 numaralı ve 14 odalı büyük 
ahşap konakta yangın çıkmış, bina 
tamamen yandıktan sonra itfaiye ta
rafından söndürülmiişti.ir. Yangının 
elektrik kontağından çıktığı anlaşıl
mıştır. Konak ve eşyası 2500 liraya 
sigortalıdır. Tahkikata devam olun. 
maktadır. 

Beşiktaşta Hacı Halit sokağında o. 
turan Emine dostu Salahaddin tara
fından bıçakla bacağından yaralan
mıştır. 

* Vatman Hasantn idaresindeki 
Yedikule - Sirkeci tramvayı yolcula. 
nndan Azapkapıda oturan 13 yaşın. 
da Koço tramvaydan başını dışarı 

çıkarmış, elektrik uıreğine çarparak 
ağır yaralanmıştır. 

Baro Toplanamadı 
Dün toplanması mukarrer olan 

İstanbul barosu heyeti umumiyesi, 
• 

ekseriyet hasıl olmadığından gelecek 
cumartesi günü saat on dörde bıra
kılmıştır. 

---o---
Fransadan Bir Heyet Geliyor 

Memleketimizden Fransaya ipti-

~:::~!~::~::;~~:·ı 
Belediye kAnunusaninin birinci i 

gününden itibaren Fatih, Be. 
yoğlu ve Kadıköyünde üç i' bü. 
rosu açacaktır. Bu bürolar ken
dilerine iş arayanlara, sanat sa
hibi işçilere çalışacak yerler bu
lacaklan gibi bu gibi işçi ara. 
yanlara da işçi tedarik edecektir. 
Sene başından sonra, isteyenler t 
bu bürolara miiracaat ederek is-ı 
tedikleri işçiyi ve sanatkan ko. 
layca bulabileceklerdir. ... ...................... . 
Yeni Meydanların 
Planları Yapıbyor 

Belediye jmar şubesi açılacak mey
danların ayrı ayrı planlarım ve bu 
meydanlardaki tarihi eserlerin ma. 
ketlerini yaptırmaktadır. Şimdilik 

Taksim, Yenicami, Beyazıt, ve Sul
tanahmet meydanları bu esaslara gö. 
re hazırlanmaktadır. 

Yeni meydanlarda yapılacak yeni 
inşaat o meydanlardaki tarihi bina 
ve abidelerin ihtişamını bozmıyacak 
bir şekilde yapılacaktır. 

dai madde ithal şartlarını tetkik et- Mesken BedeJleri Veriliyor 
mek üzere bir Fransız ticaret heyeti. 
bugün Paristen şehrimize hareket Vali ve belediye reisi, ilk tedrisat 
etmiştir. Fransız heyeti mübaya3 e. muallimlerinin birikmış bulunan mes 
dilecek Türk mallarınm miktar ve ken bedellerinden dört aylığının der
fiyatlarını tesbit etmekle beraber te. hal verilmesini alakadarlarn emret. 
diye şartlarını da kararlaştıracaktır. miştir. Bu emir üzerine istihkak sa. 
Heyetin şehrimizde bulunduğu müd- hiplerinin bordroları dün hazırlan
detçe bankalarla ve tüccarlar)a te- j mı.ştır. Mesken bedelleri yarm tevzi 
maslarda bulunacağı bildiriliyor. edılecektir. 

S U A L C E V A P ~ 

MAHKEMELERDE : 

\ 

Altı Kişi Hapse 
Mahkum Oldu 

Bir sinema locasında münasebet
siz bir vaziyette yakalanan Sıtkı ve 
Hatice isimli iki kişi dün Sultanah
met üçüncü sulh ceza mahkemesinde 
altışar ay hapse ve on beşer lira pa. 
ra cezasına mahkum olmıışlardır. 

* Tahrif edilmiş bir vekaletname. 
nin noterden suretini çıkardıktan 

sonra bir satış işine girişm :!k suretile 
sahtekarlıktan maznun Hikmet Emi
nin suçu sabit görül:nüş ve maznun, 
dün birinci ağır ceza mahkemesi ka
rarile iki sene ağır hapis cezasına 

mahkum olmuştur. 
*Taksim civarında gazete satışın

dan aralarında çıkan kavga sonunda 
yumrukla Nevzadın gözünü kör et. 
mekten maznun Osman dün birinci 
ağır ceza mahkemesinde bir sene üç 
ay hapis ve 100 lira manevi zarar ö. 
deıniye mahkum edilmi~tir. 

* Kartalda bir buçuk kilo esrar 
satarken yakalanan eski sabıkalılar
dan Alinin muhakemesi dün Üskü
dar asliye ceza mahkemesinde neti
celenmiş ve suç sabit görüldüğü için 
Ali bir sene, bir gün hapis ve 1341 
lira para cezasına çarpılmıştır. 

Baltacı Hanı Yangını 
Tahkikatı 

Baltacı ham yangını tahkikatı ne. 
ticelenmek üzeredir. Ehli vukuf ra. 
poru müddeiumumiliğe verilmiştir. 

Yangının çıktığı boyahane müstah
demininden bir kaçı hakkında ted
birsizlik bakımından takibata geçil· 
miştir. 

Yeni Müddeiumumi 
Muavinleri 

İstanbul müddeiumumi muavinliği 
ne tayin edilen İzmir müddeiumumi 
muavini Cevat ile Gebze müddeiu. 
mumisi Ratip dünden itibaren yeni 
vazifelerine başlamışl::ırdır. 

s. ız. 939 

Pamuk İhraç 

Birliği 

Kuruldu 
-o---: 

: ihraç Edilen Mallar için 
l lngiliz Konsolosundan 
1 

Vize Alınacak . 
1 

j Ticaret Vekaleti t~şkilatlandırma 
I şubesi müdürü Orhan Özer ve Mer. 
isin mıntakası ticaret müdlirü Halil 
! Mithat, Mersin Ticaret odası salo. 
1 nunda toplanan Çukurova. pamuk 
! tüccarları ile bir (Pamuk İhrAcatçıl lar Birliği) kurulması için Ticaret 
j Vekaletince tanzim edilmiş bulunan 

1 statüyü imzaladılar, bu statü muci
j hince pamuk ihracatı yapan her 

1 
mües~ese. birliğe girmiye mecbur o. 
lup gırmıyenler ihracat yapamıya.. 

ı caklardır. 

Mühim miktarda pamuk ihracı L 
çin hükumetimizden müsaade talep 
eden ve şehrimizde çalışan büyük 
bir ecnebi firmanın müdür ve eks
perleri mübayaat için İzmire git -
mişlerdir. Bu firmanın İzmir mmta.. 
kası yapaklarından da ehemmiyetli 
miktarda satın alacağt haber alın • 
mıştır. ~ ---

1 ngiliz Konıoloıluğıından 
vize alınacak 

Harp başladığı zaman Almanyaya 
mal gitmemesini temin maksadile ve 
İngilizlerin tavsiyesi üzerine acente. 
ler ordinolann üzerine alıcı tüccarın 
sarih isim ve adreslerinin de yazıl
masını usul ittihaz etmişlerdi. Son 
günlerde İngiliz ablokasının umumi
leştirilmesi üzerine ilk alınan tedbir 
kafi görülmemiştir. Herhangi vapu. 
ra yüklenirse yüklensin bitaraf mem 
leketlere iliraç edilecek mallara ait 
lJULUU l:VLc11'.il.I. İub11!M 1·----'--1 --!'ı---

Ca vize edilmiş olması şart ittihaz O

lunmuştur. 

Tüccarın elinde konsoloshaneden 

vize edilmiş evrak bulunmazsa logil

tereye bile olsa vapurlar mal yükli

yememektedirler. Bu usulün sebebi, 

denizlerde İngiliz memurlarının kon. 

trolünü kolaylaştırmak ve Almanya. 

ya mal kaçırılmasının önüne geç -

mektir. 

lsveç vapurlan işliyecek 
İsveç vapur acenteleri Şimal de

nizindeki mayin tarlalanna rağmen 

şark limanlarına nakliyat işlerine de

vam etmiye karar verdiklerini ali • 

kadar memleketlerdeki şubelerine 

bildirmişlerdir. Bu suretle Türkiye 

limanlarile İsveç limanlan arasında 

ticaret eşyasının nakli için vapur se. 
ferlerine başlanmış oluyor. Şimal de

nizi için yüzde sekize kadar yüksel· 

mlş olan harp riziko sigorta primletl 

yüzde dörde indirilmiştir. İsveç, Da

nimarka ve Norveçe memleketimiz. 

den gönderilecek mallar için vapur 

bulunacağı için piyasada bu mem

leketlere Illal satışı yeniden başla
mıştır. 

TAKViM ve HAYA 

3 İlkkanun 1939 
PAZAR 

12 ncl ay Gün: 31 Kasım: 26 
Arabt: 1358 Rumt: 1355 
Şevval: 21 İkinciteşrin: 20 
Giineş: 7.07 - Öğle: 12.02 
İkindi: 14.25 - Akşam: 16.41 
Yatsı : 18.19 _ İmsA.k: 5.21 

- Hava Vaziyeti S - Ankarada 937 • 938 de açılan 
ıanayl muallim mektebi hangi mektep 
muadllldlr, tartları nedir, mecbur( hlz• 
met1 var mıdır? 

S - Sanat okulu mezunları bu mek· ı 
tepten başka mektebe glreblllrle~ mi? 

C - Imk~nsız, giremezler. Lıselere 

girmek için ortamektep imtih:mı vc>r
mek mecburiyetindedirler. 

8 - Zeynller k!SyU nerededir? 
C - Bursadad.İr. 

• 

Halkev1erinde Konferanslar 
Üniversite ve yüksek mektep pro

fesör ve doçentlerine, Cümhuriyet 
Halk Partisinin teşebbüsile muhtelif 

j vilayetlerdeki halkevlcrinde verdi. 

1 

rilen konferanslara bu sene de devam 
edilecektir. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı
nan malumata göre, hava yurdun Egenin 
cenup kısımları ile Akdenizin garp kısım
larında bulutlu, diğer bölgelerde umumi
yetle kapalı ve yer yer yağıslı g~mis. rüz
gar garbi istikametten Trakya, Kocaeli, 
Karadeniz kıyılarında ve Orta Anado1u
nun şimal kısınılannda kuvvetli, diğer 
yerlerde orta kuvvette, Karadenlzde fırtı
na şeklinde esmiştir. 

8 - Yusuf Nasuh tlSbesl ne demektir? 

C - Sanat muallim mektebi yüksek 
dereceli bir mektep olmıımakla beraber 
lisenin fevkindedir. Verdiği mezunlar 
memur olabilir, fakat bunların aldıklan 
tahsil memuriyetten ziyade sanat mek
teplerinde muallimllkte veyahut serbest 
bir atölye açmak hususunda muvaf.fa
ldyeti temin edecek mahiyettedir. Tali
matnamesine göre 3 sene kadar mecburi 
hizmeti vardır. Fakat bu talimatname 
şimdiye kadar tatbik edilmemiştir. Ba
rem derecesi 25 liradır. 

C - Yusuf Nasuh değil, Nasuh Nusuh 
töbesi tabiri doğrudur. Tcvbeten Nasu
ha ftyetinden muharreftir, halk dilinde 
tebdili şekl etmiş bir tabirdir. Bir daha 
kabahat yapılmamak U7.ere en kaU ta
ahhüdü ifade eden bir töbedir. Bit bahsinde daha diyeceklerim j var ama, kaşınmaya başlamamanız ._ _____________________________ _. 

icin kesiyorwal 

1 Geçen sene verilen konferanslar her 
biri beş konferansı ihtiva eden ki .. 
taplar halinde basılmış ve bunlardan 
9 kitap neşredilmiştir. Bu kitaplar, 
bütün halkevlerine ve kütüphanele
re dağıtılmıştır. 

Dün 1stanbulda hava bulutlu geçml!Ş, 
rüzgAr şimali .e;arblden saniyede 2 - 4 met
re hızla esmistir. Saat 14 de hava tazyikı 

1016,3 milibar idi. Siihunet en yüksek l:i,!I 
ve en düşük 12,0 santigrat olarak ka7cle
dl1•4'11tt. 
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1 BUG[fil' 
us • Fin Harbi 

Ve Balkanlar 
Yazan: ômer Rı:ıa DOCRUL 

A nupanın şimalinde de ba~hyan 
harp devam etmekte ve bütün 

dünya matbuatı hu işle me~gul ol. 
maktadır. Bu matbuatın Sovyet.Fin. 
landiya harbinden hah ettikleri c:;ıra. 
da Balkonlara da işnr-et ettikleri g;;. 
zc çarpıyor. Bu keyfiyet bir ıki ga. 
zcteve münhasır kalmamakta, belki 
muhtelif memleketler gazetelerinin 
birçoğunu alakadar etmektedir. 

Sebebi gayet \•İızıhtır: Gerek Sov. 
yet Birliğinin, gerek Almanyanın 
Balkanlarla birçok alakaları \'ardır. 
Ve hu alakadar yeniden tanzime 
muhtaç sayılmaktadır. Polonyanın 

ortadan kalkması ile Sovyet Birliği. 
nln Balkanlarla alôkası ha kalao:ımş 
ve kun·etlenmi , Sovyet Birliğinin 

Macaristan ile kom u olmıısı, no. 
manya ile kom uluğunun kuvvet 
bulması, bu alakanın kıymetini art
tırmıştır. 

Başvekil Dün 
Zon9uldaqa 

Gitti 
---o-

Kömür Havzası 

Devletleştiriliyor 
Zonguldak, 2 (TAN Muh:;ıbırın. 

den) - Başvekil Doktor Refik Say
dam, İktısat yekili Hüsniı Çakırla 

birlikte, bugün saat 16 da Zongulda. 
ğa gelmiştir. 

Alakadarların müta?ealarına göre, 
Başvekil, İktısat Vekilinin ziyaretle
ri kömür havzasının devletleştirilme· 
si ve tek elden idaresi işile alakadar. 
dır . .ı 
~ 

Almanya Bir Rumen 

. ,. 
.. 

Jngiliz donanmasının en büyük tayyare tcqıyıcı gem ilerinden biri: Glorius 

3 

flfK 
Zorla Güzellik! 

Yazan: 8. FELEK 

Hah! İşte şimdi hadise normal 
çeşnisini aldı. 

Halil (paşa) merhumun bir tablo. 
. unu devlet resim sergisine almıyan. 
lara tariz eden ressamiar birliğine 

karşı, o serginin jiirisinde bulunan. 
lar cevap verdiler, birbirlerine mey. 
dnn okudular ve nihayet mec:;ele, e. 
dehiyatta, sporda, tarihte velhasıl 

her uhede olduğu gibi bu J?Üzel sa. 
notlar mübahasesinde de şahsiyata 

J dökUldü. Cahillik iddialan ortaya a. 
tıldı. Alışamadığımız,, yadırgadığı. 

: mız sakin, mantıki münakaşadan cok 
j ükilr kurtulduk. Heyecanlı, patırdı. 

j h bir muaraza, daha tlirkçesi bir ma. 
raza scyredecekfz. Bu tereddi ne ka. 

1 dar hazin olursa olsun seyircileri için 
daha eğlencelidir. 

Petrol Firmasını 

Satın Aldı 

Sovyet Birliğinin Balkanlarla alii. 
kasının bu derece kuvvet bulduğu 

sırada iki taraf arasındaki nlakaları 
tanzim edecek olnn zih'1iyet ne ola. 

1 
cak? 

Bükreş, 2 (A.:A.) - Bir Alman 
malt grupu 240 milyon ley miktarın
da bir Romanya petrol şirketinin fir. 
ma ve emvalini mübaya-ı etmiştir. 

lngilizler, iki Alman 
Vapurunu Zaptettiler 

1Ho1Cindada 
Yakalanan 

Eskiler ve yeniler diye ressamla. 
rı birbirinden ayıran iki ziimre var • .: 
mı ki; hunlar birbirlerile geçine. 
mezlcrmiş. Bir meşe ağacım, bir yel. 
kenli kayığı veya bir mahmur kadını 
bize gösteren tablolan ayn ayn zavL 
yclcrdcn mi? Ayn ayrı inhba si!I. 
temlerfnden mi dolayı yekdiğerine 
uymıyan bu iki zümrenin birbirine 
hürmet etmeleri çok daha terbiyeli 
ve ~ok daha faydalı bir hareket o. 
lurdu. Fakat kabahatin kimde oldu. 
ğunu tayine lilzum görmeden itiraf 
edelim ki; güzel sanatlar gibi serapa 
zarafetten, estetikten ibaret bir mes. 
Jeğin aşıktan ve mensupları dahi, 
yckdiğerini kırmak ve kötlilemek gi. 
bi mtahazeye şayan tavır aksaklık. 
ları göstermekten uzak knlamamı~
lardır. 

Balkan devletleri arasın!laki hirJi. 
ği koruyan ve Balkan sulbünü sağ. 
lamlıyan zilıniyet mi? 

Yoksa başka bir zihniyet mi? 
Avrupa gazetelerinin hino~una 

göre bu zihniyetin mahiyetini. Fin. 
landiya meselesinin hal tarzı göste. 
recektir. 

Bu gazetelerin Finlandiya me. 
selesi dolayısile Balkanlara işaret et. 
melerinin sel>chi hudur. 

Fnkııt bu gazetelerin anlamak i -
tcmcdikleri nokta, Sovyct Birliği ile 
Ilalknnlar arasında silahlı bir miica. 
delcye zemin te~kil edecek ihtilaflar 
bulunmadığıdır. 

Bu miinnsehetle ileri ~liriilen bir 
İtalyan rnütalearo dıı \'ar ki onu 

"Tclegrapho .• gazetesinin ha~muhar. 
Tirl " nsaldo" nnlntJnaktndır. Bu 
mütaleaya göre Sovyet Birliği • Fin. 
landiya harbi f tıılyanın Balkanlarda 

basarmak istediği işi kolayla~tıra. 

eaktır. 

l\fali'ım olduğu üzere 1taly:tnm he. 
defi Balkanlarda kendi liderliği al. 

tındn bitaraf bir blok vücude getir. 
mektir. İtalyanın hunu kolaylaştır. 

mnk için Macaristan ile Romanyanın 

arasını bulmağa çalıştığı anlaşılıyor. 

du. Bu faaliyet bir arnlık Romanya 

ile l\facaristanın hudut boyunda tah. 

şlt ettikleri askerleri geri almalarına 
sebep olmuş, daha sonra iki taraf a. 

rasında münasebetlerin ilerlemesi 
beklenmiş, fakat iki memleket llari. 

ciye Nazırlannın son nutuklarından 
vaziyetin bu merkezde olmadığı an. 

!aşılmıştı. 

Anin ılan ftatya teşebbiis ve Can. 
Jiyetlerine yeniden başhyacak ve 'a. 

ı:iyetten istifade ederek bu teşebbüs. 

lerini bir neticeye bağlamağa uğra. 
§acaktır. 

Norveçte Halk, Hükumeti 
Protesto Etti 

Oslo, 2 (A. A.) - D. N. B. 400 
kişi dün akşam başvekil Nygar Ds

voldun ikametgahı önünde nümayiş 
yapmışlardır. Bu nümayişçiler Rus 

Finlandiya ihtila:file alakadar olarak 

Norveç hükıimetine şiddetle hücum 

eden beyannameler dağıtmış ve hü
kumet aleyhinde bağırmışlardır. Be

yannameler parlamentoda azası ol

rnıyan milliyetperver partinin imza
sını taşımaktadır. Polis tezahüratçı. 
lan dağıtmıştır. 

İngiliz - Sovyet l\Hizakeresinin 
Durmasının Sebebi 

Paris, 2 (A.A.) - Ayan Hariciye 
encümeni dün İngiliz - Fransız • 

Sovyet müzakerelerinin ne gibi şe
rait altında akim kaldığını tetkik et. 

miştir. Encümen bir çoK diplomatik 
vesikalara istinaden askeri müzake

relerin cereyanı esnasında Berlin i. 

le l\loskova arasında başlıyan müza
kereler dolayısile bu askeri müzake
relerin lüzumsuz oldugunu göstt:ren 
bir çok emarelerin mevcudiyetini 
ınüşahade etmiştir. 

Ayni grup, diğer mühim bir Ro. 
manya petrol şirketini kontrol ede· 
bilmek için müzakercy.:? devam et. 
mektedir. 

Bir Alman Vapuru, 
Tarafından Dün 

Mürettebatı 
Batırıldı 

Casuslar 
Amsterdam, 2 (A.A.) - Lnhcy'de 

Almanya hesabına bir casusluk va. 
kası meydana çıkarılmıştır. İki hü· 
kumet memuru ve bir kadın tevkü Bir Norveç Vapuru Torpile Çarpıp Battı 

Belçika Krall, Askeri 

Şeflerle Görüştü 
Brüksel, 2 (A.A.) - Kral Leopold, 

suların bastığı mıntakadaki tesisatı 

ziyaret etmiş ve orada askeri şefler. 
le görüşmüştür. 

---o,--==~ 

Yugoslavyanın Almanyaya 
Borcu 

tlelgrad, ~ {A. A.) - Alınan bazı 

haberlere göre, Yugoslavyanm harp
ten evvelki istikrazlara mukabil Al-

Londra, 2 (Hususi) - İngifü: zırh
lı1arı Almanların 2185 tonluk Eilbe 
ve 215 tonluk Sophie vapurlarını 

zaptederek bir İngiliz limanına gö. 
türmüşlerdir. 

9800 tonluk olup Mozambik'e iltL 
ca eden ve bir hafta önce kaçan AI. 
man ~puru, bugün Cenubi Afrika 
hükumeti tayyareleri ta.rafından yo. 
lu kesilmiş ve vapurun mürettebatı 
vapuru batırmışlardır. 

8083 tonluk Real i~imli Norveç Y -
pur.u,"t>erşembe akşamı şimal deni-
zinde torpillenmiş veyahut bir torpi. 
le çarpmıştır. Tayfadan 44 kişi, bir 

manyaya ödemek mecburiyetinde bo tahlisiye vapurunu imdada çağıran 

lunduğu mebliığ, ahiren aktedilen Santigati İtalyan vapuru tarafından 
anlaşma mucibince, azami 600 mil- >kurtarılmıştır. 

yondan az değildir. Almanya piyasa. Bir hava muharebesi 
sında mevcut kalan kıymetlerin an. Londra, 2 (A. A.) _ Bir İngiliz 
cak 150-200 milyondan ibaret olduğu 
söylenmektedir. - tayyaresi Dornier tipi iki Alman tay. 

yaresi üzerine hücum etmiştir. Önce 
bunlardan bir tanesinin arka topuna 
ateş etmiş ve isabet ettirmiştir. Al. 
man tayyaresi, bulutlar aFkasına sak 
lanmış ve bir daha meydana çkma
mrştır. İngiliz tayyaresi, bundan son
ra ikinci Alınan tayyaresini kovala
mış, o taayyare de bütün süratile 
gözden kaybolınuştur. 

---o_; __ 

Çckoslovakyada Zulüm 
Paris, 2 (A. A.) - Prağdan bildi

rildiğine göre Gestnpo memurları 

Çckoslovakyanın istiklnli ile alaka
dar kıymetli eşyanın muhafaza edil
diği müzeye girerek burada bulunan 
eşyalan yakıp yıkmışlar, bunları 

muhafaza edene memurları dövmüş. 
]erdir. 

Hava nezaretinin neşrettiği bir tcb 
liğe göre bu hafta zarfında İngiliz av. 

8 edilmişlerdir. İyi bir hususi kaynak. 
cı tayyareleri ile Dornier tipinde 

tan haber alındığına göre, bunlardan Alman deniz tayyaresi arasında bir 
biri geçen ay bidayetinde gazcteler

hava muharebesi olmuştur. 15 dak.i- de bir hayli mevzuubahis olan Al -
ka süren çarpı~m~ ~.etic~sir.de _hır manyaya Holanda üniforması ka. 
Al~an. tayy~resı .~~.ş~uş, dtğerlertde çakçıhğı işi ile altıkadardır. Lahey'de 
çekılmı~lerdır. Duş~rulen Alm~~ tay hapsedilen iki yüksek memurdan bi· 
yaesi bır Noryeç tıcarct gemısı ta. rinin bundan başka Holanda He İn. 
rafından kurtanlmıştır. giltcre arasındaki iktısadi müzake-

Kolonilerin hava yarJımı reler hakkında Almanyaya malumat 
Hava Nezareti Avusturalya hıiku. verdiği söyleniyor. 

meti tarafından muharebeden evvel 
a par f ed lmiı olan Sunderland ti
pindeki büyük deniz tayyarelerinin 
kısmı nzlımının şimdi hazır bulundu
ğunu bildirmektedir. Bu itibarla şim 
diden Londraya gelmiş veya Lon. 
draya gelmesi beklenilmekte olan 
pilotlarla bir Avustralya hava filo. 
su teşkil edilecek ve pu filo İngiliz 
tayyarelerile teşriki mesai ~decek
tir. 

Hava Nezareti, ayrıca Kanada hü. 
klımetinin talebi üzerine avcı tayya
relerinden mürekkep bir Kanada fi
losunun teşkil edildiğini ve.)ngiliz 
tayyarelerlle teşriki mesai edecek 
olan bu filonun mürettebatının Kn. 
nadalı olduğunu haber vermektedir. 

250 bin ki,i silah altına 
alınıyor 

Londra, 2 (A.A.)- İngilterede ye. 
niden 250 bin gencin silah altına a. 

lınmak üzere bulunduğunu kaydeden 
Dally Mcil gazetesi, İngiltercnin 

Fransada bugünküden daha büyük 
bir cepheyi işgal edeceğini yazıyor. 

Popolo d'ltalia'nın bir makalesi 
Roma, 2 (Hususi) - Popolo d'İta. 

lia gazetesi, Times'in bir makalesine 
cevap vererek, garp demokrat dev· 
}etleri davasının, ayni zamanda gay. 
ri muharip milletlerin ve bu arada 
İtalyanın da davası olduğu hakkın
daki neşriyata nihayet vcrilınesi la. 
zım geldiğini yazmaktadır. 

Bir Alman Tahtelbahiri 
Batırıldı 

Paris, 2 (A.A.) - Paris Soir ga. 
zetesi, bir Alman denizaltısının bir 
kafileye refakat eden Franşız des. 
troyeri tarafından batırıldığını bil. 
dirmektedir. 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ 
o 

• 

Söylenildiğine göre, AmerikaJa, bazı silah fabri. 
kalarınJa işçiler "sabotaj,, yapmışlard1r. Bunun 
sebebi,' Amerikan i~çilerinin, emperyalist muha
riplere silah satılmasına muhalif bulunmalarıdır. 
Bu dü1ünce ile sabotaj yaptıkları tebeyyün eJen 
ameleler, çok şiddetle cezalanJırılacaklarJır. 

* Alman 11ropn"'nndasının birbirini tutmaz ifadeleri ŞI. 
mal denizine mayin dökme huc:;usunda son zamanlnr. 
da yapılan rnrlyo neşriyatında pek göze batmaktadır. 
Şu aşnğıdııkı c1ört iddia, ayni zamanda ortaya ~ürül. 
rnüştiir: 

1 - J\las inleri ingilizlcr diikmiiştiir. 
2 - Son blrkn!: giiniin hadiseleri Alınanların deniı. 
harbinde mm :ıffak olduklarına bir delildir. 
3 - :\layinleri Alınanlar dökmiiş olsalar hile, "devlet. 
Ier hukuku"; - ac.:kcri miiliıhn7.alnr irap ettirdi'ri tak. 
dirclc .• hnbcr \'erilmeden harp gemilerine karşı mayin 
d(ikiilınesine mii nade etmi'.:!tir. 
4 _ Alman~·nnın gayesi, deniz harbinde, dnrhl'yi, hü. 
tiin deniz ar:ıı·ı yolların kavu~tuihı bir mahalde indir. 
ınektir. 

• • 

bata mecbur bırakmak, bu sayede ele, en mühim, 
ve en mefhur lngiliz harp gemilerinin mahalle
rini öğrenmek, ve ona göre Javranmak. 
Bu noktalar nazarı itibara alınJığı içinJir ki, ln
gili.z erkanıharbiyesinin talebi üzerine, lngiltere, 
bu kabil havadisleri katiyen tekzip etmemeye 
karar vermi1tir. 

* lloll\ndanın. Alman ihracat ticaretine mani olmak' hu. 
susundaki tnr.iliz hareketini protesto edip de, bitaraf 
sefainlne daha büyük zararlar verecek olan Alman ted. 
birlerine !'CS çıkarmaması. Londra mnhnfilindc hayret. 
le kar~ılannu::tır. 

* Almanyanın mecmu 8anayi istihsalatının yüule 
ellisi, ağır sanayiinin yüzde elli yedisi, ihracat 
madJeleri İstihsalatının yüzde elli yeJisi Garp 
cephesine 150 mil mesafe dahilindeki mıntakada 
elde edilmektedir. Halbuki, buna mukabU, ln
gilterenin Almanyaya en yakın sanayi sahası, Al-

imdi artık bakalım kaç ressamı. 
mız çizgi çizmesini hilmiyecek. gör. 
diiğUnü anlamı)•acak kadar cahilmiş 
onu görcneceğiz. 

Bu teessüfe şayan mii~ahedeyi 
yaptıktan sonra bu miinaka~ada ga. 
7.Cfelere beyanat Yeren re c:;am Ceına1 
Tolu'nun bu vadide söylediği bir sö. 
onu öğreneceğiz. 

İhtisasına, mesleği hakkındaki 
sözlerine hiçbir diyeceğim olmıyan 
bu zatın (Cumhuriyet) gazetcc:;inde 
çıkan uzun be~·anatının sonunda şu 
satrrlan okudum: 

"Yeni tekniği, yeni mimariyi, ye. 
ni iktısadi ve yeni içtimai nizamları 
kabul eden yeni Türkiye Cümhuriye. 
ti, yeni nesli, yeni Türk resmini ve 
heykelini de sevmeğe mecburdur." 

Bu teklif oldukça hamdır. Sev~i 
bir his işidir. Kumandaya tahi ola. 
maz. Bu sözü sö'.\·lh en St.\,natkarımı. 
zın ''zorla güzellik olmaz.; diye dede. 
lerimizden kalma bir darbımeseli, 
bilhassa güzel sanatlar mensubu sı. 
fatile unutmaması gerek idi. 

Kaldı ki: yeni teknik, yeni mima. 

rt, yeni iktısad~ ve yeni içtimai ni. 

zamların sevgi ile hiçbir münnsebet. 

leri yoktur. Yeni mimariyi sevmfycn, 

beğcnmi:ven, hatta mii tekreh hulnn 
miyonlarla adam olduğu gibi yeni 
resmi de sevmiyen bulunabilir. 

l\liidafaa ettiğine göre, kendic;i de 

yeni're im mektebinl" meno;up olduğu 

anlaşılan bu zat, mektehinin ec:;crleri. 

ni sevdirmek için işi ı:orn dökmekle 

bir psikoloji gafleti yapmaktadır. 

Çünkü, zevk sahibi bir kimse, zorla 

bir şey betenmez. Zevk sahihi ohm. 
yanın da beğenip beğenmemesinin 

pek ehemmiyeti yoktur. 

Belçika Tayyareleri İçin 
1\larsilya Üs Oldu 

Brüksel, 2 (A.A.) - Kongo ile 
Belçika arasında işliyen tayyarelerin 
Fransa arazisi üzerindeı1 geçmesini 
meneden Fransız hükumetı Bclı;ika 
tayyareleri için hareket üssü olarnk 
Marsilya tayyare meydanını tahsis 
etmiştir. Kongoya gidect!k olan yol
cular şimendüerlc oraya gelP.cekler
dir. 

man hava üslerinden 300 mü mesafededir. • i _ 
lspartada ıstihsalat '.Almanyanın, henüz selamette bulunan lngiliz Söylenildiğine göre, Almanyanın lngiltereye ha- İsparta. 

2 
(A.A.) _Bu yıl vilô.ye-* 

harp gemilerini de batırJığını radyolarla, gaze·~ va hücumu yapmama•ının aaıl sebebi de budur. timiz içinde 51600 ldlo afyon sakızı, 
tel erle ilan etmekte iki maksadı var: Hitler, •anayi merke%lerinin Garp cephesinden 21100 ton arpa, 572 ton !asulye, 
ı _Alman halkını, Almanyanın clenizlerJeki u%aklQfhrılmalaN husu•uncla çok ciddi emirler 38572 ton buğday, 810 ton burçak, 

muharebelerJe mütefevvik bulunduğuna inan· vermiftir. Fakat bu emrin az zamanJa yerine ge- 10512 ton çavdar. 273 ton darı, 135 
l Al d h ·r d tirilebilmesi mümkün olmıyacagyı irin, Almanya- ton börülce, 8890 ton mahliıt Jtrmak, ve bu suret e, manya a ı ın e, sarsı· ~ 514 ton mısır, 543 ton nr' ıt, 1212 

lan maneviyatı düzeltmek. nın lngiltereye havaJan hücum edebileceği hiç 

1 

ton patates istihsal miştir ve 

1 ___ _:2:._-_-_.:,l.:,:n,;:g,:il:,:t,:.e~re::y::.:i:.!.'..:b:.:u~y:..:a.:.:l.:.:a..:n.:.la_r_;ı....;.te_k_z:..i_b_e.;,., _a_k_sı_· n_i_ı_·._. ____________ u_m_u_l_m_am __ a_k_t_a_J_ır_. ______________ ....: bunlann mühim kısımlan nraç piya.-

·• salarına gönderilmiştir. 



4 TAN 3 -12 - 939 , ................. ~ ............... . Sehhar sıcak kanlı .. Güzel ve daima cevval İspanyol yıldızı 

Bugün .. MELEK Sinemasında 

Senenin en nefis, en güzel filmi iMPERiO ARGENTINA RADYO 
ANKARA RA D YOSU 

Tllrkiye Radyodifüzyon Postalan 
Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
Bu Hafta SÜMER Sinemasında 

Görülmemiş bir muvaffakiyetle gösterilmekte olan baş döndürücü İspanyol şarkı ve danslarile dolu HONOLULU 1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. P. 31.7 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

Filminde seyircileri gaşyediyor. 

Bu filmin musikisi bu sene herke-SPANYOLİTA 
sin ağzıJıda dolaşacaktır. 

Baş rolde dünyanın 

ELEAN O R 
birinci dansözü 

P O WELL 
Pazar, 3. 12. 1939 --

Filme ilave olarak: FOKS DÜNYA HABERLERİ ve Prof. FUAD 
KÖPRÜLÜ'ye Pariste Sorbon Üniversitesinde Fransız cümhur reisi 
önünde yapılan büyük merasim. Bugün saat 11 ve ı de tenzılatlı 

İlaveten: EKLER JURNAL en tam ve en son harp dünya havadisleri. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı 
' matineler. 

12,30 Program ve memleket saat ayarı. 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği: Ankara radyosu kilme ses 
ve saz heyeti. İdare eden: Mesut Cem!L 

... .._ ....................... , 
matinelar 13,30 - 14,30 Müzik (Küçük orkestra - ~ef: 

Necip Aşkın): 

DİKKAT! SARAY SiNEMASI DİKKAT! 
1 - Gounod: Ave Marla. 
2 - Leopold: Yugoslav incileri. 
3 - Robert Stolz: Viyanada ilkbahar. Bugün SAKARYA 

Sinemasında 
... ~, .. 

Sinemanın en şuh yıldızı 

Müdüriyeti geçenlerde emsalsiz bir muvaffakiyetle gösterilmiş olan (EBEDİYYEN SENİNİM) müstesna 

filmini görmeyen yüzlerce kişinin talep ve israrı üzerine: 

4 - Joh. Strauss: Şark masalları (Vals)". 
5 - Franz Lehar: Klo Klo operetindea 

potpuri. 

VİVİANE ROMANCE ' i 
PİERRE BLANCHARD 

Bugünden itibaren 2 büyük filim birden gösterecektir ~ 18,00 Program, 18,05 Memleket saat a
yan, ajans ve meteoroloji haberleri, 18,25 

Müzik (Radyo caz orkestrası), 19,00 Çocuk 

saati, 19,30 Türk müziği: Çalanlar: Vecihe, 
Fahire Fersan. Reşat Erer, Cevdet Kozan. 

ile beraber yarattıkları nos. EBEDiYEN SENİNİM KOVBOY'un AŞKI 
TOİEVSKY'nin romanı BARBARA STANWYCK ve JOHN BOLES -· GARRY COOPER 

KUMARBAZ (Fransızca sözlü) (Fransızca sözlü) 1 - Okuyan: Necmi Rıza Ahı•kan: 

fi.lminde takdim ediyor. Monte. 
Saat: 10,15. 1,50-5,30 ve 9 da Saar. 12 - 3,40 ve 7,20 de 1 - Şehnaz p~evi. 2 - DellAl zac!fd 

Şehnaz §arkı (Etmedin bir lAbza ihya>. 
3 - Dede: Şehnaz ~kı (Sana ey canımın 
cananı efendim), ~ - Mustafa Çavus: 

karlonun lüks ve ihtişamr arasın. 
da yaşayan maceraperest bir ka-

Emsalsiz, zengin ve fevkalade bir program: Büyük bir aşk romanı ve nefis ve cazip bir komedi. Gidiniz, 

görünüz. Bugün saat 10,15 ve 12.00 de tenzilatlı matineler. 

dının bayatı ve aşkları ... Rulet... İhtiraslar . . . __ ...., Şehnaz şarkı (Fırsat bulsam yere de va.r-ı 

1 
sam), 5 - Mustafa Çavuş: Hisarpusellk 

,, .. ••••·~---•••••••••••••••••••••••••••••••••·~ §arkı (Dü çeşmimden gitmez), 6 - Şükr11 ...... " Şenozan: Buselik sarkı (Gönül harareti 

İlaveten FOKS JURNAL en son dünya ve harp haberleri".: 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler .• 

-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-, ~ AlrOsO~l aMrmA-CFEilR~A~N-IN~KA~HaRrmAarMkA~Nqlı ı =~~.~~~ 
Bütün kalpleri titretecek bir film.. '"4 ~ ') -

Bü;:~~;t·ı;;J;tç~~R~~A~~f~:~~eşhur (BÜYÜK BABA) " \ TARZAN OG-LU kc~erp!:1~:ı:~ ==:~!·7o! 9;: 
romanından sinemaya alınan ve başta ; \ ve bancı dillerde haberler saaUerl ~saiıd• 

PİERRE LARQUEY ve JOSSELİNE GAEL 1
1 '/I ı) ı gö;::iştir: 

ve sair büyük ve tanınmış Fransız yıldızlan tarafından yaratılan ~ { TÜRKÇE SÖZLÜ ) Arapça 

y ARININ KADINLARI Hakiki Tarzan rolünde Fransızca 

saat 13,00 ve 18,45 de ,. 
" 

13,15 ve 19,45 de 
13,45 ve 20,15 de 

emsalsiz film önümüzdeki Çarşamba akşamından itibaren 

SÜMER Sinemasında 
~ ...................................... ~ 

. 
-----------------------.,, BU GÜN 

TAK Si M Sinemasında 1 

YENiÇERİ HASA~ ... 
Türkçe Sözlü ve Türkçe Musikili 

Bestekarlan: ARTAKİ ·SADİ. ZEKİ. 
Okuyanlar : MUALLA • NUMAN İÇLİSES • HAMİYET DUYGULU 
Musiki Heyeti : Kemani SADİ • Kemani DEMİR ALİ • Kanuni AH. 
MED - Klarnet ŞÜKRt}. Udi ZEHRİ. Rakkase: AYŞE MÜJGAN. 

Şehzade başı 

FERAH 
ÜMİT 

JONNY 

i PEK 
WEiSSMÜLLER 

Sinemasında 
görülmemif muvalfakiyetler kazanmaktadır. 

Programa ilave olarak FOKS dünya haberleri ve BAY FUAD KÖP. 

RÜLÜYE Paris Üniversitesinde Cumhurreisi önünde yapılan merasitr. 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

Senenin en büyük ve en kuvvetli f ilmi, 
bütün Istanbul halkının görmeğe ko§

tuğu filim 

Şehzade başı 

TURAN 
ŞARK 1S1 {Neşidei Emel) 

'ı_ TIYATROL_A_R_ı 
Şehir Tiyatrosu 

TEPEBAŞI • D R A M ,. KISMINDA TÜRKÇE SÖZLÜ. ARAPÇA ŞARKILI Seanslar: 11 - 12,40 - 2,20 - 4 - 5,40 - 7 ,20 ve 9 da. 
'••• Saat 11 - ve 12,40 da tenzılatlı halk matineleri. , Şarkın yegane 

ses Kraliçesi ÜMMÜ GÜLSÜM'ün =~:~;b::;;::: Bugün gündüz 15.30 da ve gece 20.30 da 
e ŞEYTAN . 

Mısırın ıea artistlerini 
İstanbula gelen filmlerinde 

görenler 

Mutlaka 1 defa 
Türkün ses artisti 

MÜNiR NUREDDiN'; 
Bütün İstanbulu cotturan :-------.--..----- ......... _ . . 

5 

i 
: . 
: 
: . 

ALLAH iN 
CENNETi 

filminde görmelidirler. 

ALEMDAR ve MiLLİ 
Sinemalarında , .................................. , 

BUGÜNE KADAR GÖRÜLEN KOMEDİ FİLMLERİNİN 
EN İYİSİ - E~ EGLENCELİSİ 

Bu filim yalnız Salı günü akşamına kadar devam edecektir: Programa ek ola
rak Ebedi Şefimiz Atatürk'ün ölümünün 1 inci yıldönilmü Ankara ve İstanbul
da yapılan llıtifal ve Cümhudyetin 10 uncu senesinde Atatürk'ün nutku 

Komedi Kısmı lstikHil caddesinde 
Bugün gündüz 15.30 da ve gece 20.30 da 

• KAN KARDEŞLER e 
2 nci HAFTA 

KO~R KRAL~ - NES'E KAYNAGI 
, ____________________ ....... __ ....,, 

SON PAZAR! 
Eyüp Ha1kevinde Dersler 

1 - EyUp Halkevinde haftada iki gün 
fransızca dersleri verılmektedir. Arzu e
denlerin idare memuruna müracaat etme
leri. 

i=I D VA. R D ·A L 1 M TA : 2 - Eyüı;ı Halkevi adına 36 nc1 ilk okul
da türkçe dersleri açılacağından istekli o
lanların ev idare memuruna müracaaiları. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

~'O 

3 - Eyüp Hıılkevi güre§ salonunda haf-

••••••••',. tada üç gece ziyaretçilere açık güreli gös
terişleri yapıldığını bildiririz. 

_.'eşekkür 
TUrk Basın Birliği Relellğlnden: 

Kırk sene evvel Selanikte çıkmış olan vt 
nüshası pek nadir bulunan (Çocuklara 
Rehber) gazetesinin üç yıllık cildli kolek
siyonu, Rsimll Ay mecmuası sahibi Bay 
Mecdi Eren tarafından Birliğimiz kütüp
hanesine armağan edilmi~Ur. 

Kendisine teşekkür ederken bu yardı

mın, kütilphanemizi zenginleştirmek yo
lunda, güzel bir örnek teşkil etmesini te
menni ederiz. 

·- w 

Halk Opereti 
Bugün matine 16 da 

akşam 9 da 
Z OZO D ALMASLA 

(HALiME) 

KAYIP - İstanbul muallim mek

tebinden 336 senesinde aldığım 422-

48 numaralı diplomamı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

İsmail Hakkı 

Bu filinin 2 inci hafta gördüğü 

rağbet şerefine, aynca 

MERCAN ADASI 
Büyük filmi ilave edilmiştir. 

Mümessilleri: 

MlCHEL SULLIV AN -
JEAN GABiN "------.. ~ 

- Ben ya deli oldum, ya marazi bir illüziyona 
· tutuldum. 

benizli genç kadınlardan, ik_i b~klüm ihtiyar babalar-(" 
dan, sen sahanını tasın~ getırmış kadınlardan murek-ı 
kep bir !stırap mahşerı... .. . 

Yüz liralık altın bileziği on liraya kapatmak için 
elli madrabaz hemen kaş göz işaretlerile ortak olu. 
yor!ar. . .•.. 

Bir büyük anne elindeki entariyi uzatarak ağlı. 
ı· '3 1 ) 

fE5) 
~ EK 

' Bil' eczahanede yaptırdığı posyon kordiyald~ 
yudum yuc!um içerek Bedestene girdi. Biraz sakindi. 
Fakat illiziyon filan değil, kuş işte orada. lkide bir 
Ferhadı çağırıyor ve Şirinin hıçkırıklarını taklit e.. 
diyor. 

•• • 1 

ror ve eteğini tutan iki torununu gosterıyor: ' 
- Bu benim gelinliğimdi. Evde bundan başka 

satacak bir ~eyim kalmadı. Anaları hasta döşeğinde, 
babaları esaretten daha gelmedi. All.:ıh rızası için 
değerini veriniz, Hayır, Hayır! Değermi vermeyiniz, 
yarısına da razıyım. Tek değerinin yarısı olsun. 

Eski ipe~ üstüne eski el işlemesi bir şey ki en 
züğürt Avrupalı beş yüz lira ve en meraksız Ame
rikalı 1500 dolar veriverir. Vur aşağı. tnt yu
karı, fiskoslar, ricalar, göz yaşları, haraç! Yirmi bir 
füaya ..• 

- BUyük hanım, inan ki, bu çocuklara yardım 
olsun için ~rttırdık, yoksa sekiz kağıttan bir para 
fazla etmezdi. 

Bir kadm eski bir el dikiş makin<?sini uzatırken 
mırıldanıyor: 

~ - Bununla bekar çamaşırı dikip çocuklarımı 

nafakalandırıyordum. Artık çamaşır diktirecek be-· 
kar mı kaldı? Kimi fakir oldu, kimi esir. 

1 

ı Sivri sakallı, kibar yapılı bir zat akh sıra utan.' 
cını gizlemek ve izzeti nefsini korumak ;çin mezeıt
çıya yalan söylüyor: . 

- Bakınız. Bu ağızlık has kehrib:ı imiş. üstün.. 
deki iki ta~ pırlanta. Benim, değiI, sahibi söyledi. 
Satmamı rica etti de. Evlenirken hediye edilmiş. Q · 
zamanın altın parasile yüz liraya a.lıamı,. 

'------------~--------------------------....------------..,) 
YAZAN: AKA GÜNDÜZ 

\ 

. Bize ne a beyim. Muhammın tahmin eder. Is· 
~ tekliler arttırır. Ver dersen veririz. 
1 Pırlantalı ağızlık otuz beş kağıda gidiyor. Tel. 
!allığı da ıçinden alınıyor. Kimkime dumduma. Ara
yan yok, sorar. yok. Bir taş değirmen kı, bir mahşe. 
rin ilişiğini, kanını, canını övütüyor. 

' Doktor garip ve çatlak bir feryatla irkildi: 
- Ferhat! Ferhadımen! Zindebad Ferhat! 
Kendisinj çağıran, sağ ol Ferhadım diyen bu 

çatlak ses' Kalabalığın içine daldı. Bir alay işc;iz, 
büyücek bir kafesin etrafını sarmış papağanın hay. 
kırışını bi: şey anlamadan dinliyorlar! 

Fakat bu papağan nereden çıktı? Bu yemyeşil, 
bu kar.atlarmın ucu bembeyaz papağan! Kulakları 

uğulduyor, gözleri kararıyor, boğazı~a bir yumru 
tıkanıyor, beyni uğulduyor: Yirmi yıl... Tahran .• 
Kasrı - Şirin .. Bir sabah .. Bir karanfil sapı, kara göz.. 
lü fildişi kızın omuzunda da bunun tıpkısı .. ŞeJlalei 
renginin kenarında beyaz güvercinler.. Şirini i!k 
gördüğü, sesinj ilk işittiği sabah! 

Papağan farsça haykırmasında dl?vam ediyor~ 

:-- Ferhat! Benim Ferhadım sağ ol Ferhat! Şi. 1( 

No. 18 
rin seni bekliyor. Şirin sana ağlıyor. Şirinsiz Ferhat! 
Gel, gel, gel. 

Ve sonra papağan bir kadının hıçkırıklarını tak. 
lit ediyor. 

1 

Çekilcil. Direklerden birine dayandı. Bu l'le de· 
mek? Ne oluyor? Bu nereden gelmiş? Kim getirmiş? 
Bu nasıl bir muamma? _, 

Ortalık bıraz aralanınca memurla konuştu: 
, Bu papağan satılık mı? 

Buraya başka ne için getirilir? 
Bunu kim getirdi? 
Memur musunuz, müşteri mi? 
Müşter! olmak istiyorum. 

. Arttırırsınız, üstünüzde kalırsa safayı hatır-7 
la götürür, yaygaralarını dinlersiniz. 

·- Müzayedeye çıkarsanız da pey sürsek.: 
Sahibi henüz kati bir fiyat vennedi. Oğteden 

sonra geleceğini söyledi. O zaman geli.r beklersiniz. 
Belki de eleler satar. Çünkü biraz acele eder. 

Doktor ikindiye kadar deli gibi dolaştı. Papağa: 
nm feryatlar. kulaklarında çınlıyor. Şirin seni bek. 
liyor! Şirinsiz Ferhat! Gel, gel! 

- Yok, yok, bu bizimki değil. Kimbilir kim meş.. 
hur Ferhatla Şirin hikayesinin tesiri altında kalmış, 
kuşa öğretmiş. Rengi mi? Bu kuşların renkleri hep 
biribit-ine benzer. Ne olursa olsun almalıyım. Benim 
için bir teselli olur . 

Memura yaklaşınca memur: 
- Hah! dedi, sahibi de burada.. Konuşunuz: 

{Sahibine) Efendi! Efendi arkadaş! Buraya gel. Işte 
bu bey kuşu sordu. 

Doktor kuşun sahibi olduğunu söyliyene baktı. 
hiç tanımıyordu. 

Uzunca boylu, zayıf, soluk benizli. Ustü başı iyi. 
ce denemez, fakat temiz sol gözü sakat. Sol bacağı 
hafif topalca. Sesi biraz kalın. Yirmi beslı:! otuz arası. 
Çok çile çekmişe benziyor. Bunun için yaşı daha faz. 
la görünüyor. - - - ·' 

• - Kuşu siz mi istiyorsunuz? 
Evet bey oğlum. Fiyatta uyuşursak. 
Ne verebilirsiniz? 
Bilmem ki, ne ettiğini siz daha iyi bilirsin!z:1 

Bamt kalsa ben yüz bin san liraya da ver. 
k. 1 

mem, ne yapayım ı ..• 
. Yoksa başkasının mı? 
Hayır. Benim malımdır: 

Nereden aldığınızı sorabilir miyim? 
(Deva.mı var) 1 

,---- ~--
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MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle SO, 111, 9, 
S,15 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 26 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesi lbımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Edebiyat Davası 
Bitti, Sanat 
Davası Başladı 

Edebiyat davası bitmeden, orta. 
ya bir de sanat davası çıktı: 

Merhum ressam General Halilin fır. 
çasmdan doğmuş bir tablonun An. 
karadaki sergiye kabul olunmaması, 
bütün sanatkarlarda haklı bir isyan 
ve infial uyandırmıştı. 

Bay Salah Cim.coz, bu hususta so. 
rnlan suallere cevap vererek: 

"- Biz, demişti, o eseri beğenme .. 
diğimiz için değil, daha evvel teşhir 
edilmiş bulunduğu için sergiye al. 
madık!" 

Bu cevabın akan sulan durduraca
ğı sanılıyordu. Halbuki, şimdi, isim. 
lerl bizde mahfuz bulunan bazı ta. 
mıımış ressamlar, bu cevabı sarih bir 
tevil sayıyorlar, ve bunu isbat için: 

"-Bizim, diyorlar, daha evvel bir, 
hatti iki sergide teşhir olunmuş e. 
serlerimiz var ki, Ankara sergisine 
kabul edilmiştir ve orada da teşhir 
olunmaktadır. Bundan da belli ki, 
GeneTal Halilin eserine o 'ergide yer 
verilmeyişinin sebebi, söylenildiği 

gibi, daha evvel teşhir edilmiş olması 
değildir: Bu itibarla, biz, kıymetli 
bir sanatk3.rm eserine karşı gösteri.. 
len istihfafm hakiki ve ciddi sebebini 
6ğrenmek istiyoruz!" 

Sanatkarla~n 1>11 meı.el~de 

gösterdikleri yerinde hassasiyeti tak. 

dir le karşılamamak mümkün değil. 

dlr. Biz, samimiyetle temenni ederiz 

ki, Ankara sergisine konulan eserle. 

ri seçenler, ve bu ithama muhatap o. 

)anlar, kendilrinden hesap soranla. 

ra, Bay Salah Cimcozuıı sözlerinden 

daha tatminkar bir cevap verebil

sinler! 

Yoksa, bizce, ressam General Ha. 
Dlin eserine vurulan darbe, sanatkfiıo. 

ları müteessir ettiği nisbette, o ser

giyi de mutazarrır edecektir: Zira bu 

haksızlığın uyandırdığı umumi hoş. 

nutsuzluk, o serginin umduğu rağbet 

'Ye alakayı bulamamasına bol bol ka. 
fi gelecektir! 

Bolu Ormanlarının 
İşletilmesi Faaliyeti 

Düzce (TAN) - Bolu merkez ve 
kazalarile Adapazarı. Hendekdeki 
ormanlar devlet işletmesi revir a
mirliği burada faaliyete başlamıştır. 
Revir amirliğine mühendis Cevat A
ievcan tayin olunmuştur. 

İşletme, tam kadrosile normal bir 

§ekilde ancak 1941 de daha esaslı fa. 

aliyete geçebilecek, İzmit kağıt fab. 

rikasınm ihtiyacile ambalaj sandığı 

ve travers gibi ihtiyaçlar malzeme. 
sini temin edecektir. Bulunduğu mu
hit ahalisine ve bilhassa istihsal ka
biliyeti azalan Mudurnu kazası hal
kına ve dağ köylülerine de iş temin 
etmiş olacaktır. 

Çorumda Petrol Aranıyor 
Çorum (TAN) - Son zamanlarda 

tesadüf edilen petrol damarlan üze. 
rinde incelemelere ehemmiyetle de. 
vam olunmaktadır. Bu damarların 
zengin olduğu sanılmaktadır. 

İhracat Birlikleri 
Izmir, 2 (A.A.) - Zeytinyağı ve 

pamuk ihracatçılar birliklerinin sta. 
tüleri bu birlikler umumi heyetleri. 
nin dünkü toplantılarında kabul e
dilmi§ ve böylece iki birlik resmen 
teşekkül etmiştir. :3tatüler tasdik e. 
dilmek üzere Ticaret Vekaletine gön
derilmişir. 

Haftan on 
.. • 1 

Kanaryam Otüyor! . .. 
Avrupa Otüyor! 

E ve bir kanarya getirdiler; 
tahta parmaklıklı, basık, loş, 

dar kafesinden çıkarıp kübik üs
lupta telden, nikelden, camlı ve 
yine kübik formada porselen yem.. 
likli ve suluklu pırıl pırıl bir ye
nisine koydular. ~dirııekapısmdaki 
köhne kulübeden, tali sevkile, me
sela Ayaspaşadaki "Namlı Palas,,a 
nakletmiş, sonradan görmüşe dön
dü; günlerce şaşkın, acemi, ha
reketlerini idare edemez bir hal. 
de tünekten tüneğe, sarsak, sarsak 
indi, kondu; şaşkın şaşkın etrafına 
bakındı, durdu, düşündü, uzun 
bir yadırgama, benimseme devri 
geçirdi ve nihayet bir sabah, öL 
nıiye koyuldu. 

Artık kendine gelmiş, benliğini 
bulmuştu; şen, şakraktı; yeni ha-

yatla. bağdaşmış, konfor alışkını, 

modern olmuştu. Sabahlan, her. 

kes uyurken haşhaşa kalıyorduk. 

Ben radyoyu açıyor, Avrupa mer

kezlerinde geceden birikmiş dün.. 

ya haberlerini dinliyordum. O. ö.. 
tüyor, ötüyordu; radyo, söylüyor, 

söylüyordu: 

Yedi bin tonluk bi: vapur Şi

mal denizinde bir mayine çarparak 

battı; mürettebatından yalnız dört 

kişi bir balıkçı gemisi tarafından 
kurtarıldı. 

Kanarya nağmesini kesmiyordu, 
n~eli türküsüne yeni ahenkler ka. 
tarak, aldığını habere kayrtsı.z şakı
yordu. Fakat şakan yalnız kanar. 
ya değildi ki ... Batma vakasını ha. 
ber veren merkezin yanında bir 
başkası, kanaryadan daha coşkun, 
daha sevinçli "Havay,, dansına dal
mış, düdükler, zilli maşalar. nara. 
lar, çığlıklarla; keyiften, şehvetten 
çılgın, göbek atıp kalç3 sallıyor, 

yerlere yatıp kucaklara atılıyordu. 

Öte tarafta benim gözümün ö
nünde, geceleyin. pusu kurup bekli 
yen çelik canavarların korkusun
dan ışıklarını söndürerek, azgın 

bir kış denizini karanlıkta, maki. 
nelerinin sesi, yürek çarpıntısı gi
bi bağrında gümliycn vapur can. 
!anıyordu; insandan ve eşyadan 
fazla korku dolu ve helecan yük
lü ·o simsiyah vapur... Aldığı her 
metre mesafenin k~ndisıni mayi. 
ne, iniilaka, dalgalara gömülüp ö
lümle buluşmağa bir derece daha 
yaklaştırdığı koskoca, sapasağlam, 
insan dehasının sayılı bir hüneri o. 
lan vapur! 

İçindekilerin, her saniye. müthiş 
bir gürültü ile yerlerinden fırla
maları ve havada taklak atarak fır. 
tına, sis, kar tipisi altında kendi
lerini bıçak gibi kesen dalgalar a. 
rasında bulmaları ihtiınali olan 0 

vapurun yalnız böyle bir akıbete 
doğru gidişini düşünmek zihni 
durdurmıya ve gönlü karartmrya 
kifayet edebilir. Harp başlıyalıbe
ri kaç kişi, çoluk çocuk, o şekilde 
boğulup gitti, kaç zırhlı, tahtelba. 
hir, gemi denizin dibine inip kal~ 
dı? Bir vapurun parça parça olup 
batışı, etrafında, kaynaşaı1 insan 
habbeleri ve havaya kalkan dalga 
kubbelerile ne korkunçtur, buna 
kör tabiatin değil de şuurlu ve 
medeni denen o insan elinin sebep 
olması insanlğa ne aylorıdır. 

Ben bunları düşünüyorum, ka.. 
naryam türkü söylüyor ve yandaki 
radyo merkezi Laurel ve Hardi' • 
nin: 

Honolulu Bibi! 

Nerede gördüm seni? 

Havasını andıran bir soytarılık 
calıyor. !nnallahü maassabirln! 

~an: Refik Halid 

B ir başka sabah radyosu şu 
haberi veriyor: 

"- Bilmem hangi büyük devle
tin orduları. Harp ilan etmeden, 
bu sabah, motörize kıtalarile bil. 
mem hangi küçük devletin hudut
larına tecavüze başlamış, deniz ve 
hava kuvvetleri de şehirleri ve sa. 
hilleri bombardıman etmiştir. J<;k_ 
serisi çocuk ve kadın olmak üze
re sivil ahaliden sayısı bellisız Ö

lü ve yaralı vardır.,, 
Bunu işitince yüreğim burkulu

yor, saranyorum ve başımı avuç. 
larımm içine alıyorum. Manzara 
bütün dehşetile önümdedir: Gök, 
yer, hava, su, hepsi tutuşmuştur; 
her tarafta enkaz, yangın, ceset ve 
feryat... Eskiden ancak Vezüv voL 
kanının kızgın lavlan, ateş kesil
miş kayaları, kül yağmurlan ve 
duman tabaıkaları altında kalan 
Pompei şehrine ait romanlarda tas. 
virini okuyup ürktüjümüz felake
tin birer eşi ve katmerlisi, yer yer 
bu ülkede tekerrür etmektedir; blr 
medeniyet, tabiatin şuursuz zulmü 
ile değil, bir insanın kafasının he. 
saplı ihtirasile çöküyor, vanıyor, 

yok oluyor. Tam o sırada bir yan 
merkez "Neşeli dul,, operetinden: 

Ah kadınlar, cici mahlUklar, şe. 
ker §eyler. 

Korasını, hora teperek çalıyor, 

söylüyor, oynuyor ve kübik kafe
sinde de kanaryam, tünekten tü. 
neğe sıçrayarak, kfilı dem çekip, 
kah nağme gargaraları yaparak ö
tüyor, ötüyor. Ben de dertli dertli, 
şaşkın ve hiddetli fesüph:ınallah, 

çekiyorum! 

B aşka bir gün radyomun ver. 
eliği haberler yiM şeamet. 

li ve insanı canından bezdiricidir: 
"- İşgal altındaki bilmem ne 

şehrinde tifüs ve kolera salgını 

korkunç bir şekil almıştır. Halk a-

çıkta, sokaklarda yatmakttl ve has. 
talara ilaç tedarikine ve ölenlerin 
gömülmesine imkan bulunama
maktadır.,, 

Kederden gözlerim kararıyor. 
Vaktile ancak Çin ve Hindistanı ıs
tila eden büyük: "taun,, vakalarını 
hatırlatan bu felaket tablosu, şim. 
di, yirminci medeniyet asrında, 

Avrupanın en ileri gitmiş bir ~eh
rinde cereyan etm.-?ktedir. Hapiya 
kızılay cemiyetleri, bin bir derde 
deva seromlar, doktor ve hastaba. 
kıcı taburları, o akla hayret veren 
fenn.i icatlar, vasıtalar, hastahane
ler, can kurtaran otomobilleri. çelik 
ciğer makineleri, kolsuz ve bacak. 
sızlara mahsus marifetli arabalar~ 
Hiçbiri meydanda yoktur. Mey
danda görünen bir orta <'ağ, bir 
kızıl haçlılar zamanına aıt vahşi. 

hain. kayıtsız manzaradır; kendi 
haline bırakılmış bitliler, yaralılar, 
hummalılar, can çekişenler ve fer
yat edenler .. , 

Bu esnada, ben kendimi asırlar. 
ca evvelki Barbarlar tarihine dal
mış, kıyas edecek derecede zaman 
mefhumunu ve medeniyet farkını 
kaybetmiş bugünün tarihini okur. 
ken, kanaryam, salıncağına geçmiş, 
ahenkli kahkahasını cıvıldıyor ve 
o facialı sahneye komşu bir hıris. 
tiyan memleketin radyosu arapç:ı: 

Ya habibi! Ya garam, ya leyl 
Nekaratlı bir kaside tutturmuş, 

sakin çöl gecelerine methiye oku
yor, maşukasının ceylan gözlerini 
öğüyor ve aşkın zevklerini sayıp 

düküyor. Hay Allah layığını vçr • 
sin! 

Yine bir gün ndyo diyor ki: 
"- Bitaraf memlek~tlerde 

tecavüz derin bir nefretle karşı
lanmıştır. (Ahten puften) gazetesi 
yazdığı başmakalesbde bütün me
deni memleketler efkfu'ı umumiye-

-ı 

Harp ilahı nra bekliyor 

sinin felakete uğrayan bu millete 
manevi yardımlarını esirgeıniyece
ğini ehemmiyetle kaydetmektedır.,, 

Manevi yardım? Bunun ne de
mek olduğunu, neye yaray'lcağı

nı, böyle bir lıltuf ve ihsanın kıy. 
metini ve maddi tesirini düşünü
yor, acı acı, dertli dertli, zehirli ve 
kinli gülümsüyorum. Şimdi kuru 
lafla komşusuna bol keseden ef. 
karı umumiyenin manevi müza. 
heretini sunan bu memleket için 
ayni korkunç akıbeti, hazırlıyacak 
kuvvet kollarını sıvamış. palası be
linde kapı önünde beklemektedir. 
Bu küçük devletler, bir koyun sü. 
rüsü gibi, içlerinden kapıp götü. 
rülen arkadaşlarını, haşhaşa, o
muz omuza, hepsi birden boynuz. 
!arını dikerek müdafaa edecekle
rine darına dağınık, hatta, hfila bi. 
ribirlerinin önündeki bir tutam otu 
koparmak hırsile ve biribirlerine 
düşman, felakete seyirci olmakta. 
dırlar. Bu tarihi sahnenin eski a
sırlardaki "Tevai!i Müluk,, ve 
"Dere beylikleri Saltanatı,,ndan 

farkı nedir? İliın, irfan, tecrübe, 
tetkikler, psikoloji ve üniversite, 
bilhassa diplomasi tarihi neye ya. 
nyor? Kesilmek için yakalanan ta
vuğun feryadı ve çırpınması nasıl 
öbür tavuklar için ancak geçici bir 
dikkatten ve sonra yem kutusuna 
koşmaktan başka bir hareket hasıl 
etmezse, nasıl o kümeste mantık 
harici bir "bitaraflık,. hüküm sü. 
rerse A v.rupa kümesinde de ayni 
hal, ayni gafletle 'devam edin ait.. 
miyar mu? 

Meyüs ve ümitsiz ben bu dü
şüncelerle kafamı yorar, üzülür, e. 
zilirken kanaryam cak cak, geve
ze, fikirsiz serenatlarını sıralıyor 
ve tam bu esnada, kapısına tecavüz 
ve istila dayanmış bir radyo mer. 
kezi çingene havasına ağız uydur
muş, zilli maşa çalıp sahan kapağı 
vurarak hoppaca düdukler öttürü
yor. Lahavle vela kuvvete! 

R adyo şöyle de söylüyor: 
"- Bu yeni istila ve teca. 

vüz vakası Amerika kıtasımn bil
mem ne devleti nezdinde fena bir 
tesir .husule getirmiş, Cümhurreisi 
yaban domuzu avından acele hü. 
kumet merkezine dönerek Avrupa 
harbine karışmağı intaç ve bita
raflığa zerre kadar halel iras etme
mek şartile iki muharip devlete bir 
mesaj göndermek meselesini tetki. 
ke başlamıştır.,, 

Ölme eşeğim ölme, yonca bitin
ce ... Gönderilse bile, o toz duman, 
o kıyamet içinde mesaj değil, fer. 
man bile okunmaz. Mesaj? Bu, me. 
telik verilmiyen, kale alınmıyan 

kaçıncı mesaj. hasır altı edilen ve
ya çengele takılan kaçıncı name. 
dir? Teyit kuvveti olmadığı ve ar
kasından maddi neticesi katiyen 
çıkmıyacağt, bağırıla, haykırışa i.. 
lan edilen böyle bir mektubun ne 
kıymeti, ne tesiri olabilir. bu boş 

gösterişler, her yeni bir taarruzda, 

ayni basmakalıp şeklile neden, nL 
çin tekrar edilir? Şimdiye kadar 

hangisi işe yaradı ve havada tay· 
yareyi, karada tankı, denizde tah. 

telbahiri hangisi durdurabildi? 

Ben, böyle yorgun kafamı avuç
larımın içinde sıkar, yalan, riya, 
haset, adli hesap ve çocukça teşeb
büslerle heba olan fırsatlara ve eL 
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1939 Harbinde: 

Zehirli Gazın 
Bir Tarihçesi 
Z ehirli gaz modem harp silahla. 

nndan biri sanılırsa da bunun 
hakikatte iki bin yıllık bir silah ol. 
duğu anlaşılıyor. Eski Yunan müver. 
rihi Thucydides Peloponez harhin. 
den bahsederken Lakedemnnyalıla. 

nn Megara'yı muhasara ettikleri sı .. 
rada şehrin etrafına odunlar yığarak 
bunlara ateş verdiklerini ve ateşlere 
kibrit ve zift attıklannı anlatır. Mak.. 
satları hunların dunıanile hasımlarL 

nı boğmaktı. Fakat rüzgarın maklıs 
istikamette esmesi üzerine hoğucu 
gazlardan kurtulmak isteyen Lake. 
demonyalılar kaçmaza mecbur ol. 
muşlardı. 

Bu tecrübeden sonra Lakedemon. 
yalıların uslanmalan beklendiği haL 
de öyle olmadı. Bunlar milattan önce 
428 senesinde Platea şehrini muha. 
sara ettikleri zaman da ayni şekilde 
hareket ettiler, yine kibrit ve ziftten 
istifade etmek istediler ve bu defa 
muvaffak oldular. Muvaffakiyetin 
amili, ortalığı kaplıyan duman değiJ_ 
di. Dumanla beraber yayılan karbon 
monoxide'di. 

Orta çağlarda da ayni usul tatbik 
ediliyor, fakat karbon monoxlde'in 
ne olduğu bllinmiyor, yalnız kibrit 
ile zifti kanştınyor ve yakıyorlardı. 
Su üzerinde de yanan bu ateşe ''Yu. 
nan ateşi,. denilmekte idi ve Yu. 
nanhlar, Romalılar, Bizanslılar, de. 
vir1erinde ve bütün orta çağlar, hat. 
ta Rönesans devrinde bu ateş kulla. 
nılmıştır. 

Miladın 14 üncü asnnda hir Arap, 
afyonun uyuşturucu buharlarının 

hasma karşı kullamlmasmı ileri sür. 
dü. 

Berlindeki Tersane kütüphanesin. 
de 1437 tarihini taşıyan ve bir ta. 
kım zehirli gazlar sacan hombalnr i. 
maline ait formüJleri muhtevi bir 
kitap mevcuttur. 

Eskiler, bazı gazların havadan ha. 

fif olduğunu anlamışlardır: On ye

dinci asırda Siemenoxicz namında 

bir Litvanyalı bunlardan istifade e
derek insanlan öldürmenin mümkiin 
olduğuna dikkat etmişti. 

Zehirli gaz tarihinin ilk devri bu 

şekilde son bulur. 1914 den evvel 

bundan geniş bir ölçi.ide istifade edJI. 

miyordu. Sebebi bu çeşit faaliyetle. 

rin iki taraf için de tehlikeli olıııası 

idi. 

Fransız ihtilali sırasında Hourcroy 

namında bir kimyager zehirli gu ü. 

zerinde tecriibeler yapmış, bir İngi.. 

liz mühendisi Napolyona zehirli ı:az 
atan bir top yapmayı teklif etmiş, 

fakat N apolyon bu teklifi reddetmiş. 
ti. 

Lahey konferansı 1912 de zehirli 
gaz kullanmayı takbih etti ve yalnız 
gözyaşı gazına müsaade etti. 

1914 senesi sonunda Almanlar 
Lens'de gaz kullanmışlar, dianisicline 
chlorosulphide ihtiva eden bombalar 
atnuslar, fakat gaz çok zayıftı ve bu 
tecrübeden vazgeçilmişti. Miittefik. 
ler de huna mukabele ettilerse de 
rnuvaffakiyetsizliğe uğradılar. Daha 
sonra 1916 senesinde phos(?enc ihtiva 
eden 75 milimetrelik mermiler kul. 
lanmışlardır. Almanlar ge~cn Jrnrbin 
3,5 senesinde 4 7 ,500 ton zehirli gaz 
sarfetmisler ve 507 ,000 Frsmsız aske. 
nnı zehirlemişlerdir. Amerikadan 
Av~upaya gönderilen askerlerin za. 
yiatından yüzde 27 si zehirli gaz yü. 
zi.indendir. 

den kaçırılan kurtuluş çarelerine 
yanarken kanaryam yemlikten su. 
luğa başını uzatıp çıkarıyor. yL 
yor, içiyor, şevke geliyor ve oda
ya neşeli cıv.ıltılarrnı döküyor. A
levler içinde çöken ve eninler a
rasında sönen Avrupanın her tara
fından harbeden, istila gören, ya
hut yarın istila göre~ek veya har
be girecek olan her memleketten 
de radyolar davul, zurna. trampete 
boru.' zil ve def sesleri arasında 
hopluyor. zıplıyor, öğürüyor, bö. 
ğürüyor, dünyaya neşe saçıyor, 

şevkinden kabına sığmıyordu. "Ha 
kanaryamın aklı, ha onun aklı!,, 
diyordum; bir kafese göz atıyor, 
bir radyoya, ben de şu izansız me. 
deniyete ağzımı açıp, göziimü yum 
mamak için, içimden "Ya sahur!,, 
çekiyordum. 
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Habeş imparatorunu 
Dolandıran Ahmet 
f ak:at söyle bana ; bir 

kaç gün içinde, hele 
o çekingen, o dar ve yabancı
dan fena halde ürken muhitte na
sıl becerdi de Yemen imamına ka. 
dar hulıil edebildi ve bir kaç gün 
içinde (Yemen Erkanı Harbiyei U
mumiye Reisi) olabilrli. İşte benim 
havsalama sığmıyan iş budur. Ya. 
nmda doğup büyümüş en yakın a. 
damlarma bile layıkile itimat ede
miyen Yemen imamı gibi gölgesin. 
den çekinen bir ihtiyar hükümdar 
nasıl olur da damdan düşer gibi 
karşısına çıkan bu çeşit bir avan
türiyeye Yemen ordularını ıslah 

vazifesini verir? 
İşte azizim bu adamın ve bunun 

gibi avantüriyelerin bütün mari • 
fetleri, muvaffakıy"!t sırları bu 
noktada, yani karşılarındakini en 
kısa zamanda, en umulmadık şekil. 
de kafese koyabilmesini mükem • 
melen becerebilmelerindedir. 

Ahmet, Yemenden ıroca koca an. 
tetli kağıtlarla sağa sola mektup
lar yazarken beni de unutmamıŞ
tı. Yemen orduları Erkanı Harbi. 
yel Umumiye Reisi Ahmet Beye
fendi, sanki başka hiçbir işi yok. 
muş gibi, Mısırda hatta sadece bir 
merhaba demiş, selamlaşmış oldu
ğu insanlara bile boyuna mektup. 
lar yağdırıyor, İmam Yahya Haz.. 
retlerinin kendisine olan büyük i
timadından, muhabbetinden ve or
duyu ıslah için gece gündüz sar
fettiği gayretten dem vurup duru. 
yordu. 

Biz ise, burada: "Eyvnh, bunca 
yıllık ayrılıktan sonra emende de 
kepaze olacağız.,, diye dövünüp 
duruyorduk. 

Nitekim öyle de oldu: Hakiki bir 
orduda bir bölüğe bile kumanda e
demiyecek olan Ahmet, Yemen or. 
dusunun başına geçhıce, "ordu için 
şunlar, bunlar lazımdır,, diyerek 
Yemende çevirmediği dolap kal -
mamış, ve foyası büsbütün meyda. 
na çıkarken de, yine bir yolunu bul
muş, Yemenden sıvışıvermikti. 

- Tabii bir hayli yüklü olarak .. 
Değil mi? 

- Knhireye döndüğü zaman sür. 
düğü lüks hayat bunu göstermez 
mi? Ne Çare ki, dadandığı kumar
haneler Yemen hazinesinden avuç. 
lanmış altınları pek çabuk eritip, 
tüketmişti. Ancak merak etme, ar
kasından. hemen Habeş imparpto. 
rundan vurduğu vurgun yetişti. 

Negüsü nasıl kafese koyduğunu 

tabii duymuşsundur. 
- Zarar yok, sen de anlat.:'1 

- Her hadiseden, her vakadan, 
her fırsattan kendine bir yağlı pay 
ayırmanın yolunu arayıp bulmak
tan başka işi gücü olmayan bu bil
gisiz, şerefsiz ve vatansız adam 
Habeş-İtalyan harbi başlar başla
maz, gözlerini biçare Negüse dik
miş ve onu bir çırpıda yere vurmak 
bir kalemde kafese koymak iste. 
miştir. Bir az evvel işaret ettiğim 
gibi, ben bu adamın fırıldak çevi
rişine değil, fakat her hokka bazlı
ğı, her sahtekarlığı, her kepazeli. 
ği yaparken "Türküm!" diye bağı
rışına kızıyorum. Vallahi yalnız 
Habeş imparatorunu değil, hani yer 
yüzünün bütün irili ufaklı, petrol, 
demir, pamuk, lastik krallarına 

kadar bütün tacdarlannı ~optan 

kafese koysa umurumda bile ol
maz .. Eğer, dediğim gibi, bunları 
her hangi milliyetsiz bir serseri 
gibi yapsa da türklüğü işe karış

tırmasa bana ne?. 
Bu noktada ise, onun cevabı ba

sit: "Türklüğümü öne sürmesem 
kim bana yüz verir ki.." 

Nitekim Habeş imparatoru da, 
Vehip Paşanın dediği gibi, bu ada
ma, yalnız (Türk) olduğu için el u. 
zatmış, itimat etmistir. 

Mahut Ahmet, Habeş harbi baş
layınca imparator Haile Selaseye 
Yemen erkanı harbiyei umumiye 
reisi sıfatile bir mektup yazmış ve 

ne zamandanberi Yemen ordusunu 
ıslah ile meşgul bir Türk erkanı 
harp koloneli olduğunu da ileri 
sürerek, pek büyük bir muhabbet 
beslediği mağdur Habeşlere elin. 
den gildiği kadar hizmete hazır 
bulunduğunu ve imparatordan bu 

hususta emir beklediğini bildirmiş
tir. 

Arkadaşıma: 

- Dur, dedim. Al ttarafını ben 

tamamlayım. Çünkü bu kısmı biz.. 

zat Vehip paşadan dinlemiştim. 

Ve paşa bana şöyle anlatmıştı: 

"İmparator bu Türk koloneli
nin mektubunu bana cepheye 
göndermiş ve bu zatın Habeşistana 
davet edilip edilmemesi hususun
da fikrimi almak istemişti. Mek
tubu tekrar tekrar okudum. Zaten 
adamsızlık tan, arkadaşsızlıktan 

çok sıkıntı çekiyorduk. O sırada 
böyle bir erkanı harp, hem yurttaş 
bir mütehassıs asker arayıp ta 
bulunmayacak bir nimetti. İçi~e 
bir sevinç doğdu ve imparatora 
(bu zatın Habeşistana davet edil
mesi münasip ve muvaf1k olur) 
tarzında bir cevap verdim. Aradbn 
aylar geçti, harp gailesi ortaı;ında 
bunu çoktan unutmuştum.. Nihnyet 
İtalyanlar şimal cephesini çözmüş-
lerdi. (Devamı var) 

1 Amerika I le 
Ticaretimiz 

(Başı 1 incide) 

Bunun sebebini, Amerika ile olan 

ticari münasebetlerimizde, ithalatı

mızı karşılıyabilecek bir nisbette ih-

tacatımızın inkişaf edememesinde a
ramak lazımdır. 

O halde bu mevzuun sarih ifadesi 
Amerikaya olan ihracatımızı arttır~ 
mak zaruretinden başka bir şey ola
maz. Bunun da çaresi, iki piyasa a
rasındaki fiyat intibaksızlığını orta
dan kaldırmaktır. 

Mahsullerimizin büyük bir kısmı: 
nın ihracını serbest bırakmak sure
tile bir taraftan köylü, miıslahsil, 

mutavassıt ve ihracatçı gibi geniş bir 
halk kütlesini büyük bir fiyat sala
hile, rahat bir nefes aldırmaya çalı
şırken, diğer taraftan iç pazarlarımız 
la Amerika gibi bir piyasa arasında 
hasıl olmuş fiyat intibaksızlığını ih
mal etmeye imkan yoktur. 

Aksi takdirde şimdiye kadar aldı. 
ğımız tedbirlerin yarım kalması ve 
tesirlerinin geçici olması zarureti ile 
karşılaşırız. Nasıl ki bundan sonra 
alacağımız tedbirlerin de tam mu. 
vaffakiyeti için ayni şekilde düşüne. 
ceğiz. İşte Amerika pazarlarile iç pa. 
zanmız arasındaki intıbaksızlığı or. 
tadan kaldırmak ve Amerika ile <>
lan ticari mübadelemizi diğer mem
leketler mübadelesile ahenkli kıl. 
mak için, Amerika ithalat ve ihraca. 
tında takas usulünü tatbik edeceğiz. 

Amerika takas primi takriben yüz
de yirmi beş olacaktır. Demek ki her 
ihraç mataımız bu nisbet dahilinde 
prim alacağı gibi her ithalat madde
si de ayni nisbette pt'im verecektir. 

Bu usuliin tatbiki ithalat bedelleri. 
nin peşinen ödenmesine imkan ve
receği cihetle, bundan sonra blokaja 
mahal kalmamış olacaktır. 

Bu mekanizmanın fiyatlar üzerin_ 
deki tesirini de şöyle düşünebiliriz: 
Asgari yüzde elliden başlayıp yüzde 
yetmiş beşe, seksene kadar giden A. 
merikan ithalat mallarındaki pahalı
lık, yüzde yirmi beşten elliye kadar 
düşürülebilecektir. 

Amerika ile ticaretimizde takas u
sulünün tatbikinden bekleyebileceği
miz faydalardan biri de iharacatın 
aldığı primiz\ ihracatımızı genişlet

mesi ve bu suretle büyük Amerika 
pazarlarının mahsullerimize açılma
sı ve bu suretle m~tahsillerimize 
yeni imkanlar v~rmesidir. 
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Propaganda 
Ve Yalan 

(Başı, 1 incide) 
yı ile değil, fakat bir takım prensip
lerle üade olunabilir. Son aylar zar
fında bu propaganda, şu noktaları 

propaganda üssü olarak kabul etmi!i. 
"' tir. Taarruzları ona göre idar~ et. 

mektedir: 
1 - Cümhuriyet Türkiyesini A

tatürkün yolundan :ıyrılmış olmakla 
itham etmek. 

Akdeniz emniyeti hakkında geçen 
mayıs ayında Türkiye ve İngiltere 
arasında imzalanan deklarasyonun 
neşrinden sonra Alman matbuat ve 
radyoları bu nokta üzerinde ısrarla 
neşriyata başladılar. 

Mayıs ayındanberi evirip, çevirip 
bu acaip, galiz yalanı tekrarlamak
tadırlar. Türk milleti ile onun hükıi. 
meti arasında ne dahili, ne de hari
ci siyaset bakımından bir tezat yok
tur. Böyle olduğu halde Alman pro
pagandası bunun ak3ini ihdas etmek 
için çalışmak~adır. 

Türk milletinin harici ve dahili si-
yaseti vazihtir, onun müphem hiçbir 
noktası yoktur. Bu siyaset cümhuri. 
yetin malıdır. 

2 - Türk hükumeti muharip sala 
geçmiştir. 

Bu noktada Türkiyenin sulbü ko
rumak, ve medeni inkişaf arzuru 
meydanda iken sırf istiklalini, hürri
yetini ve sulhü korum3k için imzala. 
dığı üç taraflı muahedeyi bir harp 
vesikası halinde göstermek Alınan 

matbuatının 19 teşrinievveldenberi 
ileri siirdüğü bir tezdir. Bu tez de 
birinci iddia kadar vahidir. Vahi ol
duğuna muahedenin imzasile Akde
nizdeki sulh vaziyetinin biraz daha 
vuzuh kesbetmiş olması bir mis:ıldir. 
Fakat yalan, tekrarlanan yalan vası
tasile, bitaraflara korku vermek, or
talığı müphem ve şüpheli oir halde 
göstermek tek emeldir. 

3 - Türkiyenin Balkanlar üze. 
rinde emperyalist hedefleri vardır. 

Üç taraflı muabede ile o, Avrupa 
devlctlcrile mukadderat birliği yap
mıştır. Balkanlar bu hareketten 
memnun değildir. 

B ıı noktanın da yega~tinat
gtıhı yalandır. Cümhuriyet 

Türkiyesi Balkanlarda; emperyalist 
hiçbir emeli olmadığını Balkan birli
ği fikrini ilk defa ile•i sürmekle !s
bat etmiştir. Balkan birliği fikri, te
kamlıl için en samimi, en tabii isti
natgfıhını Cümhuriyct 1'ürkiyesinde 
bulmuştur. 

Balkanların istiklal ve hürriyetini, 
sulbünü korumak için ileri sürülen 
prensipler, kayıtsız ve şartsız iddia 
olunabilir ki hep Ankaranın ilham
larından kuvvet almıştır. 

Balkanlarda Türkiye emperyalist 
~meller beslemediği gibi, BaUrnn 
milletleri de üçüzlü ittifakın aley. 
hinde değildirler. Bilakis onu sulhün, 
rahatlığın bir eseri saymaktadırlar. 
Alman propagan · organları Bal
kanlara: 

- Türkler "geliyor. maksatları em
peryalizmi ihyadır, diyorlar. 

Bize döniip: 
- Balkanlılar üçüzlü ittifaktan 

kuşkulanıyorlar, bunda'1 memnun 
değildir, diyorlar. 

Bu propagandanın mi.isbet bir 
netice vermesini beklemek abestır. 

Ancak biz yalanı yüzde bin beş yüz 
istismar eden propagandada psikolo
jik bazı noktalar gördüğümüzü iti
raf etmeliyiz. 
umduğunu bulamıyan, umma-

dığı hadiselerle karşılaşan bir 
sürü ruhi ihtibasları sırtında taşıyan 
insanların haleti ruhiyesi bu yalan
propaganda tezini ortaya atmıy:ı ve
sile veriyor. Halbuki Cümhuriyet 
Türkiyesi ile iktısadi ve tabii münn. 
sebetlerden bahsed~n ve buna muh. 
taç olan bir Almanyamn dostluk te
mini için palavradan muaddel tehdi
de değil, insan gibi, hakikatleri ol
duğu gibi görmiye, anlamıya ihtiya
cı vardır. 

Ben, bize dair yapılan propaganda
larda kullanılan bir kaç yalanı şöy

lece sıralayıverdim. 
Yalana bu kadar büyük pay ver. 

dikçe dostlarımızın mumu yatsıya 

kadar bile yanmıyacak. 

Toplantılar, davetler: • 
--~~~~~~~~---" 

Çnmlıcayı Güzelleştirme Cemiyetinden: 
Camlıca ve civarını güzelleştirme ce

miyetinin senelik kongresi 3 kAnunuev
vel 1939 pa1.ar günü saat 10 da Kısıklı 

nahiyesi Halk Partisi binasında yapılaca
ğından cemiyete dnhil olan Azanın tesri!
lerf. 

• 
Ruslar Ilerliyemiyorlar 

Finler, istiklal Ve j 
, Reiimlerini Mu haf aza 
Edeceklerini Söylüyorlar 

Ve Fin Hükumetine 
Cevabı 

Molotof'un Amerikaya 

Şiddetli 
(Başı 1 incide) 

mekte ve Finlandiya nazırlarını tah
rikçilikle itham etmektedir. 

menfaatlerini herhangi diğer bir hQ~met 
kadar düşlinür. Bunu Finlandiyaya sekiz 
bin kilometreyi mütecaviz bir mesafede 
bulunan Amerikndan görmemek elbette 
kabildir. Rooseveltin beyanatı, gayri va ... 
rittir. 

(Başı 1 incide) 
gövdeleri mani olamamaktadır. 

Helsinkide Finlandiya kıtaatının 

her tarafta müstahkem hatların ile. 
risinde bulunmakta ve istedikler~ za
man müstahkem mevkilere çekilmek 
imkanını muhafaza etmekt~ oldukla
rı burada ehemmiyetle kaydedilmek
tedir. 

Fin kıtaları müstahkem mevkilere 
çekildikleri zaman h:ıriç~e yalnız beş 
köy kalmaktadır. 

Ladoga gölünün şimalinde Finlrın
diya ordusunu çevirme!{ istiyen Rus 
ordusu şimdiye kadar mütemadiyen 
püskürtülmüştür. Finlandiya ordusu 
kendisini müdafaa için bilhac;sa or -
manlık ve göllü araziden istifade e
diyor. Bu arazi Rus hücumlarının i
lerlemesine mani olmaktadır. 

Tayyare akınları 
Tayyare harbine kar §ı şehirlerin 

tahliyesine devam edilmektedir. Bu 
gün de Helsinki hava akınına uğra
mış ve iki Sovyet tayyaresi diişiirül
müştür. Bunlardan bir tanesi çok nl
çaktan uçarak sokaklarda gelip geçen 
leri ateşe tutuyordu. Tayyareye mer
mi isabet edince Sovyet tayyarecilc

,ri paraşütle yere inmek istemişlerse 
de muvaffak olamamı~, yere düşerek 
ölmüşlerdir. 

Diğer tayyare bir mermi isabet et
mesi üzerine denize düşmi.iştür. 

Sovyet tayyareleri su depolarını 

bombalamak ister görünüyorlardı. 

Bunları takiben gelen diğer tayyare. 
ler, Socrnaes yakınındaki petrol de
polarını hedef ittihaz etmişl~rse de 
isabetli ateş edememişlerdir. Oradan 
pek ziyade uzakta olmıyan emtia de
polarına bir kaç bomba isabet etmiş
tir. Helsinki üzerine, külliyetli mik
tarda daha başka bombalar da düş
müştür. Şehir büyük bir matem jçin
dedir. Her tarafta tahfüiye blilük -
lcri dolaşıyor. Yıkılan bir ııkaretten 
§imdiye kadar 13 ceset çıkarılmıştır. 

Bazı yerlerde bombalar damları çö
kertip mahzenlere kadar inmiş ve o
rada patlamak suretilc binalarda taş 
taş üsti.ine bırakmamıştır. 

Dün Kotkada hava tehlikesi işare
ti verilmiştir. Sovyet tayyareleri se
hir üzerinde uçmuşlar ve fabrikalara 
bombalar atmışlardır. 

Finlerin şimdiye kadar 19 Sovyet 
tayyaresi düşürdükleri bildirilmekte. 
dir. 
~ Deniz harbi 

Diğer taraftan deniz harekatı drı 

devam ediyor. 
Hogland ve Odskaaer adaları mü. 

teaddit defalar Sovyet filosu ve ay
rıca tayyareler tarafından bombar. 
dıman edilmistir. 

Finlandiya. kuvvetleri, dün Russa
royu bombardıman eden üç Sovyet 
muhribinden birini batırmışlardır. 

Muhriplerle sahli bataryalnn arasın
daki düello, akşama kadar sürmiiş. 
tür. 

Sovyetlerin 8600 tonluk Kirov 
kruvaziirüne Finlandiya batary::ı.ları 

tarafından atılan obüslerle isabet va. 
ki olmuştur. Krüvazör, kendi vesai
ti ile uzaklaşmağa muvaffak olmuş. 
tur. 

Sovyet filoru asker ihracı icin yap
tığı teşebbüsün akamete uğramasın
dan sonra Helsinkiden uzaklasmıştır. 
Ruslar Hangoeye de ihraç yaomağa 
muvaffak olamam1stır. 

Harp tebliğleri 
Moskova, 2 (A.A.) - Tnss ajansı bildi

riyor: Leningrad askeri mın'ak:ısı crkanı
hnrblyesl, harcktıtı hulfısn eden ~u tebliğ. 
\"ermektedir: 

"DOn. Lenlngrad askeri mıntaknsı kıta
atı. ileri harekete devam etmlşlPrdir. l\Tıır
mansk istikametinde Sovyet kıtalan Pet
hamo limanını isgal etmişlerdir. Repola 
istikame.tinde de kıtnlarımız Nurmcs istas
yonuna yaklasmışfardır. Por('cloznra ve 
Petrosvosk istlkametind<', kıtalarımız hu
dudun yirmi beş kilometre ötesine kadar 
ilerlemişlerdir. Carelle berınhında, Sovyet 
kıtııatı, Ladoga gölü sahlllndeki Toppalien 
Jak! nehri mansabınn yaklaşmışlardır. 

Kekholn demlryolu üzerindeki Santıı istas
yonunu işgal etmişler. Terifaki şehrini 

geçmişler, Furlseva demiryolu iltisak nok
tasını, Knunis kasabasını ve Koivisto de
miryolu üzerinde krıln Vnmmelsun istas
yonunu işgal etmişlerdir. 

Finlandiya kıtalan, geri çekilmekte. ka
sabaları ate~e vennekte ve halkı cebren 
alıp götürmektedirler. Finlandiya tayya
releri Carelle berzahında, Sovyet tayyare
lerinin mukavemetile 'karşılaşmışlar ve 
Finlandiya ıı.r:ı1Jslnin içlerine doliru uzak-

Komünist Fin hükumeti 
Moskovada neşrolunan resm1 bir 

tebliğde yüksek Sovyet ~urasının 

Finlandiya halk hükumetini yani 
Terijoki şehrinde Sovyet askeri ku
mandanlığının kontrolü ve komin
tern'in Finlandiya şubesi sefi Kusin_ 
nen'in riyaseti altında teşekkül eden 
hükumeti tanımağa karar verdiği 

bildirilmektedir. Ayni şura Sovyet
lcrle demokratik Finlandiya Ci.imhu. 
riyeti arasında diplomatik münase
betler tesisine karar vermiştir. 

Buna mukabil Finlandiva Paris 
elçisi şu resmi tebliği neşr~tmiştir: 

Finlandiyada komünist partisi 1930 
tarihinde feshedilmiştir. 1918 harbL 
nin hemen akabinde Moskovada Fin
landiya komiinist partisi isminde bir 
parti teşkil edilmistir ki, mülteci ko
münistlerden müteşekkil olan bu 
parti hakikatte tamamen bir Ru~ or
ganı idi. Buna binaen Moskovadan 
gelen haberlere göre, Sovyet _ Fin
landiya hududunda Kareli körfezi 
üzerindeki Terjoki köyünde teşekkül 
eden sözde Finlandiya halk: hüktıme
ti bir Sovyct komintern organıdır. Bu 
hükümetin elinde ancak Finlandiya 
hatları önlinde birkaç kilometrelik 
bir yer bulunmaktadır. 

Moskovadan D. N. B. ajansına biL 
dirildiğine göre, Sovyet mahfellerin
de Rus-Finlandiya muhasematının 
derhal tevkifi için muktezi şartların 
Finlandiya komünist partisi ~erkezi 
komitesi tarafından tanzim ve Prav
da gazetesi tarafından neşrolunan 

beyannamede tasrih edildiği beyan 0 

lunmaktadır. Bu şartlar aşağıdadır: 
1 - Bir demokratik halk hüku

metinin teşkili. 
2 - Şimdiye kadar Rus hü~ı'.'ıme. 

tinin talep ettiği şeraitten başka Fin_ 

l~~?.iyanın iktısadi ve meşruti teşek
kulunde bazı tadilatı ihtiva edecek 
bir pakt alföi 

Amerika - Rus münasehatı 
Vaşington, 2 (Hususi) - Roosevelt 

sivil halkın ve müstahkem olmıyan 
merkezlerin bombardman edilmemesi 
hakkındaki notasına henüz n"" Fin
landiyadan. ne de Rusyadan l)ir ce
vap alamadığını bildirmistir. 

Rusya, Sovyet ordusu~un Fin top
raklarına girmeden evvel yapılan ta
vassut teklifine de cevap vermemiş
tir. 

Vaziyete göre, Sovyetler birliği 1-
le Amerika arasında siy.ısı münase
betlerin kesilmesi dahi mümkiin gö
rülmektedir. 

Hariciye Nazın Hull, Finlandiya 
vaziyeti hakkında mütemmim malu
mat alınınca Rusyaya Sidecek silah
lara manevi ambargo konulacağını 

söylemiştir. 

Moskova, 2 (A.A.) - Tass ajansı bild!
riyor: Birlesik Amerika büyük elçisi Stcln
hard'ın l\foloto! tarafından kabulüne dair 
olarak aşağıdnki tebliğ neşredilmiştir: 

"Cilmhurrelsi Roosevelt'in tallmatı üze
rine Birleşik Amerika bilyUI{ elçisi Steln
hard tarafındnn vaki olan beyanata ceva
ben Molotof Finlandiya hfıdlseleri hakkın
dn su izahatı YC'rmistlr: 

Rooseveltin Finlandiya halkı ve şehirle
rinio hava bombardımanlarına maruz kal
mamaları temennisi, Sovyet hükümetine 
hitap etmesi bakıınmdan bir suitefchhüm 
neticesidir. 

Sovyet tayyareler! ~ehlrler üzerine ateş 
etmemişlerdir ve buna niyetleri de yoktur. 
Sadece tayyare meydanlarına ateş etmiş
lerdir. 

Zira, hlikümetimlz Finlandiya halkının 

Kajander hükumetinin istifası ve yerine 
Tanner hilkümetlnin gelmesi me~eıesl 
hakkında Molotof bu vakıanın maalesef 
vaziyeti hiçbir surette ıslah etmediğini 

söylemiştir. Tannerin memnuniyet verici 
bir namzet olmadığı aşiktırdır. tnkfır edi
lemez kl, Tnnner, Sovyet - ~'lnlandiya 

müzakerelerinin akim kalmasına sebep ol
muştur ve olmaktadır. Eğer bu muzake
reler Finlnndlya tarafından ilk devrede 
olduğu gibi Tannerin iştiraki olmaksızın 

Pasiklvl ile idare edilmls olsa idi, her hol
de şayanı kabul bir anlaşmn ile neticele
necekti. Fakat, Tannerin müzakerata IşU
r:ıki işi bozmuş ve muhtemeldir ki, Pasl
kiviyi muztar mevkide bırakmıştır. Bina• 
enaleyh Sovyet Birliği Tanner hilktlmetln
den iyi bir şey beklememktedir. Bundan 
maada Finlandiyada Kuusincn'in riyaseti 
altında bir halk hilkumetinin teşekkill et
ı:ıesl, vaziyete mCihim yeni bir amil ge
tırmekte ve Sovyet hükumetine ortaya çı
kan buhranın muslihane ve memnuniyeti 
mucip bir hal suretine bağlanacağı ümidini 
vennektedir. 
İsveç ve Norveçin vaziyeti 
Oslo, 2 (A.A.) - Norveç Hariciye 

Nazırı, ecnebi memlı>ketlerd-? şayi 

olan haberler hilafına olarak Sovyet 
hükumetinin Norveçte!'l hiçbir arazi ... 
talebinde bulunmadığını beyan et • 
miştir. 

Stokholm', 2 (A.A.) - İsveç hükt1. 
meti, bilhassa şimal ve sahil mıntaka. 
larında ve Gottland adalarında mü
dafaa tertibatının takviyesine karar 
venniştir. Askerlere izin verilmeme. 
si kararlaştınlmıştrr. 

İsveçliler, Finlandiyanın müdafaa 
safahatının büyük bir sempati ile ta
kip etmektedir. Ekserisi amele ol. 
mak üzere 600 İsveçli bugün Stok
holmdaki Finlandiya elçiliğine mü. 
racaat ederek gönüllü kaydedilmiş. 

tir. 
Finlandiyadaki Sov-;ct menfaatle

rini muhafazaya, Helsinkideki Al -
man elçiı,iji memur edilmiştir. 

Hükumetinden Hdsınkiye avdet 
emrini almış olan Finlandiyanın Mos
kova sefiri, Rus hüktimeti tarafından 
elan pasaportları verilmedif,ri ıçm 
Sovyet hükumet merkezini terkedc
memiştir. 

Harbin akisleri 
Londra, 2 (A.A.) - Rus t:ıarruzu

nu takbih ve küçük Finlandiya mil. 
!etinin hüsnüniyet ve cesaretine bil
hassa işaret eden lngiliz matbuatı, 
Almanyanın bu suretle Rusyaya §let 
olduğundan dolayı pişman olacağını 
kaydetmekte ve Rusyanın Baltık.tan 
sonra Botnie körfezini de kontrol e. 
deceğini ve o zaman İsveç demirini 
nakil için Stalinin müsaadesini alm~k 
icap edeceğini bildirmektedir. 

Roma, 2 (A.A.) - :Finlandiya h~
diselerine geniş bir yer ayıran !tal. 
yan matbuatı Finlandiyanın mütear. 
rıza karşı gösterdiği cesurane muka· 
vemeti bilhassa kayıt ve işaret et
mektedir. 

Gazetelerin gönderdiği muhabirler 
Rusların nisbeten yüsek olan zayia
tım bilhassa tebarüz ettirmektedir. 
Yabancı memleketlerde ve bilhas... 

sa Amerikadaki akisler ve ezcümle 
hadiselerin İspanya ve J aponyadaki 
tamamen gayri müs3.ıt tesir ve inti. 
baı ayrıca kaydedilmektedir. 

Nihayet gazeteler Truc; hareketinin 
Almanya aleyhinde olduğuna, zira 
icabında Almanyanın İsveç ve Nor
veçte ticaretinin kesilebileceğine has
saten işaret ediyorlar. 

Birkaç yüz genç bu akşam Sovyet
ler Birliği sefareti önünde "Finlan
diya, Finlandiya,, diye haykırarak 

Sovyet krtalarının Finlandiyayı işga. 
li aleyhinde nümayişte bulunmuşlar. 
dır. 

laşmışlnrdtr. Sovyet tayyarelerinin uçuş

ları ve bombardımanları esnasında Fin
lnndiya tayyareleri bazı noktalarcl a' harp 
açmak istemiştir. 15 tane Finlandiya tay
yaresi dilşiirillmiiştür. Sovyet tayyarele-
rlnden ikisi üslerine avdet etmemiştir." Bunlar müteakiben Finlandiya se. 

Buglin Helsinki i.izerinde hiçbir fareti önüne giderek sempati göster. 
Sovyct tayyaresi gözükmemiştir. Ve mişlerdir. 

hiçbir bomba atılmamıştır. Bu hal =-========-:=-======= 
Amerikanın Tayyare 
Vermiyeceği Devletler 

havanın miisaadesizliğinc ve liman
da yarın Alman, Sovyet ve Estonya 
tebaasını nakledecek olan Almany~
nın Donai vapurunun mevcudiyetine 
hamledilmektedir. Keza dün Sovyet 
tayyarelerinin uğradığı zayiatın Rus 
tayyarecilerinin şevk ve gayretini a
zalttığı da diişiinülmektedir. Sahilin 
üç kilometrelik cephesinde Sovyet 
kıtaatmın zayıf bir taarruzu kayde
dilmiştir. Finlandiya kabinesinin ic. 
timaı hakkında hiçbir tebliğ neşrcdiİ
memiştir. 

Vaşington, 2 (A. A.) - Amerika 
hükumeti, Amerika tayyare ve ha
va malzemesi amil ve ihracatçıları. 
nın sivil halkı bombardımandan 

suçlu memleketlere her hangi bir 
satış yapılması yasağı hakkında mu 
kavele akdetmeden önce, hükitmc. 
tin, bu kabil bombardımanları tak
bih eden siyasetini hatırlavacakları 
ümidinde bulunduğunu" re~men bil
dirmiştir. 
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s u zavallı avcı miyoptur. Kendi yanındaki kekliği bile göremiyor. 
Siz onu görüyor musunuz? İsterseniz şekillerin içindeki siyah 

noktalan numara sırasına göre birleştirin! Bakalım keklik mi ola
cak, başka bir şey mi? • 

ilc:J [J [J CEVAPLI 
M ES El.EL.ER ·: 

MESELE - Bir kitap tabedi- [J. EJ [J 
liyor. Her sayfadaki satırların ve 
her satırdaki harflerin sayısı ayni. • 
clir. Fakat biz her sayfanın kaç e F • 
satır ve her satırın kaç harf oldu-

ğunu bilmiyoruz. EJ [J GJ Eğer her sayfaya üç satır ve her • • • 
satıra 4 harf eklenirse, bir sayfa. • (3 H ı• 
da.ki bütün harflerin tutan 322 

harf çoğalmış olur. 

Eğer, her sayfadan iki satır ve 
her satırdan 3 harf çıkanrsak, bu 
sefer bir sayfadaki bütün harflerin 
tutan 216 harf eksilir. 

Acaba her sayfada kaç satır ve 
her satırda kaç harf vardır?. 

CEVAP - Her sayfada 40 satır 
her satırda 50 harf vardır. 

MESELE-Dört rakamlı bir sayı 
bulunuz! Bu sayının solundaki ra. 
kam, en sağa geçirildiği zaman, 
adet, on de!a küçülmüş olacak. 

CEVAP - 5050 ... 4040 ... 3030 .. 

EVET·· HAYIR 
Şu sualleri okur okumaz kısaca 

EVET yahut HAYIB deyiniz: 

1 - Yılan yumurtlıyarak mı ço

ğalır?. 

2 - On bin sayı beş dakikada 
sayılır mı? 

3 - Galata Köprüsü yapılalı 
yüz sene var mı? 

4 - Dünyanın bilinmiyen yeri 
kalmış mıdır? 

5 - tstanbulda cm kilise var 
mıdır? 

6 - Kedi suda yüzer mi? 
7 - Tahta kurulan kış uykusu

na yatarlar mı? * Geçen sayımızdaki suallerin 
cevapları işte şunlardır: 

1 - Evet. Denizlerde bulunur
lar. 

2 - Evet. Kaplumbağa deveden 
çok yaşar. 

3 - Hayır. Kalküta Hindistan. 
dadır. 

4 - Hayır. Tavuk kediden sı-
caktır. 

5 - Evet. 
6 - Evet. 
7 - Hayır. 

8 - Hayır. İstanbul şehri kuru
l ah beş bin sene olmuyor. 

Bu şekilde gördüğünüz dokuz 
kareden sekizinde siyah 

noktalar var. Bu dokuz karenin 
yardımiyle başka bir kare teşkil e
deceksiniz. Şu şekildeki, siyah 
noktalar, dört düz çizgi ile birleş
tirilsin ve bu dört çizgi onuncu 

bir kare meydana getirsin. 

, ..... 
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B ir posta müvezzii, etrafı da
ireyle gösterilen evden kaL 

karak bütün evlere bisikletle uğ
nyacak. Bu iş için yalnız üç dönüş 
-üç viraj- yş.pması lazımdır. 

Şimdi siz kendinizi bu müvezziin 
yerine koyup onun yapacağı şeyi 
yapın bakalım! 

+ o o + + + 
o + + o + o 

+ + o o + o 

B u oyun ilci kişi oynanır. Do. 
kuz kutulu bir kare çizilir. 

Oyuncular sırayla, biri bir put ö
teki bir daire işareti yaparak ku
tuları doldururlar. 

Kim, soldan sağa, yukardan a

şağı veya köşeden köşeye bir sıra. 

nm üç kutusunu da kendi işaretle

rine doldurursa, oyunu o kazan
mış olur. 

Dokuz kutu da dolduğu halde, 
hiç bir netice alınmamış olursa o-

1 yun yeniden başlar. 

HiKAYE: 

ihtiyar Hala 
Anlatan : İlhan TEK 

G enç Eğilmezler ailesine uzak 
vilayetlerden birinde bulu

nan halalarından bir telgraf geldi. 
Telgrafta ihtiyar halanın cuma gü 
nü saat onda evlerine geleceği ya
zılıydı. 

Eğilmezler daha yeni evlenmiş
lerdi. İkisi de gençti. 

Hala asıl kızın, bayan Tomrisin 
halasıydı.Tomris.24 sene evvel.iki 
üç yaşlarındayken halasını bir defa 
görmüştü. Kocası bu halayı hiç ta. 
nımıyordu. Fakat, her ikisinin de 
kendisi hakkında pek çok bilgileri 
vardı. 

Hala ihtiyardı. Doktorlar, artık 
bir yıldan fazla yaşayamıyacağmı 
söylerlerdi. Şimdi de, çok sevdiği 
yeğenine binlerce lira tutan büt.ün 
parasını vermek, son günlerini o. 
nun yanında geçirmek içi geliyor
du. 

O gün Eğilmezler ailesi, evi 
gelin evi gibi pml pırıl te. 

mizlet~iler. Süslediler. Gayet gü
zel yemekler hazırladılar. Pek çok 
genç arkadaşlarını da halalarının 
etrafını sanp eğlendirsinler diye e
ve davet ettiler. 

İkindi oldu. Akşam başlamıştı. 
Haladan hala haber yok. Eğilmez
ler gibi, bütün misafirlerin de, ar
tık canları sıkılmağa, içleri daraL 
mağa başlamıştı. 

Bir aralık, yan odalardan birin
de oturan genç misafirlerden biri, 
Subay Necdet, yanındaki iki ar
kadaşına: 

- Çocuklar! Bu ihtiyarın gele
ceği yok, benim aklıma bir oyun 
geldi. Göreceksiniz, sizi gülmekten 
katıltacağım, dedi. Sonra ilave et
ti : 

- Ben çok güzel makyaj yap
masını bilirim, Eğilmezler, nasıl 

olsa, halalarını tanımıyorlar. Ben 
hemen şimdi gideceğim, ihtiyar bir 
hala kıyafetine gireceğim. Bir ara
baya binip geleceğim. Bak görür
sünüz! o kadar güleceksini, o ka
dar eğleneceksiniz kL. Sonra, ses
siz habersiz sokağa çıktı. 

Fakat, İki arkadaş ta, bu mu. 
zibe, başka bir muziplikle muka.. 
bele etmeyi kararlaştırmışlardı. 

Doğruca, ev sahiplerine gidip 
olanı biteni anlattılar. Beraberce 
Necdete yapacakları oyunu karar
laştırdılar. 

Saat altı buçuk sıralarıydı. Or. 
talık kararmıştı. Hava buz gibi 
soğuk. Bahçedekilerin so~uktan 

çenesi atıyor, evin elektriklerle ay
dınlatılan sokak kapısında bir a. 
raba göründü. Herkes kapıya fırla
dı. Arabadan çıkan ihtiyarın kolla. 
rına girdiler. Hatırını soraular. 

Tam, misafir, evin merdivenlerL 
ne ayak bastığı zaman pençerele
rin birinden şarrrr! diye bir tene
ke buzlu su boşandı. 

M uzibe muziplikle mukabele 
etmek için evvelce hazır_ 

lanan su, konuğun kemiklerine ka
dar işlemiş, kendisini henüz de. 
nizden çıkmış sıska, tüyü tüyüne 
yapışan bir kediye benzetmişti. 

Zavallının ayyy! diye bir çığlık 
atmasile yarı baygın, kapının eşi
ğine uzanması bir oldu. 

Bu çığlıkla beraber, ev sahiple. 
rinin de misafirlerin de yüzü sap 
san kesilmişti. Çünkü bu ses bir 
kadın sesiydi. Ve ev sahiplerinin 
öz halasıydı. Tam bu sırada, kapı. 
nın biraz ötetsinde başka bir ara
ba durmuş, içinden başka bir ka
dın çıkmıştı. Bu Necdetti. 

Tomrisle kocası: 
- Ay halacığım... Bir yanhşlık 

oldu .. Affet! Bizi affet! diye kadı
nın ayaklarına kapandılar ... 

_/ 

TAN 'ın Resim Müsabakası : 

Ne Olmak I stigorum? 
~~ Her. çocuk bilyü~ce bir şey olmak ister. Kimi doktor, kimi mühendis, kimi 
~i.L,j as.ter, kımı ressam, !{mu berber kimi baska bir sey olmayı kurar. 

B üyüyince ne olmak istiyorsunuz? Bu o1mak istediğiniz 11'!1' 
anlatan bir resim yapınız. Resmi kuponla ber aber bize ı_:6D 
deriniz. Yaptığınız resim, çocuk sayfamızda basılacaktır. :'ı. 
bir de güzel hediye vereceğiz. 

Resminizin gazetede basıldığını görür görmez derhal müracaat ed1::rek hediy•mfıı 
mız. Res'mleri çini mürekkebi ile yaparsanız iyi olur. 

BU SAYIMIZDA RESİMLERİ BASILARAK HEDİYE KAZANANLA-»· 
1 - Beşiktaş Kılıcali Yıldız sokak No. 46 Mete Başko e 2 - Adapazar 

Uzı.mçarşı mevsim elbise mağazası Nihat Tuğcu, 3 - Zonguldak Maliye tahak
kuk memuru Niyazi oğlu Cevdet Gönenç e 4 - Yozgat Cümhuriyet okulu baş
öğretmeni oğlu Dündar • 5 - Gaziantep barış egemeninin oğlu Suat Ballar. 
6 - Istanbul Darülfıceze dördüncti daire Sadi, 7 - Bilecik İsmetpaşa mahallesi 
~o. ıs da Şahap, 8 - Fatih Karaman caddesi No. 47 Sevim Kantürk, 9 - Tarsus 
ismet İnönü caddesi, terzi Rifat yanında İlyas, 10 - Erzurum sorgu hlklmi oğlu 
Ardal Gökmen, 11 - Eyüp, Rami, Edebiye caddesi No. 47 Aliser Cön, 12 - Eski
~chir Hacı Ali bey mahallesi Rlirhan, 13 - İstanbul Erkek lisesi 480 İlhan. 
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JİTE BUN'U 
BiLMiYOR DUM .! 

B ah Afrikasında kadınlar 
çocuklannı hep başlarında 

gezdirirler. Böylece çocuklara da
ha pek küçük yaşta iken büyüklük 
fikri veriyorlarmış ... 

• Japonlar dört sayrsını öli.im 
getiren meşum bir sayı savarlar

mış. Ayni milletin düzine fikri de 

başkadır. Mesela evlerine 12 veya 
6 fincan yerine 10 yahut 5 fincan 
alırlar. 

R esimde gördüğünüz genç a. 
na, biri önde, diğeri arka

da olmak üzere iki kuyrukludur. 
e İki Amerikalı alim; muhtelil 

kuşlann tüylerini saydırmışlar ve 
en az tüylü kuşta 2000 tane buL 
muşlardır. 

Vahşi ördeklerde 11 bin tüy 
mevcutmuş. Bu filimlerin kıllarını 
saydırdıkları kuşlar 70 tanedir. 

R uth Baudain adlı kız 6 ya-
şındadır. 24 santimlik bir 

tabureye çıkarak, dizlerini bükme
den, ellerini yere değdirebilmek
tedir. 

e J aque adlı bir Fransızın 25 
çocuğu olmuş, yirmi beşini de as

ker yapmış. Albaylığa kadar yük

i>clmişler ve 1690 harbinde her bi
r i birer alyın başında vazıf e al. 
mışlardır. 

Bir maymun. ~insi vardır ki, 
. burnu den ıle kaplı bir ke-

miktir. Filin hortumu gibi hareket 
edebilmektedir. 

• Günün birinde, uzak memle

,<etlerde bir maymun bulunmuş. 

Hemen alıp şehre getirilmiş. Bu 

maymun, kesildiği zaman, içinden 

daha başka bir maymun çıkmıştır. 

y er yüzünde, her memleketin 
kendine mahsus modası 

vardır. Zulu kadınlan da bavram 

günlerinde, resimde gördüğünüz 

gibi baş tuvaleti yaparlar. 

• Diller, yaşayan diller, ö1ü dil

ler diye iki kısma ayrılır. Yaş~yan 
dillerin el} eskisi Çincedir. Ondan 

daha eski dillerin h iç biri bugün 

yoktur. 

POLİSSİZ YER! 

Hakim - Söyle bakalım! Kendini 
müdafaa için söyliyecek bir §eyin 
var mı? 

Suçlu - Efendim .. Ben öyle iste
miştim ki... Hiç polis bulunmıyan bir yere gireyim ... 
Halbuki. 

Hakiılı - Halbuki yolunuz bu hırsızlığı ettiğiniz 
yere çıktı değil mi? Oyleyse ben sizi hiç polis bu.. 
lunmıyan bir yere göndereyim. 3 ay hapishanede 
yatacaksınız. 

SEBEBİ NE? 

Hınsz - Artık yaşamaktan bık. 
mıştım. Yaşamayı hiç sevmiyor
dum. Sizin evi yüksek buldum. En 
üst kata çıkıp pencerede~ kendimi 

sokağa atacaktım. 

Ev sahibi - Durun hele, acele etmeyin, o jste. 
diğinizi şimdi ben yaparım. 

PARAM YOKTU! 

Hakim - Söyle bakalım! Demir 
kapıyı nasıl açtın? Kasayı nasıl kır
dın? On bin lirayı niçin çaldın! 

Suçlu - Üç.. gündenberi açtım. 
Ekmek, peynir alacak param yoktu da ondan. 

BİLMECE • BULMACA 
A- Ben. sekiz harfli çok faydalı bir meyvayun 
1, 5, 3, 7 inci harflerim: Her şeyi satın alır. 
2, 3, 4. Sinci harflerim: Ön değil, arka değil, 

sol değil sağ değil. 
2, 4 tincu harflerim: At yer. 
ı, 5, 8, 7 inci harflerim: Kama gibidir. 

5, 6 ıncı harflerim: Bir renk. 
7, 8 ıncı harflerim: Bir renk. 
5, 4 üncü harflerim: Ustüne binilir. 
Ben neyim? 
B - Şı. heceleri münasip şekilde birleştirerek 

5 kelimeli bir atalar sözü bulunuz: 
KA - DIR - ÇA - AK - AK - RA - I -

GUN - ÇIN .. * Bu bilmeceleri doğru halledenlerdcn 25 k?şi
ye muhteli · hediyeler verilecektir. 

Yalmz. hediye kazanabilmek için <Bilmece -
Bulmaca) kuponunu da göndermenız lazımdır. 

Ayni hafta içinde hem (Bilmece - Bulmaca
dan), hem de resim müsabakamızdan hediye kaza
nabilirsiniz. 

Geçen hafta kazananların adını haftaya yaza. 
~n~ız. 

Fakat , artık, iş işten geçmiş-

ti. Halaları kendine gelir gelmez, 1 1 
yeğenlerinin yüzüne bile bakma- Tan'ın Bilmece - Bulmaca Kuponu ; 
dan, o halile, kapıdaki arabasına 3 İlkkanun 1939 
binip geldiği yere gitti. :;..-------------------

'r \N'm Resim Müsabakası Kuponu : 7 \ 
J İlkkanun 1939 

------· 


