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SiYASi HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN gazetesinin okuyucularıııa 150 kurup verdijl 
elllyı mütecavız kitaptan mürekkep tam takıma alt 

KU PO NU D U R 
Bu kuponlardan 15 tane ıetirene kitaplar lstanbulda 150. 

ml'mlf>kl't dııhtllndl'TI """"".-fl•nlıor• 'nn lnı~neıı Vl'T'flf'I". 

Rusya ulh Teklifini Reddetti 
GARP CEPHESiNDE - 1Sovyet Kıtaları Şimalde 45 

..,.., 

lngiltere Krall Düft Kilometre ilerledi, Cenupta 
Kıtaları Teftiş Etti ın u avemetı o ı et ı 

Heligoland Taarruzunda Birçok 
Ve Bir Zırhlının Tahrip Edildiği 

Gemilerin 
Bildiriliyor 

Londra, 4 '(Hususi) - İngiltere Kr3:1ı Altıncı Jorj bugün 
Fransadaki cepheye gitmiştir. Kral, bir Ingiliz z1rhlısile hare
ket etmiş ve kendisine birçok destroyerler refakat etmiştir. 
Fransız donanması tarafından karşılanan Kral, karada İngiliz 
orduları Başkumandanı Lor? Gort tarafından istikbal edilmiş 
ve cepheye hareket ederek Ingiliz kıtalanm ve tayyare karar-

ı gahlannı teftiş etmiştir. 

H t Sonraki Cephede kayde değer bir hadise arp en olmamıştır. Alman ve Francıız tebliğ. 
. leri bu noktada birleşiyor. Yalnız Al-

• Avrupa man tebliği ayın üçünde İngiliz tay. 
...._ ..- yarelerinin Heligolanda yaptığı ta-

N as 11 Olacak? arruz hakkında şu maıumatı veriyor · 
•3 kAnunuevvelde İngiliz tayyareleri 

Yazan : M. Zekeriya SERTEL Hellgoland adasına taarruz teşebbOsünde 
bulunmuştur. Alınan hava dllfl batary:ılar• 

1. ngilterede bugün en çok ko. 
nuşulan ve münakaşa edilen 

~ulardan biri de budur. Zaten 
~ mevzu İnailterenin bAl'fl pyelerl 
ile de .1......... .w ... ..-; lıııMll 
baflı İngiliz mütefekkirleri ve siya
at partile1\1 bu meseleye büyük e
hemmiyet vermektedir. 

bu taarruzun tahakkukuna mAnl olmuştur 
KQçQk bir balıkçı gemiı;fne atılan bir 
bombadan başka hiçbir hasar yoktur. He
ligoland limanında bir Alman kruvazörüne 
isabet olduluna dair İD8fltereden verilen 
tıa•* . 

Buna mukabil fngillz makamatı, 
bu tayyare taarruzunun muvaffakı
yetle yapıldığını bildıriyor ve mayin 
döken gemileri tahrip ettiklerini, bir 
zırhlıyı bombaladıklannı ve atılan 
bombalardan birçoğunun hedefe isa-

M:i.thiş Fırtına Ve 
'Kar Fin Müdafaasını 

Kolaglaştırıgor 
Finler 21 Sovyet Tayyaresi Düıürdüler, Bütün 

Fin Kadınları Mecburi Hizmete Çağırıldı, 

Sovyetler Birliği, Helsinki Hükumetini Tanımıyor 
1 Londra, 4 (Hususi) - Finlandiya hükumeti tarafından İs
veç Sefiri vasıtasile Moskova nezdinde yapılan sulh teşebbüsü 
Sovyet Rusya tarafından kati surette reddolunmuş ve buna ait 
olan resmi tebliğ radyo ile de ilan edilmiştir. Tebliğde, Sovyet 
hükumetinin Helsinki'deki Finlandiya hükömetini tanımadığı, 
esasen bu hükCımetin de Helsfnkiy' 
terkederek meçhul bir yere gittiğ 

anlatıldıktan sonra, Sovyet Birliği. 
nin ancak Terejoki'de kurulan Fin
landiya halk hükQmetinl tanıdığın 

ve onunla muahedeler yapmış oldu 
ğu bildiriliyor. 
1 Bu suretle sulh teşebbüsü tama. 
miyle akamete uğramıştır. 

Köseivanof 
Beya1tatta 

Bulundu Hükumetin harp gayelerini be. 
leıuniyenler diyorlar ki: "Harbi ya
Pan hükumet sulhü yapmamalıdır. 
Avrupaya yeni bir nizam verebil
llıek için bugünün siyaseti içinde 
:tuğrulup beynelmilel muhtelif ta
-11hütlere giren ve mesuliyetler de
l"uhte etmiş olan bugünkü hükumet 

bet ettiğini ilave ediyor. Bir Fransız Finlô.nJiya orJımına mennıp kıtaat kıı manevralan nrtmnJa Fin Hükiuneti Helsinki'de 

ricalinin A vnıpaya yeni bir Versay 
&etirmeleri tehlikesi vardır. Bu teh
likenin önüne geçmek çin sulbü ya
l>acak devlet adamlan daha geniş 
dÜfünceli, yarınki dünyanın nasıl 
Olı:nası !Azım geldiği hakkında mu
lyYen düşünce ve planlan olan yeni 
8iınalar olmalıdır.,, 

Bu iddiayı ileri sürenlerin başın_ 
et. İngilterenin muhalif partisi olan 
l..abour Parti vardır. Bu partinin şe
fi Mr. Atlee harp müddetince hükQ. 
?nete müzahir olmakla beraber, sul

lıüıı şekli hakkında bugünkü hültu
llletten ayrılan partisinin Avrupa
'1ı!l yann alması lazım gelen şekli 
h.ıtkmdaki program ve plaruarını 
tıe,retmiştir. 

Mr. Atlee'ye göre harpten sonra
~ Avrupa, ordusu, donanması ve 
lıe.\'a kuvvetleri olmıyan müstakil 
(f~letlerden mürekkep olmalıdır. 
~u ailihsız Avrupayı idare için de 
~günkü Milletler Cemiyetinden da. 

üstün ve daha mükemmel bir 
lıtilletler Cemiyeti bulunmalıdır. Bu 
~Jniyetin, bütün devletlere karar-
1trını kabul ettirebilmesi !çin de h iç 
bit devletin karşı duramıyacağı de
l'ecec1e muazzam beynelmlel bir ha
"' kuvveti mevcut olmalıdır. Husu
at ailaiı Tabrikası kalmamalıdır. Sul. 
hu ihlal eden devlete karşı bütün 
de\1letıer iktısadi bir sanksivon tat
bik etmiye mecbur olmalıdı;lar. 

tebliğine göre de Alınan bombardı- -------·------------------- l 
man tayyareleri, cephede faaliyette l Finlandiya hükumeti, Helsinkiden 
bulunduktan sonra Belçika üzerinden K •• •• H T k 1 ayrılmamış bulunuyor. Yeni Başve. 
geçerek geri dönmüşlerdir. Belçika omur avzasının e kil bugün radyo ile söylediği birnu. 
toplan bunlara karşı faaliyete geç. tukta Finlandiyanın istiklalini koru-

miştir. Elden. Idaresı· lçı· n yarak barış içinde yaşamak istediğini 
a... e hükQmetin Helsinkiden ayrılmıyaca-

<Denlzde, 3 vapur mayine ~arpa. ğını, ancak askeri zaruretler bunı. 

rak batmıştır. İngilizlerin son gün. H 1 kJ G •ı• icap ettirdiği takdirde şehri terkede. 

~::!~ıe~h::!!:~u ~:::~ta:~n~::: azır 1 ara eçı ıyor ce~~~~:~r;!:::i yaşından altmışa 
tara ait tafsilat ücüncü savfamızda- kadar bütün kadınları askeri hizme-

dır.) intikal Devresi Esnasında istihsalin ~: ~:~~~1~~~~:1~~~~ aerhaı vazi. 

Alman· Rus 
işbirliği 

Artıyormuş! 
--~-..._ -

Besarabya Meselesi 
Mevzuu Bahsediliyor 
Londra, 4 (A.A.) - Yorkishire 

Post'un askeri muharriri diyo:- ki: 

Aksamaması için Tedbir Allnıyor 
Zonpldak, 4 (A.A.) - Şehrimizde bulunmakta olan Bqve

kil Doktor Refik Saydam, bugün de tetkiklerine devam ederek 
aabahleyin Amele Ha.tanesini gezmit ve Parti merkezinde hav
za it letme idareleri mümeuillerinin de bulunduğu bir toplantıya 
riyaset etmit tir. Batvekil öi leden sonra da Vilayet makamına 
gelerek burada bir müddet metgul olmuttur. 

1 
Zonguldak, 4 (A.A.) = Başvekil 

f • • • •ı•s•m• • •e• •t• • •
1
.n-

0 
...... n ... U ..... -...-~ Doktor Refik Saydam, refakatinde 

$ ı İktrsat Vekili Hüsnü Çakır, İstanbul 
Mebusu Ali Rana Tarhan olduğu 

lran Sefirini halde, bugün saat 18,30 da Ankaraya 
dönmek üzere şehrimizden ayrılmu 

Milletler Cemiyeti Toplanbsı 

Milletler Cemiyeti Konseyi, cu· 
martesi ve pazartesi günleri yapaca· 
ğı toplantıda Finlandiya meselesini 
konuşacaktır. İngiltere hükumeti 
Konseye iştirak için vukubulan da
veti kabul etmiştir. Rusyanın Lon
dra Sefiri Maiski tarafından temsil 
edilmesi muhtemeldir. Italya da ar
zu ettiği takdirde, Konseyin bu içti· 

(Sona Sa: 6, SU: 4) 

EN SON 

Eski Hudutlarımszı 

Bulmak Ümidinden 
Feragat Edemeyiz 

Paris, 4 CA.A.) - Parla Solr guıe. 
tesi, Sofyaya hususi surette gönder. 
diği Sauerwein'e Bulgar Batveklli 
tarafından verilen bir mülakatı Def
retmektedir. Yazının batlılt şudur: 

"Bulgaristan bir komrunun muh
temel müşkülitından istifade etmek 
niyetinde değildir. n 

Bu mülikatta Bulgar Bapeklll, hiç 
bir ihtilaf lstemiyen ve bir komfU
nun müşkülitından istifadeyi bile 
düşünmiyen Bulgaristanın müsale. 
metperverliğine işaret ettikten son
ra Bulgaristanm Balkan ~.sanüdüne 
devamlı bir surette çalıştığını ve bu. 
nu kendisine birçok defalar sempati. 
sini isbat eden İtalya ile hoşnutsuzlu. 
ğunu göze alarak zecri tedbirler za_ 

manında dahi tatbik ettiğini hatırlat
mıştır. 

I 
fSonu Sa. 1. Si. S> 

DAKiKA "Rusya - Finlandiya buhranının 
başlangıcındanberi, Hıtler, Baltık 
hakkında Stalin ile yenı bir pakt 
akdetmeğe çalışmaktadır. Filhakika, 
İsveç demiri ve odunu, Almanya için 
hayati bir menfaati haizrlir.,, 

Kabul EH• ve istasyonda hükumet ve Parti er. 
1 kanı ile muhtelif müesseseler ve 

Ankara, 4 (A.A.) - Yeni t. havza işletme idareleri müdürleri ve 
ran Büyük Elçisi Kizimi Han kalabalık bir halle kütlesi tarafmdar 

Londra, 4 (Hususi) - M. Molotof, Sovyet Birliği hükUmetlnln 
gelecek cumartesi güniı toplanacak olan Milletler Cemiyeti Konse
yine iştirak etmiyeceğini Cemiyet umum! kltibine bildirmiftir. 

bugün saat 16,30 da Çankaya uğurlanmıştır. Valimiz Karabükc 
köşkünde Cümhurre.isl İnönü kadar Başvekilimize refakat eyle. 
tarafından mutat merasimle ka· miştir. 

* 
Kabul esnasında Hariciye 

Vekili Şükrü Saracoğlu da ha

* * Finlandiya hükumeti, \stiklal savqma devam tçtn Aland adalanm 
tahkim ettiğini ve adaların sularına mayin koyduğunu alAkadarlara 
bildirmiştir. 

* * 
"İyi membalardan gelen haberlere 

göre, Hitler, her şeyden evvel Sta
linin Bes11rabyayı almasını istemek
te ve Stalini buna teşvik eylemek
tedir. Filhakika, eğer Sovyetler böy. 
le bir sergüzeşte kalkarsa. R'>man-B u muhayyel Avrupayı kura bil- ya, müttefiklerin 3skert yardımını 

mek için de partinin ileri sür- talep edecek ve flitler bu suretle 
düğü sulh şartlan şunlardır: harpte Rusların yardımını temin ey-

bul edilerek itimatnamesini f 

takdim eylemiştir. 1 
,., r hnlunmustur. ............................. 

Haber aldığımıza nazaran Başve. 
kil Doktor Refik Saydam. yarın "bu 
~ün,, Ankaraya avdet etm!§ olacak 
tır. 

Bq vekilin beyanatı 
Başvekil Doktor Refik Saydam, A

nadolu Ajansı muhabirine aşağıdakı 
beyanatta bulunmuşlardır: 

Londra, 4 (Hususi) - Cenubi Atlas Okyanusunda 10.000 tonluk 
bir İngiliz transatlantiğinin batırıldığı bildiriliyor . Adı Dorik Star. 
dır. Geminin Amiral Scheer adlı Alınan cep kruvazörü tarafmdJn 
batırılmış olduğu tahmin edilmektedir . 

* * İngiltere Maliye Nazın Sir .Ton Simon Fransa Maliye Nazın M. 
1 - Sulh yaparken kin, intikam. liyecektir . ., 

tecz.iye fikirlerni bir tarafa bırak- Roma, 4 (A.A.) - "Havas Ajan. 
btalı, sulbü mağlup tarafa cebren sından,, : 
kabul ettirmemelidir. 914 - 18 ' La Stampa'nın Berlin muhabiri. 
btrıin en büyük felaketi, su}h ~ - etlerin Finlandiyaya karşı yap-
1llıda bu hislerle hareket.JA,il.miş o~ Q:l1!1J(71tquk~n taarruzun ve hasıl et-

(Sona ; Sa: t; Sil: 3) <Sona Sa: 6. SU: 6) 
.; ;. 

Katil Hamdi 
TAN okuyuculanna "Arabls. 

tanda tanıdığım tipler" başlılı 
altında dikkate değer portreler 
çizen Kandemir, bugün "Katil 
Hamdi,, yi anlatımya başlıyor. 

Altmcı sayfamızda okuvunaz. 

"Karabükteki ağır sanayi tesisatı
nı gördüm. Bu muazzam tesisatın iş. 
lemesi için daha alınması lazım ge. 
len tedbirler olduğu neticesine var-

CSona Sa: 6. Sft: i l 

Reno ile Londrada başlıyan müzakereleri tamamlamak üzere P. rise 
gitmiş. radyoda şu söz!erl söylemiştir: 

"İngilterenin Fransaya göndermiş oldufu yilzlel'C!tt bin ~s'ker. onun 
eönCIPTe('Pi!H knvvPtlp.,.;n il"""'' .,ı,. mnk1trM•m•cıfnf tP•lrfl Mivnr .. 

TAN. maldnesındek.i nususı teı 
1!'1'1,.,.. 'h,.,....,.,,. .. , ...... ,...,.ırttr µ~ .. 

vesınde DU aQQmaa ner IUD en IOD daJt 
,.,..., ..n... hu ln!ttm hntr lt•1•Mı~" 
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Bir Mizah 
Mevzuu 
Yazan: NACI SADULLAH 

Evvelki gün, Hüseyin Cahit Yal. ı 
çın bir makale yazdı. Bu ma. 

kalede, şu cümleler de vardı: 
"- Küçük Finlandiya, bir kaç 

milyon nüfusa malik olduğunu hiç 
hatıra getirmeden, koca So,şetler 

Birliğine saldırmak, Leningradl ilk 
hamlede ele geçirerek Avl"'upanın 
Şimali Şarkisinde muazzam bir im
paratorluk kurmak hevesine düştü. 
Ayni zamanda, kapitalist ve emper
yalist tahrikatma kapıldı. Büyük 
komşusu Sovyet Rusyanın dahili sis
temini yıkmak gibi bir arzuya düş. 
tü. 

Bu vaziyet karş1smda da. Sov:yet. 
ler kendilerini müdafaa etmek mcc
burivetinde kaldılar: Bu muhakkak! 
D~mek fci, yakında, beynelmilel 

bir adaletin daha tecellisine şahit o. 

TAN:-================================================ 5 .12. 939 

1 

lacağız!,, 

Üstat Hüseyin Cahit Yalçının, yu
karıdaki satırları, istihza maksadiy. 
le yazdığı aşikar ... Üstelik bu istih
zanın, Finlandiyayı istihdaf etmedi. 

,. Başvekil Karabükte tetkikat yaparken Yeni yapılan Vaküdar A.Jliye binası 

ği de muhakkak ... Fiyat Yükselişi 
Tetkik Ediliyor 

Umumi Sığınak 
ı' 

Planları Hazırlanıyor, 
Vilayet Seferberlik i\1iidUrlü- 1 

ğü tarafından hazırlanıp Dahi-

En Eski Türk 
Mahallesi 

Fakat, gelin görün ki, "Co~kun 

Gönül,, romanının maruf müellifi 
Bürhan Cahit, Hüseyin Cahidin o 
cümlelerini ciddiye almış, ve Finl:in. 

diyayı müdafaa etmek lliznınunu r 
duymuş. Hüseyin Cahide hayli sa· 

taştıktan sonra: . Manifatura Fiyatlarındaki Yükse.klik Sebepsiz 
"- Ben, diyor, Hüseyin Cahit 

1 uye Veknletine gönderilmi~ o
lan umumi sığınak plnnlnrı 

iade edilmiştir. 

Bunun için belediye m\ihen. 
dislerinden Fevki Kuyumcıyan 

Belediye, Evkaftan Ardığı Çeşme, Medrese ve 

Sebilleri Tekrar Evkafa Devretmek İstiyor 
Belediye İmar Müdürlüğü, Süleymaniye camii ile etrafını 

en eski Türk sitesi olarak muhafazaya karar vermiş bulunmak
tadır. Bu saha şehirde tebarüz ettirilecektir. Süleymaniyede 
büyük sanatkar mimar Sinanın sanat şahikası gibi yükselen 
camiinden başka tabhane, darülha-ı-

Yalçının görüşlerindeki hu sonsuz Görüldü ve Manifaturacılara T ebfigat y apıf dı 
sakatlığı, adeta hayretle karşıladım. 
Bana kalırsa, üstat Hüseyin Cahit 
Yalçın, kendi kendisini tekaiide sev. 
kedip, artık becerememiye başladığı 
muharrirljğj, şerefiyle bırakma]ı. 

dır!,, 

İhtikar tetkik heyeti dün sabah Ticaret Mıntaka Müdürlüğün
de toplanmış ve yapılmakta olan tetkikler üzerinde görüşül
müştür. Müteakiben hükumetin gösterdiği lüzum üzerine Ti
caret Odası tarafından manifatura tüccarları bir toplantıya 

ile nafıa mühendislerinden , 
Suphi,. İzzet ve Seferberlik 
Müdüriyeti mimarı Fahriden 
mUteşekkil bir fen heyeti yeni 

Şimdi, ben, Hüseyin Cahldin ye. 
rinde olsam, Bürhan Cahlde: 

" Ç ~ D d' yıı.ı •• ıı. - ocugum... er ım.. ı:uuu 

davet edilmişlerdir. Manifatura fL 1 
yatlarının yüzde 50 - 60 nisbetinde ı Saffet Nezihi 
yükselmesi hükumetin de nazarı ' 

1 

1 

umumi sığınak planlarının ya
pılması için hazırlıklarıı ba§la
mı§lardır. 

Projeler tamamlandıktan son. 
ra tekrar vekaletin tasvibine 

1 arzedilecek ve muvafık görül. 
düğü takdirde inşaata başlana. 

caktır. 

dis, darüş~~a. mekt~p. medrese, ima Üsküdar Adliyesi 
rethane gıbı eserlerı vardır. Bu e-

hakikaten, yorgun, ve istirahate muh 
tacım. Bir köşeye çekilip dinlenmek, 
ve her gün yazı yazmak zahmetin
den azade kaJarak yaşamak, elbette 
cazip bir hulyadır. Fakat yerimi kim 
Iere bırakıp ta gideyim? İşte, sen 

dikkatini celbettiğinden tüccarlardan Dün Defnedildi 
bu hususta malumat istenilmiş ve 

serlerle burası tam teşekküllü bir Tamamlandı 
irfan, sıhhat ve içtimai yardım mü- Kasten yakılan Üsküdar adliye- bi-

yükselişin esbabı sorulmuştur. Tüc-

carlar yükselişin sebeplerini izah et

mişlerse de Ticaret Odası bu müta-

meydandascn. Sözüm ona, yeni nes. ·laaları yerinde bulmamış ve tticcar
lin en giizide müelliflerinden birisi. lann eskiden getirttikleri malların 
sin. Bir yığın roman yazmı~sın. Şöh. 
ret yapmışsın. İşittiğime göre, biı- de 
mizah gazetesi çıkarıyor, mizahi ya
zılar da karalıyormuşsun. 

Fakat, buna rağmen, sen bile, bir 
yazının içindeki basit istihzayı seze. 
miyor, ciddi bir üsJfıpla, müstehzi 
bir ülup arasındaki bariz forkı kav. 
nyamlyorsun. 

Şimdi sorarım sana: 
Hal ve keyfiyet böyleyken, ben 

yerimi sana nasıl emniyet edip te çe. 

fiyatlarım arttrrmamaları lazım ge

leceğini de kendilerine izah etmiştir. 

Halkın ve müstehlikin ihtiyaçlarını 

tatmin edebilmek için fiyatların da 

muayyen nisbetlerde bulunması la. 

zım geleceği esasını ileri süren oda. 

nın mütalaasını tüccarlar da kabul 

etmişlerdir. Oda buna dair raporunu 

vekalete göndermiştir. 

Amerika ile takas muamelesi 

kiJeyim '!., 

Eğer bana sorarsanız, 

Amerika ile takas suretiyle mua

böyle bir mele yapılmasına dair hükumetçe 

cevap bile, Hüseyin Cahit Ya1<:ının 0 verilen karar piyasalarımızda büyük 

basit makalesini tefsirde bu derece bir alaka uyandırmıştır. Tüccarları

hata gösteren Biirhan Cahidin mat mızın bir çoğu telgaflarla Amerika 

olup kalmasına kafidir. piyasalarına mal teklif ettiklen gibi 

Eğer, Hüseyin Cahit Yalçının 0 mal siparişi de vermişlerdir. Ameri
ka için kabul edilen yüzde 25 - 50 makalesini, tamamen okumuş olsay

dınız, Bürhan Cahidin 0 yazıdaki sa. nisbetindeki primin tatbikatta 30 -

rih istihzayı kavrıyamayışına cidden 

hayret duyardınız. Zira, makale o 

kadar sarihti ki, Hüseyin Cahidin 

bir: 

40 nisbetinde olacağı tahmin edil. 

mektedir. 

300 bin liralık mal satıldı 

Bütün ihracat mallarında dünden 

"- Ben alay ediyorum!,, Demedi. itibaren yeniden yükselmeler başla.. 
ği kalıyordu. , mış ve piyasalar sağlamlaşmıştır. 

ÜsteJik te, tutturduğu istihzanın Zahireler ve hububat üzerinde kilo 

temposu, gözlerimize yabancı da de. başına 1 - 2 kuruş, kuru meyvalar
ğildi: Zira, tesadüfe bakın ki emper- da 2 - 4 kuruş artış olmuştur. Fın. 
yalist matbuatın bütUn muharrirleri, dıklar 42 kuruşa yükselmtştir. Ya
Sovyet1ere çatarken, ayni edayı, ay- paklar ve tiftikler de yükselmiştir. 

ni ağızı, ayni üsJUbu kullanmışlar. Dün muhtelif memleketlere muhte
dı. Bunun içindir ki, BUrhan Cahit. lif Tiirk mallarından üç yüz bin li
o istihzayı ciddiye almakla, hepimizi ralık mal satılmıştır. İth'.:llat eşya

gi.ildiiren bir gaflet gföıtermi~ oldu: sının fiyat yüksekliği devam etmek
Halbuki, ben Biirhan Cahidi, mizah tedir. 46 - 50 kuruşa kadar alınan 
muharriri sanırdım: boş çuvalların fiyatları yiiz kuruşu 

.Meğer, iistat, mizahın ~·a7.Jcısı de. bulmuştur. 
ğil, -bizi kendisine güldiirdiiğüne Yugoslavyadan bir ticaret 
göre- mevzuu imiş! heyeti geleli 

Çok şükür, "canlı mevzu,ı dedik
leri şeyin nasıl olduğunu da göı-dük! 

Zehirlenerek Öldü 
Dün Şişlideki evinde öğle yemeği 

yemekte olan Osman Kadri adında 
biri birdenbire fenalık geçirmiye 
başlamış, biraz sonra da şiddetli san. 
cxdan düşmüş ve ölmüştür. Osman 
Kadrinin zehirlenerek öldüğü anla
şxlmıştır. Hangi yemekten zehirlen
diği tahkik edilmektedir. 

Yugos.~avyanın . ~emleketimi~le I 
ticaret munasebetlerını arttırmak ıs- ı 
tediği malCımdur. Bu maksatla Be
ograd Banka .. ı Müdürü A. Bugoyev~ç 1 

ve. fabrikatörlerd~n H. Evge .~e~r~~ I 
mıze gelmişlerdır. Banka muduru 1 

Türkiye Merkez Bankasiyle temas
larda bulunacak ve ticaret işleri Ü

zerinde tetkikler yapacaktır. Evge 
ise tütün işleri üzerinde tetkikler 
yapmakla beraber inhisar idaresiyle 
temaslarda bulunacaktır. 

Uzun müddettenberi rahatsız bu. 

lunan ve Bakırköy akliye hastane.. l~~~~iii!!!!!~!!i!!!!!i!!!!!i~~~~~iii!i~ 
sinde tedavi edil~ekte olan ":lavallı. =======-==========.....,ımiı..---..._,,.. 

essesesi ve dünyann ilk üniversitesi nasının yerine inşa edilmekte olan 
vasfımı taşımaktadır. yeni adliye binası ikmal edilmiştir. 

Necdet,, romanının muharriri Saffet 
Nezihi evvelki gün vefat etmiş ve 
cenazesi dün hastaneden kaldırılarak 
Bakxrköy mezarlığına defnediL 

iki Japon 

Diplomatı Geldi 

Ana planda buradan Eminönüne J:Su ayın 15 ltıe Kaaar aauye aan-ı:ı.ın 
yeni binaya taşınacaktır. 1 

miştir. 

ve Fatihe doğru yollar açılmaktadır. 

Süleymaniye camii Eminönünden 

çıkacak ve Fatihe gelecek olan ana 
yolların tam ortasına rastltyacaktır. 
Eminönünden ve Fatihten bakılınca 

Ancak kalorifer tertibatı yapıldığı 

Merhum, feragatkar bir muhar
rirdi. Hiç bir devlet memuriyetinde 
bulunmamış, (İkdam) da roman tef
rika ederek, Resimli Roman, Musav
ver Muhit Mecmualarında hikayeler 
yazarak geçinmiştir. Kadın Kalbi, 
Teehhül Alemi, Kumar Beliyesı adlı 
romanları, Makalatı Nezihiye adlı 
bir makale kitabı ve Müstebit. İzah 
ve İstizah adlı matbu piyesleri var

Japon diplomatlarından İnomata 
ve Shigenari dün Konvansiyonel 
treniyle şehrimize gelmiş ve akşam 
treniyle Ankaraya hareket etmişler
dir. 

halde kalorifer tesisatının bu sene 
yapılamıyacağı anlaşılmıştır. Veka
let yeni mefruşat için de tahsisat 
vermiştir. Üsküdar Adliye binasının 

Süleymaniye bütün ihtişamiyle gö. mefruşatı bugünkü büro şartlarına 
rülebilecektir. göre yaptırılacaktır. 

dır. 

Berlin ve Romada siyasi temaslar 
yaptıktan sonra Balkanlarda dola_ 
şan bu iki diplomat seyahatleri hak
kınrla beyanatta bulunmamıslardır. 

Lisan ·Mektebi 
Enstitü Olacak 

Belediye, medreseleri Evkafa 
iade etmek istiyor 

İstanbuldaki mimari ve tarihi kıy
meti olan medrese, sebil, mektep ve 

çeşmelerin muhafaza şekilleri bele

diye ile evkaf arasında daimi bir ih
tilaf mevzuu olmuştur. Kanun bu 

Bir kaç kitabına "Mütercim,. diye 
adını geçirdiği halde o eserler de te
liftir ve bunu l ... Wülhamit sansörün

Edebiyat fakültesine bağlı yaban- gibi binaları idarei hususiyelere dev_ 

cı diller mektebi talebesinin bu yıl redcrken bunların yalnız idare ve 

den kurtulmak için yapmıştır. 
Merhum Fransızcaya bihakkın va

kıf ve bir çok Avrupa seyahatleri 
yapmış, halllk, kibar, nezih bir zattı. 

muhtelif memleketlere dil ihtisası i. 
çin gönderilmesine vekaletç'c:? karar 
verilmişti. Bu karar bazı sebepler do
layısile tatbik edilemiyccek ve bu 
talebeler yine İstanbulda okumağa 
devam edeceklerdir. Ancak lisan 

Son günlerini hastaneye kaldml. 
madan evvel Aksarayda bir dostu. 

· d k 1 b k b. mektebinin bu şekilde kalma'>ı iste. nun evın e yo su ve a ımsız 1r 
h ld . . t' nilen randımanı veremiyeceğinnen a e geçırmış ı. l A 

T .. k tb t Al . 75 d vekaletçe bazı tedbirler düşünülmek-ur ma ua a emı yaşın a ı • . 

f t d b kt k 1 
tedır. Kuvvetli bir ihtimale göre lı. ve a e en u eme ar uzvunun a- . . 

b d d · t .. d t ı san mektebı ayrı bir enstitü halınde 
yr ın an erm eessur uymus ur. 1 d .. t 

~ or seneye çıkarılacaktır. -o----
1\f ülkiyelilerin Toplantısı 

Bugün, 1877 senesinde kurulan İzmirde Çekirge Mücadelesi 
Mülkiye Mektebinin, 62 inci yıldö- j İzmir Vilayetinin her tarafında çe
nümüdür. Bu yıldönümü münasebe- ı kirge mücadele teşkilatı tarafından 
tiyle şehrimizdeki Mülkiyeliler dün 1 çekirge sürfelerinin toplattırrlması
akşam Parkotelinde toplanarak be- na başlanmıştır. Cumaovası ile Me
raber eğlenmişler ve kendilerini ye- nemende toplanan sürfeler imha e
tiştiren müessesenin yıldünümünü dilmiştir. Mücadele devam etmekte-
kutlamışlardır. dir. 

nezaretlerini vermiştir. Mülkiyetleri 
yine evkafındır. Belediye bunları 
idarei hususiye hesabma tapuya bağ
lıyamamakta ve satamamaktadır. 
Belediyenin kontrol teşkilatı da bun
ları muhafazaya yetişmediği için bu 
gibi tarihi binaların hemen hepsinin 
de kurşunları, kıymetli sütunları a
şırılmıştır. Evkaf, belediyeye bun. 
ların gelirlerini vermediği ve bele
diyenin de kendisine ait olmıyan ve 
kanunen kendisine yalnız nezaret 
hakkı verilen bu gibi müesseselerin 
tamirine para ayıramadığı için gün 
geçtikçe bu binaların vaziyetleri fe
nalaşmaktadır. Belediye bu müesse
seleri tekrar evkafa vermek !ste
mektedir. Evkaf ise kabul etmemek
te musırdır. Evkaf umum müdürlü
ğü ile Dahiliye Vekaleti bu işı müş
tereken halletmiye karar vermiş
lerdir. 

Dolmabahçe stadı 

Dolmabahçede kurulacak stadın 
projeleri tamamlanmıştır. Stadın in-

s - "Parayı veren düdüğü çalar,, düklerini çalmıya başlayınc:ı parasını şası için 900 bin lira sarfedilecektir. 
darbımeeell nereden kafmıftır7 vermeden düdük sipariş edenler: • • k . 

C - Nasrettin Hocaya atfedilen fık- "- Hoca, hani bizim dtidtikler? Bak Şehir gazınosu şır etı 
ralardan kalmıştır. Bu büyük fiJozofun onlar öttürüyorlar!" diye serzeniş et- Taksimde yapılan Şehir Gazinosu-
biıe hediye ettiği birçok '1akikatlerden mişler. Hoca da: nun işletme şeklini tesbit etmek için 
biridir. Kısaca hikaye ııudur: "- A kuzum! demiı. Serzenise hakkı- 1 l 

"Hoca bir gün Konyaya gidiyormuş. nız yok. Parayı veren dücl · ralar. dün de bir toplantı yapı mış ve ko_ 
o zamanlar bayram düdilklerı yeni icat Onlar siparişlerinin bedelle- rıı ' e be- nacak sermayenin miktariyle. şirke. 
edilmiş imiş. Akşehirliler Hocaya Kon- raber vermişlerdi." Darbımeseı uu fık- tin nev'i görüşülmüştür. Vali ve Be-
yadan düdük getirmesini sipariş etmiş- radan kalmı~tır. lediye Reisi Lfıtfi Kırdar, gazinonun 
ler. Fakat bir kısmı parasını vermişler, * tam manasiyle bir şehir ve halk ga-
bir kısmı ise vermemişler. Hoca para s - Onıveraltede oldu~u gibi bu yıl zinosu olması için sermayedarların 
verenlerin siparişlerini almı,, vermiyen- llselerde de 20 gUn ıCSmeatr tatlll yapı· 
lerln sipari,}ıerini ise bittabi gctireme- lacak mıdır? yüzde üçten fazla kazanç istememe-
miş. Hoca Akşehire avdet ettiği zaman C - Liselerde sömestr tatili yapıl- ı lerini şart koşmaktadxr. Belediye ga-

.__oa_r_a_v_e_r_er_e_k_d_i-id_U_k_s_i_n.ıır.iş._e_ae.n.1.er-dı.·i---m-ııs.ı.m-e\.'Z•u•u•b•ah.s_d_e~.i.ıct.ir •. _____ zinoyu işletecek olan şirkete (501 
1
bin liravla istirak edecektir. 

---o-
ON1VERS1TEOE 

Talebe Birliği 

Yeniden Kurulacak 
Üniversite rektörlüğü, Talebe Bir. 

liğinin tekrar tesisi etrafındaki tet.. 
kiklerini ikmal ederek bu husus hak 
kında hazırladığı raporu Maarif Ve
kaletine göndermiştir. Rektörlük bu 
raporda, Talebe Birliğinin müsmir 
olabilmesi için Cümhuriyet Halk 
Partisine bağlı ve müstakil bir bi. 
nada tesis edilmesine lüzum göster
miştir. 

Bundan başka birlikte talebenin 
muhtelif içtimai yardım kollarına ay 
nlması, yüksek ~ahsil gençliğinin 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir 
kütüphaneye malik olması da iste. 
nilmiştir. Vekalet bu rapora göre bu 
seneki bütçesine, birliğin tesisi için 
para koyacaktır. 

T A K Y 1 M ve H A VA 

5 İlkMinun 1939 
SAL 1 

12 nci ny Gün: 3ı Kasım: 28 
Arabi: 13fi8 Rumi: 1355 
Şevval: 23 {ldnciteşrin: 22 
Güneş: 7.10 - Öğle: 12.04 
İkindi: 14.28 - Akşam: lfl.40 
Yatsı : 18.19 - ims5k: 5.23 

- Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malumata göre, hava yurdun Orta A
nadolunun şark tarafları ile doı;u bölge
lerde bulutlu ve yer yer sisli , Akdenizin 
ve Orta Anadolunun garp kısmında cok 
bulutlu ve mevzii yağışlı, diğer bölgeler
de ekseriyetle kapalı geçmış, rüzgirlar 
doğu bölgelerde sakin kalmış, Akdeniz sa
hlllerinde şarki istikametten hafif, diğer 

bölgr.lerde cenubi istikametten orta kuv
vette esmiştir. 

Dün İRtnnbulda hava çok bulutlu geç
miş, ı-üzgfir cenubu şarkiden saniyede l - 2 
metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava taz
yikı 1015,7 milibar idi. Sühunet en yilksel< 
15,9 ve en dilşük 6,5 santigrat olarak kav
nPrlilml~tir. 
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1BUGÜN1 
İktısadi Harp 

Yazan: Ômer Rım DOCRU L 

I ngiltere ile Fransa, Almanya 
ihracatmı müsadereyi istih

daf eden iktısadi tedbirleri, dlinden 
başlıyarak tatbika giriştiler. 
Almanyanın harirten bir şey ala. 

bilmesi için hariç]e alış veriş etmesi 
lazımdır . .Müttefikler tarafından ve
rilen karar buna imkan vermiyecek 
ve bu yüzden Almanya da ihtiyaçla. 
nnı hariçten temin edemiyecektir. 
Bunun A1manya üzerinde kuvvedi 
bir tesir yapacağı ve harbi lusaltnıı. 
ya yardım edeceği şüphe gi>türmez. 

İngiliz gazetelerinin neşriyatına 
bakılırsa, İngiltere hükumeti iktısa
di harbi, azami derecede şiddetlen. 
diı'mek azmindedir. Bazı İngiliz gn. 
ı:eteleri, Almanyanın komşu bitaraf. 
]arın piyasalarında da alacak bir şey 
bulamamasını temin edecek tedbir. 
lerin alınmasını tavsiye etmekte ve 
bütün bu piyasalarda mevcut olan 
herşeyin müttefikler tarafından sa
tuı alınmasını istemektedir. Bu ted. 
bire de tevessül edildiği takdirde Al. 
manyanın iktısadi tazyiki azami şid. 
det1yle hissetmesi gecikmiyecektir. 
Fakat bu iktısadi tazyikin vereceği 
netice, harbi kısaltmak mı olur, yok. 
ısa harbi her tarafa yaymak mı olur?. 

Burasını kestirmlye henüz imkan 
yoktur. Çünkü tkbsadi harbin teşdi· 
di yüzünden AJmanyanın pes demesi 
ınuhtemel olduğu gibi, komşularına 
taarruz ede:rek ildısacli muhasa.rayı 

yanruya teşebbüs etmesi de muhte. 
ıneldir. ikinci lhtimal tahakkuk etti. 
ği takdirde Almanya düşmanlarını 
~ofaltmıı, iki cephede harp yapmayı 
kabul etmiş olur ki, bu da ergeç bl. 
rlnci ihtin1alin tahaJCkukuna, yani 
harbin kısalmasına sebep olur, 

Almanyanın iktısadi harbi, eli ko
lu baib olarak kabul etmiyeceği a· 
şikirdır. BilAkia Almanyanm da de. 

nb ve hava harbini te~dit ederek ve 
İnglltereye karşı abloka usulünü tat. 
bik ederek abloka sahasma girecek 
her Kemivi batırınıv• ~a1uar~Z.ı hiL 

diriliyor. Bu tedbirin Almanyayı ik
tısadi sıkıntıdan kurtarması beklene
lbez. Belki onun tesiri, karşı tarafa 

\'ereceği ıarardadır. Şimdiy~ kadar 
Yapılan tecrübeler ise, bu zarnrların 
nıüttefikleri naçar vaziyete düşüre. 
cek mahiyette olmadığını göstcrm;ş. 
. tir. 

Vaziyet bu nıahiyette olduğuna 
,röre, müttefiklerin iktısadi lınl'bi 

te~it etmeleriyle harbin yeni bil' 
li.thaya girdlğ'ine hükmolunabilir. 
belki bu safha harbin en kati salha. 

s1 olacaktJr. Almanya bu sırada iktı. 
Sadi ablokadan kurtulmak icio elin· 
den geleni yapacak ve yuka~da de. 

diiimb: ıribi belki de bitaraf komşu. 
larını çiğnemeyi göze alacak. Fakat 
bu hareketler de harbi sonuna götür. 
!niye yardım edecektir. 

Ege Tütün 
Piyasası Açlldı 
Bergama, 4 (Tan Muhabirin

den) - Bugün tütün piyasası açıldı, 
birinci 75 kuruştur. Iskarta tütün 
Sıkanldığından, zürra bu şekildeki 

:Satı§ta fazla istekli davranmamıştı:-. 

'I'üccar da kısmen dahi olsa iskartalı 
hlal alınıya taraftar olmamaktadır. 

• 
Manisa, 4 (A.A.) - Manisa mer-

kez ve kazalarında on bir şirket ve 

tliccann iştirakile bugün tütün piya

flası açıldı. Fiyatlar 90 ile 105 ara. 
sındadır. Satış hararetlidir. · 

\-

Nihayet Kolıulu 

Film de Y aplldı 
Bem, 4 (A.A.) - Kokulu film a-

dı verilen bir film, illt defa olarak 

İktısadi 
Abloka 
Başladı 

=---o
Almanyayı Dövız 

3 Vapur Daha Mayine 
Çarparak Battı 

Bulmaktan Mahrum 
Etmenin Çareleri 

Londra, 4 (A.A.) - Alman ihraca. 
tının musaderesi hakkındaki Fran
sız - İngiliz kararnamelerinin dün 
gece yarısı mer'iyete girmesi müna
sebetiyle bu meseleyi mevzuu bah
seden İngiliz matbuatı, müttefikle
rin nihai zaferi üzerinde bu abloka. 
nın ehemmiyetini tebarüz ettirmekte 
ve müttefiklerin bu tedbirlerden bi
tarafların uğnyacağı zararları im
kan nisbctinde azaltmak niyetinde 
olduklarını yazmaktadır. 

Son Günlerde Yakalanan Alman 
Denizaltıları Dördü Buldu 

Times gazetesi, ablokanın iktısat 
harbinin ancak bir veçhesi olduğunu 
kaydeylemektedir. Gazeteler, İngil
terenin diğer memleketlerle olan ti
caret mübadelelerini arttırmak lü
zumunda ısrar ederek bu suretle Al
man ticaretinin bilhassa Cenubu 
Şarki A vrupasında gitgide azala. 
cağını yazıyorlar. 

News Chronicle gazetesi, yeni ah
loka ile Alınan ihracatının yüzde 
kırktan fazlasının duracağını ve Al
manyayı takriben senevi elli milyon 
sterlinden mahrum brrakacağmı 
yazmaktadır. Bu suretle Almanya. 
nın Avrupadaki diğer komşuların

dan ve Asyadan ithalatta bulunmak 
imkanlarının azalmış olacağını ila
ve etmektedir. 

Daily Mail gazetesi, iktısadi har
bin müessir olması için Almanyanın 
bitaraf memeleketler piyasalarından 
alabileceği her şeyin müttefikler ta
rafmdan satın alınmasını tavsiye et
rneKte ve Almanyanın ancak bu şe. 

kilde döviz bulmaktan mahrum ola
rak bu mahrumiyetin acısını sürat. 
le hissedeceğini anlatmaktadır. 
Almanyanın bu iktısadi ablol:a 

mukabilinde İngiliz sularmdan b;r 
mıntakayı abloka altında ilan ede
rek buradan geçecek her gemiyi he. 
men batıracağı söylenmektedir. 

~---oı----

Almanyanın Roma Elçisi 
Berlinde 

Londra, 4 (Hususi) f !ngilterenin 
3829 tonluk Eskdene vapuru mayine 
çarparak batmıştır. 29 kişiden miL 
rekkep olan mürettebat kurtularak 
bir İskoçya limaruna çıkmıştır. 

İsveç bandıralı Rudolf yük gemisi 
Malmoe'ye kömür naklettiği sırada 

bir serseri Alman mayininc çarpmış 
ve batmıştır. 33 kişiden mürekkep 
tayfa tahlisiye filikalarına binmeğe 

muvaffak olmuştur. 
Bir Alman mayin vapuru da Al

man mayinlcrine çarparak batmış.. 
tır. 

Batırılan denizaltılar 

Son günlerde batırılan ve yakala_ 
nan Alman denizaltılarının adedi 
dörde çıkmıştır. 

Dün Şimal denizinde İngiliz tay
yareleri bir Alman denizaltısını ba. 
tırnuştır. İkincisi Taymis nehrin.de 
yakalanmış ve mürettebatı esir e. 
dilmiş, üçüncüsü yine sahillerde ba. 
tırılmış ve dördüncüsünün ln:ıtmldı-

Almanya, Romanyanın 

Vagonlarını Zaptetti 
Cernauti, 4 (A.A.) - Altın ve dö

viz olarak Almanyadan pek yüksek 
transit rüsumu istenileceğine dair 

it.-.sayia..d.evcran etme ·tedir.~~~ 
Bundan ba~ka Romanya dcmir~oL 

}arı. idaresi, iki bin iki yiiz benzin 

vagonunun iki aydanberi Almanya. 
da kalması ve mükerrer taleplere 

rağmen bir tek vagonun bile geri gel 
memesi meselesi ile de fe\·kalade 
meşgul olmaktadır . 

---oı---

Holandadaki Casusluk 

işi Büyüyor 
Amsterdam, 4 (A.A.) - Casus1uk 

ğı da ancak dün akşam öğrenilmiştir. 
Esir edilen 43 kişilik Alman deni

zaltı mürettebatı, bir İskoçya lima
nına cıkarılmıştır. 

Zayiat bilançosu 
Amirallik dairesinin bildirdiğine göre, 

İngiltere Alınan denizaltı gemilerinin batı
rılması ve zaptedilmesi neticec:inde, şim
diye kadar 144 esir almıştır. İstimalden is
kat edilen Alınan ticaret gemnerlnin adedi 
33 ve bunların tonilato mecmuu 17l,390 dır. 

İngiliz ticaret gemilerinin batması neti
cesinde 410 kişi ölmüştür. Alman gemile
rinin batmasında ise ancak 4 kurban ve
rilmiştir. 

Geçen hafta içinde, İngiltere, mecmuu 
23282 tonllftto hacminde altı t!carct ge
misi kaybetmiştir. BitarRfların kı:-ybı ı'la, 

ayni müddet içinde, mecmuu 30932 toni
lato hacminde altı gemidir. 

Teşrinisani içindeki kayıpların mecmuu, 
teşrinievvel kayıplarının anc3k üçte biri
ne tekabül etmektedir. Bu da mayın topla
ma!;ında kullanılan usullerin glttlkc;-c daha 
ziyade !lemerell bir vaziyet aldığına dela
let eder. 

Üç ay zarfında, İngiltere, umum tonilA· 
to hacminin yüı;de dördünü kaybetmiştir. 

Alman • Macar 

Ticari Münasebatı 
Londra, 4 (A.A.) - Alman İktısat 

mütehassısı olup, Almanyanın diğer 
devletlerle iktısat müzakerelerini 
idare eden doktor Clodius'un Macar 
harici ticaretini Alman kontrolü al
tına kaymağa ve Macaristanın ihti
yaçlarını Almanyanın istediği gibi 
tayine çalışmaktadır. 

Almanya, bir taraftan Macarista
nın Almanyaya satacağı eşyanın bir 
listesini, diğer taraftan harice müsa~ 
it şartı.arla satabileceği eşyanın bi. 
rer listesini tanzim edecektir. 

. Fransada Komünist 
Ofisi Bulundu 

Ayni müddet zarfında İngiltere, 21 milyon 
tonilatoluk ticaret gemisini seyrilseiere in
dirmiştir. 

Holanda ve mayin harbi 

Amsterdam, 4 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: 

Pazar ve pazartesi sabahı Holanda sahi
linin Scheveningen ve Noordvijk arasın
daki kısmına müteaddit maylnler süriikle
nip gelmiştir. Yalnız bu kısımda 25 tane 
mayin görülınilştür. Bunlardan birkaç ta-

nesi sahilde pntlamıştır. Tehlikeli mınta
ka teşkil eden sahil kısmı ve Schevenin
gen rıhtımı halka yasak edilmiştir. 

Holandada söylendiğine gö,.e bütün bir 
mayin tarhl!'n yerinden sökülmüş ve Ho
landa sahilinde karaya vurm11ştur. Diğer 
bazı mınt<ıkalarda haber verildi~ine göre 
oralııra da mayinler gelmiştir. Harblngen 
civarında bir mayin patlamıs, ı ltllometre
lik çevre dahilinde bulunan evlerin pen
cerelerini kırmı~, damlarını uçurınu~tur. 

* Gnzeh!lerin yazdığına göre, Holanda 
makamatı, geceleri Holanda - Belçika hu
dudunu sıkı sıkıya kapamağa karar ver
mişlerdir. 

80 Polonyalı Daha 

idam Ediliyor 
Amsterdam, 4 (A.A.) - Alman 

gazetelerine nazaran Bromberg hu
susi mahkemesi Almanları ôltlür
mekten suçlu seksen Polonyalı h:ık
kında idam kararı vermi§tir. Dert
mound'da çıkan Rota gazetesi diyor 
ki: 

"Temizleme ameliyesinin daha 
başlangıcındayız, zira yalnız Brom

berg şehrinde 700 Alman katli va
kası henüz cezalandırılmamış bulu-

nuyor. Polonya ismi, yapılan cina. 
yetlerle ebediyen ki.rlenmiştlr. Bu 

cinayetlerden yalnız ınahknmenln 

mahkum ettiği kimsel~r değil, büiün 
Leh milleti mesul tutulmalıdır.,, Roma, 4 (A.A.) - Almanyanın 

Roma Büyük Elçisi bugün Berline 
gitmiştir. 

Holanda - Belçika Hududunda 
Bir Tünel Bulundu 

Almanlar Bulgar Kralına 

Fahri Doktorluk Verdiler 

işi yeni bir genişlik almaktadır. Za- Paris, 4 (A.A.) - Parist<? bir ko
bıta, uzun zamandanberi Holandada münist propagandası ofisi meydana 
bulunan Sturm adında birini tevkif çıkarılmıştır. Ofisin hedefı "komü
etmiştir. Tahkikat, içtimai i~ler ne. nist gençlikler., cemiyetinin tekrar 
zaretinin yüksek memurlarından 0- tesisi için ilk iş olarak bir gazete Sofya. 4 (A.A.) - Kral sabahle
lan Von Hövnen casus Sturm deniz neşretmekti. Polis haıı:rlıman ilk yin, Berlin yüksek teknik mektebı
i~lerine ve kaçakçılık işine ait fotoğ- nüshayı hazır olduğu halde ele ge- ne mensup bir heyeti kabul etmiş
raflar çektiğini göstermi~tir. Bu su- çirmiştir. Ofisin müşevviki olan es. tir. Heyet, hükümdar.1, teknik bilgi. 
retle yabancı bir devlet memuru va- ki komünist gençlikler umumi kati_ ler fahri mühendisliği doktorluk dip. 
purlara eşya yüklendikçe, muntaza. ı bi G~orges Piere, 15 kişi ile birlikte ı lomasını takdim etmiştir. Kral he-

Brüksel, 4 (A.A.) Zabıta, 

Tournhout civarında Holanda - Bel
çika hududu altında kazılmış olan 
bir tünel meydana çıkarmıştır. Bu 
tüneli kaçakçıların kullanmakta ol
dukları tahmin edilmektedir. man haberdar edilmekteydi. tevkıf edilmiştir. yeti öğle yemeğine davet Ptmiştir. 

HADİSELERİN İÇYUZU 
• Kopenhag' dan bildirildiğine nazaran, Sovyet -

Fin harbi uzun sürecektir. Sebep olarak şunlar 
gösterilmektedir: 
1 - Finlandiya, bu harp için çok uzun zaman· 
danberi hazırlanmıf, ve Sovyet. Fin hududunda 
büyük manalcı ve emeğe mal olan tahkimat yap
mışhr. 

2 - Günler k:ıaaldığı için, harekata elverişli :z;11. 

' man azalmıftır. 
3 - Mevsim ve arazi, Finlitndiyanın müdafaası
nı kolaylaştırmaktadır. 

4 - Sovyetler, Finlandiyayı içinden kazanmak 
niyetile, şidıJet göıtermemektedirler. Finlandi
yayı harple istilaya, Fin devletini yıkmayı, ve 
yerine kendi tek/illerini kabul etmeye mecbur 
kalacak yeni bir devlet getirmeyi müreccah bul-

• 
• 

ni.den arttırılmaktadır. 
Bu hareket, Holandacla zaten mevcut bulunan 
endi,eyi yeniden körüklemi,tir. 

* Daladier'nin son nutkunu müteakip Fransa. :\Tajino 
hattını hiraz daha uzatrnıya, ve yeni bir hatla tak\ iye 
etmeye karar vermiştir. Bu i~ için, şimdilik 100,000,000 
frank tahsis olunmuş, ve faaliyete geçilmiştir. 

* Amerikaclaki Nazilerin şefi olan Friç Kuhn, ora-
da tahrikat yapmak suçile tevkil olunmuştur. 

Y apdacak muhakemesi neticesinde göreceği ce
zanın çı'3k ağır olacağı ıöylenilmektedir. Kuhn, 
Amerikadan çıkarılmasını i.stemişse de, bu talebi 
nazarı itibara alınmamı,tır. 

* maktadır. 
gazeteciler önünde bıJgün gösteril- ..... • Alman gi:r.li 7Alufası olan Gesiapo sefi ffimlerin zev. 
llıiştır. Bu film, İsviçreli ınühendis. • il d cesi. seyahate cıkm1ş, ve ilk evvel Romav. a ~itmi .. tir Amerikada bulunan naz er en birkaçı, meslmr ıdne. 
lerin bir bulu§udur. Mesel~ perdede ma aktörü Sarloya hir suikast yapmıya tesehbfüı ,.t. Belli başlı nazi ııefJerinden hf!men hep.,inln 7"'''"'~1erini 
bir gül' buketi görüldü mü, bütün si- · 1 _.._ · a:vnl zanumtfa Sf!'.\·ahate ırnndermPlt-ri !l&VB"1 ~iMr:'lf .,.;;_ mMer, fakat nnl\'affak o aınıyar- yakayı ele vermiş. 
tıema salonu gül kokasile clolmak· h 1 b T1ilmPlrlf'dlr. Su anda se:vahaft«" hnlunanlar "''"l.,,.tlır: )erdir. Bu suikasdin azır anmasının ae ehi, Şarlonuo 
tadır. Sahneler değiştikçe, otomatik Bitleri &ülüns eden bir film çevirmiş olmasıdır. l - Ribhentropnn zeveeııi Bre:r.H:vava ""'tmektedir. 
olıırak muhtelif ko!~ular da değiş. * 2 - Göringin !Zevcesi İsviçreye gitmiştir. 
lllekt;dir. Bu su~tle 40 bin koku • Londradan bildirildiğine göre, Almanyanın Ho- :ı - Madam GöbeJ5 te onu takiben ayni yere t?İtmic;tir. 
Vennek kabildir. Kokular, hususi bir 4 - Baron Neurathın zevcesi de Brezilya yolundadır. 
cihazla ve koku antenleriyle veril- J .._ ___ ı_a_n_d_a_h_u_d_u_J_u_n_d_a_k_ı_· _k_uv_v_e_t_ıe_n_._•o_n_gu_"n_l_e_r_J_e_y_e_. ------------~-·o_ıu_n_d_a_d_ı_r. _________________ ...,: 
lllektedir. 
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Yazan: 8. FELEK 

yalancının mumu yatsıya kadar 
yanar. 

Diye bir darbımesel vardır. Artık 
bugün hu sözün kıymeti elektrik am
pulu yanında fitllli lamba gibidir. 
Çünkü diinyada yegane mumu ya. 
nan adam yalancı olandır. 

Ve doğrusu bu bir hazin miişahe
dedir. Çocukluğumuzda aldığımız 

terbi~·e, milli ve ailevi ananeler ya. 
lana karşı bizde bir nevi istikrah 
hissi yaratmıştır ki onu her ne d\) ol. 
sa vicdanlarımızda yaşatırız. Bcda. 
hete karşı çatır çatır yalan söyliyen. 
leri gördükçe hayran kalırız. 

Halbuki. kazın ayağı öyle değil. 
dir. Yalan söylemek, güzel demiye. 
lim, fakat lüzumlu sanatlar arasına 
girmiş, hatta harp silahlarının en te
sirlileri sırasına geçmiştir. 

Ben bunun kusurunu yalnn söyll.. 
yenlere değil, yalanı istiyenlere, 
bekllyenlere yüklerim. 

Hani me~hur bir :fıkra vardır: 
Saltanat devrinde uzak vllAyetlerden bi

rine, İstanbuldan biri gitmiıı. Dostu oldu
ğu için valiyi ziyaret etmifi. Sohbet &ıra
sında vali: 

- Ne var ne yok İstanbulda? diye sor• 
muıı ve: 

- Efendimizin sadareti söyleniyor! ce-
vabını almış. Gülümsedikten sonra tekrar: 

- Şunun yalan olduğunu biliyorum ya! 
İşitmesi bile hosuma gidiyor. Hele bir da
ha söyle bakalım! Ne var ne yok İ:stan
bulda? demis. 
Yalanın, hele inıanın işine gideni, 

tabii, işine gitmiyen hakikatten daha 
fazla hoşuna gider. 
Meşhur Şeyh Sadinin: 
"İş bitiren yalan, fitne çıkaran doğru

dan iyidır" 
Mealindeki Farisi beytini ~teniler 

değilse bile bir evvelki nesil elbette 
rüştiye mektebinde okumuştur. 

Bu, böyledir amma yalanın da bir 
haddi, bir derecesi vardır. 

Propaganda sahasında heı vasıta. 

yı, bilhassa yalanı en semereli şekil. 
de kullandı&"ı artık inkar edilmez bir 
hakikat olan Alman Propagnnda Ne
zaretinin, kendi yalanlarım örtmek 
için başkalarına yalan söyletmek hu
susundaki sistemini öğrendim. Bakı. 
n11: ne ~·apıyorlarmış: 

Bitaraf memleketlerdeki ajanları 
vasıtasiyle mesela Belçikaya alh Al. 

man tayyaresi kaçarak teslim olduk. 
(arını isaa ediyorlarmış. Tabii böyle 
giizel bir haberi işiten İnglliz ve 

Fransız muhabirleri ne~redUmek Ü• 

zere bunu hemen gazetelerine veri. 
yorlarmış. Eğer gazeteler hu haberi 
kontrolsuz neşretseler, ertesi günü 
Alman Popaganda Nazırı Her Gö
bels'in vakıanın aslı ve esası olma. 

dığını ve müttefiklerin nasıl yalan
lar uydurduklarını inkar kabul et. 
nılyecek şekilde cihana haykıraca. 
ğında şüphe yok. Lakin bu gibi ha. 
ber tuzakları kurulduğundan haber-

dar olan gazeteler, havadisi kontrol 
edince uydurma olduğunu anhyor
lar, ve menbaını karışbrınca bir Al
ınan tuzağı olduğunu keşfediyorlar. 

mış .. 
Bunu öğrendikten sonra, vakttle iki İs

tanbul gazetesi arasında birbirinden ha
vadis çalmak sebebile kurulmuş olan bu
na benzer bir tuzak aklıma geldi. Gallb:ı, 
Tanin gazetesi, daha erken çıktığı için. 
Sabah gazetesi bekliyor ve nasılsa eline 
geçirdiği Taninden hergün bir takını mü
him haberleri tırtıklı.yormu:ı. Bunun far
kına varan Tanin idaresi bir gün, bilhas
sa Sabah gazetesine tuı.ak olsun diye içe
risi uydurma havadislerle dolu l" usust bir 
nüsha hazırlıyor ve bunu Sabah tahrir he
yetinin eline verdiriyor. Bu tuzağa dU~e
ceğinden emin olduğu için' aynı gün, ken
di asıl nüshasında Taninden havadis çalan 
Sabah gazetesine böyle bir tuzak kuruldu
ğunu ve asıl ve esası olmıyan "~u ha
ber,, in o günkü sabahta çıkacağını ve 
böylece bu gazeteyi cürmümeşhut halinde 

1 yakalıyacağını yazıyor. Filvaki Sabah da 
bu tuzağa düşüp kepaze oluyor. 

Eskiden devletler arasmda yalan 
dolan son derece ayıp bir şeydi, hat
ta Prens Bismark Fransaya ilanı 

harp idn meşhur Ems telgrafını tah. 
rif ettiği için yakın zamana kadar 
tayip ı>dilirdi Toprağı hol n1stın 

Prens kalksR da torunlarrmn. valA
nı nuıl Uslllba ve kııide,·e s«lkuı hü. 
ner haline getirdiğini ı?Örs< ... hi('. ol· 
mazsa o telgrafı tahrif etmiıoı olmak 
sebebiyle vicdanı üzerinde his"<cttiel 
hafif ürperme geçer de ehedi haya. 
tında biraz teselli bulurdu. niinya. 
hele harp hadiseleri miinaseheth·le 

(Devamı 6 mcrdal 
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HAYATIMIZDA ASLA GÜLMEDİGİMİZ KADAR GÜLMEYE, EGLENMİYE, 

ZEVK SÜRMİYE HAZIR OLUN RADYO 
Güneş Klübünün 
Tekrar Faaliyete 

Geçmesi İşi 
Güneş klübünün sp<>r şubelerini 

lağvettikten sonra, tekrar faaliyete 
geçişi, klübü kuranla~·ın itirazını 

mucip olmakta ve bu faaliyet kara
rı nizamsız görülmektedir. 

Bunların iddialarına göre, bu hu
susta yalnız müessislcr heyetinjn 
karar vermesi lazım gelmektedir. 

Bu itibarla asıl mıiessisler, bu ka. 
rara resmi makamlar nezdinde iti
raz edeceklerdir. 

Balkan güreş şampiyonası 
Balkan güreş şampiyonasının 

memleketimizde yapılması tahak. 
kuk etmiştir. Şampıyona Aakarada 
yapılacaktır. 

---<>----
MAHKEMELERDE : 

Hüsnü Tevkif Edildi 

Taksim Abidesi civarında Aysel 
ve Kerime isimlerinde iki kadını bı
çakla yaralıyan Hüsnü dün adliyeye 
getirilmiştir. Hüsnü müddeiumumi
lildeki ifadesinde Ayselin metresi ol. 
duğunu, ayr1lmak istediği için bu 
kadından resmini istirdat etmek nL 
yetiyle Taksimde yanına gittiğim ve 
resmi iade etmiyen kadınla arkada
şından hakaret gördüğü için bu işi 

yaptığzm söylemiştir. Kadınlar da 
maznunun hadiseyi ortada hiç bir 
şey yokken tevlit ettiğini anlatmış
lardır. İkinci Sorgu Hakimliğine ve
rilen suçlu tevkü edilmiştir. 

TEŞEKKÜR 
Çok genç yaşında aramızdan ay

rılan çok sevgili Şivezadımızın, ce
naze merasimine iştirak eden ve 
telgrafla, mektupla elemimizi pay. 
laşan büyüklerimize, dostlarım•za, 

akrabalarımıza ve müessesata ayıı 
ayrı teşekküre teessürümüz mfıni 

bulunduğundan bu vazifomizin ye. 
rine getirilmesine muhterem gazete. 
nizin kıymetli delaletini derin sayg•
larımızla rica ederiz. 

Ailesi efradr namına 
baba<:r 

Eminönü Halkevi müdürü 
Bürhan Yula 

Gureba hastanesi doktorlarından 
olup ehliyetsiz olarak otomobil kul
lanan Celfil 2394 numaralı otomobL 
li ile Karagümrükten geçerken o ci
varda oturan Hüseyinjn kızı 12 ya
şında Saadete çarparak muhtelif 
yerlerinden yaralamıştır. Yaralı Gu
reba hastanesine kaldırılmı~, tahki
kata başlanmıştır. 

Kavga Ederken Öldü· 
Aksarayda Ahmetliye civarmda o. 

turan Cemile evde akrabalarıyle 

kavgaya tutuşmuş, fena halde sinir
lenerek yere düşmüş ve ölmüştür 

Kadının sektei kalbten öldüğü an
laşılmış, tahkikata başlanmıştır. 

Zengin Bir Demir 

Madeni Bulundu 
Ankara, 4 (TAN) - Şehrimize I 

gelen haberlere göre, Hendek civa- 1 

rında Tam dağında, zengin bir de- il 

mir madeni bulunmuştur. Bu cevhe
rin yüzde nisbetinin Divrikieki cev· 1 
herden fazla ve miktarmın ise ondan 
az olduğu bildirilmektedir. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsıi 

halen bu mıntakanın etütleriyle 
meşgul bulunmaktadır. 

-----o---
İhracatçılara Verilen 

Ruhsatnameler Meselesı 
Ankara, 4 (TAN) - Ticaret Vekilı 

tarafından ihracatçılara verilmekte 
olan ruhsatnamelerden üç senelik 
müddeti bitirenler, istenilen vesika
ları göndererek yeni ruhsatname a~ 

lacaklardır. Piyasadaki ihracatçılar
dan bazıları bu vesikaları henüz gön 
dermemişlerdir. Vekalet bunlara bir 
tebligat yapmış bu ayın on beşine 
kadar ruhsatnamelerini yenilemiyen 
lerin mallarmın gümrüklerden geçi
rilmelerine kanuni imkan bulunma
dığını bildirmiştir. 

Ankarada Kanalizasyon 
Yapılıyor 

Ankara, 4 (TAN) - Ankara şehri 
kanalizasyonu için projeler hazırlan
mıştır. Bu iş yakında münakasaya ko. 
nulacaktır. _ _ _ _ _ _ _ _ 1 

IRENN E DUN NE 
Alevden dudakları . : . Çelikten vücudü ile 

kalpleri büyüley.:m .•• 

Douglas Fairbanks Jönyor 
Bütü:r dünyayı neş'eden yerinden oym~acak, 
kahkahadan çıldırtacak bir şaheser yar3.ttılar 

1 

YAŞAMAK ZEVKDİR 
Günün, haftanın, senenin, hatta asırların e. 

• ÇÜNKÜ: TÜRKÇE SÖZLÜ 
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Perşembe Mat inelerden İti baren İ p E K Sinemasında Baş lıyor. 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
TiirkiYe Radyosu Ankara Radyosu 

Dal~a Uzun1u!u 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

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

Salı , 5. 12. 1939 

12,30 Program ve memleket saat ayarı, 
12,35 Ajans ve meteoroloji haherleri. 12.50 
Türk miiziği: Çalanlar: Cevd"t Knzan, Re
fik Fersan, Reşat Erer, Kemal Niyazi S!'v
hun. 

1 - Okuyan: Mefharet Saö!'11'k: 
1 - Şemııettin Ziya: Hüseyni şarkı (Ya!<

lanıp yatmış firaşı nazma), 2 - Ahmet 
Rasim: Hicaz şarkı (Can hastasıyım). 3 -
Enderunlu Yusuf: Hicaz c:arkı (Ateşi :ıs-

kına raptettim), 4 - Şehnaz şarkı <Rt!n 
perişanım), 

" 1\ 2 - Ok~yan: Muzaffer- iı~ar-: . 

t•••••••• ••••••••-•••••-• E b'· "k f·ı· l .. t ek ·~1•0 •--••••••••••••-••••••ıı 1 - Vecıhe: Kanun taksimı, 2 _ Rııhmı f • f n u~·u ı ım er gos erm h. f . _ . 
f Ç EN B ERLITAŞ f işbirliı?i vapan İstahbulun en hi.iyiik f f E R A H Bey. Husey~I şaı kı (A:ap nazende şuh-: ı 2 SİNEMASINDA YARIN f sun), 3-; Bımen Şen: Huseynı ~arkı (F.ah-
f • ı . <;emde lale de var), 4 - RP•ık Fersan: 

!•-•••~~~!~~~:•••••••• MATİNELERDEN İTİBAREN $•••••••••~1!1:~~~~••••• ••••: ;~se~I şarkı (Birkaçı birleserek), 5 --
Sümer sinemasında 15 gün üst üstüne gösterilen, senenin en çok beğenilen süper filmi· aız apancı: Hüseyni şarkı <Aman dağ-

• • 
1 
ıar, canım dağlar), 6 - HU~cyni şarkı 

iLK UYANlş DEANNA DURBIN (Sevdiğim cemalin çünkü göremem), 

! 
13.30 - 14.00 Müzik (Hafif müzik - Pl.). 

l\iELVYN DOUGLAS . JACKİE COOPER 18,00 Program. 18,05 Memleket saat a-

B haf 
· J varı. ajans ı:e meteoroloji haberleri, 18.25 

ı.ı ta Istanbul sinema arının zafer ve muvaffakiyet programını teşkil edecektir. Müzik (Cazband _ Pi.), 18,S5 Konuşma, 
···········································································••il! S: B U F İ L M E E K O L A R A K i: ı 19,10 Türk müziği: Klasik program, An-

i 
kara radyosu küme ses ve saz heyeti. i-

l KUR
AŞvrıUcaNF EYRAAG··_ii·M··;·d~U····R·····U-·-·-.. ı1 .. ~ı···-KAt.;.Z~;-·1··ç··L·E·N-DB EAR LNİ T. SA ş()'.daZ dare eden: Mesut cemil. 19,50 Konuşma. " i 20,05 Türk müziği: Karı~ık prngram, 21,00 l Konser takdimi: Halil Bedii Yönetken, 

21,15 Müzik (Radyo orkestrası - Şef: Dr. 

B U C J O S 
: • {MATA HA R J) E. Praetorius): 

K N E ı ı VERA KORENE - JEAN GALLAND 1 - ~İa~i~~e~~~;~n - B:utholdy: :Rm• 

Yarın Akşam SUMER Sinemasında 

Gayet kuvvetli ... Şeflcat ve ç,şk dolu . , . Bütün kalpleri titretece~ yaşanmış bir roman • : : Bir kadı. 
nın hayatı •.. Genç kızlaruı ruhu . • . Kadın kalplerinin muamması . •• 

JEANNE HENRİ BORDEAUX nin meşhur "BÜYÜK BABA,, romanından sinemaya alınan 

KADINLARI 
Müstesna filmi başlıyor. Baş rollerde: JOSSELİNE GAEL - PİERRE LARQUEY 

ve cazip, sevimli, güzel ve genç kızlar trupu. 
Her kadının görmesi lazım gelen bir filim. Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel. 42851 , ..................................... ___________________ , 

Musikinin . . . Güzelliğin . : • Rengin zaferi .•• 

LİLY DAMITA 
T':lmamen r'.!nkli ve Fransızca Sözlü 

GUZEI. ESiRE 
Filminde bu perşembe akşamı SAKARYA da 

~ ................................................ .. 
"BÜYÜK CAZ,, filmi sinemacılığın bir zaferi oldu . . • Ve "BÜ
YÜK CAZ., filminden beri hatı:-d a silinmez izler bırakacak filim 
bekleniyordu ••. lşte bu da: Bu perşembe akşamından itibaren 

SARAY . Sinemasında 
Gösterilecek olan Fransızca Sözlü 

A$KIN ZAFERi 
Şaheserdir. Baş rollerde : LEO CARİLLO - ZAZU PİTTS . PAT P A-

--. 
BORSA 

Londra 
Nevyorlr 

·Parla 
Mlllno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 

BM\ksel 

Atın• 
Sofys 
Prag 
M adrfd 
VUtoY• 
Buda peşte 
BOkret 
Belçad 
Yokohama 
Stok.lıolm 

Moak ova 

ÇE'Kt,ER 

4 • 12 - 939 

5.2375 
130.36 

2.8810 
G.8258 

29,30 
60.25 

21.575 
0.97 
1.6125 

13.605 

23,8075 
0.91875 

3.175 
31.625 
31.175 , 

J 

ESHAM VE TAHVh.J\1 

2 - Ed. Grieg: Norveı; dansları. 
3 - Fr. Smetana: Şark'da (Senfonik 

parça). 
4 - Joh, Strauss: Perpetuum Mobile. 
5 - E. Van Reznic:ı:ek: Donna Diana 

operasından uvertür. 
22,00 Memleket saat ayarı, ajans haber

leri; ziraat, esham - tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (Fiyat), 22,20 Serbest saat, 
22,30 Müzik (Operetler - Pl.), 22,55 Mü
zik (Cazband - Pl.), 23,25 - 23,30 Yarınki 
oroıtram ve kaoanış. 

ı_T_l_Y AT R O L_A_R_1
1 

Şehir Tiyatrosu 
TEPEBAŞI ,. O R A M ., KISMJNDA 

Bu akşam 20,30 da 
e ŞEYTAN . 

ı.ı-11. o., ...... .,; 
a~am 9 da 

ZOZO DALMASL> 
(HALiME) 

TEŞE KK Ü R 
Uzun zamandanberi muztarip ol

duğu hastalıktan kurtularntyarak ve.. 
fat eden arkadaşımız Necdet Tunalı, 
dün ebedi istirahatgahına bırakıL 

mıştır. Hastalığmın devamı müdde. 
tince tedavisine büyük bir ihtimam 
ve itina gösteren Haydarpaşa hasta· 
nesi sertabibi Dr. Bay Galip Ataya 
ve cenazesinde hazır bulunarak bü
yük acımıza iştirak eden meslek ar
kadaşlarına teşekkürlerimizi bildi. 
ririz. 

Validesi ve arkodaşlan -----
V EFA T 

Sadattan merhum Mirzade Musta
fa Ratip'in eşi Bayan Neyir Miroğ
lunun vefat ettiği ve cenazesinin 
Kızıltopraktaki köşkünden kaldırı. 

j 

şini yaratamıyacağı bir zevk fırtınasıdır. Bu 
neşe bayramını : Bu perşembe akşamı 

i LA- LE ' de Kutlayaca g" 12 J TERSON ve meşhur JACK WHlTE ve l,(E~NY BAKER CAZLA. 
ı....._....-...ı:-... _ _......_..,._....ı.-o...,._ • j RI - Nev York'un en güzel varyEc-teleri . .. Sınemanın en mükemmel 

\. • . _. '-ı ve en cazip filmi , 

Anadolu Demir-) 
yolu 1 ve II pesin) .___ __ 38.75 larak defnedildiği haber alınmzştır. 

Mumaileyhaya rahmet diler, ailesi 

----• efradına taziyet beyan ederiz. 

oğlu Hasan Behzat, Istanbul, 1301 doğumlu. Maki. 
neli til!ck ihtiyat zabitlerinden. Ordusu Ali Ihsan 
Paşa kumandasında Iran seferini yapan ordu. Fakat 
Ali Ihsan Pa§a, burada esir edilip Maltaya gönderil
miştir, ondan bir şey öğrenmek şimdilik mümkün 
değil. 

Merkez kumandanlığında esmer, s1ska birisinin 
kar~ısına götürdüler. Nemrut Mustafanın akrabaşı 
ifüiş. 

- Sen onun nesisin doktor efendi? 
-· Hıçbir şeysi değilim. 
- Değilsin de neye böyle dazıra daz1r arıyor-

s:ın? 

- O kadar ehemmiyetle aramıyorum. 
- Nasıl sramıyorsun? Bana ağtz mı ediyorsun? 

Dün Nezarette de aramış, taramış. küuyesini çıkart. 
mışm. 

- Efendim, ben bir arsa arıyordum. Onun Ni
şantaşında kıiçük bir yeri varmış. 

- Oylerlir, vardır bilirim, babası :ızılı Ittihatçı. 
lardan Kerim Paşadır. iyi etti de on yıl önca öldü. 
Sağ olsaydı şimdi elimle asardım. 

- Bu vesile ile bir defa konuştuk . .Satın alacak. 
tım. Adresini vermişti. Fakat kaybettim. Galiba pa
şalı maşalı bir semt söylemişti. 

- Atikalipaşa mı, dedi? 

- Evet, yoıhut ona benzer. 
- Orad;ı idi ama, bir haftadır yerini değiştirdi. 

Takıp ettiğirr.jzi anlayınca sıvıştı 

-- i3ir suçu mu var efendim? 
- Sorar mısın? Mustafa Kemal Paşanın gizli teş .. 

kilatında çalı'itığını haber verdiler, hoş henüz eli-

-·--------·---------.... -----.....-- ---~wı........-----·-·---·---------., 

rc5) 
~ 

(E5) 
L9l EK 

• 
~--·1111"-'""'""1•11111n11 -·· 

lrtMI ,........ ıuıııNllllt .... ~ ... ___....... ...... ________ .. ____________ J 

YAZAN : AKA GÜNDÜZ No. 20 
mizde bir delil yok. Fakat yer değiştirmekla vermiş 
oldu. 

- Oyle sakat bir adam .. : 
- Ası' öyıelerden çıkar ne çıkars:ı. Haıpte iyi 

işler görmüş ama, buraya gelince; fesada sap-.ı. Sen 
iyi bir doktora benziyorsun, sana '1asilıatim oisun, 
öylelcrder arsa falan almıya kalkışma, ne olur, ne 
olmaz. san:- dr bir leke atarlarsa, yeğ~rıim Mustafa 
Pa~nnın mahke>misini boylarsın. 

- Çok teşekkür ederim efendim. 
Çıktı. Tet:ssür ve ümitsizlik içindeydi. Bütün i

puçları elinden bir anda kaçmıştı. Yalnız yeni bir 
ipucu var: Gizli teşkilatta çalışıyormuş. Aldığı ce. 
vap kuvvetlı değildi: 

- Evet bizde çalışıyor. Emniyetli, fcda.ıtar bir 
arkadaştır. Atikalipaşa civarında oturuyordu. Bize 
y<.ılnız yerini değiştirmeğe mecbur olduğunu ha
ber verdi. Yeni adresini de bilmiyoruz. 

- Atikalıpaşa. Ya siz görüşmek ist1::uığiniz zaman 
ne yaparsıııız'! 

- Biz kendisini gazete ile çağırırız, kap1cılık için 
müracaat eden Mehmet gelsin, diye bir ilan veririz 

hamen gelir. Arasıra bir iş var mı, diye kendi de 
' uğrar. Mutlaka uğrıyacaktır, sizin aradığınızı.. 

- Hayır, söylemeyiniz, yalnız adr~sini öğreniniz 
yeter. 

Evine t?elİn('e düşündü: Bu aram!lk neden? Vazi
yet mcydand&. Iran seferine gitmiş. Papa~anı da 
oradan harı.ı yadigarı olarak getirmiş. Bizımkilerin 

Ke.rmar.şahta çiftlikleri yok muydu? Hayatüddevle 
siyasi darbeler altında ölüp gidince; oraya çekil. 
mişlerdir. Yeıhut koca aile yıkılınca, papağan da el
den ele gt:çmıştir. Belki de para ile nldı. iyi ama, 
nereden ve na.sıJ aldığını niçin söylemek istemı:ıdı? 
Yoksa .. Evet, yoksa bizimkileri ... Işte bunun için bul
malı. Belki bir tesadüfle ... Hiçbir malumat vereme
se 

0

bile o taraflardan olsun bazı şeyler bildıremt'z 
mi? Günlerce ne söyliyeceğini, ne düşüneceğini, ne 
yapacağını biJmez bir h alde dolaştı. Zihııı karmaks. 
rJ§ıktı. 

O günlere kadar arada bir şüphe ve ümitsizlik 
nöbetlerine tutulan - bu kendi bulduğoı tabir
dir - ideali, artık kuvvetleniyor ve Kendi kendisile 
alay ediyordu: 

1 ek nal bulmuş züğürde döndüm. Handıyse, 
iş, üç nalla bır ata kaldı, demiyeceğim de; iş atımı 
ltoyacak hır hanla bir ahıra kaldı, diyeceğim! Oyle 
ya papa~ıın geldi, Kör Behzat bey Atikalipaşada, 
'irtık Kasrı - Ferhadı kurmıya ba§lamalı! .!!:şyanm 

bil." kısm1 dı.. hazır. Şirinle Bebek gelince; hiçbir ek
sik. gedik bulamıyacaklar! 

Hemt r& her gün Şehzadebaşı ile EJimeka?I a!'a
sındak! caddeyi yaya olarak boyluyor, yan sokakla. 
ra giriyor, Atikalipaşanın dolaşmadLğı köşesini. bu. 
cağını bıraknıryordu. Sormakla bulamıyacağıru a.n
ladlktan sonra gezmekle karşılaşacağını umuyordu. 

- Bebek! Nerede Bebek? 
- Ne bileyir:c be k:uş! Ben de onu arıyorum. 
Papağanın bılmeden söylediklerine verdiği ciddi 

ve hiddetli cevaba, kendi kendine güldü. Ben ya sa. 
pıtıyorum, veyEı düpedüz sapıttım da farkında d<:ı~· 
liro, diyerek öten telefona gitti, sonra vaz geçti, bu. 
gün bir yere çıkmıyacaktı. Taciz edilmı:ı.K. istemiyor. 
du. Sonbahar ilerliyor, Behzattan ses :;eda yok. Şim
diye kada:. te~kilata uğramamış, yalnız iki pusu~a 
göndermiş. Bunlardan anlaşıldığına göre, bazı :şler 
için lstanbuidsn ayrılmış. Rastlamak ümidıyle so
kaklarda da dolaşma zorlaşmıştı. Ne yapmalı? 

YaµacağınJ her zaman ve her yerde vapıyorau, 

nerede- bir s;~ara paketi, bir parça kağıt, bir ırutu 
kap~ğı, bir gazete kenarı görse hemen üstüne Kas
n - Ferhadın bir planını çiziyor ve hiçbiri ötekir.e 
uymuyor. Odalann biri sağda. biri solda., Hayır, ol. 
maz: Yanyana daha iyi! Sofanın dümdüz bir müsta· 
til olu'u soğuk kaçıyor, bir iki girint:si, c:ıkıntısı oL 
malı! Havı..zun mermerini Herekeden mi getirtmeli 

ı Devamı var) 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklye Ecnebi 

1400 
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1 Ay 

2800 
1500 

800 
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Milletleraras1 posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle SO, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek • 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilavesi 1€ı.zımdır. 

GÜNÜN. ~.ESELELERİ 

insafsız 
Muhtekirle 

Mücadele 

A şağıdaki havadisi dünkü gaze. 
teler yazdılar: 

"-Pamuklu mensucat ne boya, 
'\le boya mürekkebatı üzerindeki buh. 
ran son günlerde daha şiddetle hisse. 
dil.meğe başlanmıştır. Hariçten, bu 
tnaddeler üzerine muntazaman itha. 
lat yapıldığı halde, piyasada bulu. 
bama.ması ve fiyatların yüzde elli 
nisbetinde artması, bu işde bazı 

tnuhtekirlerin rolü bnlundu~'1llln a. 
Sıkça göstermektedir. Bu işi ellerin. 
de tutan birkaç büyük flrma, trôst 
halinde çalışmakta ve piyasaya faz
la miktarda mal çıkarmamaktadır. 
lıu ihtikar ... İlh ... " 

Bizim gazetelerde, hemen hergün, 
huna benziyen bir havadis okumak 
tnaalesef tabü ahvalden sayılmıya 
başladı. Bu sütunlarda, bu mevzuda 
beler yazdığımızı hatırlıyanlar, bu 

lşde, kalemimize düşen ikaz vazifesi. 
bi fazlasile yapmış bulunduğumuz. 

dan emindirler. Fakat maalesef, bu. 

tla rağmen, ne bu havadislerin, ne de 
hu husustaki şikayetlerin ardı arkası 
kesilmiyor. Bundan da kolaylıkla 
anlaşılır ki, ihtikara karşı alınan ted. 
hirier, bu yılanın zehirini kurutmıya 
~etebilecek derece ve kabiliyette 

değildir. Halbuki, insafsız muhtekirc 

karşı açtığımız mücadelede insafsız 
davranmamız zaruridir. Ve bunu 

hpmadığımız, yapamadığımız tak. 
dirde, sırtımızdaki ihtiıkar, gıdasını 
bulmuş bir yılan gibi semizliyecek, 

\?e günün birinde, taşınılmaz bir yük 
hali.ne girecektir! 

• 
beğerli Bir Şahsiyeti 

baha Kaybettik 

Dün, Saffet Nezihiyi de kaybetti. 
linıizi teessürle öğrendik. "Zavallı 
~ecdet,, gibi, çok okunnms, çok se. 

\>ilmiş, hatta kendi devrinin hayatı 
ib:erinde müessir olmuş değerli özlü 
lıir eserin müellifi olan Saffet Nezihi, 

tdeblvat tarihimizde silinmez izi bu. 
l\lna.; değerli bir şahsiyetti. Bunun 
içindir ki, o, Türk matbuatının son 
hllarda maalesef pek sık uğradığı a
tı ve büyük kayıplardan biridir. 

Ömrünün son yıltannı hastanede 
teçiren Saffet Nezihi, mukadder akı. 
betine kavuşuncaya kadar, hastalıği. 
le çok ıztırap çekerek diivüştli. Biz, 
Onun, şifası imkansız hastahğının de. 
~in ıztıraplarından kurtulduğunu dü
§tinerek avunmıya çalışı~·oruz. 

Ömründe hiç kimseyi gücendir. 
ltlenıiş olan Saffet Nezihinin karak
tcl'ini çok belagatle ifade eden iki 
~elimede, taşıdığı isimlerdi: Zira Saf. 
fet Nezihi, bihakkın, saffeti \'C neza. 
lıctne sevilmiş ve sayılmış bir arka. 
daştı. Bunun içindir ki, ~imdi "Za
~allı Necdet,, müellifinin ölümünü 
düşünürken: 
''-Zavallı Saffet Nezihi!" ._. 
Diyerek, derin bir elem duymak. 

tan kendimizi alamıyoruz. 

Kömür, Narhtan 

Fazlaya Satılınıyacak 
Belediye iktısat müdürliiğü dün 

bütün kaymakamlrklara bir tamim 
Röndererek Zonguldak Sümer koku
lla 21 lira beş kuruş ve Karabük 
~Okuna 26 lira 25 kuruş narh kon
duğunu bildir,miş ve kömürcülerin, 
'1kt bir kontrola tabi tutularak fazla 
tiYatla kömür satanlar hakkında 
~en'i ihtikar kanununa göre teczi. 
)e edilmelerini istemiştir. 

TAN 

Türbe ile Çemberlitaş arasını bozan bu eski Maarif Nezareti 
binasına Belediyenin Fen ve imar Müdürlükleri yerleştirilmiıtir •. 

Birçok Belediye teşkilatı da böyle müteferrik hususi 
binalara sığınm'f_ bulunmaktadır. .. 

Bütçe Artığı ile 
Belediye Sarayı 

Ç ok tükür, memleketimiz 
"harp ve darp,, yerine 

"imar ve inta,, itleri ile me,
gul. Onun için ne •'cepheler
deki harekattan,, ne "hava
daki taarruzlardan,, ve ne de 
udenizlerdeki mayinlerden ,, 
bahsetm.eğe lüzum olmadan 
doğrudan doğruya sadede gi
rebiliriz. 

!stanbulun eski derdine, yani 
"binasız belediye,, hastahğın:ı ça. 
re bulunduğu ve nihayet Istanbu
lun da, diğer şehirler gibi bir "be. 
lediye sarayı,, na sahi.p olacağını 
ilk işittiğim zaman, - doğrusunu 
söyliyeyim - pek inanmamıştım. 
Kaç yıldır bunu, adeta muntazam 
fasılalarla d:ipleriz. 

Müstakbel İstanbul belediye sa. ' 
rayının. belediye reisimizin bir 

nutkunda - Şehir Meclisinin ge
çen ay içtimaında - dediği gibi 
"tahsilat fazlası ile,, yapılacağı 
meselesini ise, hiç anlamamıştım. 

Bu mühim, "şehir hadisesini,, 
böyle "inanmadım, anlamadım .. ,, 
sözleriyle kendi kendime bile izah 
edemedim!.. 

Merak ettim, sordum, soruştur
dum. Öğrendim ve anladım. 

B enim gibi "bü~çe, tahsisat, 
tahsilat,, gibi lastikli tabir

lerle, aranız iyi değilse; öğrendik
lerimi size de anlataytm: 

Bütçeyi böyle tarif ettiler: 
Şuradan şu kadar, şundan bu 

kadar, ondan o kadar, diyerek bır 
sene içinde toplanabileceği tahmin 
edilen paranın yekununa "muham. 
men varidat., denilir. Mesela be
lediyenin, 1938 senesi için tahmin 
ettiği varidat hesabı - yuvarlak 
hesap diyelim - 10 milyon lira i· 
di. 

Fakat e\.•deki hesap çarşıya uy. 
mıyabilir. Belediye işinde uyma. 
ması ise, "tabii bir hal,, diye alı
~al.mıştı. Nitekim tahmin edilen, 
mesela şu 1 O milyon liranın hep
si ele geçmezdi, yani "tahsil,, e-

Hast~lığıl? ha?gi yaşta bulaş. 
tıgı, ne vakıt baıı1adığı ayrı 

bir mesele, fakat veremin gençlik. 
te, bülôğ yaşında meydana çıktığı 
çokça görülür. Hem de -bu has. 
tahk bakımından gene tehlikeli 
bir yaş olan ilk çocukluk geçtik. 
ten sonra- ikinci çocuklukta mey 
dana çıkan verem hastalığı çok de. 
fa hafif olduğu halde büluğ yaşın. 
da meydana çıkan verem hastalı
ğı ağır olur. 

Kimisi daha bülıiğ beUi olma. 
dan, on bir, on iki yaşında iken iş. 
tabı kesilir, herşeyden çabuk yo· 
rulur küçük hir hareketten sonra 
nefes' nefese kalır, geceleri ter ha. 
sar, tabii, bir taraftan da zayıflar. 
Arkasından öksürük ve ateş ..• 
Genç kız muayyen günlerini gör-
miye başlamış bulunursa onlar da 
birdenbire kesilir. 

Kimisinde hastalık, göğüsten 
gelen kanla meydana çıkar. Hele 
genç kızlarda o günlerin başlama
sı beklenirken onların yerine, ya. 
hut onlarla birlikte, göğüsten kan 
gelir. Sonra her ay tekrarlar, Es
kide.n... kan volnnu deiristirirdi, ya. 

Yazan: V. Birson 

Belediye binası o kadar dar ve ulaktır ki yalnız içtima salonu, 
Riyaset, muavinlik/er, muhasebe gibi teşkilatı güçlükle sığabiliyor 

dilemezdi. İşte tahsil edilebilen 
hakiki miktar ne ise, bütçede bu
na "tahsilat,, veya "tahakkukat,, 
derlermiş. 

Mesela 10 milyon "muhıımmen 
varidat,, yerine 7 milyon "tahsilat 
ve tahakkukat,, olurmuş. Yani, 

beklenen paranın yukarı aşağı % 
70 i kasaya girermiş. 

Şimdi, hepimizi ürküten şu 
"tahsil ve tahakkuk şubeleri,, nin 
de ne demek olduğunu - benim
le beraber - anladınız değil mi? 

Vergileri zamanında tahsil et.. 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

Gençlikte Gelen Verem 
hut az o1uyor da göğiisten de gel. 
mekle çıkması lüzumlu kan ta
mamlanıyor, derlerdi. Yanlış ... O 
yaşta göğüsten kan gelmesi hiç 
hoşa gidecek bir şey değildir. Bir 
de, göğüsten kan gelince muayyen 
günlerin kesilmesine memnun o. 
lurlardı. Bu da doğru değil... Mu. 
ayyen günlerin kesilmesi göğüsten 
gelen kanın ehemmiyetini hiç dü
şürmez. Artık çocuk olmıyan ka. 
dınlarda veremden dolayı göğüs. 

ten kan geldiği vakit munyyen 
gi.inlerin kesilmesi belki faydalı o-
lur. Fakat hiilCığ yaşında kanın biT 
taraftan kesilmesi göğüsten gelen 
kana hiç faydalı olmaz: Aksine, 
hastalığın daha şiddetli olduğunu 
gösterir. 

Bazısında da hastalık pek yavaş 
meydana çıkar: Öksürük, ateş ol. 
maz, fakat yavaş yavaş yerleşen 
iştahsızlık, zayıflık.-

Gençllkte, bülilğ yaşında, mey. 
dana çıkan verem hastalığı gencin 
büyümesine, boyunun uzamasına 

mani olmaz. En çoğu normal de
recede uzarlar. Yalnız kendilerin. 
de verem hastalığı bulunan genç. 
lerde, bilhassa genç kı7.1arcla ba. 
cakların gövdeye nisbetle fazla U· 

zadığına çok dikkat edilmiştir. in. 
ce, fazla uzun bacaklı gençlerden, 
bilhassa genç kızlardan, daha faz. 
la kuşkulanmak lazımdır. Hele bir 
taraftan da muayyen günleri in. 
tizamsız olursa, kesilirse ... 

Verem hastalığının böyle gcnç
Jikte meydana çıkmasna bir çok 
sebep vardır. Delikanlılarda ifrat 
derecede spor merakı. Genç kız. 
larda -spor merakı olmasa da
yoruluncıya kadar gezmek hevesi. 
O yaşa gelmiş kız gezmese de ev. 
_deki işlere fazlaca sarılır, yorulur. 

mek için - kuruL'llUŞ = resmi 
teşkilat. Gayesi vergiyi ödeyecek
lere kolaylık göstererek, bu ver
gileri "tahsil,, etmek ve böylece, 
"tahmin,, edilen bütçe varidatını 

temin etmek. 
Hükumet vergilerini tahsil eden 

"Maliye tahsil şubeleri,, olduğu 
gibi, belediye vergilerini tahsil e. 
den, şehrimizde muhtelif "Beledi. 
ye tahsil ve tahakkuk şubeleri,, 
var. Bunların kuruluşlarındaki 
gayeye uygun hareket edip etme. 
dikleri sadedimizdt!n hariç başka 
bir mesele. 

l şte dediler: 
Geçen sene - hem de ga

liba tam bu sıralarda ·- işe baş1ı. 
yan yeni vali ve belediye reisi 
doktor Lutfi Kırdar, haziran 1938 
de tatbikine başlanmış olan bele_ 
diye bütçesini buldu. Mali sene 
1939 haziranında biteceği için. 
kalmış olan 3 - 4 ay zarfında büt. 
çcnin kurulmuş "teşkilata,. ve alı
şılmış "adata,, göre tatbikine se
yirci olmaktan ba§ka çare yoktu. 

";r!'akat, Lutfi Kırdar böyle yap

madı, seyirci kalmadı, dediler: 

"- Bütçe haricinde "sarfiya't,, 
yapamıyacağız ama, kabilse "tah
silat,, miktarını arttırmıya kanını 
mani değil ya! .... ,, 

Diyerek, hepimize kollarımızı 

sıvattı. Hesap işlerine yeni bir is. 
ti kamet verdirdi. "ha gayret!., di~ 
ye, hepimizi çalıştırdı. Şu netice 
hasıl odu: 

Mali 1938 senesi bütçesi 1939 
senesi mayıs ayı nih.ıyetinde bit
tikten ve hesapların sonu alındık
tan sonra, ötedenberi umulan ya.. 
ni ötedenberi tahmin edilen mik. 
tardan. 894.000 küsur lira "fazla 
tahsilat,, yapılmış olduğu anlaşıl
dıt .. 

"İşte,, dediler, "vali ve beledi

ye reisi, bu adeta açıktan gelen 

paranın 750.000 lirasını ayırarak, 
"belediye sarayı,, yapmayı muva
fık buldu ... ,, 

Niçin 894 bin liranın hepsini 

Sonra kızlarda da, erkeklerde de 
mektep yaşı tiirlü türlü yorgun. 
luklar verir: Erken kalkmak, u. 
zak yerdeki mektebe kadar git. 
mek, dersleri ve imtihanları hazır
lamak için yetişecek kadar uyku. 
ya vakit bulamama ... 

Fakat, hastalığm meydana ı;ık
masına en biiyük sebep gençliktir. 
İnsan gençlikte sadece büyiirnek, 
uzamak ve gelişmek fçin değil, 

bi.itün ncsiçlerinin yaşıyabilmesi 
ve sık sık tazelenmesi için -g.?çen 
gün de yazmıştım- çok kalori ya. 
kar. Sarfettiğini yerine koyama. 
yınca, daha önceden bulasmış olan 
hastalık meydana çıkmak için en 
iyi fırsatı bulur. 

Ona bu fırsatı vermemek İçin 
çare --elbette tahmin ediyorsu
nuz- gencin yorulmaması ve bol 
gıda alarak iyi beslenmesidir. 

Yukarde söylediğim ali\metlerin 
baslamasını beklemeden, istalu az 
ola'n, zayıfhyan gencin göğsünü 
hemen muayene ettirmekte ihmal 
etmemelidir. Bir genç kızm, bir 
delikanlının boyu uzarken 7.ayıf. 
lamasına, hastalıktan başka bir se. 
ben olamaz. 

Amerika mektubu : 

Bütün Ümit 
~ 

Yaratıcı 
Kafalarda 

Nevyork, 18 

Y akın bir zamana kadar muhL 
tinden başka bir yerde tanın. 

mıyan bir mektep hocası, iki yıldan. 
beri bütün dünyaya ün salmıştır. Se. 
bebi; yazdığı birkaç piyesin, şöhre. 
tini kanatlandırmasıdır. Adı Paul 
Vincent Carrol'dür. Aslen Irlandalı 
olan muharrir, en son yazdığı piyesi. 
ni Amerikada temsil ettirmek için 
Nevyorka varmış ve orada gazeteci
lerle görüşürken çok güzel sözler 
söylemiştir. Muharrir diyor ki: 

"Siyasiler ile maliyeciler, dün.. 
yayı yeniden harbe attılar. Bana 
öyle geliyor ki, artık yaratıcı ka.. 
faların iktidar mevkiine yüksele. 
rek insanlığı kurtarması gerekle. 
şiyor. Yaratıcı kafa sahiplerinin 
bilemek istedikleri baltaları yok. 
tur ve onlar bütün insanlığın ma
lıdır ve insanlığın biricik ümidi 
onlardır. Halbuki .Almanya.da 
kovulan ve sürülen insanlar da 
bunlardır. İnsanlık halas bulmak 
istiyorsa bu yaratıcı kafalan iş ve 
iktidar mevkiine gefumelidir." 
Muharririn Aınerikaya götürdüğil 

piyesin tezi bu sözlerdir. Ve kendisi 
bu eserde harplere sebep olan arfs. 
tokratlann ve siyasilerin mesuliyetL 
ni tebarüz ettirmektedir. 

Onun daha evvel yazdığı piyesler 
ise ruhani sınıflara mensup olanlan 
tenkit ediyordu. Fakat onun Ameri. 
kada tamnmasına sebep olan eseri 
HGölge ve Madde,, adını taşır. Ve bu 
eser 1937 de Amerika münekkitleri 
klübünün mükafatını kazanmıştı. 

Mister Carrol'ün bu piyesi ile Be.. 
yaz at adını taşıyan diğer eseri çok 
bariz muvaffakiyetler kazanmı~ ve 
bütün mesaisini bu işe hasretmek im.. 
kanını vermiştir. 

değil de, yalnız 750 bin lirasını 
belediye sarayına ayırdılar, anla.. 
madun. Belki bu kadarı saraya 
yetecekti veya bir miktarını baş
ka bir işe kullanacaklar, bilmiyo
rum. Fakat hakikat şu ki, İstan. 
bulda belediye sarayı yapılması i.. 
çin 750.000 1:ifa hazır para var! .. 

*** B ana anlatılanları ve yukarı. 
da yazdıklarımı, um.arım. 

ki siz de, benim gibi anladınız. 

Yazımın. başında "bütçe artığı ile 
belediye sarayı,, ba'.Şlığını kullan
makta da bana hak verdiniz, değil 

"? mı .. 
Bu kadar senedir binasızlıktan 

şikayet eden belediye, koca bir sa

raya ne kolayca kavuşuyor! Sade 
bir mesele. Kristof Colomp, yu. 
murtası gibi bir şey! Öyle bir i~ 
ki; "belediye sarayı yapacak za. 
manda mıyız?,, diye kimse de ta. 
riz edemez. Bütçeden para ayrıl
mıyor, istikraz yapılmıyor .. Adeta 
bedavadan bir saray!.. Daha doğ
rusu vali ve belediye reisi doktor 
Lutfi Kırdarın İstanbula hediye 
ettiği belediye sarayı! 

Bu bütçe harici ''fazla tahsilat,. 
meselesini şehirle ve şehir işlerile 
alakadar bir mecliste konuşurken 
arkadaşlardan biri: 

- Evet, ama, bu faz layı elde 
etmek için tahsilat teşkilatı halkı 
"fazla,, sıkıştırmadı mı? Kimseye 
haksızlık yapılmadı mı? dersiniz! 

Bir diğeri derhal cevap verdi: 

- Sıkıştırmıya, hele haksızlık 
yapmıya hiç lüzum yok. Belediye, 
kanuni olan hakkını tahsil etmek
ten daha o kadar uzak ki! .. 

Ve misal clarak yalnız yol ver. 
gisinden " ... bakaya,, var diye, şim 
di hatırlıyamadığım çok büyük bir 
rakam söyledi. 

*** B elediye sarayından bahsedi. 
lirken yeri de akla gelme

mek mümkün değil. Aldanmıyor
sam, belediye Sultanahmet parkı 
karşısındaki köhne ahşap binalar 
köşe ve adasının 5.stimlak edilme. 
sine ve belediye sarayının burada 
yapılmasına karar vermiştir. 

Ayasofya karşısını temizlemek 
için. bu belediye sarayı çok iyi bir 
vesile olacaktır. Fakat eski Hipod. 
rom ve bugünkü atmeydanı sti1i. 
nin zamanla tA Gülhane parkına 

kadar uzamasına bir engel teşkil 
etmesi mahzuru vardır. Her halde 
bu ciheti de üstat mösyö Prost ve 
belediye elbette bizden iyi bilirler. 



, 
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Katil Hamdi 
Bunu söylerken, itir.ı.f ederim ki, 

muayyen şahıs, ve simalar hatırı
ma getirmemiş, İskenderiye gibi 
kozmopolit muhitlere üşüşmüş tu
feylileri, avantüryeleri ve her gün 
çeşit çeşit sergüzeştlerini işittiği. 

miz ve okuduğum:.ız beynelmilel 
kibar serserileri düşünmüştüm. 

Fakat Paşa, manalı manalı yüzü
me bakarak, ve sanki bahsi değiş. 
tiriyormuş gibi bir anda susup ve 
bir sigara ikram ederek: 

- Sahih, demişti. Kahiredeki 
meslekdaşlannrzla görüştünüz mü? 

Bu bir darbe olabilirdi. Öyle 
ise, ben bunu asla hazmedemiyecek 
ve Russell paşa ile • akıbet ikimizi 
de haklı çıkaracak tıı olsa • çetin 
bir münakaşaya yol açılmış ola
caktı. 

Ancak, beni su katılmamış bir 
centilmen asaletiyle kabul etmi~ 
ye gittikçe artan bir samimiyetle 
uzayan hasbihalimiz içinde sıcak 
havasına ısındırmış olan muhata
bımın berrak bakışlarında bir zer
re ima, serzeniş ve kast sezemi. 
yordum. Onda, bütün dikkatime 
rağmen, taş atan adam hali farke. 
demiyordum. ,, 

- Yani kimlerle paşa? dedim. 
~ Kahiredeki yerli ve ecnebi 

gazeteciler-· 
Geniş bir nefes almıştım:• 

- Evet. dedim, umulmadtl::: de. 
recede iltifatlarına mazhar oldu
ğum bu meslekdaşlann çoğile gö
rüştüm. Beni hiç te yabancı addet. 
miyen bu iyi ve güzide arkadaşla. 
ra daima minnettar ykalacağım. 

Fakat._ ı 

- Fakat?.) 
::::: : Biraz evvelki "Kahiredeki 

meslekdaşlarmız,, sözünüzden bır. 
denbire asıl maksadınızı kavnya
mıyarak yaralanır gibi nldui:'?umu 
da gizlemek istemem. 

:- Niçin .. Neden? 
~ Çünkü .. Paşa .• 
:::.. Rica ederim açık, samimi ko-

nu~alım. ılı# 
- O halde, zaten kaç haftadır; 

bana ıstırap veren bir derdi deşe. 
bilmek fırsatını vermiş oluyorsu. 
nuz, teşekkür ederim. · 

Beni dikkatle dinliyen paşa, 

tahmin ediyorum ki, ne söyliyece. 
ğimi biliyordu. Uzun zamandan

beri Kahire polisinin başında bu
lunan bu çok zeki ve münevver 

İngilizin gözlerinden ne kaçabilir. 
di ki; benim beş on gündl? içyü
yüzünü görebildiğim bir facia ona 
meçhul !kalabilmiş olsun. Fakat 
bir Türk gazetecisi sıfatiyle, Mısı. 
nn göbeğinde Türk gazeteciliğine 
sürülmekte olan lekeyi silmek. bu 

iğrenç iftirayı red ve tel'in etmek 
vazifesiyle mükellef buluyordum 
kendimi. 

- Paşa, diye devam ettim, bili
yorsunuz ki, Kahirede kendilerine 
Türk muharriri, Türk gazetecisi 

süsü vererek, geçinen birkaç kişi 
var. Prensler, prenseslerden tutun 
da doktor, avukat, mühendis, ta. 
cir ... Herkesin, servet kokusu duy. 
dukları her kapının eşiğini aşın
dırarak, ve kAh Türkiyeye knrşı 

beslenen sempatiyi istismar, kah 
yalvarıp yakararak, yerine göre, 
tehdit ederek, arasıra akılların!i 

estikçe ortaya çıkardtkları muhte
lif isimlerdeki gazete ve mecmua 
kılıklı kağıt parçalarına abone, i. 

lan ismi altında para toplıyan bu 
kibar dilenciler, bilinfz ki; bizden 
değlllerdir. 

Vaktiyle Tilrkiyede teşehhüt 
miktarı, gazetecilik ettikten sonra 
maskelerini atarak, işi ş:ıntajcılı. 

ğa dökmüş ve Türk polisince mü
seccel olan bu adamlar. bu kirli 

işe kendi memlek~tlerinde devam 

edebilmek imkanını bulamadıkları 
için henü~ tanınmadıkları bu mu. 
hite, buraya, Mısıra gelmişlerdir. 

Kahireye geldiğim gündcnberi 
görüştüğüm başvekil Mehmet 
Mahmut paşadan da, nazırlardan 

da, parlamento reisinden de, yük
sek sosyeteye mensup yerli ve ya. 
bancı birçok şahsiyetlerden de bu 
derde temas eden imalar duydum. 
Hemen hemen herkes; '·bu adam

lar hakikaten Türk gazetecisi mi
dirler, Türk gazetecisi bu mudur",. 
demek istiyordu. Ayrı ayrı verdi. 
ğim cevapların muhataplarımı tat-

min edip etmediğini bilmiyorum. 
Ancak, bu işin en yakın alakadarı 
olan size "Türk gazeteciliği namı
na yapılan bu sahtelc~rlıkların ö. 
nüne niçin geçmiyorsunuz?,. demL 
yorum. Sadece bu adamların Türk 
gazeteciliği ile hiçbir alakaları ol. 
madığını bilmenizi rica ediyorum. 

Derin bir teessür içinde söyledi
ğim sözleri sükünetle dinliyen pa
şaya son sözüm şu oldu: 

- Ne mal olduğutlu pekala bil
diğiniz şu Ahmet. hani E.'fgan, 
Yemen ve Habeş seferlerinden d5. 

nen avantür kahramanı Ahmedin 
de bu gazeteciler { ! ) şebekesine 
girmiş olduğunu söylüyorlar. Gö
rüyor musunuz, nasıl birbirlerini 
buluyorlar, nasıl kolayca anlaşı
yorlar ve uyuşuyorlar.. Bunların 

Türklere karşı sevgi ve saygı hes. 
liyen bu temiz muhitte Türk sıfa
tiyle Türklüğü kirletmek için oy. 

nadıklan ve oynıyacakları oyun. 
lara bir kere daha nazarı dikkati
nizi celbetmek isterim. 

Asabiyetimi. hassasiyeti:ni pek 
haklı bulduğunu belli eden bir ta
vırla başını sallıyan paşa, sadece: 

- Biliyorum, biliyorum... de
mekle iktifa etti. 

Fakat onun da bildiği bu facia, 
aziz kari, sen de bil ki; ora<,ia ha. 
la devam ediyor! 

Katil Hamdi 

B eni Şamdan Dera'y:ı götü. 
ren vagonda karşılıklı u

yuklıyan iki maruni papasJa, ku
cağındaki çocuğu emziren bir çar
şaflı kadından başka kimse yoktu. 
Çıplak toprakların ortasından 

geçiyor, Havran iklimine giriyor. 
duk. 

Bir an evvel Dera'ya varsak ta, 
otomobile atlayıp şıı Dürziler di. 
yarını da bir görsem, düşüncesin
deydim. 

Vagonun tenha oluşuna sevin
miştim. Kendimi dinliye dinliye 
giderim, diye. 

Sevincim çok uzun süremedi. 
Üçüncü istasyonda fesini yana eğ. 
miş, karabıyıklı, kırmızı burunlu, 
patlak gözlü, zayıf kısa boylu, fa. 

kat temiz pak giyinmiş, orta yaşlı 
biri vagona girmiş, önümden geç
miş, o kadar boş yer varken dön. 
müş, gelmiş; inadına tam karşıme 
çökmüştü. 

Anlamıştım ki, mutlaka konuş
mak, rastgele çene çalmak ıhtiya. 
cında olan tiplerden biriydi bu .. 

Başımı büsbütün pencereye çe. 
virdim, aksi, suratından düşen bin 
parça olur bir adam tavrı takına
rak dışarısını seyre daldım. 

- Ehlen ve sehlen ya mösyö!.. 
İşitmemiş göründüm: 
- Faddal ya mösyö'. .. 
Ve yüzüme doğru uzan·an bir si. 

gara paketi. 
Zoraki gülümsiyerek gözlerimle, 

ellerimle sigara içmediğimi bildir. 
dim. 

Birden arapçayı bırakarak, fran. 
sızca konuştu: 

- Yabancısınız muhakkak ... 
Seyyah~. Değil mi mösyö? 

- Evet, dedim. "' 
- Fransız mı, Paristen mi ge_ 

liyorsunuz, oraları ne alemde? 
_Hayır .. Fransız değilim!. 
- İtalyan ... İngilız?. 
Rastgele bir yalanla kurtulurum 

sandım: 

- Yugoslav ... dedim: 
- Oo .. Balkanlı.. Hemşeri sayı. 

lırız o halde... Büyük babam Iş. 
kodralıdır benim ... 

(Devamı var) 

Harpten Sonraki 
Avrupa 

Nasd Olacak? 
(Başı, 1 incide) 

ması, ve mağH!plan tecziye zihni
yetinin hakim bulunması olmuştur. 

2 - Her millet, kendi medeni
yetini inkişaf ettirmek ve istediği 

gibi yaşamak hakkına sahip olma. 
lıdır. Binaenaleyh Almanlar Polon
yalılara, Çeklere, ve Yahudilere ya. 
şama ve istiklal hakkını tanımalı. 

dırlar. İngiltere de Hintlilere ve Af
rikalılara ayni hakkı kabul etmeli
dir. 

3 - Tecavüze nihayet vermek ve 
harbe imkan bırakmamak için hiç 
bir devletin, velevki müdafaa için 

1 

olsun, silah kuvveti bulundurmasına 
müsaade etmemelidir. Ordular dağı
tılmalı, donanmalar imha edilmeli, 
hava kuvvetleri, beynelmilel mahi-
yeti haiz olmak üzere, teşkil edile
cek olan yeni Milletler Cemiyetine 
verilmelidir. 

4 - Azlrkların ırki, dini ve milU 
hakları tanınmalıdır. 

5 - Münferit devletlerin f.:!vkin. 
de beynelmilel bir teşekkül vücude 
getirilmelidir. 

6 - Emperyalizme nihayet ver
meli, müstemlekelerden bütün dev
letlerin müsavi şartlar altında istL 
fade etmelerine imkan verilmelidir. 

Labour Parti'nin sulh ve yarınki 
dünya için ortaya attığı programın 
ana hatları bunlardır. 914 - 18 har. 
bi sonunda Amerika Cümhurreisi 
Wilson'un ileri sürdüğü 12 maddelik 
programla İngiliz Amele Partisinin 
bu planı arasında biribirine benzer 
çok maddeler vardır. Wilson'un pla. 
nı ne kadar hakikatten uzak bir utopi 
idiyse, İngiliz Amele Partisinin prog
ramı da o derecede hayal mahsulü. 
dür. 

Maamafh diğer İngiliz mütefek. 
kirlerinin, mesela bu arada H. G. 
Wells'in ileri sürdüğü fikirler bütün 
bütün gariptir. 

Bu münakaşalardan şimdiye ka

dar anlaşılan şudur ki, İngilterede 

harp gayeleri, ve yarınki Avrupa

nın alacağı şekil hakkındaki düşün. 

celer henüz kati şeklini almamıştır. 

Kati plan ve program bu münaka

şalardan sonra tedricen taayyün ve 
tebellür edecektir. Yalnız şimdiden 
İngiliz efkan umumiyesinde kanaat 
halinde yer bulmıya başlıyan hakL 
kat şudur ki, yarınki Avrupa bugün. 
küne benzemiyecektir. Yarınki dün. 

ya nizamında artık büyük impara. 
torluklann yaşaması mümkün olmı
yacaktır. Müstemlekelerin bütün 
devletler tarafından müsavi şartlar 
altında istismar edilmesine göz yum. 
mak lazım gelecektir. Harbe de ar
tık bir nihayet vermek, ve milletler 
arasında ebedi sulbü temin edecek 
anlaşmalara varmak lazımdır. 

Yarınki sulh-şartlan bu ana fikir. 
lerin münakaşasından, işlenmesin. 
den doğacaktır. 

Yalan Söylemek 
Marifeti 

(Başı 3 üncüde) 
o hale geldi ki; insan söylenen söz. 
lerden hangisine inanacağını şaşırı. 
yor. 

Mesela: Almanlar, falan İn~iliz 
harp gemısını batırdıklaum yazı

yo;lar. İngilizler, derhal bu geminin 
sapasağlam olduğunu ilan ediyorlar. 

Harp bidayetinde de Almanlar ay. 
ni şekilde bir İngiliz harp gemisi ba. 
tırdıklarını ilan etmediler miydi? 
Buna karşı İngilizler, Amerika deniz 
ataşesini alıp gemiyi gösterdiler ve 
Almanları tekzip ettiler. 

Şimdi ne yapacağız? Her söylenen 
sözü bir bitaraf şahitle tevsik mi e
deceğiz? 

Yahu, bu insanlar, gitgidt> kalite· 
lcrini kaybeden frenklerin Kamlot 
dedikleri ve bizim eski tahil'le Ho
rozoğlu diyebileceğimiz hale gel. 
diler. 

Büyilk babam merhum Sıvmıta 11lay be
yi iken, orada bulunan Avusturya - Ma
caristan konsolosunu bir simnet düğününe 
davet etmiş. Düğünde Karagöz de varmııı. 
Aslen Macar olan konsolos Karagöziı sey
rettikten sonra, asıl tasvirleri tetkik etmiş 
ve fikrini soran dedeme: 

- İyi adam ama mukavvadan adamı 
demiş. 

İnsanlar, gitgide konsolosun dedi
ğinden de beter hale geldiler. Bun· 
lara tenekeden adam demek bile 
fazla gelecek. 

TAN :-ı===========================================- 5-12-939 

Mosk ova F inlô.ndigal Alman • Rus 
işbirliği 

HükUmetinin Sulı 
Teklifini Red Etti 

(Başı ı incide) Tallin'den bildiriliyor: Finlandi-
malannda hazır bulunabilir. Fakat ya sahil bataryasının ateşine hedd 
iştirak edip etmiyeceği henüz belli olduktan sonra, dün buraya gelen 
değildir. Kirov Sovyet kruvazörünün müret. 

(Bası 1 incide) 
miş olduğu beynel.nilel akislerin 
Rusya ile Almanyayı birbirine daha 
sıkı bir surette bağlamaktan başka, 
bir netice veremiyec<:?ğini yazmakta
dır. 

Bu gazete, Almanya ile Rusyanrn 
Hindistandan İngiltereye karşı müş. 
terek bir harekete geeecekleri hak
kında Berlinde musirran ~ deveran 
eden bir şayiadtın bahsetmektedir. 

La Stampa. diyor ki: 

Belçika, Bolivya, Çin, Dominik l tebatı arasında müteaddit yaralılar 
Cümhuriyeti, Fransa, İngiltere, Yu- bulunmaktadır. Ayni membadan ve
nanistan, İran, İtalyıı, Letonya, Ye. rilen bir habere göre, kruvazörün 

"Bütiln dünya, daha büyük bir bahri 
ni Zelanda, Peru. İsveç, Sovyet Rus.. Estonyada tamiri için anlaşmcllar ya- muhtariyet elde etmek için Rusyanın or-
ya, Yugoslavya, bu toplantıya iştirak pılmıştır. taya çıkıırmış olduğu ihtilafın Almanya i-
edeceklerdir. Hava harekatına gelince. FinlAn- le Rusyayı yekdiğcrine daha sıkı bir su-
Romada Nümayişler Yapıldı diyalılar tarafından . düşüriılen tay- rette bağlıyocağını anlamıştır ve esraren-

21) b l t A giz Sovyet camia~ına karşı Pn fazla iti-Diğer taraftan Fin - Rus harbinin yarelerin sayxsı ( ı u muş ur. - matsızlık gösteren kimseler, İngiltereye 
bütün dünyada uyandırdığı alaka, msterdamda _çıkan Telegraf gazetesi- Hindistanda bir darbe indirm?,k için mı.iş
gün geçtikçe daha çok tebarüz et- nin Helsinki muhabiri, 12 bombardı. terek bir hareket icrası hakkında Berlln· 
mektedir. man tayyaresinden mürekkep tam de musırrane deveran etmekte olan ~a-

hi bi S t f 'l ı·1ı· Fı'nla"ndt'y yiaları her halde işitınişlcrdir." Bugün de Romada Rusya aley n- r ovye ı o ı asının a. 
de nümayişler yapılmış, üniversite lılar tarafından İmatra 'da tamamen Stalin tazyik ediyormut ! 
gençliği Finlandiya sefareti önünde mahvedildiğini haber vermektedir. Londra, 4 (A.A.) - Bu sabah Dai-
tezahürler yaparak, Rusya aleyhin- Diğer üç .filotila, Helsinki dahil ol- ly Sketch gazetesi, Stalinin Şimal 
de bulunmuşlar, Sovyr.t sefareti bin mak üzere, bütün Finlandiya Cenu- denizine doğru Kiel kanalından geç. 
kadar polisin muhafazası altına kon. buna cereyan veren muazzam elek- mek üzere Rusyaya rüçhan haklRrı 
muş ve bu suretle talebenin burada trik fabrikasını bombardıman etme- vermesi için Alman başvekilini taz
aleyhte nümayişler yapmalarına im- ğe çalışıyordu. Finlandiya bataryala- yik ettiğini söylemektedir. Alman-

lı t d .. .. ·· l ] '> t yanın ileri sürdüg~ü sebep Categad·da kan verilmemiştir. n ayyare uşurmuş er, - ayya- . 
Sinyor Gayda, Milletler Cemiyeti- re de Finlandiya tayyarecileri tara- ı~ti.snasız olarak mayinler dökülme. 

nin Rusyaya karşı zecri tedbirler fından yere inmeğe icbar edilmiştir .. s~ın R.us ge~ilerini tehlikeye dü-
tatbik etmesi lazım geldiğini ileri Finlandiyanın İtalyaya ısmarladı- şurmesı keyfıyetidir. 
sürerek diyor ki: ğı 25 Savoa tayyaresinden 10 tanesi İngilterenin reddettiği cevap 

"Bu hal gösteriyor ki. Sovyet isti- Helsinkiye varmıştır. Londra, 4 (A.A.) - Sovyet • Fin. 
lası asla Finlandiya tarafından değil, Rusların paraşütlerle asker indir. landiya ihtilafını mevz:ıu bahseden 
fakat yalnız Rusya tarafından ihdas mek tecrübesi muvaffakıyetsizliğe "Ti.mes,. gazetesinin diplomatik mu. 
edilmiştir." uğramış, paraşütçülerin hepsi ya e- habiri diyor ki: 

be 1 • ı' du·· şmu" ş - ı... t l l d "Son hadiseler, Alnıanyanın mesuliyeti-Amerl.ka • Rusya Münase t en s r , Ya.uu vuru muş ar ır. 
· k · nin çok ağır olduğunu isbat etmektcdlr. 

Amerikada Sovyet Bı·rıı·g~ 1• ı·le sı·ya. Hiı umet Helsinki şehrini boşalt- ç k F' 
1 ünkü, gere m andiyanın ı.re gerek Hal-

si münasebetlerin kesilmesi düşünüL mıya devam ediyor. Şehirde kalanla_ tık devletlerinin Sovyet işgali altına gir-
mektedir. rın sayısı asıl nüfusun altıda biridir, mesi, Alman - Sovyet paktının imzalan· 

Sovyetler Birliğinin Finlandiyada- Hükumet, Helsinkiden ayrılmamış- ması için ileri sürülen esaslı şartları te§kll 
txr. ediyordu. 

ki faaliyetini tebarüz ettirmek iizere Bu vakıa, İngiltere - Fransa - Sovyetler 
ed.·1 k ·· · t b Helsinki'den bildirildig~ine göre Aberdinde tertip ı en omunıs a. · Birliğl müzakerelerinin akim kalmasını in· 

losu 4 • 5 yüz tezahüratçının ani SU- Finlandiyalıların bütün cephelerde taç eden sebeplerin bugün ilk defa olarak 
rette müdahalesi üzerine yanm kal. göstermekte oldukları mukavemet ifşa edllmesile kolayca stibut b:ılmuştur. 
mıştır. Bunlar balonun verilmekte sona ermedikçe boğucu gaz bomba.. Filhakika bugün if~a edildiğine g.'\re, Fran-

ları ile büyük mikyasta bir hava ta- sa ve lngilterenln Sovyetler Birliğile yap· olduğu binayı taşlamışlar, kapılan, tığı müzakereler, Fransa ve İngilterenin 
pencereleri kırmışlar, Stalinin, Bov. arruzu icra edeceklerine dait" Ruslar Finlandiya ve Baltık devletlerinin tama-
derin ve diğer komünist liderlerinin tarafından savrulan tehdit üzerine mlyetine dokunan Sovyet taleplerine mu-
resimlerini yakmışlardır. korku ve telaşa düşen bütiin ecnebi vafakat etmemelerinden dolayı lnkıtaa uğ· 

h 1 d ki A k " H k" .ı. sefaret heyetleri, Finlandiya payi- ramıstı. Fransa ve İngiltere ile ittlfakla-Cep e er e . s en are aıı. rının pahası olarak, Sovyetler Birliği, İn-• tahtını terketmislerdir. Londra, 4 (Hususi) - Finlandiya giltere ve Frımsanıo Finlandiya ve Bal-
ve Sovyet Rusya arasındaki harp ha- Harekata Dair Tafsilat tık memleketleri nezdinde, bu memlc~ 
rekatı, şiddetli tipiler yüzünden ade'.. Petit Parisien gazetesinin Finl:;ın_ lerin deniz üslerini ve Özel, Dago fi. Aa-

d i i ekt diya körfezindeki hususi muhabiri land adalarını Sovyetler .Birliği emrine 
ta bir tevakkuf evres geç rm e. vermek için teşebbüste bulunmnlarını ıs-
dir. Şark hududunda iki taraf ara- Edmond Demaitre, ask'?ri vaziyet rarla istemiştir. İngiltere ve Fransıı, bitta· 
sında yeni müsademeler vuku bul- hakkında şu malCımatı vermektedir: bi küçük memleketlerin tamamiyetine ha· 
mamıştır. Ladoga gölü önündeki Rus "Muhasamatın basladığı 1 l:Anunuevvel lel veren bu teklifleri bu küçük devletlere 
kuvvetlerinin geriledikleri bildiri!- günü, Hanyö önünde deniz çarpışmıılıırı tebliğden imtina etmişlerdir. Bunun üzeri· 

olmuştur. Finlandiya sahil bataryaları, bir ne araya nazi Almanyası girmi:ı ve her 
mekte ve burada Rusların 1500 esir Sovyet torpido muhribini t:ıatırmağa ve zaman olduğu gibi bu endiı!elerl nazarı dik 
verdikleri ilave edilmektedir. "Kirov,, kruvazlSrünil mllhlm surette ha- kate almıyarıık SovyeUer Birliğlle Lir pakt 

Ruslar Karelyada ilerlediklerini •ara uğratmağa muvaffak olmuştur. yapması mukabilinde Baltık devletleri ve 
söylüyorlar. Fakat Finler, Rusların CumR günü gecesi, harlclye hdlk komi- Flnlandiyada Sovyetleri serbest bırakarak 

seri Molotov, Tallin hükümetile muhabe- bu memleketlerin istiklalini feda etmi~tir.,, tahkimat hatlarına yaklaşmadıkları 

ve bu hatta karşı ciddi bir taarruzda 
bulunrnadıklannı anlatıyorlar. Bu 
hat "Mannerheim,, hattı namiylc 
maruftur. Havanın karlı ve fırtınalı 
olması, Finlerin mukavemetinı ko
laylaştırmaktadır. 

Bir Amsterdam telgrafında da 
şöyle deniliyor: 

"Helsinki kar altındadır. Ve kalın bir 
bulut tabakası memleketi ihata ederek ha
va baskınlarını imkAnsız hale koymakta
dır. Bugün öğleye doğru Helsinki bombar
dıman edilmemiş bulunuyordu. 

Diğer taraftan Kız.ılordunun Lndoga gö
lünü geçmek teşebbüsü müthiş bir akame
te uğramJştır. Henilz çok taze olan buz 
tabakası muhtelif yerlerde kırılmış ve 
yüzlerce Sovyet askeri boğulmuştur. Bu 
sırada Finlandiya askerleri de isabetli a
tışlar yapıyordu." 

Diğer taraftan Ruslann henüz ağır 
tanklarını kullanmıya imkan bulma. 
dxkları ilave ediliyor. Şimdiye kadar 

rat tesis ederek, Kirov kruvı:PÖI iinün, ta
mir edilmek i.lzerc, Talline E(irmesine mü
saade istemiştir. Bunun Uzerfne sabahın 

Uçüne c'oğru, 4 Estonya römorkörü denize 
açılarak tamamile istimalden çıkmış va
ziyette bulunan Kirov kruvazörilniı lima-
na getirmişlerdir. 

Sovyetlerin, yeni elde ettikleri Baltık 
memleketleri üslerinde bulunan cüziitıını
lan, Kronştad'a dönemcmekterllr. Çilnkii 
Finlandiyalılar Lenlngradın önünü mayln
lerle kapamışlardır. Fin1andiyalılac ayni 
zamanda ellerinde bulunan bütün deniwltı 
gemilerini de seferber etmişlerdir. 

Bu şernit altında Rus filosunun, kara
dan hareket etmekte olan Kızılordu ile 
işblrliği yapabilmesi pek de mümkün de
ğildir. Bu ise Finlandiyalılıırm şanslarını 
ciddi surette arttırmaktadır. Şur::ısı gittikçe 
a~ikAr bir mahiyet alıyor ki ~inlandlynlı
ların mukavemetini kırabllmı>k için Rmılar 
geniş askeri harekatta bulunmak mecbu
riyetile karşılaşacaktır. Finlandiyaya yü
rüyüş ve Helsinkiye giriş 'lskert bir te
nezzühe benzememektedir." 

kuııandıkları en ağır tanklar beş Köseivanofun Beyanatı 
tonluktur. 

Sovyet Gazetelerine Göre 
Moskova gazeteleri de Sovyet kuv 

vetlerinin karşılaştığı güçlüklerden 
bahsediyor ve "Sovyet kuvvetleri
nin ileri yürüyüşü Finladiyalılarm 

her tarafa torpil koymaları yüzün. 
den durmuştur.,, diyorlar. 

Pravdaya göre, "Her tarafa tor
piller konulmuştur. Sokaklar, evle
rin kapı altlan, dükkanlar, daireler 
her taraf torpille doludur ve bunlar 
karla örtülüdür.,, 

İzvestiya da ayni güçlüklerden 
bahsediyor: 
Yalnız Şimal tarafında muha

rebe devam etmektedir Rus 
tebliğinde, Rus kuvvetlerinin burada 
kırk beş kilometre ilerlediği bildirl. 
liyor. 

İki taraf arasındgki deniz harekA
tından bahseden Rus tebliğine ~öre, 
Baltık filosu, Finlandiya körfezinde 
Küçük ve Büyük Surusaari. Tavas. 
sari ve Tytaersaary adalarını işgal 

etmiştir 

ffiaı,ı 1 incide ı 
Başvekil müteakiben Bulgarista. 

nın senebaşında Balkan p::ıktına gir
mekten ne sebepten imtina ettiğini 

anlatmıştır. 

Bu sebepler. daha pakt aktedildiği 
zaman kendisine bu imkam verme. 
miş olan sebeplerin aynidır. Zira pakt 
Nöyyi muahedesine sadık olan kom
şularla mevcut hududunun müdafaa. 
sını takviye etmektedir. Bulgaristan 
ise böyle bir taahhüde girisemez. 
Bulgaristan bir gün müsalemetper. 
ver müzakere yolu ile 1913 deki hu. 
dutlarını tekrar bulmak ümidinden 
feragat edemez. Bulgaristanın vazi. 
yeti sarih, samimi ve dürüsttür. 

Bitaraflar paktına gelince. Bulgar 
hükumetine bu hususta bir mah\mat 
verilmiş değildir. Fakat hükumet her 
türlü teklifi Balkan banşına hadim 
olmak arzusile tetkike amadedir. Şu 
şartla ki, bu teklif Bulgar milletinin 
hayati menfaatlerini gözönünde tut. 
malıdır. 

Kömür Havzasının 

Tek Elden idaresi 
(Başı 1 incide) 

dım. Ankaraya gidince bunlar üze. 
rinde tekrar çalışacağım. Zongul
dakta yaptığım tetkikatta, kömür 
havzasınm çoktanberi düşünüldüğü 
gibi, devletleştirilmesi zamanının ar. 
tık gelmiş olduğu neticesine vardım. 
Günden güne çoğalan dahili ve sınai 
kömür ihtiyacını karşılıyabilmek 

için alınması lazım gelen tedbirler, 
yani amele meselesi, amelenin dai
mileştirilmesi imkanları, sıhhi ihti
yaçları, iaşeleri ve havzanın bir eL: 
den idaresi için lazım gelen kanuni 
teşebbüsler yapılırken, istihsalin sek 
tedar olmaması ve mesainin ahenkli 
olarak devam etmesi hususlarını ida
re amirlerile, mütehassıslar ve ala
kadar işletmelerle birlikte tetkik et. 
tim. Vasıl olduğumuz neticelerden 
memnunum. 

İktısat Vekili arkadaşım, icap e. 
den layihaları hazırlıyacak ve bu 
devrede de Büyük Millet Meclisinin 
müzakere ve tasvibine arzolunacak
trr. Zonguldaklıların hakkımda gös
terdikleri muhabbetten çok müte-
hassisim.,, 

Dahiliye Vekili Çankırıda 
An.kara, 4 (TAN) - Dahiliye Ve. 

kili Faik Öztrak beraberinde hususi 
kalem müdürü olduğu halde bugün 
saat 17 ,20 de kalkan trenin arkasına 
bağlanan hususi bir vagonla Çankı
nya hareket etmiştir. Gard::ı vekalet 
ileri gelenleri ve Ankara Valisi tara. 
fından uğurlanmıştır. 

Sıhhat Vekili Erzincanda 
Erzincan, 4 CT AN Muhabirin-

den) - Sıhhat Vekili Hulı'.'ısi AlataŞ 

bu akşamki trenle buraya ~eldi. kar· 
$ılandı. resmi müesseseleri ziyarPl 
etti. Yann Tercana gıdecı:>ktir. 

: 
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5 KURU$ GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

ÇOCUK ANSjKLOPEDISI 
Muallimlerin ft mektep talelteslnln en kuvveW yar

dımcısı, çocutun en zenaın kütüphanesidir. Cocutunu ... 
ven her babanın yavrusuna verebileceği en ırazel hediye
dir. Müessesemiz tarafından neşredilmiştir. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

Deniz Altındaki Korkunç ·uarp 

Alman hü.kUnıetl, İngiliz ahlokasını yarmak itin her ıeyden evvel denizaltı silahından istitade etmek istedi. Ve bu silahı denizlere saldı. Bu yüzden birçok ticaret ıem.ilerl battı. Bu resimde, denize dalmıı bir denlaalta 
ıemisinde bütün mürettebat vazife baıında ıörUlüyor. 

Tahtelbahiri.o perl.s~vbu, avııyacagı ıemiyl ijulup teknesin\ 
Ayar ediyor, 

Gemi, kcndlsinl beklJyen tehUkeden habersiz olarak 
mütemadiyen yakla~ıyor. 

Ve oDıayet denizaltı ıemfs!nln torpili Alladıtım 
ıörilyoruz. 

raıtat, aenızanııann en mOUıfş hasmı tayyareler ve destroyerlerdlr. 

Dişleri sabah, öğle ve akıam 
her yemekten sonra günde 3 defa 

niçin fırçalamak ıazım ? 
Cünkü bir defa dişler hariçten alınan mikroplara karşı 

müdafaasızdır, saniyen ağızdaki "salya,, denilen 
mayi de milyonlarca mikrop doludur. 

Salyada bulunan T..üub dişlerin 
en birinci düşmanıdır; dişlere ya
pışarak yosun peyda eder. Minele. 
ri aşmdınr, yavaş yavaş dişleri ve 
kökleri çürütür, diş etlerinde iJ. 

tihaplar peyda olur. Dişlere yapı
şan yemek artıkları ve ecnebi 
maddeler de temizlenmezse, birer 
mikrop yuvası haline gelir. Eğer 

dişler muntazaman ve günde en az 
3 kere "Radyolin ile fırçalanmadı
ğı takdirde çok çabuk mahvolma. 

ğa mahkumdur. 

ADYOLIN-. 
ile Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa dişlerinizi hrçalayınız • 
........................... ! ......... .. 

.Bunlar denize mayin dökerler ve dip bombslan atarlar. 

.......... l ............................ lliııl 

ASIPIN KENAN 
Sizi; SOCUKT AN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DIŞ 

ve bütün ağrılardan ve kırıklıklardan koruyacak iliçbr. '------------.w,. 

Denizaltı ıemtsfne bu bombalardan blrl isabet ettiği takdirde gemi hemen batar -----·-_ ..................................... . 
ŞiRKETi HA YRIYEDEN: 

DiKKAT: 
Her hat için fevkalade tenzilatı havi 1 aylık kart abonemanlarımız 
11 Birinci KAııundan itibaren meriyete gireceğinden şımdiden köp. 
rüdeve idarei merkeziyemizde satışına başlandıAı ilan olunur. 

TAKSİTLE 
KÖMÜR SOBALARI - A Vİ
ZELER - SAATLER - HE· 
DİYELİKLER RADYOLAR 

Osman Şakar 
Müessesesinde 

Galata: Bankalar cad. 47 Voyvoda 
han zemin kat. Tel: 42789 Beyazıd: 
Üniversite cad. No. 28 Elektrik ida· 
resi karşısı. 

Kadıköy: İskele cad. No. 33 - 2 
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Beyoğlu: İstiklAl cad. No. 316 Foto 
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