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ALMAN 
Propagandasının 

Hedefi Nedir? 
Yazan: M. Zekeriya SER TEL 

A iman ajansı, b irkaç hafta 

evvel Türk matbuatını 

Alma nyanm Sovyetlerle arasını 
açmak için uyd urma haberler 

neft"e'derek tah r ikat yapmakla 
itham eden bir tebliğ n etrebnitti. 

Bu tebliğin üzerinden daha bir ay 
geçmeden, Alınan matbuatını Türk 
gazetelerine atfedilen suç üzerinue 
buluyoruz. Hatta bu defa yalnız AL 
man matbuatı değil, bütün Alman 
propaganda te§kilatı seferber bir hal. 
de Sovyetlerle Türkiyenin arasını a
çacak muhayyel haberler neşrile 
meşguldürler. Türk matbuatına atfe
dilen neşriyat bir suç idise, Alman 
propaganda servisi neden ayni hata
.ya dii§Üyorlar? Türk matbuatının bu 
kabil neşriyatı Almanları rencide e. 
diyor idise, Alman gazetelerinin ay
ni mahiyette, hatta daha küstabca 
:neşriyatının Türk devletini ve Türk 
efkhı umumiyesini ayni nisbette ve 
belki de daha fazla rencide edeceğini 
neden hesap etmiyorlar? 

Çünkü Alman propaganda servisi. 
'nin taktiği Türk matbuatını sustur. 
IJnak, ve sonra da Sovyetlerle T ürki
l)"enhı arasını açmaktır. 

Alınan istihbarat bürosunun Prav
da gazetesinde TAN hakkında çıkan 
Yaziyı, Sovyetler Halk Komiserleri 
:Reisi Molotofun nutkunu türkçeye 
tercüme ettirerek resmi b8.§lıklı ka
ğıtlarla dağıtmasının yegane sebebi 
budur. Folkishe Beobachter gazete. 
sinin Sovyetlerin Türkiyeye kar§ı is. 
tilA emelleri beslediğini anlatan ve 
R:afkasyada tahşidat yapıldığı yala. 

(Sona; Sa: 6; Sü: 3) 

TAN Kitapları 
Gazetemizin 15 kupon muka. 

bilinde 150 kuruşa verdiği ki-

l toplar bitmi~tir. Bugiinden iti-._ 
haren gerek İstanbııldan g k: 

ı memleket dahilinden ''a · 
ı cak müracaatlerl is'nf 

! 
kalmadığından dolryı 
. . ' sırız. , 

•••••••••••••••• 

Gizli Teşkilatın Bütün 
Mensupları Brel' in 

Emr i Altında Çalışırlar 
Harİ<iteki Bütün Almanlar, İsteyerek Veya 

lst emiyerek, Bu Servisin Mecburi Birer Azası 

Say ılırlar ve .Her Emri Y apmağa Mecburdurlar 
Alman propagandası Türkiyede artık tehlikeli bir şekil al

mağa başlamıştır. TAN'ın neşriyatını vesile ittihaz ederek Türk 
matbuatını lekelemeğe, Türkiyenin dostlarile olan münasebet
lerini bozmağa teşebbüs edecek kadar cür'et göstermeleri, mem
leket lahilinde kanuna muııavir n<'c::riwıt uP pl'np~g:mrhıv~ te
şebbüs etmeler i, şimdiye kadar el aL ••• • • • • • •• • • • • • ·-• • • • • •• 
tından yapılan bu propagandanın SORABiLiR MIY1Z 7 
son zamanlarda ne derece saygısızca 

harekete başladığını gösteren emma- Acaba Ne 
relerdir. ,. 

:Maskeler Aşağı Düşmeli ! 

Propagandanın panzehiri, yüzün
deki maskesinin çıkarılmasıdır. Tür
kiyede Alman propagandasına kati 
bir nihayet vermek için bu maske
nin düşürülmesine ihtiyaç vardır. 
TAN şimdiye kadar yaptığı neşriyat 
ile ve son günlerde Alman istihbarat 
bürosunun TAN etrafındaki faaliyet_ 
leri hakkındaki ifşaatı ile bu maske
yi yerinden oynatmış, fakat tamamen ı 

Cevap 
Verirler? 
Almıın sefaretine bağlı fsUhbarat 

bürosu dün de yine Türkçe.ve tercü
me edilip basılmış olan Sovyet Rus
ya Halk Komiserleri Reisi Molotofun 
nutkunu resmi esvaplı sefarethane 
kavası vasıtaslyle tc\'il etmiştir. 

Haddimiz değilse de Hariciye Ve
kilimizden bir ricada bulunmak isti
yoruz: 

söküp atmamıştı. Fakat Alman ~ro. 
paganda servisinin günden güne cü. 
rctini arttırması, ve Türkiyeyi dost
larile kavgaya sevkedecek tahrikata 
teşebbüs etmesi artık sabnmızı tü. 
ketmiştir. 

Bu propaganda teşkilatının içyü
zünü ve Türkiyedeki faaliyet tarzını 
bütün teferrüatile efkarı umumiycye 
bildirmek zamanı gelmiştir. Türk ef-

<Sono Sa: 6, Sil: 6) 

Hüktlmetlmlz, Be~lin BOy{lk Elçiliği 
nezdine bir matbuat ataşesi tayin 
etse, İngillz - Fransız teb]jJılerlni ve 
gazete makalelerini almancaya ter
cüme edip Almanyadakl bütün ga-
7.etelere teV%l edecek olan bu ataşe
nin pasaportunun vize cdllmesinJ 
bura Alman sefaretinden taleı> etse, 
acaba ne cevap verirler? Vi:r:e mi 
ederler, yoksa kendi istihbarat bü
rolannın ll'ığvını mı tercih ederler? 

•••••••••••••••••••••••••• 

A1man Gazeteleri de 
Ruslara Yol Gösterip 
Oğüt V ermiye Baş1adı 
Gene Ayni Terane : " Norveç istikametinde 

Genişleyeceğinize, Buzsuı: Bir Denize, Mesel& 

Yakın Şarka Doğru Yürüseniz Olmaz mı? .. 
Amsterdam, 8 (A.A.) - "Havas,, 
Şimdiki harbin Türkiye ve Yakın 

Şark istikametinde genişlemesi ihti. 
malleri Almanyada her gün biraz 
daha açıkça mevzuu bahsedilmekte. 
dir. Almanlar Rusların Basra kör

zi • istikametinde bir taarruzunu 
mnuniyetle karşılıyacaklardır. Al 

zcteleri RusyayaNorveç liman 
ikametinde genişlemekten ise, 
bir denize çıkmayı tavsiye e-

si, Tür k - İngiliz • Fransız muahede. 
sinin eski İngiliz • Rus ihtilafını tek. 
rar canlandırdığını yazıyor ve bu 
yüzden Rus • Japon ihtilafının sii
ratle halledileceğini ümit eyliyor. 

Alman gazetelerinin neşriyatı Rus
yayı Finlandiyadan Yakın Şarka çe. 
virmeyi istihdaf ediyor . Bcrlinin 
mütaleası şudur ki, eğer Rusya Garp 
devletlerilc harbe girerse, m adenle.. 
rinin ve demiryollarının tensiki için 
şimdiye kadar kabul etmediği Al
man fencilerini kabul edecektir. 

Sovyetlerin Kararı 
Sahillerinin 

Abloka kararı : So"'Yet Rusya, Fin- Şimalde h arek a t : Rus tebliğine gö-
------ - landlya sularını ab- ...;.._ _______ re, Sovyet kıtala-
loka ettiğini ildn etmiş, Finlandiya ve rı, Şimalde Petsamoyn 45 kilometre yak
Botni körfezlerınl kapattığını J:ılldirmiııtir. laşmışlardır. Bu havalide askeri harckAt 
Bitaraflal', limanları terkcdcccklerdır. inkişa! etmektedir. 
Cenuptaki hare k a t : Sovyctlcr, Ka- U mumi vaziyet : F f n ı a n d i y a
- --------rclia bcrza· lılar, mukav~mc
hında Finlerin esas müdafaa hattını yar- tc devam ediyorlar. İngilizlcrın 30 tny
dıklarıru ve 8 - 10 kilometre ilerledikle- yare gönderdikleri, Finlandiyaya evvelce 
rini söylüyorlar. Finlandiyalılar, katU'cUe İtalyadan gelen tayyarelerin italynn pl
tekzip etmektedir. !otları tarafından kullanıldıl:ı blldiriliyor. 

İngiltere 

30 Tayyare 
Göriderdi 

---o-

Buzların Çözülmesi 

Karelia'daki Askeri 

Harekah Güçl e ştiriyor 
L ondra, 8 (Hususi) - Finlan

diya • R usya harbi hakkında ye

ni ve mühim haberler gelmemİf" 

tir. Finlindiyanın, hasım tarb.· 

fından istifade edilmemek için, 

muharebe hakkında uzun taf si
l at vermek istemediği bildirili

yor. 

Son Rus tebliğine göre, .Kus kıta. 
ları ileri hareketlerine f .ı şekilde 

devam etmişlerdir: 
Murmansk istikamctiııde: Kıtala. 

nmız suni engelleri ve mayin tarla. 
lannı atlıyarak, Pctsamoya doğru 
45 kilometre ilerlemişlerdir. 

Ukta, Repola, Porosozero, Petroo. 
avodsk istikametinde: Kıtaatlmız 

Beyaz Finleri tardederek huduttan 
itibaren 70, 75 kilometre ilerlemiş. 
lerdir. 
Düşman birçok yaralı ve 300 don. 

muş nefer bırakmıştır. 
Hava dafii toplarımız iki düşman 

tayyaresi düşürmüştür. 4 pilot esir 
edilmiştir. 

Kareli berzahının Doğu kısmında 
Sovyet krtaatı Finlerin Vuoksa nehir 
müdafaa sistemi üzerindeki esas hat. 
tını yararak Taipalenyoki nehrinin 
Şimalinde 8 ila 12 kilometre ilerle. 
miştir. 

Berzahın Batı kısmında Sovyet 
(Sonu Sa. 6. Sü. 4) 

FAŞİST 

Konseyinin 
Kararları 

Bir Alman Denizaltı 
Gemisi ve iki lngiliz 
Destroyeri Batırıldı 

Balkanlarda Sulh En Geç 

B~hara Kadar Mu haf aza 

Edilebil ecekmişl 
Roma, 8 (A.A.) - Yüksek Faşist 

Konseyi dün gece saat 10 da toplan. 
mıştır. İçtimaı müteakıp neşredilen 
resmi tebliğde ezcümle şöyle denil
mektedir: 

"Avrupa anlaşmazlığında hiç bir 
yenilik olmadığından, İtalya muhasc 
matın ba§ladığındanberi tuttuğu hat. 
tı harekette, yani gayri muhariplik 
vaziyetinde devam edecektir. Tuna 
havzasında ve Balkanlarda İtalyayı ı 
alakadar eden her şeye karşı, faşist 
hükumeti lakayt kalamaz.,, 1 
Alman - ltalyan m ünase b etleri 
Tebliğde, İtalyan - Alman müna. 

fSonu Sa· 6. S ü: 3> 

Erken Tedrisat 
Bu anketimizin ikinci kısmını 

altıncı aayf amızda okuyunuz . ,..._,......,............., 

Ayrıca 4 lngiliz Gemisi Battı. Fransızlar 

Yeni Bir Maiino Hattı Vücude Getirdiler 

Filo kumanclanı, 2 Alman "clenizaltın batıran ••sirocco,, Franıu 
torpidoıunun mürettebatını ve zabitlerini tebrik ediyor 

~Yazııı üçün cü sayfamızdadırl 



z 

İŞİN ŞAKASI 

Daha Dün Bir. 
Bugün iki 
Ycmm: NACI SADULL"AH 

Şa A.lınan :resmi propaganda 
aervisbıln harekltı hakkındı 

~ne lehte, ne aleyhte- hiç bir §t'Y 
yazmıyayım, di;) orum. Fakat maa· 
)esef, ba samJmi niyete sadık kal. 
mak, blr türlü mümkün olamıyor. 

Zira bu servisin harekib; hemen her 
gtin, temas etmeden ceçemiyeceif. 
miz bir mevzu teıkil eyliyor. 

MeaelA, Moskovada çd;an "Prav. 
da,, gazetesi, İqillz ve Fransız ca· • 
zetelerinden tercüme olunmuş bir, 
Jld havadisin, bizim ''TAN,, sütunla. 
nnda intişar edişinden hoşlanma. 

mqtı. Ba havadislerin, bblm tara. 
fmıızdan, ve Alman - Bu anlatma· 
smı sanmak maksadiyle icat; veya 
iktibas olundukları vehmlne luıpıL 

Genç YQfında ölen arli.I Meleğin cenazai 
eller üzerimi• ltlflnıyor 

Köprülü Fuat fere/ine verilen ziya/ette 
Köprülü ile Vali yan)'CUIG 

9. ız . 939 

Bükreı Büyük 
Elçimiz Dün 
Sabah Geldi 

Bu Sabah Ankaraya 
Hareket Edecek 

Bükreı büyük elçimiz Hamdullnh 
Suphi Tannöver, dün Romanyadan 
fehrimlze gelmif olup bu sabah An.. 
karaya gidecektir. Kendisile görüşen 

lll1fb. 
Bu mlnuıs, prlp ve uılm veh. ---------------------------------------------------

me kapılan "Pravda,, pzeteslnin, Fuat K .. ..1 .. "TAN" ceridesini "dostluk kundak. opru U Eşya Fiyatları 
Yükseliyor 

bir arkadaşımızın suallerine ceva
ben Tannöver, kısa bir müddet için 
Ankaraya aidecel\nl, Romanya De 
yeni yapılan ticaret anlaşmasının lJd 
memleket aruındaki ticari tnldpft 
arttıracatmı söylemiş ve Romanya • 
dan Tilrkiyeye ihracatın menedilme. 
sinin tasavvur bile edilmediğini söy .. 
lemiftir. 

tWlı,, De itham eden mal6m yazısını 
hatırlamqsımsdır. ş f. 

Şimdi, Anluıradaki Alman resmi ere ıne 
pıopmcanda servisi, bizim gazeteye 

~·tan o yasın Tilrkçe:ve çevırtmif, Çay Yer·ııd•ı 
cldli bicW kiiıtlara bastmnıı, ve 
--el ilim teni eden oyaa kampan- _ _ 
:yalannm çıiırtkanlan ıibl,- her Emlnonü halkevl, Fuat ~oprülü-
ras .... eldi.ır.:-e d ~tı 

0 
L- d Lı n(in Sorbonda fahri doktorluK unva. 

.. aua aaa yor. - ar 1U lın d l il b' · af ti bu kiiıtlarda baJır:S t 1 • nını a ası o ayıs e ır çay zıy e 
n -en ıue e erı. tertip etmiştir 

:mbden birisi: · 
" 8 . . Halkevinden Halit Bayrf kısa bir 
- uım matbaaya da Od okka hitabede bulunarak K" rül'" .. 

ılnderllmiş!" diyor, ve f1I dlmleleri Türk li""-· _ _. baopb unldun 
IJAve e•li rd • genç 5.-uın manav.a ası O U-

" yo u: A.... f ·· .. b" k 1 "- B harek ti a"""u ve pro esorun ır ço genç er 
1adı, Tilr~ tb e . ~panlann mü. yetiftlrdiğini aöylemiı ve kendisine 

ma uaüy e SoVJ'et ıue. sonsuz hizmetlerinden dolayı te19k
teleri arunıcla blr patırdı koparmak· kür etmiştir. 
tır. Fakat, biz, bu OJllJUl kanmıya. Fu t K.. ··1 .. d b ain' a opru u e una cevap ver. 
e .,, miş ve ezcümle demiştir ki: 

Bence, bizi, Sovyet ıuetelerlyle "- Beni haddinden çok fazla tal-
prpqtmnak mabadiyle yapılan hu tlf etmenize karp tefekkürden bq
Jlarebtin blyflk bir faydaı oldu: kabir teY elimden gelmiyor. Blz ken 

Ve biz, bu hareket 1ayeslnde, AL dimize dü,en vazifeleri elimizden 
manyaya dair çok mllhlm bir haki. geldiği kadar yapmıya çabpnış ı. 
kad daha öjrenmek fınatmı baldak. damlanz. Umidimlz sizlerde ve siz. 

Eskiden: lerden sonra gelerek vazifelerini biz. .. _Alman,.. Bo~" ._ den-~~ nvaca 
7enlere inanmazdık. Halbakl.a flmcli genç nesillerdedir.1, 

utık bundan bizim de fÜpbemiz kal. 
madı: Zira Ankaradald resmi Almalı 
Pl'OPIPDda servisi A.lınanyayı re1-

men temsil eden bir m8eaesedir. 
Moskovada çıkan "Pravda,, pRtesl 
be, Sovyet devletinin naflrl efklrı, 
teretlmam efkirıcbr. 

Artist Melek 
Dün Defnecll• 

Evvelki gün vefat eden artist Me. 
leğin cenazesi, dün arkadaşlan tara. 

Ve timdi, Ankaradald resmi AL tından kaldınlarak Ferlköy mezar
man propaganda servisi, Moakovada- lığına gömülmüft(lr. Cenaze Tepiki. 
ki "Pravda,, pzetesinln fikirlerinf, yedeki evinden almmıf, Tetvikiye ca-
8ovyet Balk Komiseri Molotofun milnde namazı kılınml§ ve oradan ce
•taldanm resmen, tereflme, ven* naze otomobilile mezarlığa nakledil. 
ndlyor. Fakat ba tahrlkit, SoVJ'et miştir. 

1 
' 

Komlatendnln Tilrkiyede takip etti. 
il dostane ve muslihane siyasete Liman İhtiyaç Komisyonu .,,pn dilımedlil için, -yalanda Liman umum müdürlüğünde, kA
"he7anname,, daiıtmalanndan kork. tibi umumi, birmüfettiş ve güverte 
talmna- ha yeni ve "Kara Bolfe- enspektörlerlnden olmak iizere bir 
vlk,, len, f1I nfab takabiliriz. ihtiyaç tetkik komisyonu teşkil edil· 

,._ Acemi komtlnlst!,, .. mi§tir. Mübayaat bu komisyonun ma· 
Mumafih, Ollluı •asm da ılre. kul bulduğu talepler için yapılacak

blllrlz: Zira, Jıentlz aeemlllkten kur. tır. Büyük mübayaat için aynca şef
talmıya vakit bulamadılar. İDlafb ler encümeninden karar almacaktır. 
dtlşlmenlze bir kere: Daha, dtla bir İdarenin bu nıretle senede 56 bin li. 
bagtln iki! ' ra tasarruf edebileceği bildirilmekte. 

Sıvas - Erzurum Battı 
Uzatılıyor 

Ankara, 8 (TAN) - Sıvu • Er
aurum hattının Uzun Ahmetliye Jra.. 
dar temdidi hakkındaki lilyiha Mec. 
Us rmnamesine almml!lır. Hattın u
aunluju 20 kilometre kadar olup 2,5 
milyon liraya mal olacaktır. 

Dahiliye Vekili Çankırıda 
Çankın, 8 (A.A.) -Dahtliye Ve

kili dün Kastamonudan phrimlze 
aelınif, mektepleri, partiyi {f: hasta
haneyi ziyaret eylemi§ ve hüldmıet 
konağında daireler rüauını ve muh
telif tefekküller mümessillerint ka. 
bul ederek kedilerile muhtelif if!er 
üzerinde görüpıüf, direktifer ver • 
miftir. 

Meclisin Dünkü Toplantm 
Ankara, 8 (A.A.) - B. M. M. bu.. 

gün toplanarak sanayide kullanılan 
iptidai maddelerle makine alit ve e

devatı ve bunlann ;r-d~k parça1arı. 
nın gümrük resimleri hakkındaki Ve. 
killer heyeti kararlannm tasdlkfne 
alt kanunun birinci müzakeresi yapıl 

mı§tır. 

dir. 

Bu Sene Balkanlardan 
Gelen Göçmenler 

Ankara, 8 (TAN) - Bu sene Ro
manya ve Bulgari!standan 17 bin ka
dar göçmen gelmiştir. Bunlann ya-
nsmdan fazlası Diyarbakır ve hava
liline yerleft1rllmlftlr. Son kafiled('n 
milrekkep olan 8'10 klfl Kocaeli ve 
İzuılr havallsine yerleftirlleceklerdir. 

Avukatbk Kanununun 
Bepnei Madcleli 

Ankara. 8 (TAN) - AdllJe VüL 
letl avukatlık kaaummun beflncl 
maidesl bülanOnün tatbildm bir aene 
daha pri J>ıraln1nuıauu brarlqtır. 
IDlf ve ke)'fiyeti alfıkadarlara bildir. 
mlftir. 

PiyasaCla Çekirdek Kahve, Kalay ve Motörin 
Kalmacb. Dün lem Fransm E1ya11 Geldi 
Bazı mallann fiyatlannda devamlı bir yükselme görülmek

tedir. Şehirde çekirdek kahve bulunamamaktadır. Brezilyadan 
bir ay ~nra kahve gelecektir. Mevcut kahvenin muhtelif eller
de saklımdığı tahmin edilmektedir. 

İthalAtı kolaylaftırmak için forma- ederek mevcut 60 - 70 bin balya ya. 
litelerin basitleftirilmesi icap ettiği pak latokundan ihracat yapılması i
söylenmektedir. çin hükcimet nezdinde teşebbüsatta 

Kalay flyatlan dokuz liradan aat:L bulunulmuını iltemlflerdir. 
makta lse de mal kalmamıı gibldtr. Yumurta ihracatı gevpk olarak 
Bazı tüccarlar alakadar makamlara devam etmektedir. İsviçre ve ltalya
müracaat ederek İngiltereden kalay ya sevkiyat olmaktadır. Ancak her 
getirip kilosunu 350 kuruştan sata- J iki hükumet yumurtaların kara vası. 
bileceklerini söylemişlerdir. talarile gönderilmesini daha muva. 

Motörin kalmaılı I fık bulmakta iseler de trenlerle sev. 
~ ...... , .... ~tönn de mımıpar. lrl:vo•- --t-a--.ı..- .ı.-1-ıı- u.L.-1-"1-

Yalnız teneke iç.inde bir mikt _ nnı faslılalı olarak yapmak mecbu-
törin bulunmaktadır. Kum~=. riyetinde kabnışlardu. 
Romanya piyasası yüklelmiı olduğu AlmanlaT oe Çekoalooak 
için oradan eski fiyatla motörln geti. lderinBi 
rilmesine imkln görememektedirler. 
Kumpanyalar hükfimete de müracaat 
ederek fiyatlann Romanya fiyatları. 
na göre tezyidinl iltemtperdir. Mo. 
törinin dökme olarak mevcudu kal
madılt için motör sahipleri teneke L 
le kilosu 9,25 kuruştan almıya mec
bur kalmışlardır. Makine yağı fiyat· 
ları da yüzde elli nisbetinde artDUJ
tır. Bu yağlann da miktan azalmıt
tır. 

Dün g.l•n FratUIS 9f)'CUI 

Fransız bandıralı Theophll Gautier 
vapuru limanımıza ihraç edilmek ü
zere muhtelif Fr&Jlll,Z-etyıısı getlr
mlftir. Bu anda, pamuk fpliii, boya, 
kimyevi ve tıbbi ecza, kitap, içki, gı. 
ela maddeleri, tuvalet eauı, c?eıi e1-
ya, yün mensucat, terzi tebefirl, cam 
eşya, esans, toprak eşya, çamapr, 
hurma. mobilye, sinema malzeme.si, 
otomobil, motör ve aksamı, ipek ve 
madent kaynak vardır. 

Aynca İtalyan bandıralı Bosforo 
vapuru da asfalt, kajıt, kimyevi ec
za, makine, kamyon ve ütiı aıtsamı, 
araba ve damızlık hayvanlar getiı' • 
mi§tir. 

Hüdaverdi isimli bir Türk yelken. 
llsl de 40 bin kilo Bulgar kömürü .sre
tirmlştir. 

Yapak oe tiltik ilaracata 
Piyasamız tiftik ve yapak tüccar

ları ticaret müdürlüğüne müracaat 

Almanlaıın bizimlh ticaret muka
velesi yapml§ olmadıklan hald-:? eski 
Çekoslovakya ile memleketimiz ara
sındaki kllring anlaş:nasınm devam 

etmesinden latifede etmek istedikleri 
görülmektedir. Bu cümleden olmak 
üzere Çekoslovak bankacılarından 

M. Vebr ile demir ve makine aanayii 
gruplan mümessili Fürstten milrek. 
kep iki kifilik bir ney\?t İstanbula 
gönderilmiştir. Bunların vazifesi pı. 
yasamıza demir malzeme lhraç etmek 
ve mukabilinde her türlü ihracat eş. 
yamızdan satın almaktır. 

Sehrimizde 120 Macar 
Artisti Var 

Dün bet Macar artisti daha gelmiı 
ve bunlarla f8brimizdeki Macar ıar-

tlstlerinin mJktan 120 yi bulmuştur. 
Bunlardan bir kısmı, Mısır ve SurL 
yeye artist girmesi hakkındak• mem. 
nuiyetin kaldırılması üzerine tu 
memleketlere gitmek için hazırlık 
görmektedirler. 

-0--

İlkmektep Kooperatiflerinin 

Yardımı 

İlk mekteplerde ay başından itiba
~n kimsesiz çocuklara sıcak yemek
ten bafka önlük ve kitap ta verile
cektir. 

-------------- - --------· 
SUAL CEVAP 

Malt 

CeW Bayar Geldi 
Hulasası 

Yapılıyor Eski Bapeldl, CeW Bayar, dün 
Ankaradan ı.t.nbaıa plmiftir. 

İnhisarlar ldaresl yem senı1 bnalA- Delegemiz Cenevreye 
tı için hazırlıklara başlamlf bulun- llarek 
maktadır. et Etti 

İçki imalltında kullanılmak i1zere llDletler Cemiyeti uambletlnln 
lüzumu kadar anason, yaı ilzüm, ku.. J&JNIC&iı toplantılarda memleketlmL. 
ru üzüm ve arpa alınmıştır. Kuru zl teman edecek olan Sıvu mebusu 
üzüm ve hurda incir mübayaatı de. Necmettin Sadak dün Ankaradan ıel 
vam etmektedir. mlf ve akpm Cenevreye hareket et-

Bu seneki üzümlerden 3 mtlyon Ut miftlr. 
re şarap imal edilmiştir. Yalnız Te.. Necmettin Sadak, kendlslle ~riı. 
kirdağ şaraphanesinde 2 milyon litre ten gazetecllere, uamble tıini bitl
şarap istihsal edilmiş bulunmaktadır. rince dönecelfni, müzakerelerin ne-

İdare malt hulasası imaline de kadar aüreceğini bilmedijini ·· le 
baflamıştır. Yakında piyasaya çıta- miftir. 
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rılacak olan bu malt hullsalan iftl-
hasızlığa, kansızlığa ve hazımsızlıla Franm ve Alman 
karşı ilaç olarak kullanılmaktadır. Büyük Elçileri 

İdare Bayan ve Hanımeli sigarala- On gün evvel Parise gitmiş olan 
rını piyasadan kaldırmaktadır. Bu - Fransanın Ankara büyük elçisi M. 
nun yerinı Bayan sigarasından daha .. ~bki eks sıe. ıaL 
ucuz; ııyıımı utmllCIK aUU yenruır ÇC" mış lr. UYU eÇi, gazete~rL"l SU. 

şit sigara çıkarılacaktır. Çeşit sigRra. allerine cevaben demiştir ki: 
lar da 25 şer tanelik kutularda satıl. " Hük'1. ti 1 k - ume m e temas etme n-
mıya başlıyacakUr. p . gi mi i Or d zere arıse t ft m. a a Numan 

Bir Talebe Bulduğu 

ParaJI Polis 
Merkezine Teslm Effl 
Cerrahpaşada Kasapbaşı ıokağında 

19 numaralı evde oturan karyolacı 
Ragıbın oğlu, Yenlkapı orta mektebi 
talebelerinden 14 yaşında Faik, dün 
sabah mektebe giderken sokakta 72 
buçuk lira para bulmuftur. 

Faik, bu parayı doğruca Aksaray 
polis merkezine götürüp teslim et. 
miş, gazetemise de telefonla parayı 
düşüren adamın bir iki satırla haber
dar edilmesi ricasında bulunmuştur. 

Bu dürüst ve iyi ahllklı talebenin 
arkadaşlarına imtisal nümunesi ola
cak bu hareketini takdirle kayıt ve 
arzusunu da memnuniyetle yerine ge 
tiriyoruz. 

Mesken Bedeli Alaca1' 
Muallimler ' 

Muallimlerin mesken bedellerini 
vermek için listeler ihzar edllmlttir. 
Kendilerine mesken bedeli verllecek 
öğretmenler 932 yılında İstanbul ilk 
okullarında çalışmakta olanlardır. 

Verilecek bu mesken bedellerinin 
miktan 26 bin lira olup bir kaç gün 
zarfında bu para tedarik edilecek ve 
tevziata başlanacaktır. 

Çocuğunu Sokağa Bırakan 

Kadın Mahkôm Oldu 
Beş aylık çocupnu Galatada bir 

apartmanın merdivenlerine bırak· 
maktan suçlu Saadet, dün asllye •· 
kizinci ceza mahkemeai ~ tkl 
ay 20 gün hapse mahkUm olmuttur .• 

Menemencioğlu ile görüşmek imkL 
nım bulduğuma çok memnunum. 

Yaptılt müzakerelerin kısa bir za
manda neticeleneceği muhakkaktır. 

İkl memleket arasındaki ticaret ya
kın zamanda çok genişllyecektir. 

Harbin uzun süreceği mah1mdur. 
Fakat zafer sulh cepheslnindir. 

Vazifemin başına dönmek üzere 
bu akfBDl Ankaraya hareket ediyo-
rum.,, 

* Alman büyük elçisi Von Papen, 
dün sabahki ekspresle Ankaradan 

tehrlmize gelmiftir. Von Papen ya
rın tekrar Ankaraya dönecektir. 

Üniversite Rektörü 

Ankaraya Gl•y• 
Yabancı dlller IDl!kteblnln Avru. 

paya gtdemlyerek burada tekrar o. 
kumak mecburiyetinde bırakılan ta· 
lebelerlnden bazıları dfln rektörlftfe 
müracaat ederek vaziyetlerinin kat! 
IU1'ette tetblttnl rica etmtılerdir. Rek 
tör bu husmta vekiletle temu et. 
mek için yarın Ankaraya gidecektir. 

TAKViM ve HAYA 

9 İlkkAnun 1939 
C UMA R TESİ 

12 ncl q Giln: aı ıtuun: n 
Arabi: 1858 Rumi: 115& 
Sevval: 27 tıdrıclt8'1'ln 21 
GOnes: 'l.14 - Ölle: 12.oe 
İkindi: ıuı - Akfam: 1uo 
Yata: ıa.ıı - tmdk: ue 

Hava Vaziyeti -
Yettlk6J' Meteoroloji istasyonundan alı· 

nan maJOmata ..... bava ,urdun Orta A
nadolu ve Karadeniz kıyılannın Şark ta• 
rafı De Dolu b6Jıelerde bulutlu, diler 
bölıelerde kapah ve yer yer yalıflı ıeç
mlt. rOzalrlar Dolu b6Jıelerde saktn kal• 

diler b&Iplerde Cenubi istikametten 
vvette, J:ıe denlzl:ıde kuvvetlice 

bulda hava, kapah ve yaf1'1J 
Cenuptan saniyede 2 - 4 

esmlstır. Saat 14 de hava taz• 
ıı.ı milibar idi. Sühunet en yük• 

8* .O ft en dilfOk U.4 santigrat ola• 
~. 
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1 BUG[[l @ 
İtalyanın 

Alakası 
Yazan: ômer Rı21t1 DOCRUL 

S ovyet Rusya ile Finlandiya a
rasında harp başlaması, dün

yanın her tarafında akisler yaptı ve 
her memleket efkarı umumiyesi ha
dise hakkındaki fikirlerini ve hisle. 
rini ifade etti. 

Bu memleketler içinde Finlandi. 
yaya karşı yalnız sempati göster. 
mekle kalnuyarak fiili yardıma te. 
şebbüs edenler ancak İskandinavya. 
lılarla İngiltere, Fransa, Amerika ve 

İtal.radır. 
İskandinavyalılar, kendi grupla. 

nna mensup olan Finlandiyaya g(i. 

nüllü ıöndermekle ve yardım etmek. 
le komşuluk ve bağlılık vazifesini 
yapmış oluyorlar. İngiltere ile Fran. 
ga ve Amerika tecavüz düşmanı ol. 
duklarını ileri sürerek hususi yar. 
dımlarda bulunduklarını söylüyor
lar. 

İtalyaya gelince burada Sovyet 
Rusya aleyhinde bir ı:ok nümayişler 
yapılmış, gazeteler Sovyet Rusya a. 
leyhiııde bir çok yazılar yazmış ve İ
talya, Finlandiyanın sipariş ettiği 

tayyare ve askeri malzemeyi Finian. 
dlyaya süratle yetiştirmek için elin
den geleni yapmıştır. 

Finatndiya Şimali Avrupada oldu. 
funa ve İtalyanın Şimall Avrupa ile 
alakası bulunmadığına göre, Finlan
diyaya karşı gösterilen bu alakanın 
bu l'eniş sempati ve müzaheretin se
bebi ne? 

Banu uzun uzadıya araştırmıya 

lhacet yoktur. Çünkü İtalyanın, malı. 
ta Rusyaya husumetini gösterm<'k 
için bu şekı1de hareket ettiği gayet 
aşikardır. Almanyanın Polonyayı is. 
tila etmesi üzerine Rusyanın Ukray. 
halılar ve Beyaz Ruslarla meskun R· 

l'aziyi işgal etmesi, ve Romanya lle 
Almanya arasında müşterek hudut 
teessüsüne karşı gelmesi, M.acaristan 
ne arasında müşterek hudut vücut 
._ • -- ------ D-11- - - ' 'I - 1~ 
takviye etmiş ve bu da onun alaka. 
lariyle İtalyanın Balkanlarda takvi. 
Ye etmek istediği alakaların miisa. 
deme etmesine sebep oldu. 

İtalya Arnavutluğu işgal ettiğin. 
denberi Balkanlarda bir blok vücu. 
de getirmek için çalışmakta idi. Sov. 
Yet Birllğinin, Balkanlarla alakadar 
~iması ve hudutlarm kuvvet bulması 
iberine İtalyanın bitaraf bir Balkan 
'bloku vücude getirmek için sarfettiği 
lrıesal daha fazla kuvvet buldu, batta 
'bir aralık bu mesainin müsmir bir 
Safhaya ~mek üzere olduğuna dair 
haberler geldi. 

Fakat İtalyanın bu mesaiyi sarfet
tiği sırada Almanyanın da boş dur. 
bıadıiı göze ~arpıyordu. Almanlar. 
Balkan Birliği düşüncesine ınüzalıe. 
Pet gösterdiklerini iddia ediyor. fa
kat Balkanlarda bir değil, iki blok 
~cude getirmek ve Balkanlan yeni 
bıuharebelere sürüklemek için çalı. 

§Iyordu. Almanlara göre Balkan 
hloklanmn biri Macaristan, Yugos-

1la\"ya, Bulgaristan ve Yunanistandan 
teıekkiil edecek, Türkiye ile Roman. 
l)a da ikinci bir blok teşkil etmek ii-
1~ere bırakılacaklardı. 

İtalyanın bir Balkan bloku vücu
lde getirmek için sarfettiği me.,aiyi 
ltiiçleştiren bu Alman manevraları. 
!Jlı, Almanyanm Macaristan hudu. 
dundaki tahşidatı teyit etmiş ve hu 
lıareket evvela Macaristanı Balkan 
blokuna girmekten vazgeçirmiştil'. 

İtalyan faşist konseyinin verdiği 
•on karardan İtalyanın Tuna ve Bal
lı:anlardaki teşebbüslerine devam e. 
de~eği anlaplıyor. 

Ve biitün bunlar ftal:vanın Finl~n
diyaya karşı gösterdiği sempati ve 
bttızaheretin sebeplerini tenvir e. 
diyor. 

Menemencioğlu 

Şerefine Ziyafet 
Londra, 8 (A.A.) - İngiltere hü. 

kıitneti dün Carlton otelinde Numan 
-Menemencioğlu şerefine bir öğle zi. 
}'afeti vermiştir. 

Ziyafete Maliye Nazın Jhon Si. 
?non riyaset ediyordu. Da,·etliler a. 
ı-asında Lord Chasterfield, Türkiye 
l3üyük Elçisi ve diğer mühim şahıs. 
lar bulunuyordu. 

,-
Milli 

Memleket 
Şefin 

içindeki Bir Alman Denizaltısı 
Seyahatleri 

1 Ankara, 8 (A.A.) - Reisi. 
cünıhur İsmet İnönünün yakın. 

1 da memleket dahilinde seyaha
te çıkacakları haberi doğrudur. 
Ancak, bu seyahatin muayyen 
bir maksat için yapılacağı hak. 

; 4 lngiliz Vapuru B~ttı 
1 

1 kındaki radyo ve ajans haberle. 
: rinin asılsız olduğunu Anadolu 

ı ı Ajansı bildirmi~e mezundur. 
-~ - --- ____ ı 

Romanya 
Bulgaristan 
Münasebatı 
Atina, 8 (A.A.) - "Reuter,, : Ga. 

fenko bugün matbuata verdiği yeni 
bir mülakatta Bulgar isteklerine te. 
mas ederek demiştir ki: 

"Bulgaristanla muslihane teşriki 
mesai ümidimizi hararetle teyitten 
hiçbir zaman hali kalmadık. Bu hu. 
susta kendisine Alman • Leh ihtila. 
fından bi.raz evvel tekliflerde bu. 
lunduk ve henüz hiçbir cevap alma. 
mış olmakla beraber bu tekliflerin 
semere verdiğine ıtnanıyO'I'uz.,, 

Nazır bundan sonra Bulgaristanın 
bitaraf kalmasından dolayı derin 
memnuniyetini bildirmiş ve Roman. 
yanın takip ettiği bitaraflık siyaseti. 
nin haklarından her hangi birinden 
vaz geçeceği manasına gelemyeceği. 
ni bilhassa kaydeyledikten sonra: 

"Buna binaen müteyakkız ve men 
faatlerimiz tehdit edildiği takdirde, 
müdafaaya amade bulunmaklığımız 
laZlmdır.,, 

Gafenko, Türkiyeden bahsederek, 
~yle demiştir: 

.numen nu.Kumeıı ı urınyenın, 

Romanyaya olan dostluğunu ve kom 
şularile barış halinde kalmak ve 
harbin Balkan yarımadasına yayıl. 

masına mani olmak icin sarlettiği 

gayeleri takdir etme!{tedir.,, 

Rus • Rumen .Misakı 

Karşısında Türkiye 
Lond.ra, 8 (A.A.) - Siyasi maha. 

fil, Türkiye ile Rusya arasında mü. 
nakit 1935 tarihli misak mucibince 
Rusyanın Romanya ile karşılıklı yar. 
dım misakı imza etmeden evvel, 
Türkiyeyi keyfiyetten haberdar ede. 
rek Türkiye ile istişarede bulunma. 
sı iktiza etmekte olduğunu beyan et. 
mektedirler. 

• • • lngıhz 
Battı, 

Destroyerlerinden Blanş Mayine Çarparak 
ve Jersey Destroyeri de Hasara Uğradı 

Londra, 8 (Hususi) - Bugün Yeni Majino istihkamları 
bir Alman tahtelbahiri batırıl- Paris, 8 (Hususi) - Cephelerde 
mıttır. Hava Nezareti, hava dev- işara değer bir hadise vuku bulma
riyelerinin bu tahtelbahiri su ü- mıştır. Verilen haberlere gö • 

1 

re, Fransa Majino hattını takviye et
zerinde görüp derhal faaliyete miştir. İstihkam kıtaları üç ay de. 
geçtiklerini ve onun atılan bom- vam eden çalışmalar neticesinde ye
balarla battığım anlatmaktadır. ni istihkamlar kurmuştur. 

Kopenhangta çıkan bir gazetenin Bu istihkamlar, Cenevreden Dun. 
istihbarına göre, Alman cep kruva- 1 kerke kadar Fransız hududunu gerek 
zörü bir Alman limanına vasıl oı. I karadan ve gerek havadan yapılacak 
muştur. 1 her türlü şiddetli taarruzlara ka:şı 

Bugö.n dört İngiliz vapuru batmış- muvaffakıyetle mukavemet edebile
tır. Bunlardan Manchester Uegimen. cek bir hale getirmi~tir. 
tial adlısı altı bin tonluktur ve AL Askeri mahafil, harbin ilanından 
las Okyanusunda bir müsademe ne. evvel Fransanın emniyetinin ye:r al
ticcsinde batmıştır. Thoma5 Valton j tında imtidat eden ve hududu tama
ile Mirrol vapurları ise 1000 er ton- ı mile kaplayan fasılasız bir istihkam. 
luktur ve bunların birer mayine çar-1 lar hattı ile zıman altına alırımış ol· 
parak battıkları anlaşılıyor. duğunu beyan etmektedir. Bu hat, 

Nebsuti adlı 880 tonluk İngiliz va. Maginot namı ile maruf idi. Bu hat, 
puru da Atlantikte batırılmıştır. şimdi ikinci bir müdafaa sistemi ile * takviye edilmiştir. 
Diğer taraftan İngiliz amiralliği Yani istihkamlar, Maginot hattının 

bugünkü tebliğinde Ferely adındaki önünde ve yan taraflarında yapıl • 
destroyerin bir tahtelbahir torpili yü. mıştır. Bu kuvvetli müdafaa hattına. 
zünden hasara uğradığını ve tamire tanklara karşı yaptlmış olan sedler 
çekildiğini bildirmiştir. ve mayin tarlaları ilave edilmiştir. 

Bundan başka geçen pazartesi 
Blanş torpitosunun da bir mayine 
çarparak battığı anlaşılmıştır. Odesada Hususi 

Louis Sheila adlı Belçika vapuru, a· A k ,. M t k 
Manş denizinde karaya oturmuştur. lr S eri lft a G 
4687 tonluk İngiliz Chancellor va. 
puru Atlas Okyanusunda bir çarpış
ma netcesinde batmıştır. 

.nıtaratıarla tıcaret 

müzakereleri 

Londra, 8 (Hususi) - Odesadan a· 
lınan bir habere göre, Odesada husu. 
si bir askeri mıntaka vücude getiril. 
mesi :::>ovyet hükılmetince takarrür 
etmiştir. Bu mıntakanın Romanyaya 
mücavir bir yerde vücude getirilrrıesi 
nazarı dikkati celbetmektedir. 

İsvecte Kabine Buhranı 
Sürüyor 

Bu ikinci müdafaa hattı, istihkamla. 
rının çokluğu itibarile Zigfrid hattı
na benzetilmiştir. 

Askeri mahafil, Maginot hattına 
ilave edilmiş olan yeni hattan dolayı 
memnuniyet göstermektedirler. Bu 
kuvvetli hat, yalnız Fransız - Alman 
hududunu değil, ayni zamanda Ar • 
dennes geçitlerini ve .Tura dağlarını 
da setretmektedir. 

Hava muharebeleri oluyor 
Londra, 8 (Hususi) - Hava neza

reti, çarşamba günü İngiliz tayyare. 
leri ile Dornier tipindeki Alınan de. 
niz tayyareleri arasmda Şimal de
nizinde bir muharebe vukua gelmiş 
ve bir saat devam eden bu muhare
be neticesinde Alman tayyarelerinin 
hasara uğramış olduklarını haber 
vermektedir. İngiliz tayyarelerinin 
hepsi de üssülharek~!erine avdet et. 
mişlerdir. 

Londra, 8 (A.A.) - İngiliz tayya
releri skoçyanın şark sahilinde cere. 
yan eden muharebe esnasında do -
kuz düşman tayyaresini püskürtmüş.. 
lerdir. Beş Alınan tayyaresine isabet 
vaki olmuştur. 

Paris Radyosunda 

Türkçe Neşriyat 
Paris radyosu, dün geceden itiba

ren türkçe neşriyata başlamıştır. Bu 
münasebetle Fransanın eski Ankara 
büyük elçisi ve şimdiki Dahiliye na. 
zın Albert Sarraut ile Paris büyük 
elçimiz Behiç Erkin birer açış nutku 
söy !emişlerdir. 

Türkçe neşriyat, her gece kısa dal. 

ga 31,39 metre üzerinden yapılacak 

ve Türkiye saatile 20.30 da günün 

İngiltere hükumeti, bitaraf mem. 
leketlerle mümkün olduğu kadar faz_ 
la ticaret muahedesi akdi için müza. 
kerelere devam etmektedir. Bu yüz
den Türkiye, İzlanda, İrlanda, İsveç, 
Norveç, Danimarka, Belçika ve Ho
Ianda ile Londrada müzakereler ya
pılıyor. Bütün bu heyetlerle yapılan 
müzakereler ilerlemiştir. Almanya
nın tazyik yapmasına mani olmak i
çin fazla tafsilat verilmemektedir. 

Stokholın, 8 (A.A.) - İsveç kabi. haberleri neşredilecektir. 

Bükreş, 8 (A.A.) - Stefani ajan
sından; Öğrenildiğine göre Sandu a
dındaki ve 1500 ton hacmindeki Ro. 
manya vapuru henüz malfım olmı
yan esbap+0 n dolavı Karadenizde 
batmıştır. 

nesinde yapılacak tadilat hakkında 
salahiyettar mahafilden bildirildiği. 
ne göre, bir milli birlik kabinesi teş.. 
kili için cereyan eden müzakereler. 

Avam Kamarasının 

Hafi Celsesi 
de anlaşma hasıl olmamıştır. Londra, 8 (A.A.) - Chamberlain, 

Burada mevcut kanaate göre, Ha. Avam Kamarasının 13 kanunuev. 
riciye Nazın Sandler, Şimal memle. velde bütün gün hafi bir celse akte. 
ketleri hariciye nazırlan konferan. deceğini bildirmiştir. Bu celsede 
sından döndükten sonra bu husus., harp leva.z1mı n:rıaıatı meselesi mü. 
ta kati bir karar verilecektir. zakere edılecektır. 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ 

Yazan: B. FELEK 

Söz, iyi söylenmek şartiyle ne 
tatlı, ne zevkli; hulasa ne gü

zel şeydir. 
- Ağzından bal akıyor! Dedikle

ri hakikaten zevkine payan olmıyan 
hoşsohbet adamlar vardır. Bizde ha. 
tipliğin nasıl telakki edildiğini bil. 
mem amma, ben iki türlü hatip ta. 
savvur ediyorum. Birisi halk k~tle
lerinl arkasına takıp sürüklemek 
için -Doğru eğri- laf eden kimse. 
dir. 

Diğeri de kendini dinlil·enleri ten. 
vir .eden, onlara iyi fikirler aşılry:m 
kimsedir. 

Birinci kısmın bizde en iyi nümu
nesi Ömer Naci merhum olduğunu 
söylerler. Ben dinlemedim. Bilnıem. 

Böyle adamlar, harp gibi ihtilal 
gibi kütlenin muhakemeden ziyade 
hissiyata kapıldığı yerlerde onları 
sürüklemiye yararlar. 

İkinci sınıf hatipler ise memleket
lerin siikunet devirlerinde, ilmi, si
yasi veya adli herhangi münakaşa
da, kongıırclerde, konferanslarda söz 
söyleyip, fikirlerine taraftar toplı. 

yanlar ve sözlerini halka dinleten
lerdir. 

Son günlerde Halkcvlerinee bir 
takım halk hatipleri seçilmek üzere 
olduğunu gazetelerde okudum. 

Herkes gazete, kitap, risale oku. 
maz. Zaten okumak ayrı bir dimağ 
ve adale cehdini icap ettirir bir hare. 
kettir. Bir şey okumak için evvela o 
şeyi seçmek, tedarik etmek, okunu. 
ya başlamak ve sonuna kadar oku. 
mak lazımdır ki; bu hareketlerin her 
biri ayrı bir irade ve ceht ister. 

Lakin dinlemek öyle değildir. o. 
nun içindir ki mesela hastalar, lhti. 
yarlar k1raat ihtiyaçlarını bir takım 
okuyucuları dinlemekle tatmin e. 
derler. 

Bizde bu halk hatipleri şüphesiz 
halk kütlesinin okumakla temin e
de bileceği malfımatı ve ışıkları hal
kın ayağına kadar götürüp onu sık • 
madan, üzmeden ve ezmeden dinle. 
tecek kimseler olacaktır. 

Sevgili dostumuz (Va • Nu) da ge. 
çende bu bahse ilişmişti. Aziz mes. 
lekdaşım o yazısında bir hitabe ha
zırlamakla onu söylemek arasında 

büyük bir fark olduğunu ileri sürü. 
yor ve misal olarak ta: Bestekar 
başka, hanende başkad1r, demiye ge

tiriyordu. Haksız görüş değil. Yalnız 
şu var kJ; ben hatiplerin, başkaJarı 
tarafından hazırlanmış hitabeleri o. 
kumalarına taraftar değilim. Eğer 
mutlaka hazırlanmış, muayyen bir 
takım hitabeler okunacak ise bunla. 
rı en yüksek hatiplere söyletip plak. 
larını alarak radyolarda olduğu gibi, 
halka onlan dinletmek, bunu ağlz· 
dan kıraat ettirıniye elbette mürec. 
cahtır. 

• 
Çünkü böyle başkasının hazırladı. 

ğı hitabeleri ezberleyip okuyacak o. 
lanların hazan yanılarak, mesela bir 

Madam T::-houis, Sunday Dispatch gazetesinde yazıyor: yeti yoktur. Onun vazifesi şu iki sualin cevapla- cenazede okunacak hitabeyi bir zi-
Almanva hükumetinin bütün meselesi, Rusya ile :ıs. rını araştırmaktır: yafette söylemesi ve masa iizerinftc 
keri ve iktısadi bir ittifak yaparak mağlubiyetten ko. 1 _ Alman halkının yüz.de kaçı Münilı suikcqti- boylu boyuna yatan baklava tabağı. 
runınaktır. Almanya hükumeti şimdiye kadar bu işi nin uydurma, kaçı onun hakiki bir hadise olduğu- nı göstererek: 
başarmak h;in birkaç defa teşebbüslerde bulunmuştur. , "- Şu önünde hürmetle egvildig~i. n na inanıyor. 

u <lefa da Rus - Fin harbinden istifade ederek ay. miz mübarek ölünün yapmış olduğu 
ni t hb' i k 2 - Alman halkının yüzde ka1>ı harbin kazanıla-eşe tisü yen leme tedir. ı :r hizmetleri saymıya ... ,, demesi yahut 
Ahnat"y'l hükümeti geçen ay bütün faaliyetini Rus - cağına İnanıyor? aksine olarak bir mezar başında: 
Fin harbini çnbuklaştırmıya hasretmiş, yapılan ko- Birinci suale verilen cevap, halktan yüzde sekıen _ Bu&"iln bu masa başmda topla. 
llU'jınaJa.ı: da Almanyanın dolayısiyle Rusyaya yardım befi.n hadi.eye fiipheli gözlerle balrtılıları, ilıin- nan deierli vatandaılarımızın sıh-
edcrek Danimarka, İsveç ve Norveçe karşı abloka tat. ci ıuale verilen cevap halktan yüz.de 96 nın zale- hatlerl ve saadetlerine kadehimi 
bik etm~si diişünülmüş, ayni zamanda Almanyanm da k ld - re inanclığıdır. a ırıyorum ..• ,, gibi bir garip te. 
Hola:ıda, Belçika ve Lüksemburga karşı hareket etme. menni yapması ihtimalı' garı'bı· bı'nd( 
· k ı t ı Almatt halkının zafere bu Jerece inanmaaının .,. sı -arar eş ırı mıştı. ı bir de olsa varittir. 

Bunun iiznine Almanya hükumeti geçen ay içinde ha- sebebi, Almanyanın bütün /ngiliz donanmaaını 
.zırhklar yaptıysa da Rusyanın f'inlandiya üzerine yii· batırarak lngiltereyi abloka edeceği, sonra Fran- Onun için ben hatibi, söylediğini 
riim<'sİnt mukabil Almanya hükfimeti duraklamıştır. sa ile ıulh yaparak lngiltereyi tecrüle muvaffak hemen tasarlayıp söyliyecek ve söz. 
Sebebi, ittifak muahedesinin '-'apılmaması idi. lerini etrafındakilere dinletecek a. " olacağı kanaatine dayanıyor. 
Almanya hükumetine göre, Sovyet Rusya, İngiltere ile dam olarak düşUniirUm ve bilhassa 

. Yeni Gutaponun verd:Xi rapor bu mahiyettedir. h Jk h t'b· ln Fransamn temııı:ıt verdikleri bir devletle harbe giriş.. .. a a ı ın , se,1imli, tatlı sözlii, 
ınedikçe, Almanya, Rusyanın tam müzaheretine nail * herkesin nabzına göre şerbet vere-

• Alman halkı hu kanaati beslediğine göre, Almanya hü. k k b'l' olaııuy:ıcaktır. Rusya ise heniiz böyle bir harbe girme. ce a ı ıyette adamlardan seci!. 
kfımetinln hu kanaat bozulmadan zaferi kazanması · ' 

miştir. Fakat Almanya, Finlandiyanın iş1 bittikten mesinı, faydalı değil, zaruri bulurum. 
icnp ediyor Yoksa müttefiklerin harbi ka:ı:anacakları. 

sonra Rusyanın Besarabya üzerine yurumesını um. Çiinkil söz aramızda, radyolarda 
na inanan yüzde 4 sUratle kabarır. 

maktadır. Çünkü o zaman Rusya, Garp devletlerinin * ve diğer fırsatlarda hatip ve kon((>. 
teminat vermjş oldu.klan Romanya ile harbe girmiş • Al ransçı olarak dinlediklerim içinde 

man rejimi mizahtan ho,lanmaz. Fakat buna olacak ve o zaman Rusya ile Almanya arasındaki be. sözlerine sonuna kadar dayanabil. 
raberlik tebarüz edecektir. rağmen Almanya birçok nüktel~ ihra' ediyor. diklerim pek azdır. 
Almanya lıükl\metinin bu ümidi de boşa gitmesi lhti. Bunların biri de yeni Ge•tapoya verilen İ•İtnJir. • Halkı bir yere toplayıp ta ona ta-
ma1i son derece kuvvetli olduğu için bu yüzden hisse. Bu il'im: "Si.motfral,, hr. "Sdınotral,, Cif'% hare. hammUlil gtiç sözler dinletmek ise 
degeldiği endişe de artmaktadır. ketlerini kay.Jettiğine 6öre, acaba bu yeni "Si.. hatip göndermekten beklenen fay. * moğral,, ın birtakım z.elz.eleleri kaydedeceğine dayı sıfıra indirebilir. 
Almanyada yeni Gestaponun teşekkül ettiği an· · l J .. _J • b • • Binaenaleyh hali hazır için bir sey 

ınanı ıyor a o yu:uz en mı ona u ısım veril mi., · 
lQfllıyor. Fakat bu yeni Gutaponun İcra ıalahi· bulunuyor? demiyorum amma bir, üç, beş sene 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l ~nra~ hatip~r i~n ~mdide~ HaL 
(Devamı 6 ıncrda) 
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Fener - Galatasaray 
ile Yarın Tekrar 

Karşılaşıyor 
Yarın Taksim stadında iki ezeli 

rakip Fenerbahçe - Galatasaray klüp 
!erimiz Stad kupası finalini yapacak. 
~ardır. Sarı kırmızılılar geçen hafta 
Istanbul şampiyonasının başında gi
den Beşiktaşı 3 - O gibi büyük bir 
iarkJa yendiler. Buna mukabil Fe • 
nerbahçeliler Peraya senelerdenberi 
seyretmediğimiz çok güzel bir oytın 
çıkardılar. Galatasaray _ Fener maç
ları üzerindeki rekabetin doğurduğu 
alakayı bu maçlar daha ziyad~ çoğalt 
mıştır. Fenerbahçeliler geçen sene
denberi bazı muvaffakıyetsizl.iklere 
uğradılar. Buna daha ziyade müda. 
faanın zayıf oluşu sebep olmakta i
di. 

Fenerliler yaptıkları tadilatla ta
kımlarını kuvvetlendirmişlerdir. Bu 
hafta da Galatasaray ~arşısma ağle
bi ihtimal şöyle bir kadro ile çıka. 
caklardır: 

Cihat _ Fazıl, Lebip - Esat, Hayati, 
Fikret - K. Fikret, Ömer, Melih, Re
bii, Basri. 

Fazılın müdafaada yer alışı sene
lerin verdiği tecrübe ile bir kat daha 
kuvvetlendirmiştir. 

Fenerbahçe muavin hattı bir par
ça canlı oynar ve hücum hattı da ge
len fırsatlardan istifade edebilirse 
Galatasaray müdafaasını iyice zorla
yacağında şüphe yoktur. Yalnız Fe
ner muavin hattının Galatasaray mer 
kez muhacimi ile sol içini iyi tutma-
sı lazımdır. · 

Galatasaraylılar da belki geçen 
haftaki kadrolarına Salimi ilave et. 
mek suretile şu şekilde çıkacaklardır: 
Osman - Salim, Famk • Musa. En. 
ver, Celal, Salahattin, E_ş~ak, Cemil, 
Boduri, Sarafim. 

Bu kadrosile Galatasaray çok kuv
vetli bir manzara arzetmektedir. BiL 
hassa hücum hattı Fenerbahçc için 
daimi tehlike olacaktır. Musanın ilti
hakile muavin hattı da en kuvvetli 
şeklini bulmuştur. Görülüyor ki. Fe
nerbahçe - Galatasaray karsılaşması 
futbol meraklılarına güzel bir gün 
yaşatacak ve zevkli bir oyun seyret. 
tirecektir. - ·-

4 

Diğer taraftan Beşiktaş ta Pera i
le oynayacaktır. Bu maç Beşiktaş i
çin çok t~hlikeli bir karşılasmadır. 

Nitekim Pera bundan evvel Besik-

•••••••••••••••••••••••••• 
Bugünkü TAN Kupası 

Futbol ve Voleybol 

Macsları 
Taksim Stadında Futbol: 

Yüce Ülkü - Ticaret saat 13.30 
hakem Eşref. Hayriye - Darüşşata

ka saat 14.40 hakem Ahmet Adem. 
Şeref Stadında Futbol: 

İstiklAl - Kabataş saat 1:uo ha
kem Necdet. Haydarpaşa - Şişli Te
rakki saat 14.40 hakem İzzet Mu
hittin. 

Beyoğlu Halkevinde Voleybol: 
Galatasaray - Pertevniyal saat 

13.30. Işık - Erkek Muallim saat 
14.00. Taksim - Boğaziçi saat 14.30 
Ticaret - İstanbul Erkek saat 15.00 

•••••••••••••••••••••••••• 
taşı bugünkü şekillerinden daha kuv
vetli vaziyette oldukları günlerde 
yenmiştir. Ayni zamanda revanş ma. 
hiyetinde olan bu müsabaka da ala
ka ile beklenmiye değer bir spor ha. 
<lisesidir. 

Galatasaray - Fenerbahçe B takım 
ları arasındaki ilk karşılaşma da çok 
zevkli bir oyun olacaktır. G~en haf
ta yaptıkları maç Fenerin lehine ne. 
ticelenmişti. Galatasaraylılar da bu 
hafta en kuvvetli şekillerile Fener 
karşısına çıkacaklardır. 

Galatasaray stadı 
İstanbul beden terbiyesi direktör

lüğü Galatasaraylılar tarafından ge. 
çen sene tesviye edilmiye başlanarak 
yarıda bırakılan Mecicliyeköyündeki 
stadın tesviyesine devam edilmek Ü

zere Galatasaraya 12(}0 liralık bir 
yardım yapmıya karar vermiştir. 
Diğer taraftan Fenerbahçe stadı. 

nın duvarları da direktörlük tarafın
dan yaptırılmıştır. Fakat bu inşaat 
için ayrılan on üç bin liradan ancak 
dokuz bin küsur lira sarfedilmişti. 

Direktörlük mütebaki para ile saha
yı çerçeveliyen demir parmaklıkları 

yaptırtacaktır. 

T ekirdağlıya ev yaphrılıyor 
Tekirdağ, 8 (A.A.) - Altı yıldan

beri Türkiye başpehlivanlığını mu
hafaza eden Tekird!lğlı Hüseyin için 
valimizin teşebbüsü ile bir ev yap
tırılmağa başlanmıştır. 

Müsabaka İle Memur Ahnacak 
Türkiye İş Bankasından : 
1 - Banakamızın muhtelif şubelerinde çalıştırılmak üzere müc;abaka 

ile 15 memur alınacaktır. Müsabaka imtihanları 25 birinci kanun 1939 
pazartesi günü Ankara, Istanlıu1 ve lzmirde yapılacaktır. 

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

b) On sekiz yaşından aşağı ve otuz yaşından yukan bulunmamak. 
c) Askerliğini yapmış olmak (Askerliğini henüz yapmamış olanlar 

muvakkat memur olarak alınacc;klardır.) 
3 - Yukarıda yazılı evsafı haiz olan taliplerden tahriri imtihanda 

muvaffak. olanlar berayı tecrübe on beş gün maaşsız olarak çalıştınlır
lar. Bu müddetin hitamında mesaileri itibarile de iyi not alanlar barem 
kanununda muayyen tahsisatla kadroya. alınırlar. 

4 - Muvaffak olanlar arasında ecnebi lisanı bilenler tercih olunur. 
5 - İmtihan neticesinde Banka hizemtine alınacak 15 memurdan 

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

6 - Taliplerin en geç 20 Birinci kanun 1939 çarşamba gününe kadar 
Ankarada Umum l\Iüdürlük Memurin Servisine, İstanbul ve lzmirde 
Şube Müdürlüklerine vesa:klerile birlikte müracaatta bulunmaları ilan 
olunur. 

·_ Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki gurup malzeme ve 

eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 20 - 12 - 1939 çarşamba günü saat 
(10,30) on buçukta Haydarpaşada gar bin ası dahilindeki komisyon tarafından açık 
eksiltme usuUle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gilnü saatine kadar komisyona müra
caatları lAı.ımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
ı - 8 kalem muhtelif cins miktar ve e b'atta ozalit ve resim muşambası ile Ay

din~er kAadı muhammen bedeli 134:? lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 100 lira 
69 kuruştur. 

2 - 1000 Kg. Kopal Verniği ve 1000 kilo Flating verniği 
3100 lira, muvakkat teminatı "?32 lira 50 kuruştur. 

muhammen bedeli 
(10051) 

TAN 

~------------------·---·----------------------, BUGÜN 

i P E K 
Biri KAHKAHA, NEŞE, ZEVK ve EGLENCE TUFANI 
ikincisi HEYECAN - ESRAR - MERAK ve DEHŞET FiLMi 

Sinemasında 2 BÜYÜK Ş'.A.HESER BİRDEN 

1. • LOREL HARDİ HOVARDALIKT A 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

Bugüne kadar yaptığımız LOREL - HARDİ filmlerinin en eğlencelisi ve en mükemmeli 

2. - Pofis Hafiyesi ŞARLI ŞAN CANİLER PEŞiNDE 
Esrar ve macerayla dolu büyük film (8 kısım) DİKKAT: Bugün, her iki filmi görmek şartı ile seanslar 

saat 1 - 3.45 - 6.15 ve gece 9 da 
lzdihamm önüne geçmek ve yer bulmak için seans başlarına dikkat edilmesi rica olunur. 

Bugün SAKARYA Sinemasmda 
Tangolar ... Rumbalar ... Meksikanın bayramlan ve en güzel kızları ... 

Bütün bunbı.n: 

GÜZEL ESİRE 
Fransızca sözlü ve renkli filminde göreceksiniz. Baş rollerde: 

LIL y DAMiT A v~a~:r::~a DEL KAMPO 
Bir aşk filmi... Bir lüks ve ihtişam nümunesi ve bir şarkı ve aşk 

serenadları olan bu müstesna filmi görünüz. 

İlaveten : MUZIKALI POSTA KUTUSU 
2 kısımlık mükemmel bir şarkı ve dans filmi. Bugün saat 1 ve 2.30 da 

'- tenzilatlı matineler # 
J!lllıtlmı ...................................... , 

BÜTÜN İSTANBUL HALKININ 
Ağzında dolaşan 2 isim 

MELEK 
HONOLULU 

Sineması ve 

Bu film MELEK sinemasının zaferlerle dolu tarihine taç giydirmiştir 

Baş Rollerde : D Ü N YA D A N S Y 1 L D 1 Z 1 
ELEANOR POWELL 

Bugün saat 1 de tenzilatlı halk matinesi 

,---------------------------~ Yarın kadın olacaklar için ... Aşkı bekliyen kalbler için... Talihlerin. 
den saadet... Aşk... İhtiras ... Ve zenginlik bekliyen ruhlar için ... 

vücude getirilen film: 

YARiNiN KADINLARI 
Şaheseri bütün görenlerin kalblerini titretecek hissi, 

fevkalade bir film 
müessir ve 

Bugün SÜMl:R ~ınemasmda 

Mutlaka görünüz ... Baş rollerde: JOSSELİNİ GAEL - PİERRE 
LARQUEY - ve diğer bir çok güzel Fransız artistleri. İlaveten: 

EKLER JURNAL son dünya ve harp havadisleri. Bugün saat 1 ve 
2.30 da tenzilatlı matineler. 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Konservatuvara alınacak Bakır plAk larla nümune plAklannın imali işi. 2490 

No. lu kanunun 43 cü maddesine göre temdiden açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 2950 lira ilk teminat miktarı 221 lira 25 kuruştur. 

İhale 19 - 12 - 939 salı günil saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şart. 
name Zabıt ve Muamelat müdürlüğU kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk temi-

nat makbuz veya mektuplan ile ihale glnü muayyen saatte Daiml Enclimende 
bulunmaları. (10208) 

İstanbul Defterdarlığından 
Hocakasım mahallesi Hocahanı caddesi 2. 4. 6 No. da Halı Yıkama fabrikası 

şeriklerinden Mustafa Lütfiye 

Hocapaşa Maliye Şubesince 933 mall yılı için şirket namına tarholunan ver
gi hakkında izahat alınmak üzere ilan t' rihinden itibaren bir ay zarfında Ankara 

caddesinde Halk Partisi binası civarında Zeki Bey apartımanında İstanbul Blr 
No. lu kazanç itirazları tetkik komisyor> una müracaatınız lüzumu 3692 sayılı ka-
nunun 10 ve 11 inci maddelerine tetrfikar ilan olunur. (10160) 

GA YRIMENKUL SATIŞ ILANI 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

Desponun 17596 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 1000 liraya birinci de
recede ipotek ettikten sonra bütün hukuk ve vecaibile Aznif ve Mikaile ferağ o
lunan ve vadesinde borcunu vermediğin den hakkında yapılan takip üzerine 
3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin rnatufu 40 cı maddesine göre satılması 

icabeden Beyoğlunda Feriköy birinci kısım mahallesinin Tatavla (Kurtuluş tram· 
vay caddesinde) eski 32 Mü. yeni 84 No. lu kargir bir evin tamamı bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmıya konmuştur. 

, 
•1 s KADINLAR . HAPİSHANESİ 1 

n VİVİANE ROMANCE 

A e Metro Jurnal son ha. 
her Yalnız 1 ve 4,30da m KASIRGA 

N 
a (Türkçe) 
s DOROTHY LAMOCR 
1 Pazar 11 de 15 Kuruş 

Açık Teşekkür 
Bizi teselli bulmaz bir ıstırap için

de bırakarak hakik!3.tin ve faziletin 
alemine göçen zavallı kızım Meleğin 
son hizmetinde bulunan arkadaşları 
na ve meslekdaşlarına ve bilhassa 
bütün gücü ile lazım olanı yapan 
Şehir tiyatrosuna duyan bir babanın 
ilelebet şükranını kazanacak derece
de en ince teferrüata kadar sanatka
rane düşünen ve sanatkarane yapan 
Şehir Tiyatrosu Rejisörü Muhsin Er. 
tuğrula ve bizi teselli eden, kadirşi
nas dostlara şükranlarımı alenen ar
zetmiye muhterem gazetenizin tavas. 
sutunu rica ederim. 

Annesi: Seniye 
Babası, Bestekar: Muhlis Saba
hattin. 

ÖLÜM 
Tüccardan merhum Hasan rahsi. 

nin kızı ve Doktor Tahsin Fortunun 
hemşiresi Bayan Behiye Şenol, uzun 
müddettenberi devam eden hastalık 
neticesi dün gece saat sekiz buçukta 
Allahın rahmetine kavtışmuştur. Ce
nazesi bugün saat on birde Osman
bey Rumeli caddesi Tahsin Bey a
partmanı numara 1 den kaldırılacak-
4- 0 -- --~--- ..,. --:' .. ...... J ---

lındıktan sonra Edirnekapı Şehitlik. 
ler mezarlığına defnedilecektir. Mev
la rahmet eyliye. 

YENi NEŞRIY AT : 
YENi SENE TAKViMi - Emektar 

matbuat işçileri menfaatine her sene ol
duğu gibi bu sene de Birlik tarafından 

gayet zarif bir şekilde bir duvar takvimi 
neşredilmiştir. Herkes için zarurt ihtiya
cattan madut olan takvimlerin tercihan 
bunlardan satın alınmasını tavsiye ede
riz. 

Saç Bakımı 
güzelliğin en birinci ,artıdır. 
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RADYO 
· ANKARA RADYOSU 

Tftrkiye Radyodifüzyon Postalan 
Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T . .\.. P. 31.7 m. 94fl!'i Kes. 20 Kw. 

Cumartesi, 9. 12. 1939 

13.30 Program ve Memleket saat ayarı, 
13.35 Ajans ve Meteoroloji haberler' .. 
13.50 Türk Müziği: Halk türküleri ve ye
ni şarkılar. Çalanlar: Cevdet Ça~la, Eşre1 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay. Oka
yanlar: Mahmut Karındaş, Safiye Tokay. 
14.30 Müzik (Riyaseticümhur Bandosu .. 
Şef: İhsan Künçer), 1 - Schubert: Aske-
rt marş, No. I. 2 - Oscar Strauss: İlk
bahar Aşkı (Vals), 3 - C. M. Weber: 
Euryanthe Uvertürü, 4 - Tschaikowsky: 
Patetik Senfoninin ikinci parçası, 5 - F. 
Llszt: Macar rapsodisi, No. 2, 15.15 • 
15.30 Müzik (Cazband - Pl.). 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat 
ayarı, Ajans ve Meteoroloji haberleri, 
18.25 Müzik (Radyo caz orkestrası), 19.00 
Türk müziği: Ses ve saz geçit konseri 8 
okuyucu ve 7 saz sıra ile. 

20.00 Konuşma, 20.15 Türk müziği: Ka
rışık program, 20.45 Türk müziği: Halk 
şairlerinden örnekler. (Sadi Yaver Ata .. 
man). 21.00 Müzik (Küçük orkestra ~ 
Şef: Necip Aşkın). 

22.00 Memleket saat ayan, Ajans ha .. 
berleri, Ziraat haberleri. 22.15 Konuı;ma 
(Ecnebi dillerde - Yalnız kısa dalga pos-
tasile), 22.15 Müzik (Melodiler - PL). 
22.30 Milzik (Cazband - Pl.), 23.25 .. 
23.30 Yarınki program ve kapanış. 

1 • GENÇLiK 

2 • GÜZELLiK 

3 ·SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan bu 
meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 

temin edebilir 
1 - KREM PERTEV: Bir tua

let müstahzarıdır. İnce bir 
itina ve yapılışındaki hu. 
susiyeti itibarile yüzdeki 
çizgi ve buruşukluklann 

teşekkülüne mani olur. 
Deriyi genç ve gergin tu
tar. 

- KREM PERTEV: Bir gü
zellik vasıtasıdır. Geniş • 
lemiş mesamatı sıkıştıra • 
rak. cilddeki pürtük ve 
kabarcıkları giderir. Çil 
ve lekeleri izale eder. Te. 
ni mat ve şeffaf bir hale 
getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri gudde)e -
rinin ifrazatını düzeltir. 
Sivilce ve siyah noktala. 
rın tezahürüne mani olur. 
Cild adalesini besliyerek 
kuvvetlendirir. Kuru cilt
ler için yağlı, ve yağsız 
ciltler için yağsız hususi 
tüp ve vazoları vardır. 

_ .. ___ .. -

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (412) 
lira pey akçası verecektir. MilU bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikmiş bütün ver~ilerle belediye resimleri ve vakıf lcaresf ve taviz 
bedeli ve tellAliye rüııumu borçluya aittir. Arttırma sartnamesi 15 - 12 - 939 tari
hinden itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İ~leri servisinde açık bu
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve takip 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bun lan tetkik ederek satılığa ~ıka
rılan gııyrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci art
tırma 27 - 1 940 tarihine müsadlf Cumartesi günü Cağaloğlunda kAtn San
dığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyetile 
Sandık alacağını tamamen g~lş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taah~ 
hüdü baki kalmak şartile 12 - 2 - 940 tarihine müsadif Pazartesi giinü ayni ma
halde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
çok arttıranın fü;tünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alAka
darlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu ha klannı ve hususile faiz ve masarite dair 
iddial:ırını ilAn tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri lAzımdır. Bu suretle haklarım bildirmemiş olanlarla hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Daha :fa7Ja malılmat almak isteyenlerin 938 - 67 dosya numaraıı11e Sandığımız 

hukuk işleri servisine müracaat etmderl lüzumu ilAn olunur. 

. .' 

NEVROZiN 
-- . - - ---

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:. 
Nevral!i, kırıkhl< ve bütün ağrılarınızı derhal ICeser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. __ ...... __ * * DİKKAT · 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek gi'Sstermek isteyenlere 

muhamminlerimizin koymuş olduiu kıymetin % 40 nı tecavüz etmemek üzere ihale 
bedelinin yansına kadar borç vermek suretlle kolaylık göstermektedir. (10197) 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra güne!~ 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız. 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklyo Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 

" .. .. 

1 Sene 
6 Ay 

3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
soo 

Kr. .. 
• .. 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli . milddet surasiyle 30, 16, 9, 
S,!i liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesl lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Muhtelif Harp 
Havadisleri 
Karşısında 
Habeş harbi başladığı zaman, 

gazetelerde şu kabil havadis. 
ler okumuştuk: 

•- İtalyan ordusu, mahvoluyor.... Ha
beşler, İtalyan tanklarını, husus! bir u-
8Ulle, ve fil avlar gibi avlıyorlar. Habeş
lerin kahramanca mukavemetleri, İtalyan 
'Cl'dusunun maneviyatını yıktı!,, 

Fakat, maalesef, bütün bu hava
dislere rağmen, bir gün, gazete say. 
falarmda İtalyan orduları kuman. 
danının 'Adisababa,, da çekilmiş bir 
resınln.l, ve Habeş İmparatorunun, 
Paris gazlnolanndan birinde alınmış 
bir fotoğrafını gördük. O zaman, Af. 
rikadan Avrupaya, çıplak insanların 
&ltınlannı kaçıran Negüs, kendi na
%ik ve narin teninin, bahar yağmUJ'
Jariyle bile örselenmemesi için, uzun 
parmaklı elinde, zarif, sağlam bir 
ıemsiye taşıyordu! 

Halbuki, tıpkı, tüysiklet bir bok. 
15Örün; bir yumrukta boğanın canını 
alan 120 kiloluk bir ejderha ile dö. 
\'Üştilrülmesi gibi, İtalyan tankları
bın karşısına çıkarılan biçare Ha. 
beş milleti, o baharı, bomba yağmu. 
tu altında geçirmişti. 

Biz, hepimiz, o biçare çöl çocuk. 
larını: 

"- Yaşa!,, diye bağıra bağıra öl
dtiroük! 

Bu kavgada: "Yaşa,, diye haykı. 

anlardan çoğu, hiç şüphesiz ki, ezi. 
len bu milletin feryadından istırap 

duyan samimi insanlardı: Fakat se. 
Yirciler arasında, o nisbetsiz kavga
nın organizatörleri de vardı! 

• 
Polonya harbi başladığı zaman, 

gazetelerde, şu kabil havadisler oku
Jnuştuk. 

"- Alman ordusu mahvediliyor. Dört 
~an fırkası mahvoldu. Almanlar, Ber
line kadar püskürtüldü. Hitler esir edildı. 
Göring intihar etmek üzere!,, 

Fakat maalesef, bütün bu hava. 
~islere rağmen, günün birinde, gaze. 
1e sayfalarında, Hitlerin Varşovada 
çekilmiş bir resmını, ve "Smigly 
1Udz,, in Romanyada alınınış bir fo
toğrafmı gördük: Alman tayyarele
ri, son Leh kahramanlarına sabah 
bombardımanını yaparken, "Smigly 
R.idz,, Bükreş şehrinde sabah kah. 
'Valtısı ediyordu! 

• Arnavutluk harbi başladığı 7a-
b:ıan, gazetelerde şu kabil havadisler 
okumuştuk: 

"- Arnavutlar, arslan gibi dayanıyor. 
'Martinlerle, son sistem tayyareleri, serçe 
avlar gibi düşurüyorlar. Arnavutluk dağ
lan, İtalyan fırkalarına mezar oldu!,, 

Fakat maalesef, bütün bu hava
-dislcre rağmen --o da,·ada- kUV"\'et 
Yine hakkı yendi. Biz günün birinde 
gazete sayfalarında, Kont Cianonun 
"'Tirana,, sokaklarında alınmış bir 
t'esmini gördük: Ve pd'şinde altın ~an. 
·dfklariyle, kolunda zevcesiyle Pera. 
Palas oteline yerleşen Kral Zogoyla 
nıülakat yaptık! 

• 
Şimdi de, Fin harbi var. Ve zavaJlı 

Fin milleti. kar, ateş yağmuru altın
da, kanlı çilesini dolduruyor. Ve biz 
gazetelerde, şu kabil havadisler oku
Yoruz: 

"- Finler, 48 Sovyet tayyaresi diişür
dtiler. (15) bin Sovyet esiri aldılar. Yağ
ınurlar, Finlerin mQtte!iki, karlar yardım
cısıdır. Göllerle birlikte, Sovyet ordusu 
da donup kaldı. Ve Finlerin mukavemeti, 
Sovyetlerln hesaplarını altüst etti~,, 

Biitiin bu hadiseleri takip eden. 
ler, sonradan sukutu hayale diişm~. 
bıek için, önceden hayale kapılmasa
lar olmaz mı? Şimdi de, dört milyon. 
luk Fin milletinin, Sovyetleri Mos. 
kovaya kadar sürmelerini mi bekli. 
Yeceğiz? Havadisleri bu derece şi

şirmek, bu kahil mücadeleleri se~·
l'ederken takınmak mecburiyetinde 

(Devamı 6 ncıda) 
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Sadrettin telfil Antel, 6u yazısınCla, fsfanllul I>arülfUnunu Ede'6iyat Fakültesi İçtimaiyat ve Ahlak 

Müderrisi Mehmet İzzetiiı ö1üm yıldönümü münase ootile,, merhumun liayatını ve eserlerini anlatıyor. 

o o o 

UMehmet izzet,, in ff,ayatı 
Eserleri ve Hizmetleri 
8 Birincikanun, İstanbul 

Darülfünunu Edebiyat 
Fakültesi içtimaiyat ve Ahlak 
Müderrisi {Profesörü) Meh
met İzzetin ölümünün doku
zuncu yıldönümüdür. 

1 Yazan: Sadrettin Celô.l Antel 

kimseleri inciten İzzet, tenkide kendin
den başlıyor, evvela kendi kusurlarını 

görüyordu. Başkalarını mesul edebil -

Ö h · h • mek için evvela kendini mesul tutu-lüm, şüp esız, er ınsan için 
yordu. 

mukadderdir. Fakat, üniversite-
Mysahabelerinde kaç defa kendi ken-

mizde milli kültürümüzü çok ya- dini tenkit etmiş, talebesi ile kafi de-
kmdan alakadar eden bir kürsüyü recede meşgul olmadığını, talebede ku-
uzun seneler salahiyetle ve mu~ ısur bulmadan evvel kendi kusurlarını 
vaffakıyetle idare eden İzzetin, tam görmek ve düzeltmek !Azım geldiğini 

olgunlaştığı ve en feyizli fikri mab. ve ne verirsek onu alabileceğimizi söy
lemişti. 

sullerini verecek bir hale geldiği İzzet, tam manasile ilmi metod-
zaman ölmesi, ilim adamlan çok 

la sistemli bir surette çalışan ve 
olmıyan bir memleket için, teıa-

bu metodu, mesai tarzı ve rlersle
fisi çok güç bir kayıptır. Üniversi.. 

rile talebesine kazandırmıya uğra_ 
temizde içtimaiyat ve ahlak kür-

şan bir profesördü. 
süsü için yabancı bir profesör ara.; 
mak mecburiyetinde kaldığımız Bir profesörde, bir ilim adamın-
bir zamanda, yabancı memleketler. da bulunması lazım gelen vasıflar 
den getirilecek bir profesörle mu. onda mevcuttu. Büyük bir titizlik. 
adil kıymette olacağı muhakkak le ve ihtimamla hazırladığı ders-
bulunan İzzetin ôlümü bize daha !erinin talebesine azami faydalı o-
ağır geliyor. ,. labilmesi için, kendi kendini daha 

E t . ~ fazla olgunlaştırmıya. çalışıyordu. 
n ernasyonal ölçüde değerli bir . y 

profesör olduğu kadar, dürüst se- ' L Çok i~i b~ldıfgi frka~fs~zcanl ın.d~~ 
Ciyel' ·f · b' · 1 İ saisinin ınkışa ına a ı ge me ıgt-

1, vazı eşınas ır ınsan o an z-
1 1 

A d 
t . t .. · h ı· · b' k k 1. ni görerek, ve yaıcından a aka ar ze ın ercumeı a ını ır aç e ı. . . • 

·1 h 1A d 1. olduğu Alman fılozoflarıle dogru-me ı e u asa e e ım: 

1 zzet Galatasaray lisesini bi
tirdikten sonra, Meşrutiye

ti müteakıp 1909 senesinde hüku. 
met tarafından açılan müsabakayı 
kazanarak Parise tahsile gitmiş ve 
Sorbon üniversitesinden felsefe li. 
sansiye olarak memlekete dönmüş. 
tür. 

1918 senesi edebiyat fakültesi mü
dürlüğü ile darülfünuna intisap e~ 
ve 1928 senesine kadar, İstanbul Üni
versitesfnde, muhtelif zamanlarda, fel
sefe tarihi, ahlak, içtimaiyat derslerini 
tedris etmiştir. 1924 senesinde, hocalık
tan müderrisliğe terfi etmiştir. 

dan doğruya temasa gelebilmek 
maksadile~ geçkin bir yaşta alman. 
ca öğrenmesi, bunun bir delilidir. 

İzzet, tedris ettiği her ders için 
evvela bir Manuel meydana ge. 
tirmek lazım olduğunu düşünerek 
(ahlak) dersi okuttuğu zaman (A
meli Ahlak) ve (Nazari Ahlak) ı 

tercüme etti. (İçtimaiyat) tedris et. 
tiği zaman içtimaiyat kitabıfu t8. 
etime etti. Ve bu eserdeki noksan. 

lan nazarı itibare alarak, daha zi. 
yade bir telü eseri olan (Yeni İçti. 

· maiyat Dersleri) ni yazdı. (Felsefe 
Tarihi) kürsüsünü işgal ettiği za
manlar da Kari Vorlaender'nin 
(Felsefe Tarihi) nin birinci cildini 
tercüme etti. Diğer ciltlerinin ter. 
cümesine hastalığı mani oldu. 

İlın1 faaliyet şartları ve imkan
ları hazırlandiktan sonra yeni ilmi 
araştırmalar mümkün olacağına 

kani olan İzzet kendi hususi araş.. 
tırmalarma az yer verdi, onları 

sonraya bıraktı. 
Hulasa İzzet, Darülfünundaki 

profesörlük hayatında, ilim me. 
todunu hakim kılmıya, ilim havası 
yaratmıya, gençleri dogmatizmden 
ve acele tamimlerden uzaklaşbr
mıya, onlara, her ilmi faaliyet i
çin zaruri olan ihtiyatı, basireti ve 
ilmi şüphe zihniyetini kazandır

mıya, büyük bir titizlik ve ihti
mamla çalıştı. 

* İzzetin bize bıraktığı eserler, 
bırakabileceği eserlere nazaran, 
çok sönük kalır. Bununla beraber, 
bu eserlerin. ilmi zihniyetin vuzuh 
ve katiyetini felsefi zihniyetin ge
nişliği ve terkip kudreti ile berleş. 
tiren, tetkik ettiği meseleleri muh. 
telit cephelerinden görebilen, mu
ayyen sureti haller ve cevaplar 
vermekten ziyade yeni meseleleri 
ortaya çıkaran, geniş ufuklar açan, 
ideale inanan ve ideali arayan bir 
mütefekkirin fikri mahsulleri ol
mak itibarile, her zaman büyük bir 
istifade ile okuyacağımız değerli 

eserlerdir. 
Eserlerini bir ilim adamı titizli

ği, bir artist ihtimamı ile hazırlı
yan İzzet, •meh~z zikretmek husu
sunda büyük bir ahlakitakayyüt gös 
terirdi. Ancak doğrudan doğruya 

tetkik ettiği eserleri mehaz olarak 
gösterir ve o mesele hakkında kcn. 
dinden evvel neşriyatta bulunmuş 
olanların eserlerini büyük bir iti
na ile zikrederdi. 

İzzetin, yukanda saydığımız e. 
serlerinden başka (Milliyet Naza. 
riyeleri ve Milli Hayat) ismindeki 

Fakat, muztarip olduğu Lösemi has
talığının tesiri altında sıhhati günden 
güne fenalaşmıya başladığından, Maarif 
Vekaleti kendisini, ayni zamanda mü
tehassıs doktorlar tarafından tedavisini 
mümkün kılmak arzusiyle, Berline 
talebe müfettişliği vazifesi ile gönder- r 
miş, İzzet, bu yeni vaz.ifesinde de, 
son nefesini verinceye kadar, büyük bir 
alaka ve feragatle çalışmıştır. 

MAN HEKiMiN ö&OTLERİ 
Mehmet İzzetin tercümei halini 

pek kısa olarak tesbit ettikten son_ 
ra, profesörlüğü ve fikri mahsulatı 
bakımlarından onun kıymetini te
barüz ettirelim: 

İzzetin profesörlük hayatınrn 
başlangıcında, kıymet ve meziye.. 
tini, bir kısım arkadaşlarile bera
ber talebesi de takdir etmemişler, 
ona ısınamamışlardır. 

Bunun sebebini, derslerinde ve 
müsahabelerinde aösterdiği husu
si bir zihni vaziyette, müstehzi gö
rünen tavırlarında aramalıdır. Bu 
istihza çeşnisidir ki, ekseriya tale. 
besini ve arkadaşlarını kırmış, ba. 
zan talebesinin şikayetlerini mucip 
olmuştur. 

Fakat İzzet, daha iyi anlaşfidık
ça ve kendisi de daha olgunlaştık
ça. Darülfünunun en çok sevilen ve 
takdir edilen bir unsuru olmakta 
gecikmemiştir. 

İzzeti, başkalarile alay etmek, 
onları küçük düşürmek zevkile ha
reket eden bir insan olarak tasav
vur etmek büyük bir hata olur. 

H iç şüphesiz İzzette, s~kratik. 
istihzayı andıran mustehzi 

bir septiklik vardı. Fakat o, bu is. 
tihzayı, en çok nefret ettiği 
(nassiyecilik _ dogmatisme) ve (mu. 
tabakatçılığa - con.forınisıne) e kar
şı bir silah olarak muhataplarının 
düşüncelerindeki yanlışları tebarüz 
ettirmek için. iykaz ve irşat vası
tası olarak kullanıyordu. 

hzet iddia ediyordu lti, i~tıhza insa
nın gururunu kırar,, Bazan kendimizi 
baznn d:ı diğerlerini yaralar. Biz, istih
zaya lliyık isek kendimizi toplarız. Gü
Hinç olan başkaları ise, onlar da bu gü
lünç vaziyetlerine nihayet vermek lü
zumunu hissederler. 

İstihzayı keskin bir terbiye suruu 
olarak kullanan ve bu yüzden birçok 

ELLERi MORARAN GENÇLER 
Kışın soğuktan e11eri moraran. 

lar yalnız gençler değiJdir. Pek kü
çük (Ocuklarda nadir olursa da 
gençlikten sonraki yaşlarda da so
ğuktan ellerin morardığı vardır. 
Fakat gençlikten sonra elleri mo. 
raranlar, kendilerini iyice yokla • 
yınca, bu halin gençlikte, on beşle 
yirmi yas arasında başladığım ha
tırlıvabilir1er. 

EJierin moTnrması gençlik has
sasıdır. GenC'likte başlar ve havli
ce devam eder. Genç kızlarda da 
delikanlılarda da olur. Fakat er. 
keklere nisbetle kızlarda pek ziya
de. Elleri moraran yüz J!ençten 
yetmiş beşi. sekseni kızdır. Bu hal 
kızlara musal1at olrluğu vakit ço
ğunda ayak bileğinin üstü de ön 
taraftan morarır. 

Elleri moraran gençlerden kız
larla erkekler arasında büyük 
bir fark vardır: Delikanhlarıfan 
bilhassa uzun kollu. uzun bacaklı, 
İnce ve up uzun olanlarm elleri 
morarır. Kızlardan da, aksine, ka
hnca gövdeli, a~ırca vücutlu, yu. 
varlak yiizlii. biraz da kikiik cene
li ve kollarında fazlaca kıllı olan. 
larm ... 

Morarmak yalnız ellerde kal. 
maz: Burun, kulaklar ve yanaklar 
da morarırlar. Moraran yerler ay. 
ni zamanda soğuk olur, oralardan 
fazlaca ter de gelir. Moraran elle
rin cahuk catladıklarını da bilirsi. 
niz. Onun kin catlaklar kanandık
tan sonra da yerlerinde cilt kalın. 
la sır. 

Avak bileklerinin yukansı mo
ral'dıih vakit morluğun ön tarafta 
olmasına dikkat etmek lazımdır. 
Ciinkii bacaklarda morluk olunca 
insan bnnu ge,.e gendikte ~elen 
varislerle ve onların yalltr~ iHser
le karıştrrabilir, halbuki ü1<1t>l' ba. 
caklann iceri ve öteki bacağa kar. 
şı tarafında olur. 

Ellerden ve avak bileklerinin 
üsstiinden başka dirseğin üstünde 
kolun arka tarafına ve dizin biraz 

yukarısına morluk geldiği val'dır. 
Bazılarında da vücudiin ötesinde, 
berisinde küçük küçük morluklar 
bulunur. 

Bu da gene gençli2'e mahsus bir 
hal: Kafatasının icinde, hormonla. 
rın hepsine hakim inofiz l!ttddesi 
bozulduğu icin, tiroirl. böbrek Us. 
tündeki ırndde ve kadmlık l{udde. 
]eri bozulurlar. Bundan da ince. 
kıl gibi damarları aC'ın kapıvan 
sempatik sinirlerine nisbeten ha. 
lel gl"lir. O kiiC'iik damarlar daha 
ziyade darlastıklarından besledik. 
]eri :ver morarır ... 

Fakat moral'mıımn kıc;;1n yahut 
yaz mevsiminde hile soğuktan art
ması hu ic;te soi!'uitun da hiiviik te
siri olıiulhmu gösterir. Genrlikten 
sonra devam etmesi de soihıktan 
korunmıya dikkat etmem<'kten 
ileri gelir .. Kısa etekler modac;;ın. 
dan sonra ipek coraplar krc;; mev. 
siminde de dt>vaın etti~indenheri 
morarma eldivenle rsınan elleri 
bırakarak ilaha zivade avak hilek
lerinin üstiine gitmive hac;;lam1ş. 
hr ... Rir de elektrikli soğuk hava 
dolaplal'ı coi!'aldri.!lnihmberi -pas. 
tacı dükkanlarındakiJer 21hi- o 
soituk hava dolanlarım sık sık afa. 
rak ellerini üsiiten kr71ann elle. 
rinde morarmanın çoğaldığına dik. 
kat edilmiştir. 
Morarmanın esac;h tedavisi, ta. 

bii, hormonlarla olacaktır. Fakat 
morarmanın daha ziyade soi?ukta 
olması daha kolay çare olduğunu 
J?'Österir: Soğuktan korunmak ve 
elleri kısın sık sık sıcak su ile yı. 
kamak ... Moraran yerleTde C'atlak. 
lar olursa onlara istedi~inlz krem. 
leri siirebilirııiniz. Fakat moraran 
elleri sıcak eldiven kinde muhafa. 
za t-tmeyi ihmal etmemelisiniz ... İ
pekli coraplardan vazgecmiye im. 
kan ''oksa da. onların üzerine, so
ğuk havalarda, kısa konçlu çorap 
giymek hem modaya, :hem ayak. 
lann sağlığına uygun olur. 

telif eseri bilhassa ehemmiyetlidir. 
Çünkü bu eseriyle, çok başka baş.. 
ka ve ekseriya yanlış şekillerde 

izah edilen bu mefhum hakkında 

bizi aydınlatmakta, bizi yüksek 
bir idealin tahakkukuna davet et. 
mektedir. 

İzzet, bu eserinde, ırkın, topra
ğın, iktısadın milliyete esas olamı
yacağını gösterdikten sonra, lisan 
seciye ve ananenin de milliyeti i
zah etmek hususunda kifayetsizlL 
ğini söylüyor, bütün bu unsurların, 
mefkureyi vakıa ile telif etmekten, 
milli mefkureyi tesis eylemekten 
aciz bulunduklannı meydana çıka. 
rıyor ve diyor ki: 

(Hiçbir millet, vAkldeki evsafın, 

mm kemali ifade ettiğini iddia edemez. 
Mlllt ananeler addolunan şeyler, ek

seriya tarihin tesadüfi mahsullerinden 
ibarettir. Her hangi bir zamanda millet 
onları kendi hak!k! hayatının timsali 
addederek sevebilir; fakat onlara esir 
olması, hakkı hayatları kalmadığı hal
de onları idameye çalışması ve bu esa
retinde hürriyet görmesi, anlaşılmaz 

bir muamma olur.) 
Mefkureyi tahakkuk ettirmek 

için yaşıyan, kültürde hem saikini, 
hem hedefini bulan milliyet, g~rek 
maddi tabiatin ve g?rek manevi 
tabiat demek olan tarihi ve ruhi 
muayyeniyetin üstüne yükseliyor, 
şuurlu olmak itibarile hür bir cephe 
gösteriyor; insanın mttayyen bir 
istikamette kemalini tahakkuk et
tirmiye çalışıyor. 

İzzet. milliyet hakkındaki geniş, 
beşeri, müterakki. veltit ve dina
mik olan t;>u telakkisini şöyle hu
lasa ediyor: 

(İptda1 insan için tabiat ve tabiatla 
mille\"Ven cemiyet, doğrudan doğruya 

bir mutadır. Onun itmamı ve ikmali, 
tashıh ve tadili mevzuu bahis değildir. 
Orada cemiyet bir vakıadır. Muasır in· 
san için ise, cemiyet daima ıslaha ihti
yaç gösterir. Edebiyat ile, ilim ile, sa
nayi ile, adalet ile tekemmüle muhtaç
tır. Bu itibarladır ki; milliyet, bir va
kıa olmaktan ziyade bir mefkuredir. 
Muta olmaktan ziyade münşadır. İ
radenin mahsuli.idür ve bunun içindil' 
iti, siyasi sahada demokrasi ile mütcra
!ıktır.) 

Milletin, aynen intibak edile. 
cek bir şeniyet değil, belki tahak. 
kuk ettirilecek bir mefkure olma. 
sı telakkisi, insana, milleti ve mil. 
li mirası, bulduğu şekilde muhafa_ 
za etmeyi değil belki milleti, ada. 
let, hürriyet ve refahın daha çok 
hakim olduğu bir camia haline ge. 
tirmek vazüesi,ni yüklemektedir. 

izzetin, bu eserlerinden baş.. 
ka. bilhassa Edebiyat Fa. 

kültesi Mecmuası) ile (Bayat) 
Mecmuasında çıkmış, ciddi etütler 
ve şahsi tefekkür mahsulü çok de
ğerli makaleleri vardır. 

En mühimlerinden bazılarının 

isimlerini kaydedelim: 
(İçtimaiyat, Muasır Hayat ve Büyük 

Adamlar - Vakıa ve Mefkure - Ce
miyet ve Muayyeniyet - Türkün Ro
lü - Fikir Hayatında Durgunluğun se
bepleri - İstihza Cennetten mi çıkmış
tır? - Medeniyet Ölçüsü .... ) 

Bu küçük yazı ile, ilim hayatumz 
için büyük bir kayıp olan İzzetin 
fikri şahsiyetini tebarüz ettirmek 
iddiasında değiliz. 

Bu ancak, merhumun eserlerinin 
mütaleası ile - kısmen _ temin e. 
dilebilir. 

Bunun içindir ki, İzzetin bütün 
eserlerinin bilhassa Darülfünunda. 
ki takrirleri ile muhtelif mecmua. 
larda çıkmış olan makalelerinin 
toplanarak neşredilmesi en büyük 
dileğimizdir. Kendisini'1 müsvedde 
halinde gayri matbu eserleri varsa, 
onları da buna ilave etmek lazım
dır. 

Diğer bir temennimiz de, İstan
bul üniversitesi edebıyat fakültesi 
dershanelerinden birinin İzzetin 
ismile anılmasıdır. 

Bu. mütevazi bir feragatle ken. 
dini ilim hayatına vakfetmiş olan 
bir vatan çocuğuna karşı şükranı.
mızın ifadesi olacaktır. 

m-::m;m 
Amerikada Şarlo, 
Türkiyede ~~fı- ıa 

Tan Gazetesi 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Meşhur sinema artisti, büyük 
sanatkar Şarlo Amerikada 

Nazizm aleyhine bir film çevirdi. 
Şarlo sadece bir sinema artisti de
ğildir. Düşünüşü itibariyle istı:rap 
çeken insanlığın dostu, zulmün, is
tibdadın, tahakkümün de düşmanı. 
dır. Bu filminde Şarlo, bütün sana
tını, kabiliyetini ortaya koyarak bu 
isyanını o kadar kuvvetle yaşatmış 
ki, bu filmi seyredenlerin Nazizme 
düşman olmamalarına imkan kalma
mış. Amerikadaki Nazistler, sefaret. 

hane halkı, Vaşingtona yapacakları 

bir protesto ile bunun önüne geçe
miyeceklerini bildikleri için, Şarloyu 
para ile satın almıya teşebbüs et
mişler. Şarlo, melon şapkasını yil'zü
ne geçirmiş, uzun burunlu papuçla

rını biribirine çarparak stüdyoya 
koşmuş, filme daha parlak bir iki 
sahne ilave etmiş. Bunu yapamrya
caklarını anlıyan Nazlzstler, bu rlefa 
filmi çevirten şirketi satın almıya 

teşebbüs etmişler. Halktan kazana. 
cakları ile, Nazist grupun verdiği pa
ra tekabül etmediği için olacak, bu 
şirket te filmi çevirmiye devam et. 
miş. Buna da muvaffak olamayınca, 
bir çok gazetelerde Şarlo aleyhinde 
neşriyata başlamışlar, nihayet Şar. 
loyu ölümle tehdit etmişler. 

Amerikada Şarloyu ele alan Na. 
zizm, Türkiyede TAN gazetesini ele 
aldı. Bunun sebebi gayet basittir. Da
ha Türkiyede Nazizm hakkında fi. 
kirler tebellür etmediği bir zaman. 
da, "Küçük Avrupa,, gayesiyle, ta 
Sibiryaya, Cenubu Şarki Avrupaya 
inmek istiyen emperyalist Alman si
yasetine karşı TAN gazetesi eephe 
aldı. Bu yüzden bir çok hücumlara 
da uğradı. Batta burada bir Türk 
gazetesiyle açık nçık münakaşaya 

girişti. Alman sefarethanesinin pro
testolarına rağmen hazan kapalı, ba. 
zan açık bu siyasetine devam etti. 
Şarlo gibi, gazeteyi satın almak için 
yapılan teşebbüsler de iflas edince, 
hiikumeti tazyika teşebbüs ettt Bu 
da fayda vermeyince, TAN gazetesi. 
ni Rusyaya şikayet etti. Bu da fayda 
etmeyince, Pravda gazetesinin TAN 
aleyhine yazdığt yazıyı, nüshalar 
bastırıp Türk gazetelerine, ve bir 
çok müesseselere dağıttı. Türkiye 
ile Rusyanın arasını açmak için e. 
tinden geleni yap!!, bu işe de TA...~'ı 
vesile etti. 

Buna yanlış taktik, yanlış siyaset 
denir. TAN gazetesi, her millete ol
duğu kadar Alman milletine de dost
tur. Fakat Almanyanın en ileri un
surlannı senelerce temerküz kamp. 
larında inleten, Şarki ve Cenubu 
Şarki Avrupasını içine alan bir Al· 
mao emperyalizmine, bu emperya. 
lizmin bayrağını tutan Nazizme ta. 
raftar değildir. Her nevi emperya. 
lizme taraftar olmadığı gibi. Alman. 
)·aya, Versay muahedesi ile yapılan 
haksızlıkları. İngiliz emperyalizmi. 
nin Cihan Harbinde intikamcı bir 
zihniyetle Almanyaya haksızlık et. 
tiğini yine bu sütunda yazdık. Bu. 
~ünkü davasında da Almanyamn 
haklı taraflarını tebarüz ettirdik Fa
ket emper!·alist olduğu müddetçe 
hiç bir siyasete taraftar olmadığımız 
için Nazizmin müdafaasını da yap. 
madık, ve yapmıyacağız. 

Bu harbin de Cihan Harbi gibi 
emperyalist bir harp olduğu endişe. 
sinde bulunduğumuz içindir ki, Lord 
Halifaksın, Chamberlain'in niçin 
harp ediyoruz, diye verdikleri iza. 
hatı, büyük bir dikkatle takip ettik. 
Fakat bütün bunlar, bizi emperya· 
llzme düşman olmaktan menedet'ek 
hadiseler değildir. Nazizme muhalif 
cephe almışsak, bunun için aldık. 

Biltün milletlerin mütekabil anlaş. 
malarla biribirlerine dost, biribirle. 
rini istismar siyasetine dayanmıyan, 
insanlığa ebedi sulh temin eden, in· 
sanların ve miIJetlerln istismarına 

nihayet veren dost anlaşmalara. dost 
birleşmelere taraftarız. Bu anlaşma.. 
yı ve dostluğu bozan siyasetlere mu.. 
halif isek, insanları ve milletleri mu
ayyen fasılalarla harplere sürükJiycıı 
siyasetlere taraftar olmadı~nuz 

içindir. Her millete dostuz, milleHe-
(Lıitfen sayfayı ceviriniz) 
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r AN 'ın Resim Müsabakası : 

Ne Olmak I st igorum? 
Her çocuk büyüyünce bir şey olmak ister. Kimi doktor, kimi mühendis, kimi 

'1Sı\:er. kimı ressam, kimi berber kimi baska bir sey olmayı kurar. 

Büyüyince ne olmak istiyorsunuz? Bu olmak istediğiniz t«'Y' 
anlatan bir resim yapınız. Resmi kuponla beraber bize ~8D 
deriniz. Yaptığınız resim, çocuk sayfamızda basılacaktır. :iizı 
bir de gµzel hediye vereceğiz. 

Resminizin gazetede basıldığım görür görmez derhal müracaat ederek hedlycıh 
.. tınız. Res;mıeri çini mürekkebi ile yaparsanız iyi olur. 

BU SAYIMIZDA RESİJ\fl.,ERİ BASILARAK HEDİYE KAZANANLA 11· 

14 - Beşiktaş Tarım aparhmam Turan e 15 - İstanbul Sirkeci, Sedat e 
16 - Konya Cedidiye sokak No. 3 Gürel Davran e 17 - Diyarbakır Mahmut A
bacıoğlu Ahmet e 18 - Cevizli, istasyon dairesinde Celal Güneş e 19 - Samat
ya, Danayokuşu, No. 24 Orhan Gök e 20 - Yüzbaşı Sadi. oğlu Eran Srırgut e 
21 - Ankara, Sakarya mahallesi Armağan sokak No. 8 de Nejat Kayıhan e 
22 _ Çanakkale, berber Mehmet Cantürk kardeşi Cevdet Cantürk e 23 - Pütür
ge köylü Halit İbrahimin evinde Gökalp e 24 - Yozgat, kooperatif memuru Sü
leyman kızı Mediha Şener e 25 - Moda okul 41, sınıf 2 de Füsun Ben. 

HEDİYELERİMİZ PAZARTESİ PERSEMBE GÜNLERİ VERİLME& 
TEDİR. İSTANBULDA OTURMIYAN.LARL.~İ POSTA İLE GÖND& 
RİLECEKTİR. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ISTIRAP ÇEKİYORUM ! 
- Sizi çok ezgin görüyorum. Bir 

~' "'rıf . .'enalık yapmış ta şimdi üzülüyor-
1 -· , "'" , muş gibisiniz. Bir vicdan azabı mı 

ı ' • .,' çekiyorsunuz? Neniz var? 
- Ayak arımdan istırap çekiyo. 

J1Um. İskarpinler ayaklanmı sıkıvor. 
- Ya demek ki, ayakabılannız çok küçük. 
~ Hayır! Ayakları mçok büyük. 

• 
O BENİM KARDEŞİMDİR ! 

' ::::::: Demek ki siz beni hiç tamını. 
yorsunuz? 

- Hayır, hiç tanrmıyorum. Sizi 
şimdiye kadar hiç görmedim. 

- Yanlışlığınız var. O hiç tanıma
dığınız, çocuk, tıpkı bana benziyen 
kardeşimdir. Galiba beni o sandınız! 

@ 

ii 
• 

BAY~ KONFERANSI 
- Bu ne hal? Evin bulasıkl:ırını 

siz mi yıkıyorsunuz? 
- Evet. ~--

~ - O, klübe gitti. Orada, "kadın-
- Peki, Bay anınız nerede? 

lar evlerinin işini nasıl görmeli bu. 
la~ıklan nasıl yıkamalı diye konferans verecek.' 

• 
O SİZDEN AKILLIDIR 

..:. Söyliyeceğim şeyi size değil, 
kardeşinize söylemek istiyorum. 
Çünkü o, sizden daha akıllıdır. 

- Evcl;.. Eenden akıllı olduğu 
muhakkak. Çünkü sizi görür gör
mez, gözden kayboldu. Arka kapıdan 
sokağa çıktı. 

• 
İKİ KUTBUN FARKI NE? 

- Söyle bakalım Ali, Şimal Kut
bu ile Cenup Kutbu arasında ne fark 
vardır. 

- Çok efendim.: Denizler or
manlar, insanlı:ır_ h;ıvvan lar hPr r;.''!Y 

vardır. 

• 
KADINLAR ASKER OLSA ? = Kadınlar eğer asker olsaydılar, 

hiç rütbelerinin büyüoıP_-;ini istemez. 
lerdi, değil mi anne? 

- Neden oğlum? 
- Rütbeleri büyük olursa. yaşları 

belli olur da ondan .. 

• 
MEKTEP LÜZUMLU MUDUR ? 

- Yeryüzünde hala mektebin in
sanlara lüzumsuz bir şey olduğuna 
inanan insanlar var mıdır? 

- Tabü.. Yeryüzünde mektebe 
giden tek çocuk kaldıkça vardır. 

\ 

TAN 'ın Bilmece - Bulmaca Kuponu : 
9 İlkkanun 1939 
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JI.TE BUN. U 
SİLMİYORDUMY 

DOMUZ NE İŞE YARAR ? M üslümanlann domuz eti yeme. 
diklerini bilirsiniz. Ko~a 

nazaran, senede pek çok yavrulıyan 
_ domuzu Avrupalılar yerler. Hem 

__ , _' ondan pek çok şey de yaparlar. İn. 
gilterede domuz, hiç bağırtılmadan 

elektriklenerek öldürülür. Ondan jambon, sucuk, 
boğtı.ça, ayrıca da benzin. jelatin, fırça yapılır. 

HİNDİSTANDAN LONDRAYA 
Hintlinin biri, bir bisikletle Hin. 

, distandan kalkmış. Londrada. 
ki kardeşini görmek için İran, Irak, 
Türkiye, Yunanistan yoluyla Fran. 
saya, oradan Londraya gitmiş. Kar
deşinin oturduğu apartımanı çaldığı 
zaman kendisine şöyle denmiş: !ki gün evel Hindista
na, kardeşini görmiye gitti. 

ENFİYE KUTULARI \ A vusturalyada, enfiye kutusuna 
meraklı bir kadın yaşamıştır. 

Bu kadın tamam 900 tane enfiye ku
tusu biriktirmiş. Bu kutular ona çok 
pahalıya mal olmuştur. Kadın her 
gelen misafirine bunları çıkarıp ta

ker teker gösterir, her birinin başından geçenleri ne 
vakit alınôJklarını anlatırmış. 

J 

BiLMECE • BULMACA 

9~.-.J/ 1 
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A. :;iiıkramn güzel bir resmi vardı. Küçük kar
deşi Erdoğan bu resimle oynarken yırtmış, 9 parça 
etmiş. Şimdi Şükran bu 9 parçayı :ılıp tekrar resmi 
yapmak için yanyana getirmiye çahşıyor. Siz de 
yardım eder misiniz? Resim kutuplarda yaşıyan bir 
kuşu gösteriyor. 

B. Şu heceleri birleştirerek dört kelimeli bir a. 
talar sözü bulunuz: 

KE - BE - SIR-TAT- DA- VA- BAL 
-LI-DIR-DAN. 

Bu bilmeceleri doğru halledenlerden 25 kişiye 
muhtelif hediyeler verilecektir. 

Yalnız, hediye kazanabilmek için: "Bilmece = 
Bulmaca,, kuponunu da göndermeni zlazundır. 

' TAN 'm 
Resim l\1üsabakası Kuponu: 8 

9 İlkkfuıun 1939 

Çocuk Şiirleri: 

Rüzgar la Çocuk 
Rüzgar çocuğa dedi ki: 

- İster misin güzel çocuk. 

Geçit başında eseyim? 

Dağ başlarını keseyim? 

Rüzgar çocuğa dedi ki: 

- İster misin güzel çocuJc 

Havada taklak atayım? 

Tozu dumana katayım? 

Çocuk rüzgara dedi ki: 

- Ne yaparsan halk için yap! 

Bulutları önüne kat, 

Tarlalarda hayat yarat! 

Çocuk rüzgara dedi ki: 

- Ne yaparsan halk için yap! 

Yeldeğirmenini çevir, 

Kaçak gem.isini devir! 

Elele verip uçarak 

Rüzgarla çocuk dedi ki: 

- Ne benimdir ne senindir 

Ne yaparsak halk içindir. 

• 
Demirci 

Ne itilir ne sövülür 

Çalışan insan övtililr 

Demir ucakken dövülür 

Tak tik tak, tak tiki t~ 

Hür demh:ci vur çddci! 

Tekerlek yap ki koşayım 
Demir kanat yap uçayım 

Yıldızlan avlayayım . 

Tak tiki tak, tak tiki tak, 

Hür demirci vur çekici! 

Ray yap, üstüne bineyim 

Tren olup gezineyim 

Ta kutuplarda ineyim 

Tak tiki tak, tak tiki tak 
Hür demirci vur çekici! 

• 
Tayyareci Çocuk 

Tak tuk! Tak tuk! 
Tayyare yapıyorum .. : ' 

Gökleri yaracağım, 

Kuşlara varacağım. 

Tak tuk! Tak tuk! 

Havalarda en uzalı 

Bulutu seçeceğim 

Kuşları geçeceğim 

Tak tuk! Tak tuk! 

Uçurtma sizin olsun. 

Tayyareye binerim 

Nerde olsa inerim. 

Tak tuk! Tak tuk! 

Ver elini mavi gök! 

Yıldızlara varınca 

At görünür karınca. 

• 
Hür Doğan Türkler 

Elimizde kazmalaı 

Toprağa saldmrız 

Küreği yere sokar 

Havaya kaldırmz. 

İndikçe ineceğiz 
Toprağı yeneceğiz 

Ta dibe vuacağız 
Maden çıkaracağız 

Başlamayız öyle biz 
İşe angarya gibi 
Alt edemez hastalık 
Bizi, (malarya gibi. ı 

İçerimizde sevinç 
Akar Sakarya gibi 
Çahşrrız. düşmanı 

Döğen batarya gibl 

Biz hiir doğan TürklPTb 
Hür çalışır işleriz 
Türküler söyliyerek.:: 
Yasasın kazma kiirek 
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Bu kadın pazardan geliyor, yol uzun, sepeti ağır. 
Eğer kadının sepeti içintie ne bulunduğunu merak ediyorsanız 

şeklin içindeki sivah noktaları numara sırasına JitÖre birle§tirin! Bakalım 

ne çıkacak? 

Bir Demir'T el Çekiniz 

' eklin ortasındak.ı yuvariaJt 
V bahçe şu dört evdeki kar. 

deşlerindir. 

A, B, C, D. istiyorlar ki evle
rinden bahçeye bir tel çeksinler. 
K. Z. X. Y. hem bahçaye girip ye
miş yemesinler, hem de tel örgü
nün çekilmesinden dolayı rahatsız 
edilmiş olmasınlar . 

Nasıl yapsınlar? Haydi siz onlara 
yardım ediniz! 

Beş Kibritle Dört Kare 

Beş kibritle biribirine müsavi 
iki dikey dörtgen (mustatil) 

yapmak mümkündür. 
A.caba, biribirine müsavi dört 

tane kare yapmak için en az ne 
kadar kibrit lazımdır? 

iki Kısma Bölünüz 

B u şekil, öyle ikı parçaya oO. 
lün ki, bu iki parça yanya. 

na gelince başka bir dikey dörtgen 
meydana gelsin. Şu şartla ki: 

Tabanı. B. C. nin bir buçuk mis
li, yüksekliği A. B: nin üçte ikisi 
kadar olacak. 

On Beş Etsin 

"o~ 

1 J 

~ 8-0:---=-~J 

1/1 1 
,0-0-0 

/1 L 
o-o~o ı 

u u şeklin içinde, on tane yu.. 
U varlak görüyorsunuz. 

Birden ona kadar sayılann her 
birini, bu yuvarlaklarclan ı>irinin 

içine yazınız. 

Şu şartla ki: 
Bir çizgi üzerinde bulunan her 

üç yuvarlaktaki sayıların tutarı 

on beş edecektir. 
Her halde bu güç bir şey olma~ 

sa gerek, çalışın bakalım . 

Kaç Üçgen Var, 

Bu şekle dikk.d ederek içinde 
kaç üçgen bulunduğunu sayınız. 

Ayni zamanda şuna dikkat ede 
ceksiniz. Acaba, yine bu şekilde, üt 

kenarı da biribirine müsavi olan 

kaç üçgen vardır. 

Sekiz Kısma Bölünüz-
, 

7 ~ 6 3 3 <1 
4 8 1 1 6 2 

5 2 5 1 4. ~. ., 5 6 ~ 6 9 1 

B u şekilde 24 kasa, her kasa. 
da 24 rakam var Şekli üçer 

kasalı sekiz parçaya böleceksiniz. 
O şartla kL her üç kasadaki sayı
ların tutarı hep ayni çıkacaktır. 

ı Yapın ba_kalım. -- ·-

' 
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Yeni ,,.,,,,,...z ııılılı ve gayet idareli 
'JUNGSRAN- ICRIPT'Oll 

amouııarının malıemmel tarzı lmalın1ı 

JlelcellOI eder. 

'. ız. 93~ 

BDUfll-R BififlD-Eff Lfff iSTANBUL - ANKARA - iZMiR , 

Herkes HAC 1 Olabilir ... Adını da BEK İR Koyabilir ..• 
s;oakat biç bir BEKiR adlı HACI memleketimizde yüz altmıt tukadar 

aenedenberi devam eden bir töhret tesis edememiftir. 

ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR 
Bahçekapı 

ALİ MUH İ DDİN HACI BEKİR 
Beyoğlu 

ALİ MUHİDDiN HACI BEKiR 
Kara köy 

ALİ MUHİDDİN HACI B KİR 
Kadıköy 

~------------------------•1'11ıııı KAYİP - T. C. Ziraat Bankası 

Vi~-OZA 
PATI KULLANINIZ. 

Der türlü yanıklan, kan çıbanlannı, meme lltlhaplannı ve çatlak
lan, koltuk altı çıbanlannı, dolama, akneler, erıenlikler, trat yarala-

İstanbul şubesinden aldığım 2121 ve 

2490 sayı bonolarla 13876 No. Ju 

cüzdanımı zayi ettim. '-"enisini alaca.. 

ğınıdan hükmü yoktur. - Mehmet 

Kaya. 

İstanbul asliye mahkemesı 8 nci 
huk\ık hakimliğinden: 

rı, çocuJdarm ve büyüklerin her türlü deri lltihaplanna ve erken ve Davacı Dimitri Karantinos tarafın-
en emin tedavi eder. V İ R O Z A mikrobun yapmasına mini olur. dan müddeialeyh Büyiikadada Çınar 

•••••••••••••••••--ı•••••'" caddesi 46 numaralı dükkBıiL"l üstün-
~---•••••••••••••••••••••••~ deki hanede mukim milbadil Kos

ASIPIN KENAN tantin Papasoğlu aleyhine ikame o
lunan haczin fekki davasmda tebliği 
muktazi dava arzuhali sur6tinin müd 

Sizi; SOCUKT AN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DIŞ 1 deialeyhin ikametglhı hazıruıın 
meçhuliyeti hasebile bill tebliğ iade 

ve bütün ağnlardan ve kınklıklardan koruyacak iliçtır. kılınması üzerine mezktlr arzuhalJn 

' • ~ usulün 142 inci maddesine tevfikan 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 
Türkiyede yangın, hayat, nakliyat, kaza sigorta işlerile meşgul olmak 

üzere kanuni hüküm!er dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde 
bulunan Güven Türk Anonim Sigorta Şt. bu kere müracaatla lst. acen. 
teli gine şirket namına yangın, hayat, nakliyat ve kaza sigorta iılerile 

meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda, bütün mahkemelerde 
müddei, müddeaaleyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere 
Sisag ve Jirayr Simpadyan'1 tayın eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet si
gorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 haziran 1927 ta. 
rihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. 

mumalleyhe ilinen tebliğine \•e ilan 
için de bir ay müddet tayinine ve ta
yin olunan işbu müddet zarfında mu. 
malleyhin arzuhaU tebellü~ ile ce~p 
vermesi lüzumuna mahkemece karar 
verilmiş oldup ve bir nilshuı mah

keme divanhanesine asılan arzuhalin 

tebliğ makamına kalın olmak üzere 
ilin olunur. (22523) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Adı lıl 

Mihallki 
Mavlavlç 
Sabri Bu
lunmaz Er 

M. Ahmet 

Mehmet 

Tatçı Z. Şükril 
ve Sabri 
Muhtar 

Hulld 
Sabri 

Lokantacı 

Kahveci 

!Cırtasiye 

(Tabakacı) 

Avukat 

Mücellit 

Deri tile 
can 
Kahveci 

Kimyaker 
Kahveci 

M•h•lleal Sok•iiı Kapı No, "1 •trah 

Emir Hamldiye 2f !500 00 

H. Paşa H. paşa 84/l 90.00 

Hubyar Yenlpestaba- 108.00 
ne caddesi 52/7 

Emir Sanasaryan H. 35 600.00 

H. p Az.iziy• 88 517.50 

Emir Küprülü H. 10 2500.00 

Emir Vezir iskelesi 42/l 240.00 

H. P Reşit Ef. Ha. 10/1 7349.61 
Emir Sirkeci Palan Bıll 60,00 

Nl•bet Vergi lh. N. IHne 

---
%6 150.00 K. 10/21 927 

30.00 z. 
10 9.00 K. 13/21 935 

1.80 B. 
1.62 z. 

45 48.66 K. 13/38 935 
9.72 B. 
8.75 z. 

12 72.00 K. 3/81 931 
14.40 z. 

30 34.88 K. 12/48 93.& 
6.98 B. 

12 300.00 K. 8/60 929 

35 84.00 K. 4/38 935 
16.80 B. 

12 - 15 159.50 K. 7/66 931 
45 8.92 K. 1/88 933 

1.34 z. 
Zara Peltmezyan Borsa acentaaı Hubyar 4 üncü Vakıf Terkin Terkin 10/2 934 

han Asınat K. 4 
Yusuf M. Şar ve Banker Sürurl Katırcıoğlu 34 007,82 12 108.94 K. 11/87 932 
otlu han 

Hocapaea Maliye Şubesi mükelleOerlnden ;yukarıda adı, işi ve ticaret adresleri yazılı olanlar terki ticaretle yeni adres
lerini bildirmemiş yapılan araııtırmalarda bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen kazanç, buhran ve zam vergi
lerini havi ihbarnamelerin ve komisyon .kararlarının tebllil mümkün olmamıştır. Keyfiyet 3692 sa1ılı kanunun 10 ve 11 
inci maddelerine tevfikan teblil yerine seçmek üzere llAn olunur. (10158) 

ICAYİP - 1764 sicil numaralı a- Or HAfl7 f.fMAI 
rahacı ehllyetnameml zayi ettim. Ye. ~ 
niain1 alacajımdan hillunil yoktur. Pazardan maada saat (14,30 dan 18 e, 

Salı,, Cumartem 12 ye kadar fık&rQ'L Ol· 
BÜM7.İ1l otlu Mehmet van70ıu Na. UM. 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrO Halil 

LOtfi OÖROÜNCV 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 

Basıldıl'I yer TAN matbaası 


