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Rus • Fin Harbi 

in Müdafaasının w 

Tekzip Ediliyor için Uğraşıyorlar 
Muharebeler Oluyor, Rusların Petsamoda 

Zehirli Gaz Kullandıkları Bildiriliyor Sovyet Emellerini Türkiyeye Tevcih Gayesile 
" Beceriksizce ,, Gayret Sarf ediliyor 

Kafkasyada 
TAHŞiDAT 

Haberi Yalan 
ve Asılsızdır 

l\lilli müdafaa için gönüllü kaydedilmeğe giden Fin kadın ve erkekleri 

Bu Hakikati Bilenler için 
Almanların Maksadmı 

Anlamak Güç Değildir 

S R F . 1 d. h b. d Bertin, 7 (A.A) - D. N. B. A-
Londra, 7 (Hususi) - ovyet usya • ın an ıya ar ı e- . . .. 

vam etmektedir. Sovyetlerin, Mannerheim müdafaa hattını J~nıı bı~.dınyor: Kafkas Cephe-
yardıklarına dair iddiaları Helsinkide katiyetle tekzip olunu- aınde Turk kıtaatının arttırıldı
vnr. 1 ğım ve Kafkutaki kıtalarını tez. 

.R..ı..: .. kf~n hfldldldiiU.- ~4,._,. R.ualA••" .L•l1"'8•4Jafft ~-})'it cclc:aa ~retler "ktlfi aiiiiil 
malinde Salmi ile Suajarvi arasında yapmış oldukları bütün mukabil tedbirler aldığını yazan 
taarruzlar, Sovyet kuvvetlerinin adet itibarile f aikiyetine "V Ik' h B b ht t .., k .., • o ısc er eo a er,, gaze e-

l ragmen a amete ugramıştır. . b .. T" k. . h . A • 

ıı, ugun ur ıyenın arıcı ııya-

M EKTE p LE R DE Petstmo mıntakasında Rusların 1i • d h ) 1 d ..,. •kt·"· 
manı zaptetmiş olduklarına dair bir ıetln e usu e ge en egıfı ıgın, 

Erken Başlama ve 
Mektep Kitapları 

Meselesi 
Ya.zan: M. Zekeriya SERTEL 

B azı meseleler vardır ki, bun
larda herkes kendisini müte. 

hassıs farzeder ve bunlar hakkında 
lllütalea yürütmekte kendinde sala
hiyet görür. Siyaset ve mimari me
&elerinde olduğu gibi. Herkes ken
disini bir diplomat ve yerine göre 
bir mimar zanneder. 

Maarif işlerine taalluk eden mese. 
leler de bunlardan birıdir. Bizde her
kes bir maarifçidir, ve herkes uluor
ta maarif meselelerini münakaşaya 

kendinde bir hak ve kudret görür. 
Bu sebepledir ki gazetelerde en 

çok münakaşa edilen meselelerden 
biri de maarif işlerine taalluk eden
lerdir. Bir kaç haftadanberi İstanbul 
lllatbuatını meşgul eden ve Maarif 
Vekilini, Büyük Millet Meclisi kür. 
süsünden izahat vermiye mecbur e
den iki maarif meselesi vardır: Biri 
Maarif Şurasının karan mucibince 
bu sene tedrisata sabah erkenden 
başlanması, diğeri mektep kitap
ları meselesidir. 

Hasan Ali Yücel, Millet Meclisin
de bu iki mesele hakkında da veka. 
letin gön.iş tarzını anlattı. 

Derslerin sabah erken başlaması 
asağı yukarı bütün medent memle
lekctlerde kabul edilmiş bir usuldiir. 
Bunun içtimai ve pedagojik bir çok 
Sebepleri olmak Iazımdır. Bu usulün 
bizde tatbikinden doğan mesele, olsa 

<Sonu Sa: 6, SU: %) "---" ....-z........------
TOPLA TTIRILAN 1 

şayia deveran etmektedir. Fakat Fin Sovyet Rusya ile olan eıki ittifa
landiyalılar, şehre isal eden bütün kı bu devlete kartı düşmanlığa 
münakale yollarını tahrip etmişler. tahvil edecek kadar tam mı ol
dir ve düşmanın bu mevkide ilerle- duiunu sormaktadır. 
mesine mani olmak için bir müdafaa 
hattı ihzar etmektedirler. 

Finler 'her yerde pusu!ar kuruyor 
ve muvaffak oluyorlar. Rus esirleri 
bilhassa Finlerin kayakla hareket e. 
den kıtalarından şikfıyet etmektedir. 

Petsamo Mıntakasında Harp 
Uzak şimaldeki Petsam0 mıntaka

sında iki taraf arasıadaki muhare
beler devam ediyor. Oslo, Rus taı:tr
ruzunun püskürtüldüğünü haber ver
mektedir. 

Finlandiya ajansı Sovyctlerin La. 
(Sonu Sa. 6, Sil. 5) 

Bu gazete, neşrettiği uzun bir ma. 
kalede, bu iki memleket arasında 

bir harp zuhuru ihtimalini mevzuu 
bahsederek şu müşahedede bulunu. 
yor: 

"Rusların elinde bulunan imkan. 
lar ehemmiyetlidir. Ve Garp dev. 
letlerinin endişeleri muhiktir. Eğer 
İngiltere bir Rus _ Türk harbine mü. 
dahale edecek olursa, netice, Kürt
lerin, Arapların, Suriyenin ve !rakın 
alacaklan vaziyetle çok alfıkadardır. 
Zira, böyle bir muharebe, biitün kü. 

( Sonu Sa. 6 Sil. 1 ) 

ERKEN TEDRiSAT 
Talebeler, Muallimler 
Ve Veliler; Değişikliği 
Nasıl Karşılıyorlar? 

Müstehcen ( !) Eser J 

(Y azııı Betinci Sayfamızda)~ 
[Yazısı Yedinci Sayfamızda] 

11 ürkiyede Alman 
Propagandası 

Nasıl Çalzşıyor? 
Türkiyedeki Alman istihbarat bürosu, gazetemiz aleyhin

Almanların 

Tevzi Ettiai 
Broşür iıi 

İçin Tahkikat 
istihbarat Bürosunun 

deki suikastine devam ediyor. 
Tanı, para ile satın almak istediler, susturamadılar. Hareketi 
Tanı, İngiliz Yahudi ajanları ile beraber çalışmakla itham 1 lnf"ıalle 

Nefret ve 

etmek istediler, muvaffak olamadılar. Karşılandı 
Şimdi de Pravda gazetesinde D. Assipof isminde meçhul bir Alman Sefareti matbuat büro-

muharririn Tan aleyhinde yazdığı bir yazıyı matbaada teksiri au tarafından bir kaç gün evvel 

ederek Türkiyede dağıtmak ve bu suretle Tan aleyhinde pro- İ neşredilen ve memleketimizde 

paganda yapmak teşebbüsünde bulundular, fakat bu defa da ! genit mikyasta tevzi olundutu 
fie, pderine bul&§tirdılar. ı anla,ıTan brofür, Türk efkin u-

Tilrkiyede Alman propagandasının ötedenberl içini ve d1Jmı veren mumiyeainde ve Türk matbua-

. 'hb b" . . h' k.b . 1 11· hl il ld F k ın a ı ır ı e ve ın ı u-
ve bu propagandanın yüriimcslne imkan bırakmayan Tan gazetesi, Al- ı t d haki b' h.dd t · f.al 
man ıstı arnt ıu·osıı ıçın ır a us, ıza es azım r v cut o u. a at 
bu sahada attıkları her adıın muvaffakıyetsizlikle neticelendikçe kızdı. yandırmıştır 
lar, sinirlendiler ve nih11y<'t güliinç olmaya başladılar. Bu broşür, Moskovada çıkan Prav. 

Alman propaganda servisinin Tana hiicum vesilesile takip ettiği ga. da gazetesinin bir ay kadar evvel ga. 
yelerden biri de Sovyet Rusyn ile Türkiyenin arasını açmaktır. Son gün. zetemiz aleyhinde neşrettiği bir ma. 
lerdc matbuatile radyolari1e, memleketimizdeki teşkilatlarile bütün kalenin türkçe tercümesidir. 
Alman propaganda mekanizması seferber bir halde bu maksadı temine Bu tercümenin, "Alınan sefareti 
çahıımaktad1r. istihbarat bürosu,, tarafından husu.. 

Aldanıyorlar. Ne Tanı susturmaya muvaffak olabileceklerdir, ne de si bir itina ve ehemmiyetle neşre. 
Türkiye ile Rusyanın arasını açmaya. dilmiş olması, bilhassa teessür uyan. 

Alman istihbarat servisinin, Tan, Türk matbuatı ve Türk- dırdığı gibi, Alman propagandasının 
Sovyet münasebetleri hakkındaki bu musirrane suikasti gös- bu yeni hareket tarzı da hususi mak 
teriyor ki, Alman propaganda teşkilatının Türkiyedeki faali- satlar takip etmiş olduğuna delil ad. 

dedilmiştir. 
yet tarzını ifşa zamanı artık gelmiştir ve zaten bu propagan-

daya kati bir nihayet vermek için bu teşkilatın maskesini çı-
kararak onu bütün çıplaklığı ile Türk efkan umumiyesine 

bildirmek artık vatani ve milli bir borç olmuştur. 
TAN, yarmdan itibaren hu vatani ve milli borcunu ifa ederek Alman 

propaganda teşkilahnın Türkiyede nasıl ve kimlerle çalıştığını bütün 

1 teferruatile nf'şredecektlr. 
...-.-••m •• ••••••----- ---

T ahkikat Yapılıyor 

Bu broşürün teksir ve tevzii dola
yısile, Emniyet müdürlüğü ve müd
deiumumilik bu işi yapanlar aleyhine 
takibata başlamışlardır. 

Tahkikat, yazıyı türkçeye çeviren, 
(Sonu; Sa: 6; Sil: 3) 

Fiyatı Sebepsiz 
Arttır ilan 

ithalat Eşyası 
HEYETiMiZ DONDU 

Eski Fiyatlara Nazaran 
Mühim Yükselme Var 

Son zamanlarda. bir kısım ithalat 
eşyasının fiyatlarında yeni yüksel
meler görülmüştür. Halbuki, harbin 
başlangıcı olan 31 ağustostan önce 
hariç memleketlerden ithal edilmiş 
malların bir kısmı 5 • 6 aylık ve bir 
kısmı da bir senelik ihtiyacımıza ki-

. fayet edecek miktardadır. Harp va
İ ziyeti dolayısile, yeniden mal get;ri
İ lcmiyeceği endisesi, eskiden gelmiş 
~olan bu malların pahalılaşmasına se-
1 hep olmuştur. Ancak, bu fiyat yük. 
1 selişi, mal kalmıyacağı endişesinden 
i ziyade spekülasyon mahiyetini ala
' ı cak kadar artmıştır. 

Harpten evvel gelen biiti.in ithalat 
! mallarının fiyatı üz1>rinde yaptığımız 
1 tetkiklere göre, o tarihteki fiyat va
ı ziyeti ile bugün bu gibi malların fi
l vatları arasında bazı maddelerde yüz 

(Sonu Sa. 6. Sü. 4) 

Orgeneral K. Orbayın 
Riyasetindeki Türk 

Heyeti Paristen Geldi 

(Yaz11ı ikinci Sayfada)' 



2========================================== 
/Milli Şef 
Mebusları 

Akşam 

,Yemeğine 

Çağırdılar 
Ankara 7 (Tan Muhabirinden) -

Cümhurreisirniz İsmet İnönü, hüku
met erkanile Büyük Millet Meclisi a.. 
zalanndan bir kısmını evvelki akşam 
yemeğe davet etmişti. Bu akşam da 
40 kadar mebusumu'1: Milli Şefin ye
mek ziyafetinde bulunmuşlardır. Bun 
dan sonra haftada iki gün olmak ti. 
zere, bu şekildeki davetlerin devam 
edeceği söylenmektedir. 

Milli Şefin Erzurum 

Sayahati 
Ankara 7 (Tan Muhabirinden) -

Bu akşam Londra radyosunun Milli 
Şefimizin Erzuruma gideceği yolun. 
da verdiği haber hakkında burad:ı 

hiçbir malumat yoktur. 

Kastamonuda İnönü Günü 
Kastamonu, 7 (A.A.) - Reisicüm

hur Milli Şef İnönü'nün Reisicümhur 
sıfatiyle ilk seyahat mıntakalan olan 
Kastomonuya şeref verdikleri 6 bi
rincikinun günü olan dün, burada 
Kastamonulular tarafından İnönü 
günü olarak tesit edilmiştir. 

Milletler Cemiyetindeki 
Delegemiz Bugün Gidiyor 
Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) -

Bu ayın 11 inde Cenevrede toplana
cak olan Milletler Cemiyeti umumi 
heyet içtimaında memleketimizi Sı
vas mebusu Necmettin Sadak temsil 
edecektir. 

Necmettin Sadak, yann akşam İs.. 
tanbuldan Cenevreye hareket ede
cektir. 

&§vekil Ticaret Vekili 
İle Görüştü 

Aiıkara, 7 (Tan Muhabirinden) =
Başvekil öğle üstü Ticaret Vekfileti
ne giderek, bir saatten fazla Vekil 
Nazmi Topçuoğlu ile konuşmuştur. 

Ankara Hukuk Fakültesi 
Dekanlığı 

Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) -
Ankara hukuk fakültesi profesör
leri bugün toplanarak Dekanlığa ye. 
niden ceza profesörü Baha Kanteri 
seçmişlerdir. Seçim esnasında adliye 
Vekili de bulunmuştur. 

Ecnebi Mekteplerin 
> Vergi Borçlan 

Ankara, 7 (TAN) - Ecnebi mek
teplerin 1932 - 1937 arasında tahak
kuk ettirilmiş olan vergilerinin ka
yıtları terkin edilecek ve bu müddet 
zarfında tahsil edilmiş bulunanlar da 
alakadar mekteplere iade olunacak
tır. 

,. .. Artist 

~Vefat 

Melek 

Etti 
Şehir tiyatrosu artistlerinden Me

lek Evgi evvelki gece Taksimde Sa. 
kız apaı:tmanında gözlerini ha.y!lta 
kapamıştır. 

Sanatkar Muhlis Sabahattinin kızı 
ve güzellik kraliçesi Keriman Halisin 
amcasının kızı Melek genç yaşında 
sahneye intisap etmiş ve az zamanda 
Makbet, Faust, Kral Lir gibi piyes
lerde rol alarak kendini tanıtmış bir 
artisttir. Üç sene evvel Şekspirin 
Kral Lir piyesinin ilk temsilinde ağ
zından kan gelmiş ve derhal tedavi 
edilmiye başlanmıştı. Bir müddet sa· 
natoryumda yattıktan sonra ailesi ya. 
nında kalan Melek nihayet veremden 
kurtulamıyarak pek genç yaşında ve. 
fat etmiştir. • _... 

Melek Evginin vefatı Şehir tiyat
rosu muhitinde çok büyük acı ile kar 
§ılanmış ve kendisini tanıyanları mü. 
teessir etmiştir. 

Cenazesi bugün saat 12 de kaldı. 
nlarak aile mezarlığına defnedilecek-
tir. y ( 

* İstanbul Şehir Tiyatrosu Direktör-
lüğünden: 

Tiyatromuzun genç ve değerli sa· 
natkarlarından Melek, vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün saat 12 de Teşviki. 
veden kaldırılacaktır. 

Dün gelen Yugoslav sporcuları •• 

Bir Kaçakçılık 
Davası Başladı 

Rahmetli Melek EVGI 

r;tikCir Meselesile 

Vali Bizzat 

Meşgul Oluyor 

inhisarlar Vekili Rail Karacleniz, Antakyada •• 

Londradaki 
Heyetimiz Dönd·· 

Fordun 

Gümrük 

Serbest 

idaresi 

Gümrüğü 

Mmtakada 

Aldatılarak 

ile Şehre 

Mallar Sattığı 

Hurda Demir 
Çıkarılmış 

Son zamanlarda birçok itha
llt maddeleri üzerinde göriilen 
fiyat yükselmeleri ve ihtikar 
meselesi ile bizzat Vali ve Bele
diye reisi LUtfi Kırdar meşgul 

olmıya başlamıştır. İhtikar tct. 
kik komitesi, dün Valinin huzu
riyle bir toplantı yapmış, ve ko
mitenin, ihtikarın önüne geç. 
mek yolunda aldığı tedbirler ve 
verdiği kararlar hakkında Vali. 
ye izahat verilmiştir. 

1 Heye~, Al~ca?ımız ~skeri Malzemenin Miktarını 
T esbıt Ettı, lşm Mala Kısmı ile Menemencioğlu 

Riyasetindeki Heyet Meşgul Olacak 
Tophanede Fort müessesesine ait olan ve serbest mıntaka 

addedilen yerden, tam gümrük tarifesine tabi, otomobil ve 
kamyon malzemesini kaçırmakla maznun İlya Gabay, Salamon 

Gorel, Ara Arşer ile bunlara yatak- ı 
lık eden ve gümrükteki muayenele
rini takip eden komisyoncu Garbis, 
tüccar komisyoncu maiyet memuru 
Ahmet Aktel, gümrük başmemuru 

Nasuhi Boran, gümrük muayene me
muru Aziz Çınar, muayene memuru 
Yakup İlter, ithalat gümrüğünden 
mütekait Kazım Giray ve arkadaşla. 

rının muhakemesine dün beşinci ce
za mahkemesinde başlanmıştır. Ka
çırılan mallar Ford müessesesine ait. 

tir. Fakat Ford müessesesi bu mallan 
İlya, Salamun ve Ara Arşere satmış.. 
tır. 

İddiaya göre İlya Gabay. Salamon 
Goreli, Ara Arşer, Ford mü
essesesinin mevzuubahis olan bu yer
de biriktirilmiş bulunan modası 

geçmiş, fakat yeni ve kullı:mılmamı§ 
otomobil levazımatını satm almışlar. 

dır. Vç ortak 140 tona baliğ olan bu 

eşyayı. tabi olduğu 150, 95, 45 ve 8 
kuruşluk tarif eden kurtararak 24 pa

ralık tarüeye tabi hurda demir mal
zemesi jsmile çıkarıp fazla kar etmek 
maksadile bir hileye başvurmuşlar-

dır. Üç ortak bunun için çare arar. 
!arken komisyoncu Garbis ile maiyet 
memuru Ahmet Aktelin fikirlerine 

müracaat etmişlerdir. Bunların de. 
laletlerile de yukarda isimleri geçen 
gümrük başmemur ve muayene me-

murlarının yardımları temin edil -
miştir. Bu hazırlıklardan sonra üç 
ahbap çavuş, 15 kadar amele tutarak 

gülnek, balyoz ve tokmakla bu tor. 
nadan çıkmış, mücella, fakat moda. 

sı geçmiş otomobil malzemesini par
ça parça kırdırmışlardır. Kırılan par-

çalar 60 ton kadar olunca gümrüğe 
bu miktarlık bir hurda demir beyan
namesi verilerek memurların yar. 
dımile 60 tonu kaçırılmıştır. Amele
nin faaliyeti üzerine Ford müessese
sinin önündeki serbest mahalde yeni 
parçalar çoğalınca gümrüğe ikinci 
bir beyanname verilmiştir. Tam bu 
esnada vaka duyularak g!.imrük ida
resine, oradan da müddeiumumiliğe 
ihbar edilmiştir. 

Lodos Yine 
Kazalara 

SebeD Oldu 
Köprü Açılamadı, Bir 
Motör Sulara Kapılarak 

Şamandıraya Çarptı 
Birkaç gündenberi devam eden lo

dos, evvelki gece kuvvetlenmiş ve U.. 
manda bir motörün batmasına sebep 
olmuştur. 

Vali Lutfi Kırdar, komitenin 
meşgul olduğu mevzuun ehem

miyetine işaret ederek, alınması, 
icap eden tedbirlerin genlşletil. 
mesi ve kom.itenin daha müsmir 
şekilde çalışması için lazım ge. 
len talimatı vermiştir. 

/ Komite, bundan böyle mesai. 

1 

si üzerinde Valiye daima malu
l mat verecektir. 

Romanya 
İhracatı 

Yasak Etti 
Piyasamıza gelen haberlere göre, 

Romanya hükumeti bir kararname i
le ihracatı yasak etmiştir. Bu yasağın 
petrol ve müştakkatına şamil olup ol
madığı henüz malum değildir. 

Bulgaristan Mal Alacak 

Şemsettin isminde birisine ait o
lan Nimet Hüda yelkenli motörü diin 
sabaha karşı Boğazdan limana doğru 
gelirken Salıpazarı açıklarında sula
ra kapılarak bir şamandıraya çarp
mış ve büyükçe bir yara almıştır. Mo 
töre sular hücum ettiğinden motörün 
kaptanı motörü Tophane yolcu sal<>
nu önüne kadar getirebilmiş ve bat- Bulgaristanın memleketimizden 
makta olan motörün kurtarılabilmesi serbest dövizle bazı mallar almak i. 
için liman reisljji..ırasıtasile kılavuz- çin bugünlerde şehrimiz~ bir heyet 
luktan imdat istenmiştir. Fakat kıla- ı göndereceği haber verilmiştir. Bul
v~z mot~~ü sular derin olduğundan garis~anın .alacağı. ~alların Almanya
Nunet Hudayı kurtaramamış ve mo.. ya gonderılmek ıçın olduğu söylen-
tör batmıştır. mektedir. 

Akdenizden Karadenize transit o- ihracat birlikleri 
larak geçmekte olan Staliza isimli 
bir Yunan vapurunun da makinesi 
bozulduğundan Selimiye açıklarında 
demirlemiştir. 

Razla deniz yüzündeı-ı dün s~bah 
Köprü de açılamamıştır. 

Savarona havm;Ja 
Savarona yatı havuzlanmak üzere 

Halice alınmıştır. 
Tun va vapurlariyle 

nakliyat güçlqti 
Macar bandıralı •runa vapurlarile 

ve Karadeniz yoluyla yapılan nakli
yat son vaziyetler üzerine çok paha
lılaşmıştır. 

Bu yoldan nakliyata Jevam edile
miyeceği anlaşılmaktadır. 

İstanbulda yapak ve tiftik, Izmir
de zeytinyağı ve pamuk, Mersinde de 
ayrıca pamuk ihracat birlikleri ku.. 
rulması için hazırlanan nizamname-

ler Ticaret Vekaletinin tasdikine ik· 
tiran etmiştir. Bugünlerde Vekiller 
Heyetinden çıkacak kararname ile 
teşkilata başlanacaktır. 

Denizde Fenersiz 
Gezilmiyecek 

Liman idaresi geceleri liman iç ve 
dışında dehiz vasıtabrınm Fenersiz 
gezmemeleri için şiddetli tedbirler 
almıştır. Bunun için bir kontrol ser
visi açılmıştır. 

SUAL CEVAP 
Dünkü muhakemede yapılan istic. 

vaplardan suçlularda.a bir kısmının 

gelmediği görülmüştür. Bunun üzeri

ne gelenlerden Ahmet Aktel ile Gar-
bisin ifadesine müracaat edilmişltir. 8 - Bedrettln Slmıvenl hıkkında en C - Vardır. Mehmet Alinin (Ruhiyat 

İki aydan fazla bir müddetenberi Londra ve Pariste temas· 
larda bulunan Orgeneral Kazım Orbay riyasetindeki askeri he· 
yetimiz dün sabahki Avrupa ekspresi ile şehrimize dönmüştür. 

-\ Orgeneral Kazım Orbay. seyahl 
ve temasları etrafında demiştir ki: Yugoslav 

Sporcuları 

Geldiler 

"-Seyahatimiz çok iyi geçti. "' 
rek Fransada, gerek İngilterede f 
kalide dostluk tezahürleri •re sa 
miyetle karşılandık. Her tarafta Tür 
milletine karşı izhar edilen sevgiy 
şahit olduk. 

Elde ettiğimiz neticeler hakkındl 
hükumete izahat vermek üzere y 

Genc;ler Kral Alexandrm akşam Ankaraya gidiyoruz. 
Luntırada sadece R.~~n·,... maızern 

Atatürkün 
Toprak 

Mezarmdan 
Kabrine 

Getirdiler 

mübayaası 1şlerile ve buna ait ik 
sadi ve mali hususatla meşgul old~ 
Alacağımız malzemenin miktarıı>l 
tesbit ettik ve cinslerini seçtik. Mii' 
zakereler tam bir anlaşma ile nP-ti 
celenmişir. .Hazırlanan mukavele~ 

Ankara ve İstanbulda bir kaç maÇ imza ettik. Fransızlarla da ayni 
yapmak üzere davet edilen Yugoslav kilde bir anUışma yaptık. Aldı 
futbol takımı dünkü konvansiyonel neticelerden çok memnunuz. 
treni ile şehrimize gelmiştir. İngiltere ve Fransa ile yaptığı 

Misafirlere istasyonda Galatasaray karşılıklı yardım anlaşmaJan b' 
klübü namına bir buket. verilmiştir.' karşı sevgiyi son derece arttırmış 
Kafile reisi Çuriç çok:tanberi htan- müzakereleri daha ziyade kolayı 
bula gelmek istediklerini, yapacakla. tırmıştır. Müzakerelerin siyasi, i 
rı maçları kazanmak ve güzel bir o- sadi ve mali kısımlan ile Harici 
yun göstermek için ellerinden gel- Umumi katibi Numan Menemenciol 
diği kadar çalışacaklarını söylemiştir. lu riyasetindeki heye?t meşguldür. 1' 
Doğruca Toka~liyan otelıne giden riste Numan Menemencioğlu ile b 
sporcular ~ugun Ankaraya hareket hususta görüştüm. Heyet teması 
edeceklerdır. muvaffakıyetle devam ediyor. 
~ugosla~ sporcuları_,bir hürmet ve hafta, on güne kadar işlerini tam 

tazım eserı olarak muteveffa Kral lıyarak memleketimize dönmesi m 
Aleksandrın mezarından ~etirdikleri temeldir. 
bir kutu toprağı An.karaya götürerek Londra ve Parlste tamamen ha 
Atatürkün muvakkat kabrine koya. vaziyeti vardır. Her ihtimale k 
caklardır. Sporcular Ankaragücü ile tedbirler alınmıştır. Geceleri her 
iki maç yapacaklar ve Ankara valisi raf karanlıktır. 
t~rafınd.an şereflerine bir ziyafet ve. İngiliz ve Fransız hükumet ada 
rılecektır. Pazartesi günü buraya av- lan temaslarımız esnasında Türk ot' 
det edecek olan gençler Pera - Şişli dusuna besledikleri itimat ve tak 
ve Galatasaray takımlarile birer maç leri hayranlık ve hararetle ifade e 
yapacaklardır. mişler ve askerlerimizin yüksek nı 

Gençler Belgrat valisinin Ankara haripliğini eskidenberi bildikleriol 
ve İstanbul valfterine gönderdiği söylemişlerdir.,, 
davetnameleri de beraber getirmiş. ============::::::::1.-ı:l"I 
lerdir. Bu davetiyelerde Türk spor
cuları da Belgrada davet edilmekte
dirler. 

Zaçyağı İle Yandılar 
Ayvansarayda iplik fabrikası iŞ

çilerinden Esat ile Ali fabrika amba.. 
rmdan zaçyağı şişesi çıkarırlarken 
şişenin kınlması neticesinde muhtelif 
yerlerinden ağır surette yanmışlardır 
Yaralılar Balat Musevi hastahanesi
ne kaldırılmışlardır. 

T A K Y I M ve H A Y A 

8 İlkkanun 1939 
C U M A 

12 nci ay Gün: 31 Kasım: 31 

Arabt: 13S8 RtJmt: 1355 
$ev\&8l: 26 İkinciteşrin. 25 
Güneş: 7.13 - Öğle: 12.05 
İkindi: 14.26 - Akşam: 16.40 
Yatsı : 18.19 - f msAk: S.25 

Hava Vaziyeti __,, 

Garbis mevzuubahis olan e§Yayı güm iyi mılOmıt veren eaer hınglıldlrT dersleri) Abdullah Cevdetin (Fenni ruh) 
rükten çıkarmak için kendisine mü. C - Şerefettin efendinin Simavenin Köprülü'nün (Ruhulcemaat), lrfan'nı kadısı isimli bir eseri vardır. Bedrettin (İlmi ahvali ruh), Bahaettln Tevfiğin Paşanın Cesedi Bulundu 
racaat edildigı~ 'ni, bu müracaat üzerL ' hakkında en iyi mal\ı.matı bu kitapta (Psikoloji) ve Hüseyin Ca"· · "' i'!<i cilt-

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan il 

na,n malQmata göre, hava yurdun Kar' 
denizin şark taraftan ile orta, cenup 
cenubu şarkl Anadolu böl.l(elerinde c 
bulutlu, diğer yerlerde kapalı ve yer 
yağışlı geçmiş, rüzgArlar do~u bölgeler 
sakin kalmış, cenubi bölgelerde şlmalt. ıJ1 
ğer bölgelerde cenubi istikametten o 
kuvvette. Ege denizinde lodostan kuVV 
li esmiştir. 

ne mahalline gidip eşyaya balttığını, bulursunuz. llk (Paikolo}i) eserleri bu .n .. :.ındadır Dün sabah Kurur;eşme önlerinde 
bu eşyamn sandıklar içinde olduğunu • e balık avlayan bir balıkçının oltasına 
b l k nlm 

· · bal zı l 8 - Freud'un eserlerinden tOrk,.eye büyük bir cisim takılmıştır. Olta giıç 
un ann çı a ası ıçm yo ara " ı - MOkemmel h ... p 60reten eaer· ı kl ık ldığ b çevrıımıı olenıu hangileridir? Ü e ç arı ızaman unun gençbir 

kırdırılarak hurda demir haline ge- · ler var mıdır? C - Freud'un, Freudisme tslmU ese- erkek cesedi olduğu görülmüştür. Ya 
tirilmek istenildiğini anlatmıştır. rt Mustafa Sekip tarafından türkçeye C - Vardır: Hasan l'eri4ln (Ameli pılan tahkikat neticesinde, cesedin 

Ahmet Aktel de Garbisle bu me- tercüme edilmiştir. hesap, Nazari hesap, Ticart hesap) isim- bundan bir kaç gün evvel 0 civarda 
sele hakkındaki temaslarını anlat- ı , • ll Qç kitabı ile Faik'ın (Mükemmel he- denize düşüp boğulan Paşa isminde· 
mıştır. 8 - Pılkolojlye dılr tUrkçe yazılmıı sap) isimli kitapları istediğiniz malü- ki gence ait olduğu anlaşılmıştır. Ha. 

k ı 
eserler var mıdır? matı ihtiva etmektedir. 

Muha eme diğer suçluların celbi ı. j dise müddeiumumiliğe haber veriJ. çin başka güne tehir edilmiştir. ' ._ ___________________________ _. miştir. 

Dün İstanbulda hava çok buluttu 
cüzi yağışlı geçmiş, rüzgAr cenuptan 
yede 2 - 4 metre hızla esmiştir. S:\at U 
hava tazyikı 1012,8 milibar idi. SQh 
en yüksek 18,2 ve en dilşilk 13,7 san 
olarak kaydedilmiştir. 
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f sUGüNI 
Bitarafları 

Harbe Teşvik 
Yazan: ômer Rızıa DOCRUL 

A lmanya hiikiuneti, müttefik 
devletlere karşı açtığı tahtel. 

bahir harbini teşdit etmek istlyerek, 
mayin harbine de girişti. Müttefikler 
de bu gayri meşru harbe, iktısadi ah. 
lokayı teşdit ederek mukabele etti. 
ler. İngiltere ile Fransa, Alman men., 
şeli bütün ihracatı ve Almanya~·n 

gönderilen bütün ithalatı musadere 
edeceklerdi. 

İngiltere ile Fransanın bu tedbiri 
almaları ,.e tatbike başlamalart 11. 
zerine Almanya hükfunetl de bita. 
rafları tazyike başladı. Çünkü Al
man ticaret mallarını ihraca yardım 
edecek \'e Almanyamn hariçten ge. 
tirmeğe muhtaç olduğu eşyayı geti. 
recek biricik yasıta, bitaraflartn ge. 
mlleridir. Almanya, bu vasıtadan da 
mahrum olduğu takdirde, onun ha. 
riçle yaptığı alış veriş azami dere. 
cede kısılmış olur ve Almanya, bu. 
nun sıkıntısını şiddetle hisseder. Ni. 
tekim Alman limanları daha şimdi. 
den yığın yığın mallarla dolmuş ve 
bunların ihracına imkan kalmamış. 
hr. Almanya ise, Her Bitlerin dedi. 
fi gibi, ya ihracat yapar, yahut ölür. 

Binbir maceradan sonra Alman ve Rus Jonanmalar111ın takiplerin den kurtularak lngiltereye giden Leh T ahtelbahiri OZEL •• 

iki Leh Denizaltısı Saltıktan 
lngiltereye Kaçabildiler 

O halde Almanyanm bu· İngiliz • 

Almanya, Bitaraf /arı lngiltere A leglıine 
Ceplıe Almıya Sevketmek istiyor 

Fransız tedbirine rağmen, ihracat Londra, 7 (Huıusi) _ Polon

yapmasını temin için bir çare bul. ya devletine ait olan iki tahtel
mak, vaziyetin en mübrem icapları 
arasındadır. Almanya da bir çare bahir, üç hafta ıüren büyük ma-
düşünmekte gecikmedi. O da bitaraf- ceralar geçirerek, Alman ve Rua 
!arı tazyik etmek ve onlan Alman donanınalarmın yaptığı bütün 
ihracat mallarının müsaderesine k?r- takibattan kurtulmak ıuretiyle 
, 1 gelmeğe mecbur etmek. Yani in. 8 it k d · · · t ')' . . a ı enızını atmıf ve ngı ız 
gıliz ve Fransız donanması, bıtaraf. 
lara ait bir yapuru yakalıyarak teftiş donanınaaına iltihak etmiştir. Bu 
ettikleri ve Alman menşeli mallan iki tahtelbahirden biri Ozel diğe
miısadere etmek istedikleri vapm·a ri Wilk isimlerini taşımaktadır. 
sahlp olan bitaraflar, buna karşı ko. Ozel bir aralık Estonyaya iltica et. 
yacak ve malları vermek istemiye. miş, burada haritaları alınmış, fakat 
eek. Buna mukabll İngiliz veya Fran. buna rağmen maceraya girişmiştir. 
mz donanması, kuvvet istimal ede. Alman donanması ile Rus donanması 
cek olursa, bitaraf devlet te kuvvet tarafından takip olunan bu tahtelba
._'-'--1iJe nwk_ah(>lede bulunacak. hir bir aralık üç Alman d85tro,>c-r· 
Daha a,Çıkçası name tu~u~acaıc ıle uzaktan karşılaşmış ise de bunla. 

Gerçi bitarefların bu şekilde in. rın da gözünden kaçmış V·~ nihc:yet 
ıiltere ve Fransa ile harbe girmeleri, İngiltere donanmasına ilLihak etmiş
Almanyanın derdine derman teşkil tir. 
etmez, ve AJmanyanın ihracat mal. İkinci Leh tahtelbahi:-i Vilk'in kaç 
larına mahreç teminine hizmet ede. masına ait tafsilat şimdilik ım:ktum 
nıez, fakat bu sayede İngiltere ve tutulmaktadır. Lehistan orduları Baş 
Fransanın hasımları çoğaltılmış. Al. kumandanı ve Lehistan hükumeti 
manya ile bitarafların elele vererek, reisi General Sikoroski Ozel'in bütün 
müttefikler aleyhinde hareket etme- mürettebatını ve kum..ındanını taltif 
)erine yol açılmış olur. Fakat bitaraf. ve takdir etmiştir. 
lan da bu yola sevketmek çok giiç. yeniden Batan Gemiler 
tür ve Almanyanın kuvveti bütün 
bltarıııflan bu yola sevketmefe kili 
değildir. Mesele, yalnız Dolanda gi. 
hl. Belçika gibi devletleri tazyik et
mekle kalsa, Almanya tek başına 
bu devletleri kati bir hattı hareketi 
kararlaştırmıya mecbur edeblJirdi. 
Fakat hüner, İtalya gibi. Japonya gi. 
bi devletleri bu yola sürüklemektir. 

Kaldı ki; Holanda gibi, Belçika gi. 
•i devletler de Almanyanın bu taz. 
:rikine mukavemet etmekte ve in. 
ıiltere ile Fransanın ablokayı bu şe. 
kilde teşdit etmelerinden memnun 
olmamakla beraber, harbi kısaltmak 
ve sulhe kavuşmak için de başka ça. 
re bulunmadığını da takdir etmek. 
tedir. Fakat bu tazyikin bir netice 
vereceğine muhakkak nazarile ba. 
kılmak icap eder. Ve onun için ik. 
tısadi ablokanın neticelerine dik.kat 
etmek lazım gelir. 

Deniz harbinin bugünkü kurbanı 
8000 tonluk Tajanden adlı bit" Ho • 
landa vapurudur. Vapur Manş deni
zi ortalarında bir denizaltı tarafın

dan batırılmıştır. 
Torpillendikten sonra gemide yan

gın çıkınış ve sonra batmı~tır. Bun
dan başka Vaşington adlı ve 209 ton. 
luk bir balıkçı gemisi, Şi:nal denizin. 
de ve 3934 tonluk Yunan Paralos va-
puru Times nehri mansabında mayi. 
ne çarparak batmışlardır. Yunan va
purunun kumandanı ile iki makinist 
ölmüştür. Bu vapur Anversten Pire. 
ye gitmekte idi. 

1024 tonilatoluk Primula Norveç 
vapuru. pazartesi günü o,i,;leden son
ra Şimal denizinde bir ınfilak neti
cesinde batmış ve mürettc?Jn:tm.;lan 
sekiz kişi ölmüştür. 

Norveç bandıralı on bin tonluk 
Britta vapuru dün akşam İngilil sa. 
hillerinde batmıştır. 25 kişiden mu. 
rekkep tayfa bir balıkçı gerisı ta. 
rafından kurtarılmıştır. 

Bitaraflar ve Almanya 
Deniz harbinin İngiltere ve Fran. 

sa tarafından teşdidi üzerine Ahnan
ya hükumeti bitarafları İngilter~ a. 
leyhinde cephe almıya sevk~tmekte 
ve bitaraf gemilerin teslih edilme
sini istemektedir. Bu hareket Holan
dada fena bir tesir bırnkmışt.r. H0-
landa gazeteleri bu tedbirler ve tav
siyeler aleyhinde yazılar yazmakta 
ve bunun müttefiklerle harbe gir. 
mekten başka bir şey olmadığını s:ly 
l.<•m.,.JrtA.,.... -1..,,i ~attde-ıni. 

lasa etmektedirler: 
"Mesele şudur: Bitaraflık, İtalya, 

Japonya, Norveç, Holandn ve diğer 
bir çok bitaraf devletleri kuvvete 
karşı kuvvetle mukabeleye mecbur 
eder mi? Cevap: Böyle bir mecburi-

da haritalarının ihracllll ve örfi ida. 
reye tabi arazide Holanda lisanından 
başka lisanla telefon mulıaverc&i ya
pılmasını menetmiştir. 

• 
Stokholm, 7 (A. A.) - Dış vaziyet 

bedbin bir şekilde mütalea edilmek. 
tedir. Zira Almanya bitarafları iki 
muhasım gruptan biri lehinde vazi. 
yet alm.ağa davet niyetinde olduğu
nu gizli tutmaktadır. 

Göteborgs Handcls Tiding gazete
si diyor ki: 

Almanya ile Rusya bizimle kavga 
çıkarmak istiyorlarsa, en fazla ihtL 
yat dahi bizi bu ihtilaftan ictinap et
tirmiyeeektir. Ribbentropla Stalinin 
sveç hakkında ne karar verdikleri

ni dosdoğru kimse bilmiyor. İsveç 
vaziyeti olduğu gibi karşılamağa ve 
tehlikeleri doğru bir şekilde nazarı 
itibara almağa mecburdur. 

İktııadi Harp 

yet yoktur.,, Londra, 7 fHususi) Havasm 
Ve şu neticeye varılıyor: Bernden aldığı malumata görJ harp 
"Büyükler, İngiliz hareketini mü- sanayiinin muazzam jhtiyacı ve iktr. 

talea için diğer bir çok -;ebeplere ma- sadi abloka Alman makamlarını de
lik bulundukları halde bile keııdi bi. mir ve çelik gibi mutlaka lazım bazı 
taraflıklarım bizden fazla ihlal etrni- maddeler için tedbirler ittihazına 
yorlar. Bu, bir tedbir meselesidir. mecbur etmektedir. 
Fakat bıçak boğaza dayanırsa zorha- Neuzurcher Zeitung gazetesine 
lık .bangi taraftan gelirse gelsin en Berlinden yazılan bir mektupta bu 
küçükler bile kuvvete kaqı kuvvetle 1 hususta kullanılan usuller izah edil. 
koyacaklardır.,, mektedir. Bahçe ve dekorasyon par-* maklıkları, hava gazı fenerleri ve de-

Holandalıların menşe sRhaıietna. mir kapılar toplanmaktadır. Kumaş 
mesi göstermiye ait İngiliz talebini katiyen yoktur. Dikiş ipliği satışı ve. 
kabul etmeleri ise Almanyada şiddet- sika ile de yasaktır. Köylülerin de
li aksülamel uyandırmıştır. metlerini kumaşla bağlamaları yasak 

Voelkischer BeobachtP.r gazete~d, tır. Yağlı maddelerin fikdanı, Al. 
bu hareketin Holandanın bitaraflığı. man kimyagerlerini bir ersatz bul
nı ihlal etmek olduğunu ve bu halin mak için gece gündüz endişe ile ça
Almanya için müsamahası kabil ol- lışmağa sevketmektedir. 
mıyan bir vaziyet ihdas etmiş bulun- İktısat harbi nezaretinden bildiriL 
duğunu yazmaktadır. diğine göre, Amerika, Brezilya, Ar-

Holanda zabıtası, memlekette ika- jantin ve Uruguvaydan bazı Avrupa 
metleri arzu edilmiyen bir çok ecrie- memleketlerine gönderilecek eşya i. 
biyi hudut haricine çıkarmıştır. çln menşe şahadetnameleri verilmesi 

Holanda başkumandanlığı, Holan. usulü genişletilmiştir. Bundan böyle. 

mezkur dört memleketteki İngiliz 
konsolosları bu memleketlerden Por. 
tekiz, İsviçre, Yugoslavya ve Maca
ristana gönderilecek eşya için menşe 
şahadetnameleri vereceklerdir, 

Mütekabil Ketif UÇUtlan 
Bugün on Alman tayyaresi İngil

tere sahillerine yaklaşmak istemiş ise 
de İngiliz avcı tayyareleri tarafından 
püskürtülerek takip edilmiş ve tay. 
yarelerin birine isabet vaki olmuş j. 
se de, havanın sisli olması yüzünden 
akıbeti anlaşılmamıştır. Bu tayyare
lerin Şimal denizinde münferit İngi. 
liz tayyarelerine karşı yapmak iste
dikleri hücumlar da tamamile akim 
kalmıştır. 

Daha sonra sekiz Alman tayyaresi 
İskoçya sahfline yaklaşmak istemi~se 
de İngiliz avcıları ile karştlaşarak sa. 
hilden uzaklaşmıya mecbur edilmiş. 
tir. Tayyarelerin biri dumnnlar için
de idi. Fakat görüş şartlarının bo _ 
zukluğu yüzünden onun da akıbeti 

anlaşılmamıştır. 
İngiliz kuvvetlerinin dün Alman

ya üzerinde yaptıklan ke§if uçuşları, 
Almanlar tarafından da haber veril. 
mektedir. Almanlar, İngıliz tayyare
lerinin beş kere Şelzvig Holştayn ü
zerine geldiğini ve Danimarka iizP.
rinden uçarak geri cöndüklerini bil
dirmekte ve Alman tayyare dafii top 
}arın İngiliz tayyarelerini püskürttü. 
ğünü ilave etmektedir. 

İngiltere Hava Nezareti de, Kopen. 
hag hükumeti de Danimarka bitaraf
lığının ihlaline ait haberleri tekzip 
etmektedir. 

Garp Cepheıinde 
Paris: 7 (A. A.) - İngiliz kralı ,,e 

Fransız Cümhurreisi bugün ordular 
mıntakasındaki bir şehirde buluşmuş.. 
!ardır. Krala, Bluncester dükü ve 
Cümhurreisine Daladier refakat et
mekte idiler. Öğle yemeği belediye 
reisile yüksek rütbeli birçok Fransız 
ve İngiliz zabitlerinin iştirakile ye. 
nilmiştir Cümhurreis ve kral saat 11 
de ayrılmışlardır. 

İskandinavya Devletleri 
Konferansı Toplandı 

Oslo, 7 (A. A.) - İsveç hariciye na 
Zll'ı Sandler ve Danimarka hariciye 1 
nazın Munch Finlandiya meselesile 1 

diğer bazı meseleleri müzakere için 1 

bu sabah 9,30 da İsveç, Norveç ve 
Danimarka nazırları arasında aktedi. 
lecek olan konferansa iştirak etmek 
Uzere şimendiferle buraya gelmiş. 
tir. 

ADiSELERiN İÇYÜZÜ 
ı. Am•rika, Sov~t ~ ... ,,..,... •önılerilecek lıarp maJ. 

:zemuine karfı ambargo lıoymllflur. Dtetlenberi 
Japonyaya karfı tatbik edilen ambar6o rmılü 
Rıayaya karf1 tla tatbik olunacaktır. Filvaki Rru· 
ya kendi harp ihtiyaçlannı lıentlui tetlarilı et· 
melde iae de, son zamanlarcla Ammkaya Ja mü
him miktartl a tayyare •iıxırif ettiği haber verU. 

-_ __, ______ __,,,.,.._ 

Parti.i yekunu yorun milyonu bulan Macar cız· 
lı'1ar araıntla tahrilıat yapmakta, Hırvatları Ja 
birliğe almalı ipn çal1f171"ktaJır. Hıruatlann Li
tleri Maçek'in bu •ıratla Butlapefteye gitme•i ih
timalinden baluetlilmekteclir. 

* Alnaan firmalan her tarafa it yapmağa ve eskM gibi 
ticari nailna::sehette devama hazır bulunduklaruu biJdi. 
ren mektuplar yazmaktadır. mektedir. 

* Konferans, Rusya _ Finlandiya 
meselesinin tetkikine ve Helsinki
nin milletler cemiyetine vaki müra. 
caatına tahsis edilmiştir. 

• Romadan bildirildiğine ıöre Sovyet orauıanmn nn. * Almanya, Romanyaılan almalıta buluntlufa pet-

Romanyanın Yeni 
Tahran Elçisi 

Tahran, 7 (A. A.) - Şahinşah ye. 
ni Romanya elçisi Conduraky'yi ka. 
bul etmiştir. Romanya elçiliği, üç 
senedenberl bir maslahatgüzat' ta. 
nfından idare olunmakta idi. 

Jandiyaya girmeleri üzerine Duçe Balkaalar4a Sovyet. 
lere muhalif bir blok teşkili tetebbilıtintin tAclline ka. 
rar vet'miştir. italyanmt en maruf diplomatlanndan 
Sinyor Grandi'yj Korporuyonlar reiıi llfatile Londra. 
ya göndermesine ehemmiyet verilmektedir. 

* e Macarlar Yugo•lavy(ll/a tahrilıat yapmaya btrfla-· 
mı,lardır. YugoılavyaJa bulunan Mtıcar Milli 

rol ve gula maJJelmni seulreJeeelı nıılril 1HUıtan 
bulmakta p~liilı ~lunekteJir. Sov~ler, evvelce 
luıpatlılılan. Varpova - Berlin yolunu açmak Ü· 

temiflerae tle, bu ltattın tla kali gelmiyeceği zan
nedilmektedir. lngiliz petrol lnımpanyaları Ro
manyatla meucut bütün petrolleri aatın almak· 
taJır. 

3 

Adını Olsun 
Doğru 

Söyliyelim ! 
Yazan: B. FELEK 

Merhum Hoce Nasrettinin bb:e ka
dar gelen bir sözünü ölçü tutar. 

sak biz geçinmiye gönlümüz olmıyan. 
rın isimlerini öğrenmeyiz veya öğ. 
renmek istemeyiz. Şu ha'kle birinin 
adını bilmeyiş, ona karşı kayıtsızlık 
gösteren bir alamet sayılır. Biz ki: 
Finlerin ırk kardeşlerlyiz. Yalnız 

bu bakımdan bile onlarla olan rabı. 
talarırnız çok ciddidir. 

Son on senedir de, spor dolayuile 
aramızda esaslı münasebetler teessüs 
etti. Bizim güreşçiler oraya, onların. 
kiler buraya geldiler. Bocalar cetirt. 
tik. 
Dünyanın bu sporcu millete karşı 

olan muhabbet ve takdir hacmindeki 
hissemiz de ayn bahis! 

Buna rağmen maalesef başta mat. 
buat olduğu halde bu memleketin a. 
dını dotru kullanmıyoruz ve bu üL 
keye Finlandiya, diyoruz? 

Yanlı§ efendim! 

Bu memleketin adı Flnlanda! 
Biz bunu neden bilmem, FlnlandL 

ya şekline sokmuşuz? Bunun frenk.. 
çesl Finlande'dir. Nasıl Hollande, 
Holanda, lrlande'e İrlanda, Ice
lande'e İslanda diyorsak. Finlande'e 
de Flnlanda demek lazımdır. Nite. 
kim muallim Faik Sabrinin Atlasla. 
rında bu isim dofru olarak yazılmış. 
tır. Esasen bir coğrafya admın sonu. 
na tUrkçede ya ilive edebilmek için, 
onun asb ya Italie, Romanie isimle. 
rinde olduğu gibi, le lle veyahut Es. 
pagne, Allemagne, Bretagne kelime. 
terinde olduğu gibi gne ile bitmesi 
1bımdır ki; İtalya, Romanya veya 
İspanya, Almanya, Britanya, divebi. 
lelim. Halbuki Finlande sözünde bu 
olmadığı için, Hollande glbi mütead
dit emsalinden örnek a1arak ona d:t 
Fin landa demek gerektir. Böyl«e 
hem sevdiğimiz bir millete olan rabı. 
tamız1n ciddiyetini şüpheye düşüren 
bir hatayı düzeltmiş, hem de uydur. 
ma hir isimden kurtulmuş oluruz. 

Şimdi bu yazımı okuyanlar bana 
sorabilirler: 

- Ya, Japonyaya ne diyelim? 
Hakikat, aslı Japon olan bu keli. 

meyi, biz nasıl Japonya yapmısr:ı 

bilmiyorum. Yine böyle galat lahika 
ile bitirdiğimiz Brezilya ismi de ver. 
Sanıyorum ki; bu hata nisbet (ya) 
sı denilen arapça lahikanın cotrafya 
isimlerine ilavesini bir zaruret say. 
mış olan eski yarım illmlerimizin 
bir hüneridir ki; lisana yerleşmiş, lök 
gibi oturmaktadır. 

İşte, ayni şekle girmeden ş11 Fin. 
landa ismini de bari Finlandiya ıa. 
latından k\lrtaralıın da yanhılar ço
ğ'almasm! 

Acaba coğrafyacılanmızt ba mti. 

talealanma kaJ'fl ne buyururlar? 

Romanya Bitaraf 

Kallyor 
Londra, 7 (Ruıuıi) - Gafen. 

ko Atinada beyanatta bulun. 
muş, Romanyanın istiklaline ve 
bütünlüğüne dokunulmamak 
şartiyle bitaraf kalacatuıı Sov. 
yet Birliği ile Romanya arasın
da hiçbir menfaat aynlılı bu. 
lunmadıtmı söylemiştir. 

İngiliz - Rus Müzakereleri 
Hakkında Bir Beyaz Kitap 
Londra, 7 (A. A.) - lngliz • Rus 

müzakereleri esnasında teati edilen 
noktai nazarları, Lord Halüaxın bir 
beyaz kitap şeklinde neşretmek ta. 
savvurunda bulunduğu haber verili. 
yor. 

Amerikanın Londra 
Sefiri Nevyorkta 

Nevyork. 7 <A.A.) - Am~l"fkanın 

Londr8 Büyük Elçisi Kennedv dün 
hava yolu ile Lizbondan buT"ava geL 
miştir. Gazetecilerin suallerine f'e. 
vap veren Kennedy. İngiliz hüku
metinin hiçbir V8kit Amerikanın da 
harbe girmesini beklememi§ oldtı

ğunu söylemiştir. 
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Artvinde: 
Geçen sene faaliyete geçmiş olan 25 

eğitmen okuluna bu sene 50 daha ilave 
edilmiş bu suretle merkeze. Şavşat ve 
Borçkaya bağlı köylerden 75 i eğitmenli 

okula kavuşmuş bulunmaktadır. Yeni 

YENl NEŞRIY AT : r 1 
BAYINDIRLIK iŞLERi DERGiSi cfdari 

kısım) - 6 ncı yıl 5 inci sayısı ne!is bir ----• 
şekilde çıkmıştır. Şehir Tiyatrosu 

1 
TiYATROLAR 

1 - Dizel motörlerlnin kabul tecrübe· 
lerl, 2 - Alternatör'de çıkan Arızalar ve 
bu Arızaların izalesi çareler!, 3 - Buhar 
kazanında boruların sızmHınır. sebepl!!ri 

TEPEBAŞt "' D R A M ,. KISMINDA 
Bu akşam 20,30 da 
• ŞEYTAN . 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Tfil'kiye Radyodifüzyon Postala 
Tiirkive Radyosu Ankara Radyos 

Mektepliler Futbol, 
Voleybol ve Kır 

Koşusu Yarın Başlıyor 
eğitmen okullarının bina ve diğer ihti- ve sızıntıların def'i rarelerl - Elektrik 
yaçları tamamen temin edilmiş bulunu- santrallerinde tesadüf edilebllecek müs

Komedi Kısmı lstiklil caddesinde 
Bu akşam saat 20.30 da 

• KAN KARDEŞLER • 
T. A. P. 

Dalga Uzunluğu 

1648 m. 182 Kes. 120 K\ 
31.7 m. 9465 Kes. 20 K' 

İstanbul mektepleri futbol, voley
bol ve kır koşuları lig heyetleri baş
kanlığından: 

kek lisesi, İstiklal, Işık, Kabataş. 

Pertevniyal, Şişli Terakki, Taksim, 
Ticaret, Vefa, Yüce Ülkü liseleri ve 
Bölge Sanat okulu. 

l kinci küme maçları 

yor. Tedrisata ilkkanunun birinci gü
nü merasimle başlıyacaklardır. 

b:mirde: 
Pazarlıksız satış kanununa nıuhı:1lif 

hareket ettiklerinden dolayı üç mağa7.a 
belediye encümeni kararile kapatılnıış
tır. 

külleri, hııl çarelerini göstermek üzere. 
yüksek elektrik mühendisi Ha.;ıın Işık.pı

nar tarafından, yukarıdaki isimlerle üc: 
faydalı kitap çıkarılmıştır. 

TÜRK HEKİMLERİ JÜBİLESi - Ge-
çen mayısta jübilesi yapılan 17 doktorun 
elli senelik ve daha fazla meslek hay:ıtla
rını gösteren bir broşür neşredilmi-tit·. 
YENİ TÜRK - Eminönü Har,evl tara-

Halk Opereti 
Eski Çağlayanda 
Bu akşam 9 da 
(HALİME) 

KAYIP - İstanbul Kambiyo mü

dürlüğünden 8/6 939 tarihinde 

13353 numara ile almış olduğum 150 

Cuma, 8. 12. 1939 

12,30 Program ve memleket ı;aat ayar 
12.35 Ajans ve meteeroloji haberleri, 12.5 

Türk müziği (Pl.), 13,30 - 14,00 Mii · 

(Hafif müzik - Pi.). 

18,00 Program, 18,05 Memleket sı at a 
Mektepliler lig maçlarına bu cu

martesi (yarın) başlanacaktır. Tan. 
zim edilen fikstüre göre maçlar şöy
le olacaktır: 

Bu hafta da Şeref stadında ikinci 
küme lig maçlarına devam edilecek 
Karagümrük - Anadoluhisar, Fener
yılmaz - Anadolu, Şişli - Kale kar
şılaşacaklardır. 

e E\·kaf idaresi yamanlar kampında 
halka mahsus ve bütün sıhhi tertibatı 
haiz bir çeşme yaptırmıştır. Önümüzde
ki mevsimde ayni idare burada 
pavyonlar inşa ettirecektir. 

fından . ne~redilen bu mecmuanın s-ı üncü yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18,2 
bazı sayısı fe\•kala·de mu"nderec~tı:ı ç1kmıştır. liralık döviz vesikasmı, bankalardan T' k ·· · · " ur - muzığı (Fasıl heyeti), 19,10 Konu« 

Taksim stadında: 13,30 da Yüce 
Ülkü ile Ticaret, 14,40 ta Hayriye i
le Darüşşaiaka. 

Şeref stadında: 13,30 da İstiklal _ 
Kabataş, 14,40 ta Haydarpaşa • Şiş.. 

li Terakki. 
Voleybol maçları 

Beyoğlu Halkevi salonunda: 13,30 
da Galatasaray - Pertevniyal, 14 te 
Işık • Erkek Mailim, 14.30 da Tak
sim • Boğaziçi ve 15 de Ticaret _ İs
tanbul Erkek liseleri. 

Kır koşusu. 

Galibin kabrine çelenk 
konulacak 

Genel Direktörlük, Fenerbahçeli 
Galibin ölümünü geç haber aldığın
dan, cenazeye Direktörlük namına 
çelen gönderemcmiştir. 

İstanbul Bölgesine verilen bir e
mirle, Galibin kabrine Genel Direk. 
törlük namına bir çelenk konulma
sı bildirilmiştir. 

F enerbahçenin tertip ettiği 
!>ir koşu 

Fenerbahçe klübü, ayın onuncu 
pazar günü açık bir sokak koşusu ter
tip etmiştir. 

ADANA DA: 
E\•kaf idaresi, Orozdibak meydanında 80 

odalı bir han yaptıracaktır. H<ınııı altında 
19 dükkanlık bir çarşı, büyük bir gazino 
bulunacaktır. 

NAZiLLIDE: 
Havalar henüz veni ı:oğuma~a başlamış. 

halkın çoğu şimdi mahrukat tednrikinr 
bnşlamı~tır. Belediye, m;ıhrukat ihtiv:ıcınn 
karşı tedbirler ittihaz edecektir. Kok kö
mi.iril hol rlı>ıtilrlir. 

ERZİNCANDA: 
C. II. Partisi mcrkPz ka7a~ı yıllık kon

P,re<::i, on bir nahiyeden gelen murahhas
ların istirakile toplanmıştır. Bilh'l~sıı köy
lerde frengi, sıtma. trahom müC'adelesl ya
pılması, topraksızlara toprak vı>rilmesi is
tenilmiştir. Bunlar komrrcce kııbul ectil-
miştir ve yapılması için lazım gell!n yer
lere arzerl ilecektir. 

Yeni idare heyeti, Belediye rei; vekili 
Aziz Nalcı, Cevat Atlas, fabrikatör Nuri 
Hışır. tüccardan Salp Odabaşı, Hasan öz-

FEN MECMUASI - İzmirde, '2 nci er- kullanmadan kaybettim. Yenisini a. ma, 19,25 Türk miizigi: Çalanlar: Hakk 
kek lisesi kimya muallimi Tahsin Burdur
lu tarafından, bu nam altında, fen ve ma
tematik problemlerini inceliyen aylık bir 
talebe mecmuası çıkarılmağa başlanılmış-
tır. 

---o--
Temsil 

EmlnönU Halkevlnden: 
E\"imiz temsil şubesi, cumar~esi ak~arnı 

saat 20,30 da Cağaloglundaki merkeı ı;.alo
numuzda (Ateş) piyesini ve (Zor nikii.h) 
komedisini temsil edecektir. Gelmek arzu 
ectenlenn davetiyelerini ev bürosundan al
maları rica olunur. 

Lise Talebesi İçin Ders 
Beşiktaş Halkevlnden: 

lacağrmdan bu vesikanın hükmü yok. Derman, Şerif İçli, Hasan Gür, Hamdi To 

tur. Taksim Receppaşa caddesi Öner kay. 

apartımanı No. 8 Fazıl Gelenbevi. 

Hendek Asliye Hukuk mahkeme
sinden: Hendek Maliyesine izafetlP. 
Hazine vekili dava vekili Safer Aru
tan tarafından İstanbul Tophane Bo
ğazkesende 86 numarada kereste tüc 
carı İsmail Hakkı ve şeriki Alman 
Hilsman aleyhlerine ikame olunan 

1 - Okuyan: Mustafa ÇaOlar: 

1 - Hicaz peşre\'İ, 2 - Salahattin Pı 
nar: Hicaz şarkı (Sızlayan kal~imi se\') 
3 - Şevki Bey: Uşşak şarkı (Bu dehri 
germü serdinden), 4 - Şe\'ki Bey: Uşşa 
~arkı (Bir katre içen). 5 - Hicaz 
(Ate~i siı7.anı firkat yaktı caııımı), 
Hicaz saz semaisi. 

2 - Okuyan: Radife Erten: 

l - Haşim bey: Bestenigar şarkı (Kacm 
mecburundan ey ahuyi vahşi), 2 - Ende 
runlu Hüsnü: Bestenigah şarkı (Çok sür
medi geçti), 3 - Evic türkü (Şahane göz
ler şahane), 4 - Halle türküsü (Hnti~e 
saçlarını dalga dalga taramış), 5 - Halit 
türküsü (Ekin ektim çöllere). 

Bu pazar günü saat onda başlıya
cak olan mektepler arası kır koşusu
na aşağıda isimleri yazılı mektepler 
en az on kişilik bir takım.la iştirak 
edecek ve her mektep tam saat do. 
kuzda toplanma yeri olan Şişli 42 nci 
ilkmektebe gelmiş olacaktır. 

Yarış Fenerbahçe stadından başlı
yacak ve Modaya gidilip gelinecek 
yine statta bitecektir. Kazananlara 
Fenerbahçe klübü tarafından müka. 
fatlar verilecektir. 

Lise talebesine mahsus olmak üzere 
Kabataş lisesi matematik muallimi Kemal 
Gürson tarafından derslere başlunmıştır. 

Arzu eden lise talebesinin her gün idare 
arslan, Hıısan Unutmnzdrın terekkiip et- memurluğumuza müracaat ederek kayıt
mekteclir. Mustafa Halunoğlu da reisliğe !arım yaptırmaları lazımdır. 
seçilmiştir. 

1 ve 939/190 Asliye Hukuk esas nu
marasında kayıtlr, M. aleyhlerin ba 
mukavele Molla Hasan Pınarı namı 
devlet ormanından imal ve ihraç e
decekleri eşcarın tabi olduğu resim 
ve tekalifi sairesi meyanında bermu. 
cibi mukavele taahhüt ve kabul et. 
tikleri veçhile mukavelenin cari ol. 
duğu 930 ila 933 senelerine ait se
nevi 1680 lira hesabile dört senelik 
mezkur ormanda ifayı vazife eyliyen 
memureyn ücreti ve masrafı olan 
6720 lirayı takip ve ta le be rağmen 
hazineye vermediklerinden taahhüt 
ve mukaveleleri mucibince meblaO-r 

20,10 Temsil, 21,10 Müzik (Radyo or
kestrası - $ef: Hasan Ferit Alnar): 

1 - G. Rossini: İl Signor Bı'uschino o· 
peraıandan uvertür. 

İstanbul Erkek M. mektebi, Boğa. 
ziçi lisesi, Darüşşafaka, Galatasaray, 
Haydarpaşa, Hayriye, İstanbul Er. 

Dahiliye 

Çankırı ya 

Vekili 

Gitt i 
Kastamonu, 7 (A.A.) - Dahiliye 

Vekili Faik Öztrak refakatlerinde 
Kastamonu mebusu R::nıf Orbay, Bin. 
göl mebusu Necmettin Sahir olduğu 
halde bugün saat do!{uzda Çankırıya 
müteveccihen hareket etmişle:-dir. 

Dahiliye Vekili hareketinden önce 
halkevi salonunda şerefine belediye 
tarafından verilen ziyafette bir nu
tuk söylemiştir. 

Vekil dün Memleket hastahanesini 
açarken söylediği nutukta da Kasta
monunun milli savaşta ve inkılaplar
daki rollerini tebarüz ettirmiş, bu 
en eski vilayet merkezimizin bütün 
ihtiyaçlarının giderilmesi cihetine 
gidildiğini anlatmış ve halka Milli 
Şefin selamlarını iblağ eylemiştir 

Harici Ticaretimizde İnkişaf 

Sıhhat 

Erzuruma 
Vekili 

Gidiyor 
Erzincan, 7 (A.A.) - Sıhhat Ve

kili ile birlikte zelzele mıntakasında 
tetkikatta bulunmak üzere Tercana 
giden valimiz Erzincana dönmüştür. 
Sıhhiye Vekili de seyahatlerine de. 
vam etmek üzere Erzuruma gitmis
lerdir, 

• 
Ankara, 7 (A.A.) - Haber aldığı-

mıza göre Tercandaki zelzele mınta
kasını ziyaret ederek tetkikat yapan 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Dr. Hulusi Alataş, zelzeleden evleri 
yıkılan köylülerin mevsim dolay1sile 
çadırlarda barınmaları çok güç oldu
ğunu ve buralarda zeminlikler yapıl
ması lazım geldiğini bildirmiş oldu
ğundan zelzele yüzünden açıkta ka
lanların muvakkaten iskanları ıçın 

acele zeminlikler inşasına Kızılay u
mumi merkezince karar verilmiş ve 
bu iş için lazım gelen para ve bazı 
levazım mahalline ~önderilmiiştir. 

Aynca hareketzedelere yemeklik huğ 
day tevziatı da yapılacaktır. 

BURDURDA: 
Armutlu ve Horyum köyleri arasında üç 

senedenberi yapılmakta olan yatılı okul 
binasının inşası bitmiştir. Okul, tahsisat
sızlık yüzünden gelecel< seneye açılaLile

cektir. 

Bir Eski Muhtarla Bir 

Tahsildar Tevkif Edildi 
Lüleburgazda Kazanköy muhtarı 

iken bir sene evvel muhtarlığı yeni 
muhtara teslim ettiği sırada, yanı!l

daki köy parasını teslim etmeyip be. 
raber İstanbula getiren ve Sirkecide 
Yeni Ankara otelinde katiplik yapan 
Recep Hilmi Coşkun dün, Llilebur
gaz mi.ıddeiumlıırtisl'rUn talebi üze
rine tevkif edilerek mahalline ~ön. 
derilmiştir. * Ödemişte ticaret tahsildarı i. 
ken 300 lirayı zimmetine geçire
rek, İstanbula firar eden Ahmet 
Şükrü, Ödemiş müddeiumumiliğinin 
talebi üzerine birinci sulh ceza mah
kemesine tevdi edilmişti. Ahmet 
Şükrü dünkü muhakemesi sırasında 
isticvap edilirken, tevkifine lüzum 
gösterilmis ve kesilen tevkif miizek
keresiyle tevkifhaneye sevkedilmiş. 

tir. 

Aleni Teşekkür 
30/11/939 da İzmir'den Antalya. 

ya hareket eden Tırhan vapurunda e. 
şimin doğum ağrısı başlaması üzeri
ne vapurun doktoru Bay Nazif Or
hun der'akap lazım gelen bütün te
dabiri ittihaz ve tanzim etmiş, son 
sistem doğum alatını hazırlıyarak. 

çok hiı.zikane bir şekilde doğumu 

yapmış olduğundan ve her türlü es. 
babı istirahati temin eden vapur sü
varisi Mahir Kaptan ve arkadaşları_ 
na burada alenen teşekkür ve min. 
nettarlığımı arza kıymettar gazete
lerini tavsit eylerim. 
Menemen kanal inşaatı müteahhitliği 

Cemal Oktay 

Büyük Bir Muvaffakıyet 
Memleketimizde ilk defa olarak 

Avrupa kahve ve lokantaları şeklin. 
de tesis edilen 

(Buket) Kahve ve Lokantası 
Büyük bir hüsnü kabul görmüş.. 

tür: Her gün bir çok aileler öğle ve 
Akşam yemekleriı1i Bukette yemek
te, nefis ve seçme yemeklerden do. 
layı Buket müdüriyetini tel>rik et
mektedir ler. 

b 

mezkiırun vadei tediyeleı:inin hülu

2 - L. Van Beethoven: Sekizinci senfo· 
ni, Fa majör. 

3 - K. Atterberg: Yaz gecesi dansları. 

22,00 Memleket saat ayarı, ajans ha-
berleri, ziraat, esham - tahvilat. kambi
yo - nukut borsası (Fiyat), 22,20 Müzik 
(Operetler - Pl.), 22,50 Müzik (Cazband -

lünden itibaren yürütülecek faizi ka. Pi.), 23,25 - 23,30 Yarınki program ve ka-
nuni ve masrafla birlikte tahsiline panış. 

dair olan davanın istida suretleri ve - --------------
davetiylerinin, mumaileyhlerin gös.

1 
'.>r. SUPHI SENSES 

terilen adreste bulunmadıklarından' I tdrar yolları hastalıkları mütehassısı 1 
bahisle bila tebliğ iade edilmiş ve ı.Jeyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek-

başkaca sarih adresleri de malum ter ıımırtıman. FakirlerP rıarııcı11_ 

olmadığından hukuk usulü muhake- '- Tel : 43<ı~ ., 

meleri kanununun 141 ve 142 ci 
ınad.<J:-elerı mucibi:nco 'bir "Y ...-.i<d..tot 

le Tan gazetesinin 14 _ 1 ci teşrin 

939 tarih ve 1511 serili nüshasile L 
lan edildiği halde muayyen günde 
bizzat veyahut bir vekil bulundur. 
mak suretiyle icabet etmed*lerin
den gıyaplarında muhakemenin icra
sına karar verilerek on gün zarfında 
itirazda bulunmak üzere ve tebliğ 
yerine kaim olmak üzere yine mez
kur gazete ile keyfiyetin ilanına ve 
muhakemenin 22 _ 12 _ 939 tarihine 
müsadif cuma günü saat 9 za taliki
ne karar verildiği ilan olunur. 

• Alaturka VP At .. f .. aırı.Jc..-, 

mükemmel 

Yemek, Tath 
Pastalar kitabı 

Yazan: Fahriye Nedim 
Boğaz Derdi 

Bugün ne pişirelim? diye dü. 
şünmeyin, yeni çıkan bu kitap. 
ta her keseye uygun yemeklerin 

• tarifi vardır. J 
1 Fiatı: 100, cildlisi 125 kuruş 

. Şa tış yeri: 
Istanbul inkılap Kitabevi 

' BUGÜN MA Ti NELERDE! TAKSİM SINEMASI 

İzmir, 7 (A.A.) -- Bazı ecnebi 
firmaları şehrimiz Ticaret odasına 
müracaatle ithalatçılarla temas tesis 
etmek istediklerini bildirmişlerdir. 

Bu meyanda bir Yugoslav firması, 

Yugoslav fabrikalarıntn her nevi ma
mulatı ile ahşap malzeme, bir Atina 
firması da mermer satmıya haz1r ol
duğunu bildirmiştir. Yunan Merkez 
Bankası da Yunan mamulatı yünlü 
ve pamuklu kumaşların 1•ürkiyeye 
ithali mümkün olup olmadığını sor
muştur. Bir Rodos firması da Akde
niz adalarile A vrupaya ve müstem
lekelere Türk ihracat eşyasını sat _ 

İcra Vekilleri Heyetinin 

Toplantısı 

Senenin en eğlenceli ve en net'eli ve bat tan bata hareket ile do)u 
Ü Ç A H B A B Ç A V U Ş L A R artistleri Maks biraderlerin 

Ankara, 7 (A.A.) - İcra Vekilleri PASTI RMACIY AN ve ŞÜREKASI 
Heyeti bugün saat 16 da Başveka.

1 R. K. o. Film Sirketi hesabına 1939 senesinde çevirdikleri yegane büyük T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü film. İlaveten: lette toplanmıştır. 
EKLER JURNAL en son dünya havadisleri. 

::~t~;~n tavassut teklifinde bulun. l '---------11111!11- BUGÜN T A K s i M SINEMASINDA ----------•il' 
Sonra aydan aya birer lira kese ke:-e hcle

tirim. Baş örtüsü, beyaz gömlek, yün terlik brnirr 
he~abımadır. Onları da yarına bırakalım. Kızmı ser 
okuma, ~ra:::ma bilir misin? 

- Sultani. (lise) yi bitirmeme iki sene k&'mıştı 
Annem de b;Jir. Fransızca gramerle lektfa· de oku. 
mu~tum. 

- Ya' Aferin sana. Hadi hoşça ~ahLUz. 
- Güle güle. Eksik olmayın. 
- Sen bi: hafta istirahat et. Fikriye sen de yç 

rın sabahtan tezi yok iş başına! 
Doktor sokağa çıktığı vakit lapa lapa kar ) ağı. 

p:du. Aldırmadı, bütün vücudü ateş ıçind·~ydi. P_n. 
lı7r.mad1ğı bir ince sevinç, bir hafiflik hissec!ıyordu. 
Tramvay yoluna çıkınca Aksaray yolunu tııttu . Yol
:la iirıüne ge!ene selam vermek, kon:ışmah, ~~kalaş. 
ma k istiy ordı:. 

Yıllaıd&nberi bu kadar ferahlamaınış, neşeiEn
nemişti. Aksarayın vıcık çamurlarına geli!lce yorul
hı;unu ve ) aya gidemiyeceğini anladı. Y.apıd~ı: gi. 
rerkt:>n papağanın sesini duydu. 

- l3eb€k! Nerede Bebek! Şirin se!'li bekli1or. 
- Hadi be sen de! Ben Bebeği bulacağım. Bula-

mazı-am yeruıe başkasını buldum. Akciğerini tamir 
ediverince iki numaralı bebek olacak. Zi.ımrüı:rr:ısal! 
7.ümratrrusal! 

-Beli! 
- Artık hıçkırma! Sen de biraz gül. Gcıliba bu 

sefer de neı:e delisi oluyorum. Kıza yünlü ı;ayler al
malı. ı.-ıımnlı. Beslemeli. Kurtarmalı. Fikriye hoş 

bi\ ısım ci('ğll. Feyzi demeli. Feyzi. Bu ca iyi değil, 
ya">ancıJa çdıyor. Ne demeli? Şey demeli. şey ... 
Bebekıkı c.'t:meli. Biraz uzunca ama dil :ılwr. Bete. 

r ________ , ______ _....._ ___ .. _~_.., ___ .... ___ ._..~.w- -"--, 
fi5) 
n=v 

rc5) 
n=v IEK 

...... 
• ıtırnm. ıtnmrıattıımtıU11ıı .... •...,.11ıdmıt11~'-------------------·-) 

YAZAN: AKA GÜND07 
kik•' I3cbekiki! Hoş be! Iki numaralı b~bek demek 
Yanucugun parmaklru"ı ne kadar mor~rım:?tı. Leıkm< 
burnu da nar çiçeği.. Saçmalama! Ciddilc~! K!übe gi 
te bu akşam bir keyif çek! 

Serkl Doryanın kapısında durdu. Ned?.n bırden. 
biı.·~ \·e yt=pyeni bir yabancılık hissettiğini anhy<ıma 
dı. Sonra sebebini buldu. Artık bir esnaf mah:ıiles 
sakin. cl'Tıadı mı'? Herkes muhitine, içinde bulundu 
ğu cemiyete göre vaziyet almalı do~t-:ır cfenJi! Seı 
artık ne l::.r artifisyel burjuvasın, ne el.-? yapr.?t!J ma 
aristokrat Tam ve mükemmel bir demokr.ıt olmıya 
çalış. Tababet esnafından doktor Ferhat dendi, artık 
seni kll'ala~:ı açmaz! Keyif edeceksen t::ir esnaf gazi. 
nosuna git! 

Gazıno ile meyhane arası, sapa bir ye~ buldu. 
Burada siyah havyar ne arasın? Havyar yerine to
pik, istaY.oz yerine fasuly-: piyazı, salad alarus yerine 
lahna tur§usu ısmarladı. Meyhaneci de cabadan balık 
tavası, midyE, sahanda peynir filan getirdi. Tuhaf, 
ne~esi gittikçe artıyor, fakat başı dönmüyor' Kadeh 
beşi altıyı geçti. 

!ki mandolinle bir kitarm <':tlclıPı havalnr da 

No. 23 
:fena şeyler değil. O dakikaya kadar farkında bile 
olamamıştı. 

Bir garson yanına sokuldu ve terbiyeli bir ta. 
vırla: 

- Beyim, dedi. Yalnız oturuyorsunuz. 
- Şey .. Evet .. Ne bileyim niçin? Yalnız oturu· 

vorum işte. 
- Bir arkadaş olsaydı daha iyi eğlenirdiniz. 

- Tab.i\ cıeğil mi ya. Fakat yok. 
Iki ilç dakikn sonra temizce giyinmiş, bayc.ğılığ. 

balh ohnıyan genç bir kadın geldi, elini uzattı ve es. 
ki bir ahbap gibi oturdu. Siyah çantasını . boynun
dak~ siyah tilkiyi iskemlenin üzerine koy~rken söze 
başbdı: 

-- Arkadaşsız olduğunuzu garson söyledi. Ka.. 
bul ederseniz ben size arkadaş olmıya geldim. 

Kabul Etmesi, etmemesi laftı. Kaduıcağız kendi
liğinden yerleşivermişti. Baktı. Fena da değildi doğ. 
rusu. insan her yere götürebilir ve masasında yer 
verebilır. Siyah kostüm tayyörünün altındaki kızıl
crk kırır.ızıs. tiftik bluzu da haspaya pek yakışıyor. 
Yüzü C'Clk az ho:valı. biraz sürme, duda!darındn bira? 

ruj. Tırnakları da sedef pembesine hoya,1m1ı;;. Kulak. 
larında ir: Iıulkalar. Saçları siyaha yaıwı koyu kes
tane Gözleri hareli ela. Sesi oldukça ahe!lkli. Solda 
v€' üstte lki diş~ yok, bu, genç kadına haşka bir cazi. 
'JP. veııy0:. Sıgara içmiyor. rakı içmiyor, bir kü~ük 
~işe beyaz şarabı bile çok buluyor. Söz bulup komış· 
makta uı:.ta. Sağ kaşının üstünde iğri bir yara yeri 
.rar. şapkasının kenarı ve saçlarile örtmüş. Yaşı .. Iş • 
te o belli değil. Bununla beraber orta bile denilemi· 
;ecek kadar genç veya öyle görünmekte. Artık arka. 
laş olmadılaı mı? Etiketsiz konuşulabilir: 

- Kaşnım üstündeki yara yerini niçin kapıyor. 
;un? 

- Cfrkin göri.inüyor. 
- Sana oyle geliyor, bilakis çok güzellcştiri)Or. 
Gen1,; kadın bu arzuya hemen ihat 11derek gi.i. 

zclliğini arttırdığı söylenen çizgiyi may lana çıkarı
yor. 
- . ·- Ickiy1 biraz çok seviyorsunuz. 

- Hayn . Bu akşam bir keyif yap:ı.yım dedim. 
Kırk yılci.a bir. 

- Bt=-nim arkadaşlığlmdan memııun olmadınızsa 
giderim. 

- Olr.ı:ısaydım bu kadar dostça konuşınazd1m . 

Bum .. dedı. fakat dediğine de hemen pişman ol. 
du. Kendisinı tanıyanlar pek çoktu. 
nunla beraber burada da gecikmek doğrıı değil. ye. 

Bereke~ versin ki, onlar buralara çelmczler Bu
nut" la beraber burada da gecikmek doğru değil, va. 
mek vakti geçiyor. Kolunda bol seksapelli g..izel ve 
pnç bir Yarlınla tanınmış lokantalara gid.,.:nez. <~er
~j atalarında hiçbir münasebet yok ve olmıyaca".\.. 

'••·"m ı v<ırl 
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ABONE BEDELi 

TUrklye Ecnebi 

TAN 

Muharrir, Bu Yazıda, Müttefiklerin Almanyaya Karıı 4 

Baıladıkları Ablokanın ilk Tesirlerini ltaı,aren Tatblca 

o o o 

Kcinunuevvelden 

Tetkik Ediyor : 

5 

Yeni E•erler AruınJa: 

1400 
750 
400 
150 

Kr. .. .. 
" 

1 Sen• 
6 Ay 
3 Ay \ 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
800 

Kr. 
• .. .. 

MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli milddet surasiyle 80, 16, t, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul llAvesl lAzımdır. 

Venü ~b~okanon 
Toplattırılan 

Müstehcen ( ! ) 
Bir Eser için 
B undan kısa bir müddet evvel 

Pierre Louys tarafından yazı. 
lan Afrodit isimli eserin, Nasuhi 
Baydar tarafından lisanımıza tercü. 
me olunduğunu büyük bir mf'.mnuni.. 
yetle öğrenmiştik ... 

GÜNÜN MESELELERİ 

Yine Radyo 
Meselesi 

A nkara radyosunun hali, maale. 
sef yavaş yavaş, memleketin 

lnüzmin dertleri arasına iyice yer. 
leşmeğe başlıyor. 

Havadislerin, konserlerin, konfe. 
l'anslann mahiyetleri hakkındaki şi. 
kayetlere, bu sütunlarda muhtelif 

defalar temas ettik. Fakat buna rağ. 
inen, Ankara radyosu, havadisleri 
Wi rastgele veriyor. Konserleri ha. 

ll, ayni ağızlardan dinliyoruz. Kon. 
feranslar, bili, ayni kusurlannı mu
hafaza ediyorlar. Nazarı itibara alı. 

llacatından ümidi kesmiş bulundu. 
hmuz için, bu hususlardaki tenkit 
•e temennilerimizi bir daha tekrar

lamıya lüzum &örmüyoruz. Fakat, i. 
ki istasyonun yaptığı neşriyatm bir. 
birine karışmasından mtltevelllt kat. 
lamlmaz armoniden bir daha bahset
lbekten kendimizi alamıyacaju. 

Eskiden dinlediklerimizi - bazı 

'bakımlardan - befenmiyorduk. Şim
di ise, anlıyamıyoruz. Bize kalırsa, 

dost Fransanın değerli Sefirine, An. 
ltara radyosunu bir def acık dinlet. 
lbek, b11 arızanın halline tavassut et. 
lbesine kafi gelecektir: Bu hususta, 

lOk tükür, ümidimizi kökünden kı. 
l'acak maltimata sahip kılınmadığı

lbız için, henüz, bu karmakarışık 

llepiyattan kurtulabilec~ am
-.liiaiı'1iiiıirum a mıyoruz: Ve bu. 

'•n içindir ki, kurtuluş ümidiyle, bir 
ılefa daha derdimizi vanıyoruz! 
1. ,.,. l_ ta ı , • 

t'me Gazino ve Lokantalarda 

~iyat Meselesi 

İstanbul gazinolanndan, ve tokan. 
lacılanndan bazılan, belediyeye mü. 
l'lcaat etmişler ve: -• 

"- Biz, fiyatlanmızda altı ay ev. 
l'el yapılan yüzde 15 nisbetindekl 
tenzilat yüzünden zarar ediyoruz!,, 

demiıler ve eski fiyatlar Uzerlnden 
aatı, yapmalanna müsaade olunma. 
lanı istemişler. 

Biz, bu müracaattan, hayretle kaı': 
ltladıflmızı niçin saklıyalım? 

Bir kere, tenzilatlı tarifelerin, 

- hemen ekseriyetle - tatbik olun. 

lbadıiına, hemen bütün vatandaşlar 

lalı ittir. 

Cstellk te, tenzilatlı tarifenin tat. 
bik olunduğu mahallerde bile, fiyat. 
1-r lifi derecede ucuzlatılmıı sayı. 
'-nıaz: Ve bizce, bu hakikatleri, he. 
lalınizden iyi bilen vatandaşlar da, 
>ine bizzat gazinoculardır. Şu halde, 

müracaatı yapan bir kısım gazi. 
'°tular, belediyeyi, tenzilatlı tarife. 
>I tatbik ettiklerine inandırmak ve 

\11 suretle yapılan murakabeyi biraz 
«-ııa hafifletmek istiyorlar. 'Ostelik 
ft, yine bu müracaatlarla, yeniden 

>apılmasından ürktükleri tenzilata 
ltıahal bırakmamak arzusunu giidil
>orlar. Fakat, bu müracaatlara mu. 

'-•tap olanlar arasında, ıazinolann, 
l'e lokantalann, gazinoculan ve lo. 
\antacılan zarara sokacak derecede 
"tuzlamış bulunduğuna inanabilecek 
~nıse yoktur, saııınz.Bunun içindir 

ltı, halkın kazanç seviyeslle, gazino, 
lokanta fiyatlan arasında, bili ke. 
ltıaJi saltanatla hüküm süren nlsbet. 
•lzJiğl çok iyi bilen o vatandaşlar, 
hu müracaatlarlyle, muhataplannı 
'tı acı giildürmeseler, daha isabetli 
davranmıı olurlar sanınz! 

Ticaret Müşavirliği 
Mıntaka ticaret müdürlüğü müp. 

\tiri Necmettin Ticaret Vekillet! mü· 
llvtrlijine tayin edilmllştir. 

ü~lk Netüce~erü 
Harp kendiıine mahlUS 

f&rllar içinde inkitaf e. 
diyor. Eski harp habralarmı 
yoklıyanlar yeni hadiseleri 
harp kadrosuna sokabilmek 
için epey müfkülit çekmek
tedirler. Fakat buna rağmen 
mücadele keskin p.rtlar içinde 
devam etmektedir. 

Yeni harbin karakteri "Topye
kun harp,, sulhün kuakteri ·•top
yekun sulh,. diye hulasa edilebilir. 

Topyekun harbin bugün için en 
hassas, milletleri en yıprandırıcı 
tarafı iktısadi münasebetler mese. 
lesidir. 

Denizlere hakim olan büyük de
mokrasiler kati neticeyi cephe hat
larından ziyade denizlerdeki abkı
ka şartlarından beklemektedirler. 

Almanya gıda ve ham madde 
bakımından yaşamak için 

hudut haricine, bilhassa deniz aşın 
memleketlere muhtaçtır. Vakıa son 
senelerde iktısat politikasını yakın 
memleketlerle mübadele easına gö.. 
re tanzim etmek arzusuna düşmüş
tü ve bunda kısmen de muvaffak 
olmuştu.Fakat kendisine ham mad
de ve gıda maddesi tedarik eden 
yakın memleketler Alman ticare
tinde umumi nisbete nazaran pek 
az yer tutmaktadırlar. 

Almanya, kendisinin muhtaç ol. 
duğu ham maddeden petrol, Ro
manyada emrine amade olduğu 

halde, nakHye şartlarının tamam.; 
lanmamaaı yiüliiad- petrolü :mem
lekete nakled~memekt~r. Yeni 
hudut birliği yaptığı memleketler. 
le olan münasebeti de kendisine 
ham madde ve gıda maddesi bakı
mından umduğu nisbette yardım 
temin edememektedir. Almanyanın 
ithalat eşyası üzerinrle çektiği sı
kıntı harbin başladığı gündenberi 
devam etmektedir. 4 kanunuevvel
de başlıyan yeni ab!oka Almanya 
için daha korkunç ve pek müessir 
neticeler husule ııetirebilecek bir 
mahiyettedir. Yeni kararnameye 
göre, Almanyanın bitaraf gemiler 
vasıtasile ihraç etmekte olduğu 

maddeler de müsadere edilecektir. 
Bilhassa Almanya için bu nokta 

çok dikkate layık hayati bir eheın .. 
miyeti haizdir. Alma'lya harp için
de olan memlekettir. Etralındaki 
memleketlerle kliring usulile tica
ri muamelelerde bulunmaktadır. 

Bu nokta bilhassa Balkan devlet
lerile yapılan muamelelerde bir ta. 
kım ihtiyaçlara tekabül etmekte
dir. Fakat harp eden bir memle. 
ket için döviz ihtiyacı her şeyden 
üstündür. Bunu tem!n etmek için 
başvurulan bir çok çareler vardıt'. 
Bu çarelerin en mühimmi bitaraf 
gemiler vosıtasile .Cenubi Ameri-

Bir zaman, gen( kızlarda da, de. 
likanlılarda da, fakat daha ziyade 
kızlarda kansızlık teşhisi daha zL 
yade hatıra gelirdi. Hattl kızlar. 
dakine kansızlık demekle kalmıya. 
rak, bir de kloroz tabiri katılırdı. 
Bir genç kızın başı atnsa, kansız. 
lıktan, yürejfne çarpıntı gelse kan. 
sızlıktan, midesi bozulsa gene kan. 
aızbktan, yüzü yeşllimtrak bir 
renk alırsa klorozdan denilirdi. 

Gençlerde bu hallerden çoiu. 
nun verem hastalıflndan yahut 
böbrek hastalığından veya başka 
türlü hastalıklardan geldiği anla
şıldıktan sonra, kansızlık tabiri 
hayllce- unutuldu. Vakıa, kansız. 
bk denilen kan eksikliii hali var. 
dır. Fakat bir kimsenin kanındaki 
kırmıu kürecikler sayılmadan şim. 
dl kimseye kansızlık isnat edile
mez. Kırmızı kürecikler sayıldık. 
tan ıonra da, onlan ualtmıya se. 
bep olan hastalık ehemmiyetle a. 
raştınlır. Çok defa bulunur da ... 

Bununla beraber cençlerde belli 
başlı bir hastalık bulunmadan kan 
daki kırmızı küreciklerin azaldıit 
vardır. Her şeyde hormonlann te. 
slrinl arayan merakWar, buna da 
hormonların tesirine bailarlar .Da-

1 
Yazan: Sadri Ertem 

kovmuş olacaktır. Kendi mamula
tmı onun yerine sevkedecektir. Ja. 
ponya Büyük Harpte bu usulü 
müttefiki olan İngiltereye bile tat
bik etmişti. 

Çünkü denizlerin emniyetsizliği 
dolayısile büyük Okyanus sa
hillerine İngiltereden mamul eşya 
gelememiş, buna mukabil Asyanın 
şarkında. Hindistanda, Avustural. 
yada Japon fabrikaları pazarlar 
elde etmiştir. 

Cenubi Amerikaya yapılan 
ihracatın bir kısmını da Bir

leşik Amerika kolayca temin ede. 
ceğinde şüphe yoktur. Abloka müd. 
deti uzadıkça sade nakliyecilik ile 
geçinenlerin de imkan nisbetinde 
sanayileşmeleri mümkün olacak
tır. 

Bu suretle bir taraftan Alman
ya iktısadi bir mağlubiyete uğratı· 
hrken dünyanın beri taraflarında 

yeni yeni sanayi hareketlerini:ı in.. 
kişafı temin olunacaktır. 

Abloka, Almanyada bir sanayi 
hareketini imha ederken beri ta. 
rafta yeni bir sanayileşme imkanı-

nı bahşedecektir. Yeni abloka ka. 
ramamesinin şimdiden elle tutulur 
gibi hissedilen netic~leri bunlardır. 

jf Mısır Manevralarına Gelecek 
Hafta Başlanıyor 

1 
Kahire, 7 (A. A.) - Milli ınüda. 

faa nezareti. Mısır ordusunun büyük 
manevralarının bu ayın 12 sinde ya. 

Mayin ue clenizalh tehlike.ine lıarfl bir lngiliz vapuruna, 
müclalaa ~n, top yerleıtiriliyor •• 

kaya yapılan ihracattır. Almanya, 
Cenubi Amerikaya bitarnf gemiler 
vasıtasile gönderdiği sınai mahsnl
ler mukabilinde döviz tedarik et
mekte idi. 4 kanunuevvelden itiba.. 
ren meriyete giren kararname, Al
manyanın bu büyük membaını fel
ce uğratacaktır. 

yeni kararnamenin bazı bi-
taraflar arasında hoşnutsuz_ 

luk doğurduğu hakkında radyola
rın, ajansların tandaslı bir şekil. 
de ortaya attıkları h:ıberleri evve
la tahlil etmeli, ona göre hüküm 
vermelidir. Bazı bitaraflar vardır 
ki, harbin başladığı gündenberi ıs
tırap içindedirler. İskandinavya, 
Danimarka, Holanda, Belçika gi
bi. Bunlar ateş hattının hemen ya. 
nıbaşındadırlar. Ve bunlann mü
him bir kısmı da sadece balıkçılık
la ve deniz nakliyeciliği ile iştigal 
ederler. 

Denizlerin emniyeti kalmadığı, 

her taraf torpil tarlası haline sokul
duğu için balıkçılık tehlikeli bir 

hal almıştır. Nakliyecilik işi de, 
dünyanın büyük işlek caddeleri o. 
lan Atlantik denizinde mayin har
binin tehlikeli bir hal almasından 
dolayı tenhalaşmıştır. 

Yalnız Alman etJUım uzak 
denizlere nakleden nakliye 
vasıtaları bundan müteessir o-
labilirler. Fakat buna mukabil 
piyasadan çekilen Almanya-
nın yerini itıal edecek bir çok 
kuvvetler vardır. Bir defa aa
nayiini inkipf ettirmit ve pa
zara muhtaç olan memleketler 
vardır ki bunlar Almanyanm 
bıraktığı botluiu doldurmıya 
ima bir zamanda muvaffak o
lacaklardır. 

Mesela Uzak Şarkta Japonya, 
yeni kararnamenin tatbikinden en 
ziyade memnun olacaklar arasın

dadır. Çünkü uzak denizlerden ve 
sahillerden rakip Alman sanayiini 

LOKMAN HEKIMtN ö~OTLERİ 

KAN SIZ KIZLARA YEMEK 
ha büyük tesir &ençllkte vücudün 
daha çok kalori yakmasından, ne. 
siçlerin daha sık ve daha hızla ye. 
Dilenmesinden gelse &erektir. Bun. 
dan dolayı gençlikte vilcudün ka. 
na ihtiyacı daha büyük olur. Bu 
ihtiyaç - kolayca tahmin edecetl
niz sebeple - genç kızlarda daha 
ziyade olduğu i(in kansız kızlann 
sayısı, kansız delikanlılara nisbet. 
le ıöze çarpacak derecede (Oktur. 

Kansızlıiın iyice anlaşılması, 
şüphesiz, kandaki kırmızı kilreclk
lerin sayılmasile ve kandaki çelik 
nisbetinin tavln edilmeslle olur. 
Bu da şimdi 

0 

liboratuvarlarda pek 
yayılmış bir iş olduğundan. kam 
muayene ettirmekte l[ilçlilk yok. 
tur. O vakite kadar da bazı alL 
metler, kansızlık olablleeejfnl ha. 
tıra getirmelidir: 

Denizde ve dudaklarda, göz ka. 
paklarınm iç taraflanndakl ince 
zarlarda, devamlı renksizlik, ytı. 
rek caromtuı. biraz hareket edin. 

ee nefesin sıklaşması, fakat en zL 
yade midede rahatsızlık: 

Bazısında iştah artar, (Otunda 
azalır, yahut kanşık olur, l[ilnü 
gününe uymu. Yemekten sonra, 
mide üzerine bir alırlık binmiş gi. 
bi, mide airtlan, midenin yanma. 
sı, kimisinde peklik, kimisinde de 
aksine ... 

Bu kansızlık ta, ıençlerde ye. 
mek muvanezeslne ehemmiyet ve
rir. Yalnız çok yemek kiloyu art. 
tınrsa da kansızhta faydası ol. 
maz. Kansızlıia k~ ıelmek için, 
yemeklerde (elik bulunması iL 
zundır. Onun için ıenderin, biL 
hassa kansız pn( kızlann, (Okça 
eellk veren yemekleri bilmeleri 
faydalıdır. Yüz ırama nlsbetle ce. 
lik mlktan, mllicram olarak: 

Sılrr etinde 3, fakat bizim daha 
çok yedijlmlz koyan etinde pek 
az, dana eti pek iyi 3,5, koyunun 
böbreiinde 11,7, ııimn karaeiie. 
rinde 9. balıklann eohnda ehem .. 

pılmwuaı& cerae iWl"lllifUr. Merltezi 
İskenderiye olacak olan bu manev. 
ralar bütün aşağı Mısıra şamil ola
caktır. 

Pasif müdafaa organlan ile, faal 
müdafaa kuvvetleri ve tayyareler. 
bu manevralara iştirak edecekler. 
dir. 

Mısır ve Filistinde 
Askeri Yollar 

Kahire, 7 (A. A.) - Mısır ve FL 
listindeki askeri yol inşaatı bu gün. 
lerde hitama erecektir. Yolun res
men açılması bu ayın nihayetinden 
evvel yapılacaktır. İsmailiye kana.. 
lından başlıyan ve Filistin hududun. 
da nihayet bulan yeni yol, !\fısır ile 
yakın •Şark arasındaki ticari müba. 
delelerde de büyük faideler temin e
decektir. 

İran be Sovyetler Arasında 
Bir Anlaşma 

Tahran, 7 (A. A.) - İran hariciye 
veziri Aalam ile Sovyet büyük elçisi 
Filimonof, İran • Rus balı!t şirketi 
hakkında bir protokol imzalamıştır. 

Holandanın Bir Karan 
Amsterdam, 7 (A. A.) - Holanda 

hükumeti, Holandaya ait haritaların 
ve bilhassa erkam harbiye haritala.. 
nnın ihracını yasak etmiştir. 

miyetsiz. Tavuk yumurtasının sa
nsı 8, sütte pek az, tereyağında ve 
peynirlerde de çoplamaz. 

Ekmekte ancak 3. Sebzelerden 
en meşhuru ıspanaktır: Yüzde 5,5 
mllicram verir. Ondan sonra bu 
mevsimde lihna 3, 4. Şalgam 3.5, 
bayırturbu Z. Yemeklere mayda. 
nos serpmek pek iyi. toplana top. 
lana ytlz l(l'Bm olursa, 19,21 mili. 
gram çelik verir.. Mercimekte 8, 
kuru fasulya 7 ,8, kuru bezelyede 
5,5, fakat her mevsimin sebzesi 
patateste aneak 1. Kuru bakla ez. 
mest hoşunuza l[itse de, onda hiç 
çelik bulamazsınız. Bizim her va. 
kitki dostumuz pilav da pek az çe. 
lik verebilir. 

Mevsimin taze yemeklerinde çe. 
ilk ararsanız, bulaeainnz şey zab. 
metlnlze delmez. Kuru yemişler 
daha lyJ: Fındıkta 3, eevizde Z,3, 
kestanede bile 1, kuru badem hep. 
sinden iyi 4. 

Yemeklerden sonra ya kuru ka. 
ynı (ytlzde 4) yahut kuru erik (2,9) 
hoşafı İ(ersiniz. 

Sabah kahvaltısında sütlü ka. 
kao. Süde katacaimız kadar yüz. 
de ZZ milivam eelik verir. 

Yeryüzünün en iptidai dillerine bi. 
le çevrilen bu eseri lisanımızın da 
kazanmasını sevince değer bir kir 
saymıştık. Bu haberi duyu~umuzdan 
birkaç gün sonra, Türk matbuatında, 
bu eserin dilimize de çevrilmesinden 
mütevellit sevincin tezahürlerine de 
şahit olmıya başlamıştık: Meseli 
"Vakit,, refikimiz, 27 ikinciteşrin 

tarihli nüshasmda, bu eserden hah.. 
sederken, şu satırlan yazıyordu: 
"- Pierre Louys'in bu ölmez eseri, türk

çeye de tercume olundu. Eseri dilim.ize çe
virenin Bay Nasuhi Baydar olduğunu söy
lemek, Afrodit'in aslındaki kıymetin yal· 
nız muhafaza edilmiş olmasını değil, ona 
bir kıymet katılmış olduğunu bile iddıaya 
hak verdirebilir!" 

Biz, bu satırlan, ve bu sahrlara 
benziyen neşriyatla birlikte eserin 
tercümesini de okuduktan sonra duy. 
duğumuz sevincin artışma da phit 
olduk. Fakat, tam eser hakkındaki 

tenldtlerimizle birlikte, tekdirleri.. 
mizi de izhara hazırlandıtımız sıra. 
da, gazetelerde şu havadisi okuduk: 
"- Pierre Louys'den lisanımıza çevril

miş olan Afrodit isimli eser, müddeiumu
milikçe milstehcen görilldüğünden piya
sadan toplattınlmıştırl" 

Biz, bu havadisin kendimizde a. 
randırdığı menfi intıbaa bakarak, ba 
hareketin takdirle karşılanmıyaeaiı
m tahmin etmiştik. Hattl, bu husus
ta, kendi düşüncelerimizi de siltun. 
lanmıza aksettirmeye karar vermif 
ve yazımızı da hazırlamışhk. Fakat 
evvelki &ece gayri kabili tehir hava. 
disler, bu yazımıza ayırdığımız slltu. 
nu da kapladı. Ve biz, ev\"elki gilll 
yazdığımız yazının neşrini. bugüne 
bırakmak mecburiyetinde ka!dık. O 
vazımızı, bugün, bu satırlann altında 
bulacaksınız. Fakat ondan evvel, di. 
ier meslekclaılanmızın bu husustaki 
mtitalealannı da tebarüz ettirmeyi 
dtlşündük. Bunlardan bazıları, dL 
ştlncelerini, dün çıkan gazetelerde 
neşretmiş bulunuyorlardı. MeselA, 
bir meslekdaşımız, bu hususta, IU sa. 
tırlan yazıyordu: 
"- Güzel Afroditi, Türk huduUanndan 

dışarı atmak, Yunan mitolojisinde bu tsmın 
temsil ettiği milcerret gQzelliği kovmıya 
benzer bir hareket olur. Kahramanı bir 
fahişe bile olsa, bu roman, güzelllk Tan
rısının himayesi altındadır, ve kısacası. 
tam bir sanat eseridir. 

Müddeiumumilerin, müstehcen kitaplar 
için gö terdikleri hassasiyeti güzel buluyo
rum. Fakat bunları toplatıp mahkemeye 
vermeden evvel, içlerinde sanat eseri ol
duklarına kimsenin şüphe etmedill bazı 
kitapları istisna etmek için, mlltehaıısısla· 
ra (fakat miltehassıslara) bir kere danış
malarını isterdim!" 

Biz, bu yazıJl burava kadar oku. 
duldan sonra, şu suali kendi kendi. 
mlze sormak lüzumunu yenemedik: 

"- Acaba, müddeiumumilik. bu 
noktayı düşünmemiş ve bu hu111sta 
mütehassıslann reylerine baı:vurma. 
mış mıdır?" 

Bu sualin cevabını bulmak niyeti. 
le yaptığımız tahkikat netice111inde 
öirendik ki, yalnız bir tek mütehas. 
sısın reyine müracaat olunmuştur. O 
mütehassıs da ... İbrahim Hakkı Kon. 
yalıdır. 

Bu hakikati öğrenince, yukan'kl sa. 
tırlan yazan muharririn, (fakat mü. 
tehassıslara!) kelimelerini bir mute
rize i(inde tebarüz ettirmek lnzu. 
munu duyu.unu yenıiz bulamadık. 

Ayni muharrir, yazısma, şu cümle. 
lerle devam ediyordu: 

"- Dünya şaheserleri arasında. mll!ıteh
cen şüphesini veren pek çok lcitap vardır. 
Bunların ikide bir toplatılmaları ve ancak 
uzun bir muhakeme ve müdafaa çilesi 
çektikten sonra eski hürriyetlerine ltavus
maları, mütercim için de, tltbi için de. mü
kifatını boş yere bekledikleri hir işin ceza 
yerine geçen yorgunluğuna uğramalan 

demektir. 
"Müddelumumilerlmlz kabul buyursun

lar ki, bu memlekette, sanat e~erlerlnln, 
POllsten evvel, sıra sıra bir<;ok dilıımanla
rı vardır: Bu dilşmanlar bilgisizliktir, ta
sasızlıktır, vurdum duymazlıktır. fılAn. 

Bunlara bir de, adAletln kılıcını fldve et
mlyellm!" 

Bu satırlan okuduktan snnra. i1k 
danıştıiımız zat, Hüseyin Cahit YaL 
çm oldu. 'Ostad: 

"- Bence, dedi, bu hususta bir 'karar 
vermeden evvel mlltehassısları dinlemek, 
elzemdir. MeselA, bu lüzumun ihmali yü
zünden. bu sefer de bir hata lslenilmls ol-

(Devamı 7 ncide) 
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Kafkasyada T ahşidat Almanların Tevzi Ettiği Fin Müdafaasını 
Yarıldığı Haber 
Tekzip Ediliyor 

Haberi Yalandır Broşür işi 
(B:ışı, 1 incide) ması ihtimali Berlinde mevzuubahis 

çük Asya meselelerini kökünden hal. edilmektedir. Bu cümleden olmak Ü

ledecektir. O zaman, eski İngiltere _ zere, Britanya imparatorluğuna kar. 
Rusya ikiliği tekrar ortaya çıkacak, şı olan Alman sevkülceyşi planların
ve Hindistanm tehdidi, burada, tek. da, geçen yaz, Rusyanın rol oynadrğı 
rar rol oynıyacaktır. ve bilhassa ::.\folotofun 31 teşrinievvel 

Birinci Napolyon ve Maresı:ıl Von deki nutkunda, Türkiye için "müessif 
der Goltz gibi adamlar, Bü;,ük İs. 'inkişaflar., tefeül ettiği Berlinde ha. 
kentlerin, Baber Şahın ve Nadir Sa. tırlatılmaktadır. 
hm fütuhatını tekrar etmek arzu. İsviçre gazetesinin muhabiri, ma-
sundan, ciddi surette mülhem olmuş. kalesini şöyle bitiriyor: 
lardır. "Binaenaleyh Rusyanın Türkiyeve 

"Bu fikrin tahakkuku kolav olma. karşı aldığı vaziyetle Almanyanın, 
dığı gibi, büyük paraya ve etraflı ihracat mallarına İngiltere tarafın. 
hazırlıklara da ihtiyaç göstermekle dan konulan ablokadan sonra alriığr 
beraber modern nakil vasıtalat'ı, bu- tedbirler arasında, belki de bir mü. 
nu mümkün kılacaktır. nasebet bulunrl11l'11ın:ı hiikmedilebi. 

"Bu fikri tahakkuk ettirebilecek lir.,, 
olan devlet, Orta Asyadaki toprak. NOT: 
!arından hareketle, orada yarattığı Ne bizim tarafımızdan, ne de 
demiryolu şebekesinden istifade ede. Sovyetler tarafından böyle bir 

cek olan Rusyadır. tedbirin almmamıf olduğunu bi. 
Türklerin siyasetlerinde yaptık. lenler için Alman gazetelerinin, 

tarı değişiklikle nasıl bir çığı ha. 
rekete getirmeleri muhtemel oldu. ajansının ve radyolarının bu 
ğunu, o takdirde bizzat hangi muha. tarzdaki yazılarının manasını 
taralara maruz kalacaklarını ve ne. anlamak güç değildir. 
tice itibariyle hangi menfaatleri mü- A. A. 
dafaa etmiş olacaklarını düsünür_ 
ken, bu imkanlan derpiş etmek !ay. 
dalı olur.,, 

"Tiınes,, in Bir Makalesi 
Londra, 7 (A. A.) - Reuter ajansı 

!bildiriyor: Times gazetesi, Sovyetler 
'birliği ile Türkiye arasında bir harp 
21.lhuru ihtimali hakkındaki Alman 
ıtahminleri etrafında mütalaa yürü. 
iterek diyor ki: 

"Baltıktaki Sovyet nüfuzunun mü. 
ttemadi surette artması hakikatte, 
Eserlinde derin bir hoşnutsuzluk u
prandırmakta ve nazi diplomasisi, 
l.Sovyet emellerini, baŞ'ka tarafa tev. 
fcih etmeye, beceriksizce çalışmakta
dır. Ve bu başka taraf,. Balkanların 
yerine şarktır. Türkiyeyi, Sovyetle. 
rin küçük Asyaya yayılmalarını k:t
bule mecbur edecek şekilde okşamak 

\

yahut tehdit etmek Almanya için ve 
Sovyetler ittihadı için daha faydalı 
olurdu. 

"Fakat Türkiyenin, Sovyetler itti. 
~adı ile, nazi nürnunesine imtisal e. 
fderek, zelilane pazarlıklara girişme
tYe hiç niyeti yoktur. Türkiyenin si-
yaseti nazilerin siyasetine benzemek-

1 ten pek çok uzaktır. Onun siyaseti 
doğru, halis, berrak ve namuskar bir 
siyasettir.,, 

Times gazetesi, makalesini şöyle 
llbitiriyor: 

"Gerçi, Türkiye Sovyetler birliO-i 
lile iyi münasebetler idamesini ç~c 
arzu eder, fakat, haklarını ve menfa_ 
atlerini ne bahasına olursa olsun, 
terketmeye asla niyeti yoktur.,, 

Berlinin Maksadı Nedir? 
Bcme, 7 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

Volkischer Beohachter gazetesi, 
Kafkas cephesinde asker tahsidatı, 
başlıklı bir makalede R'.lsya n: Tiir
kiycnin askeri taarruza geçmeleri ih_ 
timallerini tetkik etmektedı'r Ba 1 . ser 
Nachrichten gazetesinin muh:ıolrine 
nazaran Berlinde heye~an uyandıran 
bu makalede, Rusların, aradaki mu
azzam mesafelere rağmen geniş mik. 
yasta harekat yapmaları mi.imkün 
olduğunu iddia etmektedir. Makale
aıin muharriri, son seneler zarfında 
Türkiye lehine husule gelen ehem. 
miyetli salahları kaydettikten sonra 

' Rus ordusunun ileri yürümek husu. 
sunda sahip olduğu muhtel~ imkd.n
ları saymakta ve ezcümle petrollü 
araziye çıkan yollarını zikretmekte
dir. 

İsviçre gazetesinin muhabirine 
göre, Alman hariciye nezareti, bu ma 
kalede sadece imkanların tetkik edil. 
diğini, fakat bunların taha1{kuku ih
timalinin, halen garp devletlerine 
müteveccih bulunan Türk siyasetine 
bağlı olduğunu söylemiştir. 

Rusların Kafkasyada yaptıkları ha 
zırlıklara gelince: 

Berlin siyasi mahafili, bu hazırlık
ların sadece, bir harekete cevap ve. 
ren basit bir aksülamelden ibaret ol
duğunu söylemektedirler. 

Diğer taraftan, bu muhabir, ayni 
mahafilin. Kafkasyada Rus kltaatmm 
kuvvetli tahşidat yap~ığına dair Mos
kovadan, filhakika malumat aldıkla
rını kaydediyor. 
Rusyanın Finlandiyaya karşı. he

nüz nihayetlenmemiş bir harekete 
geçmiş bulunmasına rağmen, bir Rus 
- Türk muhasnmasının yaklasmış ol 

Mekteplerde 
Erken Başlama ve 
Mektep Kitapları 

Meselesi 
,'Başı 1 incide) 

olsa, memleketimizin hususi vaziye
tine göre ne dereceye kadar t:ıtbik 

kabiliyeti olduğu meselesi olabilir. 
Maarif Vekilinin izahatından, ve 

maarif müfettişlerinin memleket da
hilindeki tetkikleri neticesinde gön. 
derdikleri raporlardan öğreniyoruz 

ki, bu usul memleketin her tarafın
da muvaffak olmuş ve tatbikinden i
yi neticeler alınmıştır. Yalnız İstan
buldan şikfıyet sesleri işitilmiştir. 

Bu meselenin münakaşası esnasın. 
da gazetemiz muharrirleri va~ıtasile 
§ehrin muhtelif semtlerinde ve muh
telif mekteplerde etraflı bir tetkik 
yaptırmıştır. Bugün neşrine başladı. 
ğımız bu anketin bize verdiği netice 
şudur: 

1 - Talebe umumiyetle bu usul
den memnundur. 

2 - Öğretmenlerin bir kısmı, iti. 
yatlarını bozmak mecburiyetinde 
kaldıkları için müştekidir. 

3 - Velilerden, çocukları kahvaltı 
yapmıya alışmış aileler müştekidir, 
diğerleri memnundur. 
Yalnız talebe ve öğretmenlerin 

mi.ittelikan ~ikayet ettikleri nokta 
öğleden sonra talebenin mütalea sa. 
!onlarında alıkonulmaJarıdır. Veka
let bu meseleye karşı lazım gelen ted
birleri alır, ve mü ta lea saatlerinin 
talebe için faydalı olmasını temine 
muvaffak olursa bu şikayetin de önü 
nü almış olur. 

Mektep kitapları meselesine ge. 
lince: Maarif Vekili kitap işi

nin devletleştirilmekte devam ede
ceğini, tek kitap usulünde ısrar ede· 
ceğini, ve bütün mlitehassıslardan is. 
tifade edebilmek için de müsabaka
lar açmakta bulunduğunu bildirmek

tedir. 
Bizce bu meselede sakat olan nok

ta, mektep kitaplarının bir kül ola
rak ele alınmaması, ve bu işin müsa. 
baka ile halline müracaat edilmesi
dir. 

Şimdiye kadar takip edilen müsa
baka usulile elde edilen netice ınn

lCımdur. Bugün şikayeti davet eden 
mektep kitaplarından çoğu bu müsa
bakn usulü ile yazdırılan kitaplardır. 
Mektep kitabı yazmanın artık bir i. 
lim ve bir metot işi olduğunu kabul 
etmek, ve bunu doğrudan doğruya en 
salfıhiyettar kimselerden mürekkep 
heyetler vasıtasile halle teşebbüs et
mek zamanı gelmiştir. !vfo.deınki müf. 
redat programlarını yapan ve kitap. 
larm yazılma şartl!lrını tesbit eden 
vekalettir. o halde bu kitapların yaz
ma işini de vekalet üzerine almalı, 
bunun için geniş bir teşkilat vücude 
getirmelidir. Mektep kitaplarım ilmi 
metodlarla en salahiyettar adamlara 
yazdırmak için bundnn daha tabii ve 
daha mantıki yol olamaz. 

Genç Maarif Vekilinden temen
nimiz bu işe }ayık oldu~n ehemmiye
ti vererek bu meseleyi de bir defaya 
mahsus olmak üzere köküncl~n hal

letmesidir. 

(Başı 1 incide) 
tabettiren, tabeden ve dağıtanların 
kimler olduğu ve nerelere dağıtıldı
ğı noktaları üzerinde açılmıştır. 

İstanbul Cümhuriyet Müddeiumu. 
misi Hikmet Onat, dün sabah Emni
yet müdürlüğüne gelerek bu risale. 
nin teksir ve tevzii h.ıkkındaki tah
kikatı idare etmekte olan Emniyet 
Müdür muavini Daniş Yurdakuldan 
izahat almıştır. Vali ve Belediye Rei. 
si Dr. Lutfi Kırdara da ayni mesele 
üzerinde lazım gelen izahat verildik. 
ten başka. alakadar. vekalet te tah
kikatın seyrinden haberdar edilmiş
tir. 
Öğrendiğimize göre, bu broşürle. 

rin İstanbulda çıkan almanca "Tür
kişe Post., gazetesi matbaasında ba... 
sıldığı tesbit edilmiş gibidir. Maama. 
fih, tahkikat henüz tekemmül etmiş 
değildir. 

Memlekette bilfiil Alman propa
gandası mevcut olduğu kanaatinde 
bulunan ve bundan teessür ve rahat. 
sızlrk duyan vatandaBlar, bunun, 
matbu kağıtlar halinde broşürler da. 
ğıtmak derecesine gelmesini derin 
bir teessüfle karşılamışlardır. 

Alakadar makamların meseleye 
derin bir hassasiyetle el koymaları 
da memnuniyet uyandırmışhr. 

Hüseyin Cahit Diyor ki: 
"Yeni Sabah., da Hüseyin Cahid 

Yalçın, bu meseleyi mevzuu bahse. 
den bir yazısında şöyle diyor: 

Evvela, şu sual: Kim bu zahmeti ve 
masrııfı ihtiyar etmiştir? 

Sonra, ikinci bir sual: Bu zahmet ve 
masrafın gayesi nedir? Türkiye içinde bu
nu yapan eller ne maksat takip ediyorlar? 
Varakanın ilzerine yapışhrılmış matbu 

bir küçük kağıt Türkiye içinde Türk a
leyhtarlığı propagandasına böyle hara
retle girişmiş olan teşkilatı bize habe!' 
veriyor: Alman sefaretll Bu yazısının ııltın
da da küçük punto ile "Matbuat servisi,, 
işareti var. 

Ecnebi bir devtl temsil eden bir ma
kam hakkında ga;ı:ete sütunlarında mü
talen beyan etmeğe mecburiyet duymak 
bizi müteessif ediyor. Fakat bir sefaret, 
muhafazaya mecbur olduğu ciddiye! ve 
VRkan, dürüst ve yüksek vaziyeti unutn
rak başka bir devletin ülkesinde Ttlrkiye 
aleyhinde çıkan gazete makalelerini Tür
kiye içinde dağıtmıık işini omuzlarımı a
lırsa ve bunu da böyle penmsızca icraya 
kalkarsa, artık bizden diplomasi nezoket
lerine uygun muamele beklemek hakkını 
kaybede"r. 

Hakikaten, snygısızlı~ın bu derecesi 
karşısında son derece esef v~ hayrete düş
memek knbil değildir. Ayni zamanda dn 
bu fevkalade bir ahmaklıktır. Böyl'! bır 
cüret.ldlrlığın Türkiyede tevlit edeceği 

infial ve aksüliimeli di.lı;ilnemlyerek, bu 
işi yapmakta ne fayda memuldür? Bun
dan kendi propagandaları alyhinde bir 
neticeden başka bir sey çıkıımıyacağını 

düsünemiyecek kadar muhakemesi;ı: ve ıı

kıl~ız olun kimselere başka ne sıfat veri
lebilir? 

Alınanl:ırın bu cüret ve kiistnhlığına 

şaştığımız kadat' zabıtamızın ve hükume
tin de artık lakaytlık ~eklini elen yüks~k 
müsamaha ve nezaketine hayret etmiyor 
değiliz. Memlekek'l'i'rlr içinde bir ecnebi 
proJ)agandasının Türkler aleyhinde böyle 
açıktan açığa gösterdiği faııli:vet~ göz 
kapıımak nrnhakkıık ki, bir hatadır. 

Bir ecnebi radyosunu dinlediklerind,.n 
dolayı bazı zavallı Almanların hapse atıl
dıklarını görüyoruz. Acaba Almanyadald 
Türk sefareti bu yaz fptidalarma geliuce
ye kadar Rus gazeteleı-inln yazdıkları ba
zı makaleleri almancaya tercüme dtire
rek Almanya içinde dağıtmıya teşebbüs 

etseydi, nasıl bir muameleye maruz ka
lırdı? 

Bu varaka acaba müddeiumumlllAI hiç 
alAkader etmez mi? Türkiyede bütün neş
riyat bir kanuna tabi değil midir? Halbu
ki, bu varakada hangi matbaach, hangi 
memlekette basıldığına dair bir işare.t bu
lunmadığı gibi mlindeı-ecatında!l dolayı 

bir mesuliyet terettüp etmek lRzım gelir
se kimin muhatap olncağı da belll değil
dir. Yoksa Alman sefareti aleyhine nü ta
kibat yapılacaktır? Mi.lddeiumumllik Tür
kiye dahllinde böyle ne olduğu belirsi-ı: 
yazıların pervasızca, rahat rahat neşir 

ve tevzi edilebileceği kanaatinde midir? 
Bu mak:ıleyi terci.ime ve neşretmenin 

Tilrkiyeye zarar vermek emelinden baş
ka ,bir gayesi olnbileceği zihne sığar mı'? 
Bu iıi Ruslar ve Almanlar elbirliğlle mi 
yapıyorlar? Yoksa Almanlar Türk efka
rı umumiyesini Sovyetler Birliği aleyhine 
tahrik etmek ve Rusya ile Türkiycnln mü
nasebetlerini bozmak için mi, Rus gazete
lerinin yazılarını bizim aözümüıe sokmak 
zahmetini ihtiyar ediyorlar? Buralarını 
bilemeyiz. Yalnız gözönünde duran mu
hakkak vfıkıt\ bize kAfidir: Türkiye için
deki gizli ve 11çık Alman propaganduının 
kökü kazınmalıdır . ., 

"Vakit,, ın Yazdıkları 
Yakıt refikhpiz de yine bu mese

leye tahsis ettiği bir yazısında Türk 
gazeteleri aleyhine yazılmış bir ya
zıyı memleketimizde çalışan bir Al
man teşkilatının Türkçeye tercüme 
ederek öteve berive da~ıtmasını bey. 

nelmilel münasebet ve muaşeret ka
idelerinin nasıl telakki ettiğini so. 
ruyor ve diyor ki: 

Alman teşkilatı bir Alman gazete. (Başı 1 incide) 
sinin Türkler veya Türk gazeteleri doga gölünün şimalinde Finlandiya. 
lehinde bir yazısını bu suretle çoğal. lılara taarruz için boğucu gaz kullan. 
tarak neşir vasıtalarına vermiş o1sa- dıklarını bildirmektedir. 11 Fin as
lardı, bunu bir dostluk cemilesi ola- keri gazdan ölmüs;tiir. 
rak kabul etmek mümkün olmdu. Ladoga gölünden şimal kutbu Ok
Kaldt ki, bu vaziyette de bunun dai. yanusuna giden 700 - 800 kilometre. 
mi bir "neşir,, faaliyeti halini alınası lik cephe boyunca, Rus cüzütamları 
İstanbulda bir Alman a.jansınm ça. ekseriya aralarındaki irtibatı kaybet. 
lışması demek olur ve bu neşir teşki- ı mekte ve bu ıssız mıntakalarda bir 
latı hükumetten hususi bir müsaade çok müşkülata karşı koymak mecbu-
almak mecburiyetinde kalırdı. 1 riyetinde kalmaktadırlar. 

Halbuki gönderilr.m kağıtlarla ya- 1 Ladoga ile Bothnie körfozi arasın
pılan iş, üçüncü bir şahıs sıfatile ve- ! daki demiryolu. henüz tehditle ma!'uz 
ya iki komşu meml~ket matbuatını değildir. Diğer taraftan Rus keşif kol 
biribirine . düşürmek gayesile yapılı. ları mütemadiyen Finlandiyalıların 
yor, yahut böyle değilse bir başka ya tuzğına düşmek tehli:rnsine ma:uz 
hancının neşriyatını fırsaı: bilerek bir kalmakta olup, ekseriya ağır zayiata 
Türk gazetesinden hınç çıkarmak uğradıktan sonra çekilmektedirler. 
gayreti gösteriliyor. Matbu kağıtlar- Sahilde ve Finlandiya körfezindeki 
la muntazam bir neşir hizmeti ki, roa bahri faaliyet, pratik bakımdan hiç 
hiyeti hiç te dostane görülemez. mesabesindedir. 
Öğrenmek istiyoruz: Ifökumet Reutcr ajansının Londr.adaki Fin. 

böyle bir neşir faaliyetinin vücudün- landiya mahfilinden öğrendiğine gö. 
den haberdar edilmiş midir?,, re, Rus donanması son iki gün içinde 

"Son Telgraf Diyor ki: Baltıkta ve Ladoga gölündt! bilhassa 
" büyük bir faaliyet göstermiştir. Rus 

"Son Telgraf., refikimiz de, Prav- harp gemileri Hogland adalarını hoın 
da'da TAN aleyhinde çıkan yazının bardıman ettikten sonra asker çıkar. 
Alınan matbuat servısı tarafından mışlardır. Cenup cephesinde>, hudut-
teksir ve tevzi edilmesindeki sebep- tan 15 kilometre mesafede bulunan 
leri arıyor ve şu noktalar üzerinde 
duruyor: 

"l - Tan gazetesinden D. N. B 
nin intikam alması. 

2 - Türk matbuatında Sovyet a. 
leyhtarı bir hava uyandırmak gay-

Finlandiyalıların ilk hatlarına hisse· 
dilir derecede yaklaş:nı~lardır. 

Helsinkiden öğrenildiğine göre, 
Arktik denizi sahillerındcki Sovyet 
kıtaları, sivilleri tahliye eden vaptır
lar i.'tzerine ateş açmıştır. Bu gemiler. 

re ti, 
A den ikisi kayıptır. 

3 - Sovyetlerle Almanların efkarı 

umumiyesini bozmak maksadile müş H b 1 d ğı • .. F' 1 l' . a er a ın ı na gore, ın anr ıya 
terek faaliyet sarfeylemelerı. 1 . . . 

d 
. d d'kk t tayyarelerı Rusların Baltıskı tayyare 

Bunun dışın a en zıya e ı a e 
şayan görülen haklı ve üzerinde ti- meydanını bombardıman etmişlerdir. 
tizlikle durmak mecburiyetinde oldu- Hangarlar yanmaktadır. N'ational Ti
ğumuz bir nokta da bu nevi faaliyet- dende'nin Helsinkidt:?ki muhabiri, Fin 
lere ecnebi sefaretlerin kendilerinde landiya hava kuvvetlerinin Rus mü

nasıl bir hak tasavvur eylemeleridir. dafaa hatlarım muhtelif noktalarda 
Alman sefaretinin matbuat memur. muvaffakıyetle bombalamış olduğu -
luğu bu broşürü nerede bastırmış

tır? Nasıl serbestçe dağıtmak hakkını 
kendisinde bulmuştur? Nerelere ve 
kimlere ve nasıl dağıtmıştır'! Bunu 
yapan teşkilat yarın daha başka şey
ler de yapmıya müteşebbis olamaz mı 
Türkiyede her nevi matbua neşreyle
mek bir matbuat kanununa bağlı ol
duğu halde Alman sefareti veya mat
buat bürosu bu kanunun resmi for
malitesi dışında bu nevi neşriyata na

sıl müteşebbis olabiliyor?,, 

nu yazmaktadır. 
Havas ajansına göre. "Finlandiya 

tayyarelerinin Murmansk mıntakası. 
na yaptıkları bir hücum neticesinde 
asgari 60 Rus tayy.ıra,;i tahrip edil

miştir.,, 

Leningrad askeri mıntakası genel 

kurmayı, bu haberin tamamile uy
durma olduğunu bildirmektedir. Mur 
mansk mıntakasına ne bir Finlandiya 
ne de herhangi başka bir hava hü-

FiatıSebepsizArttırılan 
ithalat Eşyası 

<Ba$ı 1 ~nt'ide) 1 rın her halde pahalı olacağına şiiphe 
de 15 • 20, bazılarında yüzde 30 - 40 [yoktur. 
ve bir kısmında yüzde bir kaç yüz Bu lüzumsuz fiyat yü~':lelişinin se. 
nisbetinde fark görülmektedir. Bu beplerinden biri de şudur: 
farkı anlamak için bir kısım ithalat Tüccar olmıyan veya elinde ser. 
mallarının mukayeseli fiyat cetveli- mayesi bulunupta parasını bankalara 
ne bakmak kafidir: 1 yatırmak istemiyen bazı !.o:imselcr ~u-

Harpten evvel Son haf· nun bunun teşvikile ve geçım Umu-
toptan fiyat tanırı fiyatı mi Harpte mal fikdanı yüzünden her 

Bakır kilosu 60 - 6~ 

Çay ,, ::ııs 

Muhtelif de-
mirler kilosu 10 - 11,5 
Demir saçlar ki. 20 - 22 
Çivi kilosu 12 - 14 
Çinko ,, 18 
Piyasası yoktur. 

Kalay ,, 280 - 285 

Kaput bezi topu 700 
Muhtelif mani-

90 ·- 05 
380 

20 - 25 
32 - 35 
18 - 25 
32 - 35 

On iki li-
raya krıdar 
fırl3mıştır. 

a:::o 

maddenin para ettiğini hatır1ıyat'ak 
ellerindeki sermaye ile akla gelmiye
cek ne varsa hepsini piyasadan top
layıp depo etmişlerdir. Bu gibilerin 
sakladıkları malların fiyaiları dn bir. 
denbire yükselmiştir. Bazı tüccarla. 
rın ellerindeki malı 3 - 4 ele ciro et
mek suretile her cirosnncla yüzde 
5 - 10 kar ettikleri anlaşılıyoı. Bun
lar, böylelikle açıktan para kazan
mışlar, hem de yüz kuruşluk bir ma
lın 140 - 150 kuruşa fırlamasına se-

fatura topu 1200 - 1500 
Boş cuval adedi 40 - 42 

2000 - 2500 
bep olmuşlardtr. 

!lO - 100 
Muhtelif ilaç- Maktu !iyat Gııyri mu-
lar iken nyyen fiyat 
Muhtelif boyalar 
Adi cam san-
dığı 1000 - 1200 1800 -- 2200 

Harpten sonra ithaliit maddelerinin 
bir çoklarının fiyatları Avrupa ve 
Amerlkada dahi yükselmistir. Fakat 
bu yükseklik ham madde fiyatlarının 
yüzde 10 - 15 nisbetinde artmasından 
ileri gelmektedir. Ham madde fiyat
larının artması da istihsal masrafla
rının işcisizlik, nakliye vasıtalarının 
azalması, navlunların artması, harp 
sigortası gibi sebeplerden neşet et -
mektedir. Gerçi miktan azalmış olan 
ithal maddelerinin diğer memleket
lerden getirtilmesi için hük1iınctçe de 
ticari taahhütlere müstenit kolaylık
lar gösterilmiş ise de gelecek malla-

ihtikar Kanunu Lazım 
Bu işin önüne geçmek için her 

şeyden evvel ihtikar kanununun 
meclisten çıkarılmasında istical et -
melidir. Çünkü iaşe kat'cırnamesinin 
cezai kısmı pek kolaylıkla tefsir e. 
dilebilecek vaziyettedir. Tüccarın 
yaptığı satışın mahiyeti de tevile sı
ğabilir. Bu suretle mahkemeye ak
sedecek herhangi bir hadisede mü
sebbibini cezalandırabilecek müeyyi. 

delerden uzaktır. 
Kanunun neşri ile beraber bütün 

ithalat mallarının sırf iki sene için. 
deki miktarlarını ve fiyatlarını güm-

rüklerden çıkartmak mümkündür. 
Bu suretle kimde ne miktar mal ol. 
duğu <ınlaşılnbilir. Defterlc•rinin tet
kiki yoluyla da satılmış olnnlarla sa. 

cumu vukua gelmemiştir 

Sovyetlerin Resmi 
Leningrad askeri mm 

harbiyesinin tebli,ği: 

"6 kanunuevvel ııkşamı, 
keri nııntakı:ısı kıtaatı ilcr 
daki hatlara varmıştır: 
Murınansk istikametinde: 

lerin ınukavcmetiııl !uran kı 
samo'nun 35 kilometre cenu 
mlşlerdir. 

Ukla, repola, Porosozcro 
vodsk istikıımetinde kıtaatı 

kiyetli muharebelerden sonr 
Jönsu demiryolu telfıki nokta 
mişler ve huduttan 65 kilo 
mişlerdir. 

Kareli berzahının şarkınd 

topçu ateşile Finlandiyalıları 

hattı,. adını verdikleri Vuo 
şebekesi boyundaki müdafaa 
mışlar ve Taipalesnioki nehri 
dir. kıtaatımız §imal istikam 
mektcdir. 
Berzahın garp kısmında: 

miryolu üzerlnde Cviniemi 
Viborg demiryolu ilzerinde i 
terjavi istasyonlarlle İno Um 
limanın 9 kilometre garbind 
körfezi sahilinde Hannila köy· 
tik. 

Hava müsait olmadığından, 
ferid keşif tayyareleri uçuşla 

Hariçten Gelen Yar 
Londra, 7 (A.A.) - İng 

trisi Finlandiyanın İng!lt 
riş etmiş olduğu tayyare v 
harp levazımının, Finland 
radığı tecavüze binaen, fe 
ratle teslimi lazım geldiği 
sın dadır. 

Bayan Tabouis, Oeuvre 
de şu haberleri vermekted 

"Dlln 5.000 İsveç gönüllüsü, 
mat treni ve bir elbise treni 
gelmiştir. Dün Stokholm'de bi 
İsveç ricalinin imzaladığı bir 
hükumetten seferberlik yapm 
landiyelılara yardım etmesini 
dir. Bu beyannamede ezcümle 
mektedir. "Bugünkü devre İs 
mühlik devredir. İsveç'in me 
devrenin neticesine bağlı bul 
Göriılüyor kı, bahis mevzuu 
Sovyetlere karşL hakiki bir 
seferdir.,, 

Harbin Dünyadaki 

• Finlandiya harbi bütün 
buatım ve siyasi mahafili 
etmekte devam ediyor. 

Londra gazetelerinden • 
Guardian'a göre Finlandiy 
lardan daha tesirli harp 
Mahdut bile olsa herhang 
dımla, Finlandiya aylarca 
lir. Finlandiya harbi bitm 
Stalin Balkanlarda harek 
mez. 

Vaşingtondan gelen hah 
re, Roosevelt, Finlandiyay 
cak yardımlar meselesi etr 
gün bazı görüşmelerde bul 
Şimdilik bu yardımlar, 
mahsulatın gönderilmesi s 
pılacaktır. 

İngiltere ve Fransa, 
Sovyet siyasetine karşı 

ari bir hattı hareket takib 
vermişlerdir. 

Fransız askeri maha!ilin 
dunun Finiandiyaya karşı 

olduğu harpte göstermiş ol 
cüz'i kıymet hakkında müt 
tenkitler yapılmaktadır. B 
Kızılordunun harekatım g· 
görmüş olan kimselerin bu 
kındaki mütalealarrnm pe 
cesaret verecek mahiyette 
m beyan etmektedirler. Bo 
taatın kuvvei maneviyeleri 
da şüphe ve tereddüt izha 
ve yüksek kumandanlığa m 
bitlerin ehliyetsizlikleri te 
tiri lmektedir. 

İtalyada, dün Finlandiya 
ni nümayişler olmuştur. İsp 
zeteleri Finlandiya lehine 
neşriyatla doludur. Danima 
lisinde bir kısım mebuslar, 
le siyasi münasebatın kesil 
tem işlerdir. 

tılmamış olan miktarın tes 
olabilir. Fiyatlar da bu şur 
diliğinden tezahür eder. Bii 
lardan sonra umumi bir fi 
hazırlanarak halka ilanı ala' 
ta çok faydalı addedilmekte 

Mevcut kanaate göre, ik 
seferberlik mahiyetini alaca 
tarz ile hem halkın zararda 
ması. hem de ihtikarın önü 
mesi mümkün olabilir. 
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Ava, Avcıllja Dair Yaren•ler 

Ördek Deyip 
Geçmeyiniz! 

Yazan : Aka Gündüz 

-1-

ö rdek yalnız tencereye fırına 
girmekle kalmaı. Ördek e. 

debiyata da girmiştir, musikiye de 
girmi§tir, içtimaiyata da girmiştır, 
tababete de ... 

Süııbulzade (Tuhfei Vehbi) sin. 
de ördeğe fU yarım, önemli mıs
raı ayırmıı: (Su kuşundan kaza 
"bat,, ördeğe "vakvak,, derler.) 

Hayat ve gönül itlerinden pekçe 
yanl1llf bir halk şairi de şöyle dert 
Yanmıf: 

(Elmabaş ördek gibi 
(Ne dalarsın her suya? 
(Yaşamanın yok dibi 
(Dalıp düıme pusuya:) 

• (Gönlll benzeme ülen! 
(Ne ördeğe, ne kaza, 
(Isı kucatı bllen 
(Dayanamaz ayaıa!) 

Fatmayı karp köye gelin götür. 
müıler. Oğlan dovmüş, kaynana di
diklemiı, görümce çimdiklemiş, 

kaynana da neler yapmı~a yap. 
mı§ ve, 

Eller kınalı, gözler sürmeli 
Nereden bumah, 

Diye çokların hasret çektili Fat. 
macığın canına tak ctmi7 te otur
muş hanayın ortasına, dayamış eli. 
ni şakağına, başlamış feryada: 

(Elinizden, ellııJzden 
(Kurtulaydım dilinizden 
(Yetll 'bqlı ördek olsam 
(Sular içmem gölilnilzden.) 

Vaktile Rumelide Takyanos go. 
lüne ördeğe gıderdlk. Bir mahke
me başkatibi MAiik Efendi vardı. 
Hoş bir zattı. Eski üslıipb\ teker. 
lemeler uydururdu. Bu da onun
dur: 
Vakvakai Kekllik 

Vakaviki eridik) 
Etmez metalik) 
Bana derler avcı bap Kör Milik!) 

E skiden mümeyyiz efe~diler 
vardı: Kısarak boy, dumbe

lek karın, çakıınmsı pantalon, üstü 
fiyonplı terlikimsi iskarpin, leylek 
kafa temsiye, boyun bapız sadakor 
mintan, ördek teni renlinde kadife 
yakalı uzun pardesü, bir kulağı ör
ten Aziziye kalıp fes .•• insan ne ta. 
rafından bakarsa baksın bakanın 
aklına hemen ördek gelirdi. Çün
kü ördek gibi badibadi yürürler. 
di. Bacaklarının çarpık paytakhjı 
insana acımakla gülm'!k hissini bJr 
den verirdi. Bugün oylelere rut
lanmıyor, çünkü ı.mııelcr çocukları. 
nı fenni usulde kundaklıyorlar. 
İman ördekle§ince bir tuhaf o

lursa da ördeğin bizzat kendisi pek 
sevimli, pk, ıüslü ve kibar yapılı. 
dır. Beğenmediğimiz patkalann 
bile hususi bir alımı vardır. Hele 
Yeşilbaşın çalımına diyecek yok
tur. Bununla beraber bazı isnatla
rımıza uğrarlar, bazı yerlerde ör
deği çığırtkanlar, yaygaracılar gP.. 
\'ezeler hakkında kullanırlar ki dol 
ru değildir. Ördek her zaman vak
\'aklamaz. Beceriksiz avcmm dub. 
lesinden yakayı kurtarınca avcı~·a 
\POyVO çeker. Bir de yükseklerde u
çarken keyifle türkü soyler. Apta. 
lın ördek fıkrasını bilirsiniz. Ha
kime gitmiı, bana filanca hakaret 
etti, davacıyım, demiş. 

- Nasıl hakaret etti? Ne dedi? 
-Hava bozuyor, dedi! 

- Bundan ne çıku ! 
- Nasıl ne çıkar? Hava bozarsa 

rüqir olur, ruzgirla bulut gel , 
bulut gelir yağmur yağar, yag. 
mur yağar sel olur, selle akar göl 
olur, golde ördekler yuzer. bu da 
bana ordek dedi! 

Ô rdeğin hekimiyatta konfor
tabl bir vaziyet alışı da ya. 

n tıbbi bir meseledir, şöyle ki, şal
"8.r ve İstanbulin devnnln kibar e
fendtlerinden, kibirli vezirlerinden 
bir kısmı oburmuş. Akşamları yer
lermiş yemekleri börekleri, dudük 
makarnalarını . fçerlermis çeşitli 
şerbetleri.. Girerlermiş ?Ufla dö
aeklerıne. Geceleyin d(? kalkma~a 

4.v mev•İmİ münaehetile -
üşenirlermif. Halayıkların ne işleri 
var? Sabah olunca dejiştirsinler 

yatak yorgan çarp.fiar1n1, assınlar 
güneşe! 

Fakat zevahiri kurtarmak lazım. 
Gel doktor bey! 

- Ve minelgaraip! Bir müddet
tenberi bana bir belgevşekliği a. 
rız oldu. 

Doktor bey lfln lçyUzünü bil'yor, 
bilıyor ama dili vanp soyliyemiyor. 
Hangi akıllı doktorsa o doktor dü
şünmilf, tapnmlf, bel yakw, yün 
kupk, hap, kate yerine fayanstan, 
kalın porselenden, boyalı çinkodan 
birer ördek yaptırmış. O günden 
sonra fayans ördek pratik ve an. 
prik bir iliç olmuş. Aptal nasılsa 
akledip hakime şikayet etmiş, 
zavallı ördek ne yapsın ki her ge
ce hakaret görmektedir. 

Ördek deyip geçmeyiniz! 

Eski külhanbeylerin söyledikleri: 

(Ördek mancasına 
(Tarhana çorbaaına 
(Misafir olacağız vay!) 

Türküsündeki mancuından, kı. 
zartmasından başka bir takım me
deni faydaları da vardır. Meseli 
şuracıkta akla geliverenler:Yeşilbaı 
ördeğin başının derısini yüzerle!r, 
güzelce tabaklatırlar, biriblrine ek. 
!erler, bu deriden bayan şapkası 
ve manto yakası yaparlar ki güzel
liğine doyum olmaz. Ben bir tarih. 
te komşuma böyle bir yaka ile kol 
hediye etmi§tim de dünyalar kadMr 
sevinmişti. Truvakar mantosu da 
olur. Ama kimsenin beğenmediği 

kara ördeğin göğüs derisinden. Şap
ka da ayni deriden olacak unutul. 
maya! Kara ördeğin derisi kalın
dır. tüylerinin rengi barutla siyah 
arası çok güzel ve parlak olur. El. 
mabqın, macann, ve ötekilerin 
kanat altlarından ve göğüslerinden 
alınan tüylerle çok yumupk ya
tak, yastık yapılır. Kanat tüyleri 
sigara ağızlığı temizlemiy'! ve bö. 
rek yağlamıya yarar. Ayak\annın 
bir patisini evin sokak kapısı üstiine 
çivilerseniz yangına karşı birebir
dir. Bir çok sigorta kum.panyalan 
sigorta ettikleri blnalann kapılarL 
na böyle yaparlar. Ördek kesili•, 
kesilmez kanını almak ve hemen i
te baflamak şartile şöyle nefis bir 
çil salçası olur: Bir çay fincanı ta. 
7.e öroek kam, bir o kadar siyah şa
rap, bir tatlı kafllı 10S anglez, bir 
çorba ka11tı soğan suyu ile defne 
yapralIJun suyu, çalkanmış iki yu. 
murta sarısını, bir kepçe penbeleş
tirilmit irmikle kaynatılıp koyulaş. 
tınlır. 

Ô rdeğin karnına bir elma ve 
alabildiği kadar mantar, 

h a v u ç , kuı konmaz, rende 
soğan, bahar doldururum, dikerim, 
fırına surerim. Bir kepçe tereyağ, 
bir kepçe domates salçası, bir katılr 
maydanoz suyu, yarım kadeh kon
yak. iki kepçe et suyu. ördejl iki. 
de bir çevirdikçe bu salçayı tepsi
den alıp kaşık kaşık sularım. Yarı 
pişince etrafına bütün patatesle, 
kabuklu elma dizerim. Sonra ne ya. 
pacagun? Tabü yerim. Siz de böy
le yapınız. 

Ördeğin karnına iki bütün elma, 
bir kaç bütün soğan ve beş on yeşil 
zeytin koyup dikiniz. Kızartmadan 
tencereye koyunuz. Bol soğan, ha. 
vuç, domates, bahar yerleştiriniz, 
birer deste maydanozlR dereotunu 
deste halinde üstüne yatırınız. Te
peleme kemik suyu doldurup kapa. 
ğmı hamurlayımz. Ağır atefte iki 
buçuk saat kaynattıktan so:ıra na
sıl isterseniz öyle yapınız. Yalnız 
maydanozla dereotu demetlerini çı. 
kanmz. 

Kara ördelf kimse beğenmez ya. 
öyle lezzetli olur ki. Kara örcietln 
derlslnl yüzünüz, yalnız göğüs et
lerini kesip. biftek ıfibi çıkarmız. 
Dört gün buz dolabında, befinci 
gün solan suyu tle kanpk kara bL 
berll kara şarapta yatınnız ve at-

TAN 

ERKEN TEDRiSAT 

Talebeler, Muallimler 
Ve Veliler; Değişikliği 
Nasıl Karşılıyorlar? 

Mekteplerde sabah erken dene batlamek mecburiyeti sünün 
meaeleei oldu, Maarif Vekilini Büyük Millet Mecliıinde izahat 

venniye aevketti. 
TAN, haftalardanberi bu mesele üzerinde tetkikat yaptırıyor

du. Bugün bu tetkikatımızın neticelerini ne,re batlıyoruz. Umu

miyet itibariyle vardıiDDIZ netice tudur: 

1 - Talebe - uzak semtlerde o. kadar•~ ıel ve sınıfta ıürilltU et. Ne o
turanlar müstesna - ekseriyet itlba. lacak ki?• • rile, mektebe erken gitmekten mem. 
nundur. 

Z - Öfretmenlerin bir lmnu bu 
brann tatbi inden memnun, bir 
kısmı müıtekldir. Şikayet edenler, 
sabah erken kalkmıya alışmamıı ol. 
duldan için ltlyatlannı bozmata 
mecbur olanlardır. 

3 - Velilerden, daha ziyade hal 
ve vakti yerinde olanlar, bu usulden 
şikayetçidir. Şlklyetlerin esasını da, 
foeuldannıa erken kalt1DJ1a meebm 
olmaları, kahvaltı yapamadan mek. 
tebe ıitmelerl tetldl etmektedir. 

4 - Talebe ve öfretmenler, lifle. 
den sonraki mütalealardan şikayette 
birleımektedir. Sebep olarak ta, mü. 
talea salonlarınd• yüze yakın talebe 
toplanması ıösterilmektedir. Bu Jıaa. 
)abalık içinde talebe okuyamamakta, 
muallimden istifade edememekte. 
bilakis pnil kapalı ve havasız bir 
odada ~eçirmektedir. 

• 
Talebeler Neler 
Anlatıyorlar? 

latanbul Liaeai son ımıf fen 

kolundan 849 Gener diyor ki: 
•Ben Jtadırp )'Urdunda oldutum halde 

mektebe lflç beta ,.ettşi,.onım. Yorgun 
:yorgun üç saat birbiri üzerine, hiç teneffüs 
etmeden den dinlemek epeyce güç oluyor. 
Öfte teneffOsü 1 5 saat ama hiç fıttlfade e
dilemiyor. MUtalealardı da gürUıtn oldulu 
tçfn istifade edilmiyor. Bir mmılılm Dç ııı
mtı birden idare etmete kalkınca tabii 
pek iyi netice alınmıyor. Anlıyamadıklı-n
mızı izah edecek fizik, klmya, riyaziye ho
calan haftada bir defa nlSbetei olduktan 
için sorup cevap alma 1'1 neticesiz koh-
7or. Bazan boş yere vaktimizi harcadılt
mız oluyor. llıfQtaleadan çıktıktan aonra 
saat 7 ye kadar kafamız bir "'8Y almıy.,r. 

~ saat 11 e, hattt 12 ye kadar çalıımak 
mecburiyetinde kalıyoruz. Sabahleyin de 
erken kalkmafa başlayınca hayatımızın 

fntlzan'll ve kafamızın J•1 .. -- •·• h ... • .. ıu-

yor.• 

• Anadolu Kavaimda oturan ve 

letanbul Lisesine devam eden 

Fethi Can diyor ki: 
•Ben mektebe yetieeblhnek icln !I 50 va

punınu kaçırmamak mecburl7etfndeyfm. 
Eler ikinci vapura kalırsam derse •eç gi
riyorum. Sonra mUdUr g~ kaldıjım gün
ler beni tekdir ediyor. Sicilime kaydadi-

Şimdi, anketi yapan muharririmizi yor, ceza veriyor. Ben de bazan mektf'be 
yetitemeyince kütüphanelerden birin,. gl-

dinleyiniz: diyor, roman okuyorum. Kaybettığım ders-
Biz, muhtelif semtlerde, muhtelif leri arkadaşlarımdan öirenmek çok gilç 

derecedeki mekteplerde, başka başka oluyor. Canım sıkılıyor. 
sınıflarda bulunan talebelerle konuş. Ölleden sonra müzakerelerde bulunan 
tuk, birçok mualllm ve müdürlerin muallim defteri imza edlp"korldorda dnlaş-

mala mecbur oluyor. Talebenin ba ında 
fikirlerini sorduk ve talebe velileri bulunamadljı için Pf'lc istifade edılmlyor.• 
le bir talebe velisi gibi konuşarak, e 
düşüncelerini tesbit ettik. Ancak al. Beykoz Ortamektebi talebe-
dıtnnn: eevap!Uda blrço)r benzerlik. .inden 323 Nurullah Kaya diyor 
ler bulunduğu için, öne sürülen mü. k ·. 
taleaların ~n karakteristik olanlarını •;Biz Anadnlukaulından vapuru kaçı-
yazmakla iktifa edeceğiz. nnca 45 d ı.Jkahk kara yolu ile mektebe 

• ııldiyoruz. S1nıfta iıc:er üçer oturuyoruz. 
Sultanahmet 44 üncü ilkokul- Sabahle)"ln, uykusuz olduğumuz iı:in ders 

d kafamıza girmiyor. Miltalealarda da bir 
an 189 Vecihi Borkurt diyor ki: f(ln evvelki hayatımızı anlatıp duruyoruz 
•Sabahleyin erken kalkabiUyorum. CilnkQ patırdı gürültü içinde ders yapıla-

Mektebe vaktinde yetlpnek bakımından mıyor ki ... • 
hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Yalnız ölleden e 
sonraki ilk ~ derste çalıımak itiyadını Boiaziç.:nden Kabatat Liıesi-
benüz tam mtnaaile kazanamadım. Buna, 
arkadqlann fazla S(lrültQ etmeleri de le- ne relen talebelerden iamini .ay-
bep olmuyor, detlL Fakat, evde daha ra- lemiven bir genç anlatıyor: 
hat çalıştılımı zannediyorum.• cSabah kahvaltısı benim için hal'llm. 

• Zira ben vapura yetlsebllmek kin le lkb-
NifBDlatı Ortamektebinden 390 tun saatte annem uyuyor Kend sin uyan-

Kema) Çetin diyor ki: dırmamı hiç istemiyor Ötlelerl de ekmek 
•Bizim mektepte çift tedrisat var. Biz peynir. ekmek putırma ylvorum \'';ecele-

ri dene çabsamıyorum CUnkfi bir odadR 
6tleden sonra ders görüyoruz. Sab:ıhleyin hem annem, hem babam. hem de iki luz 
eriten kalkmak biraz yorucu oluyordu kardeeim oturmak mecburivetlndP.YIZ' Hu
Hem babam kasaplık ediyor. S bııhlan IAsa, 11da alamıyor. dersi 6trenemlvor, 
işı çok oldulu için kendlııine .,ardım et- uykusuz kalıyorum Ben evvelce sabah
mele mecburum. O itibarla Hbahları dük- lan yataltmda çalıtarık derı ve vazlfele
klnda kalıyorum. Ama ölleden 90nra aaat riml yapa:yordum Simdi ise horozlar ötme-
5,SO Ue 8 aruında evde adama1gllı rahat- den kalkmalıyım.• 
ça çalıJ17orwn. İyi 1t1 biz aabahl91ln erken e 
mektebe lidlp ders :rmüyoruz.a Kumkapı Ortaokulu "°" ımıf 

Be1otha 29 uncu ilkokuldan talebesinden Mehmet Bilael di-

307 Ka1a diyor ki: yor ki: 
.Bakırköyde oturuyoruz F.rken mekte-

cCumartesi ve çarıamba ıOnleri Mleden be sıtmek lı:tn kahvaltıdan fedakArlık e
ııonra mektebe litmiyonız. M,ıctepte ç&• dJyorum. Trende 25 •aklkam boşuna ıtdl
lıfmamı annmn, babam eok lstiJQr. RattA 7or ötle yemeklerini lokanta ve muhal
onlar, taUI lflnlerfnl bile mektepte ıeçtr- teblcilerde yi:yorum. Bu da bQtçemlr.f' te
meml arzu ed.17orlar. Artık. d_.. eır-- tir ediyor. Mektep 7emeklerlnde hem çe
Jim dl7e mi, evde 7-.raınaalık -.ıı1.,.ım ett 70k. hem de berbat ol rnmı, tıldukları 
dl79 Dll. bllnaem. Benim her vakit mektep. için atwı alınamıyor Mütalealardan tatJ
te blmamı ~. lfte. Ben lllellen fade edenler yüzde yirmi)'I ır~ Dört 
aonra mektepte blmaktan memnunum. bel sınıfın bir muallim tarafından tdaresi 
Orada arkadqlanmla daha tJl etıenı,.,o- eoJr fena oluyor Sonra talebe mtımesaWe
naa. Zaten mütaıeaıarda ne yap170ruz ki? rt de arkadatlarlle pka ediyor, aürtllUl 
tık ders bof. 1atee1i1bn1z1 okuyorua. lklncl cıJu7or .• 
~ resim tııan tapl)'OrUz. brt "1 be- Jf. 
sap, ha7at biJlial okumU7oruz.,. (Muallimlerin ve talebe velilerinln • K d ela 3 üncü okuld • bu mesele hakkında neler dü,ündük. 

a ırıa an • J.rinl, anketin yarın neşredece.jimiz 
iDİili ,udiyen bir taMbe: lnsmında okuyacaksınn.J 

•Mektep mi"' Yeni sistem mı• Sınıf mO- -=============== 
messilı arkadaş olduktan sonra, l!ıtedllln 

== = 
tmcı günü tereyağda kızartınız, 

panesl de olur. 
Ördek nasıl avlanır? Anlatamam. 

Profesyonel avcı lt:tn bir kazanç, 
geçim ifldlr, amatör için de _ söz 
aramızda - akıl lfldir! O kara J18l 
fırtmalannda, o ayazlarda, o sulu 
aepkenlerle ttpllerdıa ... Neyae geçe. 
Um, tilfekdqlanmı lmdumıya

bm. 
Bir ördek için de )>undan fazla 

kalem ve çene çalmmaz dotrusu. 

ı 

Toplattırılan 
Müstehcen(') 
Bir Eser için 

C.B.ıp 5 incide) 

du: Zira, Afrodlt libl edebi bir eseri müs
tehcen diye ortadan toplamakla, herhansi 
bir ('ıplak heykele, - meseli Venü!IOn 
heykeline - derhal: 
"- Muıayiri edeptir!" yaftasını yapış

tırmak arasında hiç fark ynktur!" 
Hüseyin Cahidln sözlerini. Vali 

Nurettin de tasdik eyliyerek. şu 

cümleleri ilive etti: 
"- cAfrodlb, fikri seviyeleri. mes~ll, 

Fransanın, İnıölterenin derecesine yuk8e
lememlş memleketlttde bile bir edebi eser 
ltlban görerek okunur. Kaldı ki, ben, 
Fransa ve İngiltere ırtbl, - cflmlesinden 
bulunduğumuz - demokrat memleketlerde 
toplanılmıyan bOtQn eserlerin, bh.:cle de o
kunulabllmeleri tarafdan71m. Biz de, b\l 
kabil eserlerin kt)'ITlet ve mahf..,etlerlnl 
tartarken, o df!moknt memle~tlerde kul
lanılan ileri ölçOyQ mlkyaı edJnmellylz: 
Halbuki maalesef, bunun lfbl ba7.1 hld.l
seler, bu hususta taassuptan lturtuıamadı
tımw anlatmaktadır!" 

• Vili Nurettinden sonra, kenılilerL 
le wörilştUtumUs, • Se1lml l:aset gl. 
bl. Ethem f net gibi, Ömel' Rı7.a gibi • 
birçok değeTJi muharrirlerimi7. de. 
hemen hemen ayni kanaatleri ileri 
sürdüler. Biltün bunlardan dn anla. 
şılmaktadır ki, Afrodit hakkınd" hU. 
küm verirken, bir tek satın reyini 
soranlar tesadüfen, bu Meri mUateb. 
cen bulan hemen yeglne "mütehu. 
sıs" a rastlamışlardır. 

Bize .ıellnce, blru enel 115yWI. 
timiz gibi evvelki ırttn, ba hususta 
ıa satı•lan YUJDlfbk: 
"- Bir taraftan. eser buhranından sf

kAyet olunup dururken. •Afrodl•2 libl e
debi bir e1ertn: ''Müstehcendir',, denJterek 
ortadan kaldır.ılmuı, dotnı bJr bereket 
değildir. 

dlt'ln aanatla münasebeti, ve allkHı. iz. 
mitteki tablonun sanatla milnuebeti aibi 
kabili münakaşa blle değıldlrl" 

Bunun içindir ki, işlenilmiş bulu. 
nan bu hatamn, • bu sırada, l'eni bir 
mesele halinde dallanıp budaklH. 
madan • tamir olunmasını dltemck 
en samimi temennimizdir! 

--o----
Lordlar Kamarasının 

Gizli Celsesi 
Londra, 7 (A.A.) - Lord Stan. 

hope, teslimat meselesini müzakere 
etmek üzere Avam Kamaruı gibi, 
Lordlar Kamaruının da gizli bir ceJ. 
ae aktedeceğini dün Lordlar Kama
rumda söyleml§tir. Bu celse parti 
liderlerile istişareden sonra gelecek 
salı veya pertembe günü yapılacak. 
tir. 

Belçika - Fransa İktısadl 
Müzakereleri 

Brilklel, '1 (A.A.) - Belçika hü. 
kumetinln bir murahhası, halihazır. 
da Fransa hüldmıeti ile girişllmlf o. 
lan iktısadi müzakerelere devam et. 
mek üzere dün Pariae gltmlttlr. 

an TAN Gazetesi 

llCin Fivatları 
o 

1 lacı ıeyfa sallff mJ 400 
2 • • • 250 
J ' • 200 
4 • • 100 
tg sayfalarda , 60 
'o• sayfa 40 
Dikkat: 

1 - ı santim: mrazetenln ince 
yazısiJe 2 satırdır. 

ı - tilnlarm fiyatı ıuetentm 
tek sütunu tlzerine besap
lanmıftll' 

1 - Kalm yazılar ela lueted• 
tapladıt> yere g6re santim 
, .. 'ilt"ftlfh· 

cAtrodib, hemen bütan dillere tercüme 
olunmuş bir eserdir. Ve bu eserin snnatb 
alAkasını lnkAr edebllmek, sanati lnklr 
etmekten farklı bir gaflet sayıl maz K 1-
dı kf, bu eseri türkçeye çevıren arkadaş, 
Usanın temlzllllne, ve clrlli:yet mevıulan
na temas eden kıaımlarda, kelimelerin en 
milnasiplerınJ seçmiye, azami riayeti ıas
termlş, ve bunda, bakkile muvat!ak d3 
olnUlftur. BOUln bunlara ralmen bu eaerfn 
ceza.ya utrama.sı. sanatın, - bpkı tzmıtte 
oldutu gibi - haksız bir .alile )'emesinden 1 
farksmtır. Kaldı lı:I, bOtiln cihanda, edebt iilm•111••••••••••• 
bir eser olarak tanınan, ve okunan Afro-

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ılanıar ı 
Muhammen bedeli 13300 lira olan 25 adet 1 No.lu pulzometre 21-1-1940 Puartell 

günu saat 15,30 da kapalı zarf usulile An karada idare binasında Abn alınaC8ldır. 
Bu işe ıtrmet isteyenlerin 997,50 liralık muvakkat teminat De kanunun tqtn 

ettiği vesikalan ve tekllfierlnl ayni ıcın aaat 14,30 a kadar komla:yon relalilln• 
vermeleri llzımdır. 
Şartnameler param olarak Ankara'da Malzeme dairellnden. Jla7darpap'da T .. 

sellilm ve Sevk ŞefUllnden datıtılacaktır. (10024) 

Yüksek Mühendis Mektebi Sabnalma Komisyonundan: 
Atel7emlz için alınacak olan ele. demir, ve aalrenin puarblı ıı-12.m tarihinde 

saat 15 de yüksek mühendla mektebınde yapılacaktır. Muhammen bedeli 1430 ft 
ilk teminatı ( 108) liradır. (1oot2) 

Balıkesir Ortaokullar Satınahna Komisyonu Başk•nlıiuıdan: 
Tıh"'l" 

Clnıl Aaı Çotu bedall Muvakkat te111lnatı llcalltmıntn .. idi 
Lira 

Takım elbi.M 350 400 180D 510 Kıpah zarf 

Bahkesır orta okullannın ihtiyacı olan )'Ukarda yazılı takim elbise on bef ıGn 
milddetle eksıltmeye çıkanlmışbr. thaleıi 22 Kinunuevvel 1939 cuma gllnQ saat on 
beşte B lıkeslr maarif mildürlülı.l odasında yapılacaktır. 2490 numaralı kanunun 
tarlfatına uygun olarak hazırlanacak teminat ve teklifieri hAvl mektuplar ihale ıtl· 
nünde nihayet saat 14 de kadar kom\ayon başkanlılına verllmlt bulunacakhr. Şart
name ve numunelerin her ıon f;lretmen o kulunda ıörOlebllecell ilin olunur. 

(10131) 

Devlet Limanlan :işletme Umum Müdürlüğünden: 
İhalesi evvelce ilin edlldlll hıtlde istekli çıkmıyan ugart 350 azami 450 ton ma

zotun ihalesi 15-12-IU tarihine ra tlıyan cuma ıünü ıaat ıs de Galata rıhtımın
daki umum mUdürlük bin ındıı toplanacak olan satınalma komlsyonun~a yapıla
cakbr Muhammf!ll bedeli 32840 lira \'e muvakkat teminatı 2470 Ura 50 kuru9tur. 

İsteklilerın teklıf mektuplarını bildırllen vakitten bir saat evveline kadar ko
m yon reislijıne te dl etmeleri 1 zı dır. 

Bu baptaki rtname sö ü ıeçen komisyonda her ıün gffrOleblllr. (97511) 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Sıvrlhlsar merkezinde inşa edilecek (20134,10) lıra ke!!lf bedelli ilk okul fn98a

tının kapalı zarf usulile yapılan eksiltmesinde talıp zuhur etmedi~nden 2490 nu
maralı kanunun 40 ncı maddesine tevfikan 28-11-939 tarihinden 18-12-939 tarlhlne 
mUsadlf pazartesi günO saat 14.45 e kadar temdit edıhnlıtir Ekalltme VilAyet dalın! 
encOmenlnde kapalı zart usulile •aoılacaktır. 

Muvakkat teminat '1570.0ln liradır 
Bu 111 alt evrakı: ProJe kesif hulA.sası. Husust fennt sartname. vahidi r ... ııt lfs

tell, ba71ndırlık lılert ırenel prtnamesı yapı flfterl umumi fenni prtnam~f f'1':ııflt

me ıtartnamesl, ve muluivele proJesinden ibaret olup ber zaman natia mildürUl&ıhı
de ıörilleblUr. 

İlteklilerin benzeri itleri yaptııtına dair en az on bel bin liralık vesikaya mOste
niden ihale tarihinden lbkıl Peklz «On evvel vllt7ete müracaatı. alacaklan eh
liyetname ve sicili ticarete ka:yıtlı oldtııu na dair vesika)'! kanunun tarttı vechUe 
teklif mektuplarına eklemeleri sarttır 'Mektuplar 18-12-939 tarihinde saat lS.45 e 
kadar makbuz mukabilinde daimi encümen riyasetine verllmls olacaktır. Posta ıte 

&6nderilecek mektuplar iadeli taahhütlü ve mühür mumu ile milbllrlU ol ~ktır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. !979ı t 
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·--------------~- .. --- .. _ Memleket Y avrularmın ittifakına, anne ve Babalarm bihakkın 

teveccühlerine mazhar olan 

ÇAPAMARKA MOSTAHZARATI 
• 

lkincikinun 1940 
da tam çeyrek un 
idrak etmek babti-

yarlıtma nail 
olacaktır. 

Pirinç ve tekmil hububat unlannı, kendi üıtün teknik eseriyle 
A nupai bir tarzda ve neflı bir surette imal ve ihzar eder. 

Beşiktaş- Kıhcali Kuruluş tarihi: 1915 
ı ~ ........................................ _r 

.,._.._MARİFET İLTİFATA TABiDİR. ' 
lltif at arttıkça, Marifetler de Çojalır. 1 

HACI BEKİR 
Firmasının Memleket içinde ve dışında 
GÖRDÜGÜ MÜSHSNA RAGBET 

Bu büyük Türk Tıcaretbaneaine mütterilerini bir kat daha 
memnun bırakmak imkinlannı veriyor. 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR 
Merkni: B.laıık rı, Şubeleri: Karakö:r, 'BeJoilu, Kachk6y. ~l 

GRiPiN 

Baş, Diş, Nezle, ·Grip, Romatizma: 
Nevralil, kıraldık ve bütün ağnlannız1 derhal keser. 

icabında giinde 3 kaıe ahnablllr. 
Her yerde pullu kutuları ıırarla isteyiniz. -- ...... __ 

Müsabaka ile Memur Allnacak 
Türkiye İş Bankasından : 
1 - Banakamızın muhtelif şubelerinde çalıştınlmak üzere müccabaka 

ile 15 memur alınacaktır. Müsabaka imtihanları 25 lSirinci kanun 1939 
pazartesi günü Ankara, İstanbul ve lzmirde yapılacaktır. 

2 - imtihana girebilmek ı~in: 
a) Laakal lise mezunu olmak. 

b) On sekiz y:ışından aşağı ,.e otuz yaşından yukan bulunmamak. 
c) Askerliğini yapmış olmJlk lAskerliğinl henüz yapmamış olanlar 

muvakkat memur olarak nlınacfı&lardır.) 
3 - Yukarıda yazılı evsafı haiz olan taliplerden tahriri imtihanda 

muvaffak olanlar berayı tecrübe on beş gün maaşsız olarak çaltştınlır. 
lar. Bu müddetin hitamında mesaileri itibarile de iyi not alanlar bareıxı· 
kanununda muayyen tahsisatla kadroy• almır:tar. 

4 - Muvaffak olanlar aruında ecnebl liaam bilenler tercQı olun.._.. 
5 - İmtihan neticesinde ll:ınb hlzemtlne a1ıııacak 15 memurdan 

başka muvaffak olanlar, muvaffakıyet derecelerine göre Müessesede 
açılacak münhalle.re sıra ile alınacaklardır. 

6 - Taliplerin en geç 20 Hitinct'kimun 1939 çarşamba gününe kadar 
Ankarada Umum 11Iı.idürlı.ik Hemurin Servisine, İstanbul ve İzmirde 
Şube Müdürlüklerine vesa·klerile birlikte müracaatta bıdunmalan ilin 
olunur. 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
LAKSATIN IODO 

Grip, nezle, enfloen•, eıtma sibi hutalddara tutulmamak için aailıiınızı BIOGENINE 
kan ye derman baplarile ıipdalayma. 

BIOGENINE; en birinci kan, kunet, ittiha yaratan Ye teairini derhal ıöıteren bulunmaz 
bir devadır. 

BIOGENINE; dabna kanı tazel~yip kuvvetlendirir, balıizliii giderir, hariçten ıelecek her 
türlü mikroblan öldürür. Tatlı bir ittiha temin eder. Sinir ve adaleleri aağlamlqbrır, zekiyı 
JÜ]ueltir. Bel sevtelJiti Ye ademi ikticlann en birinci devasıdır. 

BIOGENINE; kullananlar bt'iyyen kardan, kıttan, soluktan ve havaların deiitmeain
den müteeMir olmazlar. Çünkü vücudü her zaman ıenç Ye dinç bulundurur ve bu sayede 
müthif ikibetlerle neticelenen GRiP, nezle, enfloenza, utma ıibi hastalıklardan korur. Bu 
butalddardan korunmak için bü;rükler sabah, öile, akfam birer, sekiz yqmdaa üstün ço
c111rlar :ralım l&bah, akpm birer BIOGENINE almalıdır. Huta olanların kurtulması için de 

Kabız olanlar için en iyı Dır müs. 
·bildir. Çilekli, kayısılı, leziz tekerle. 
me, bütün istimal eden çocuklar, 
Bayanlar ve Baylar hele yqhlar te. 
sirine hayret ederler. Sancı vermez 

1 ve tabiatı tanzim eder. Her eczane-
1 de bulunur. 

-) bu miktar bir miali arttırılmalıdır. Her eczanede bulunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 

I-Dellftlrllen IU'bwnesl mucibince Linotip ve fntertype yazı dizme makinesine 
27-xr-989 tarihinde tlakD1 olunan fi7aUar haddi llyık ıörillınedlllnden iş yeniden 
pazarlıkla ekılltme)oe konmu,tur. 

JI - Muhammen bedeli lif 8000 Ura muvakkat temlnab "800,, liradır. 
III - Pazarlık 18-Xlt-en- P8Z8l'tal gf\n Q saat H de Kabataıta levazım ve mQba-

7aat 111besindeki alım kom!qonunda ;yapılacaktır. 
JV - Şartnameler her IOn 8lba seçen tubeclen parasız ahnabillr. 
v - Fiyatsız teklif ve kataloklar Daa le l(lnOnden en az bir hafta evvel tetkik 

edilmek üzere tiltiln fabrikalar tubeslne verilecektir. 
vı - Milnllkasaya ıfreeekler pazarhk için tQtn edilen gün ve saatte% 7,5 l(lven• 

me parasile birlikte mezkılr koml.s)'oaa aelmeleri. ( 10077 > 

Muhasebeci Alınacak 
Orman Umum MildOrlQlüne ballı Devlet Ormanları ltietme Revirlerlnde çalıt

tınlmak üzere imtihanla muhasebeci alınacaktır. 
ı _ Mubuebecllere 38&6 sayılı kanun bWdlmleri dairesinde 8741• 170 liraya ka-

dar ücret verilecek ve bu kanun mucibince terfi ettlrllecek1erd. 
2 - Taliplerin Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi meıunu olmaları prttır. 
3 - Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki l8rt1an bala olmaları llzımdır. 
4 - imtihan 27-12-939 Çarp.mba ıünu sat 10 da Orman Umunı MnctO'rlülQnde 

yapılacaktır. 

5 - Taliplerin 26-12-939 akşamına kadar apğıda gösterilen vesika.lan ile birlikte 
Orman Umum Mildürliltllne müracaatları. 

A - Nüfus cüzdanı sureti, hilsnilhal il milhaberl. 

B - Diploma veya sureti. 

C - Askerlik vesikası veya sureti. 
-D =. Varsa bonservlaleri veya suretleri. 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 

(t0013l -
1 _ Cerrahpqa hastahanesinde yapılmakta olan birinci Şlrilrjl kllnllfnln 

48559.38 Ura keşifli ikmal tnpab 14-12-1989 peqembe günü saat 15 de rektörlükte 
kapalı zarfla ekailtmeye konulmuftur. 

2 - İstekliler bu ile ait dosyaları c2•ın kurul mukabilinde rektörlükten alabi-

lirler. 
3 - Bu ile ıtrebllmek için 939 ticaret odası vesikasile dOl)'uındald DAn prtla

nnda 7azıb vesikalar Ue teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel rek-
tııırlllle Yerilmelidir. (9341) 

Gümrük Muhafar.a Genel Komutanhğı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyondnclan : 

Mlktart Cinai Tahmini lık Atık ekalltme ıUnD laatl 
bedel teminatı 

-· 
7000 Tire çorap 1960 H7 11/12/919 puarted 10 
3104 .. 889.1~ 88 11/12/911 Pauı1ell 11 
4000 • 1120 M 11/12/919 Pazart.l H 
1 - Tetklllt eratı loln sabn alınacak Tire çonplarm 7Ubrda pah. IOD- ,,. 

saatlerde acık eklllw..t )'llpılacakbr. NOmune çorap ft evu11m ~. 
G6rillebDlr. 

2 - lstüıtlerln bnunl veslblm ve Dk tanlnat maklııuzlarDe o.lata Rdltım 
caddesi Veli Alemdar hen Ddncl ka~ ~ plmeı.rt. (1721) 

Sahibi ve Netrlyat Mlldtlra Balll L6dl oöaDOMCO, O•ı'8elllk ._ 
Neşriyat T L. Ş. Bnıl4ıtı :rer. TAN llat...., 

Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur: 
Sabah, öğle ve akpm her yemekten 

sonra günde 3 defa 

RADYOLi 

Yurdda ittifak Haline Gelen Bu Kanaati 
Tesise Nic;in Ve Nasıl Muvaffak Oldu 7 

Çünkü "Radyolin,, in terkibi yük. beti dolayısile hiç stok yapmadığı 
sek bir kimya şaheseridir. çin mütemadiyen taze piyasaya çık 

Çünıtü "RADYOLİN,, in terkibi Çünkü "RADYOLİN,, diğer 
yüksek bir kimya şaheseridir. cunlara nazaran çok ucuzdur. 

Çünkü bütün "RADYOLİN,. kul. Artık bütün bunlardan so 
lananlann difleri temiz, sağlam ve i "RADYOLİN,, kullanan on bini 
güzeldir. kişinin ne kadar haklı olduğunu 

Çünkü "RADYOLtN,. emsalsiz rağ. lamak kolaylaşır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

TURKIYE CUMHURİYETi 
ZiRAAT BANKASI 

Karulut Tarihi: 1888 

SermavuJ : 100,000,000 TlirlC Lirası 
'ube Ye Ajana adedi: !95 

Zirai •e ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat B•nbsmda nmbanh ve lhbarmı taurraf hesaplamul• ea 
a il llnll balanulua 1eDe•e 4 defa çekilecek kur'a Ue •Nıdakl 

..... ..... lbnal~ .... talaealrur. 

c Adea ı.ooo Llrahls 4,tff Ura 
t • SH • Z.ffl • 
• • ısı • l,Oll • 

.. • 18' •• 4,000 • 
lH • -1 • 1,111 • 
121 • .. • ..... • 

Hl • • • 1.200 • 
DiKKAT: Heaplmndald paralar blr lelle içinde 00 UradaD ..... 

d~enlere tkramtye çStJIJ taltdtrde ~ 20 fazlutyle verilecektir. 
Karalar lelMde • defa, ı 87161. ı BirinciUnaa, ı Mart ve ı 11...ana 
t.rllllerlade eeklleeekdl'. 

Ankara Asliye 4 üneü Hukuk Mahkemesinden: 
İstanbulda Bahçekapıda 4 ncü Vakıf hanında 84 numatada tcrayi 

faaliyet etmekte iken halen nerede olduğu bilinmiyen Amerikan Eks
pres bank•u 

Necati GGJ.ç tarafından açılan, haczin kaldırılması ve icraca ~ 
pndan kesfJen paralum iadesine karar verilmesi hakkındaki davanJ!S 
durup:na günü olan 4/12/ 939 tarihinde illnen yapılan tebligata rağmeSI 
mabkemeye ıelemediiinbden durtıpanın 28/12/ 939 peroembe güDO 
IMt 9 a tlliklne ve yine ilben pyap karan tebllline karar vertımlt' 
tir. O lfln ve 1Utte bir vekil veya mümeull göndermeniz lüzumu .,. 
ab1 takdirde durupnaya gıyabınızda devam olunarak bir daha mahk .. 
meye alınmıJacalınız teblll mak•mma kaim olmak üzere ilAn olunıat· 

(10148) 


