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1 9 3 9 GÜNLOK SiYASi HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN gazetesinin okuyucularına 150 kuruşa verdiği 
elliyi mütecaviz kitaptan mürekkep ta:n takuna a it 

K U PON U D U R 
Bu kuponlardan 15 tane getirene kitaplar İstanbulda 150, 

memleket dahilinden gönderilenlere 200 kuruşa verilir. 

Türkiye· ltalya Müzakeresi Başlıyor 
Balkanlarda Bitaraf '" 
Bir Blok Kurmak içi·n1 

Konferans Açılıyor 
İtalyanın 

Balkanlardaki 

Faaliyeti 
~ 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

1 Toplantıya Bulgaristan 
Bir Murahhas, Italya da 
Müşahit Gönderecek 

A vrupada harp yok, fakat 
•iddetli bir şiyasi faali

yet m evcuttur. Bu büyük siyasi 

faaliyetin siklet merkezi Bal

kanlardır. 
Almanya Balkanlardaki iktısadi 

f aaliyetini organize etmekle meşgul. 
dür. Sovyet Rusya, Finlandiya işi bi. 
ter bitmez, Balkanlarla meşgul ol
mağa hazırlanmaktadır. İngiltere ve 
Fransa Alman ve Rus nüfuzunu Öl).. 

lemek için el altından Balkanlarda 
bitaraf bir blok tesisi için uğraşmak
tadır. Fakat Balkanlarla en çok meş

gul olan memleket İtalyadır. 
Sinyor Gayda, Giornale d'İtalia 

gazetesinde Balkanlann İtalyan nü. ı 
fuz mıntakası olduğunu ilan etmiştir. 
İtalya Akdenizdeki emperyalist e
mellerine muvakkaten olsun devam 
etmek mecburiyetini duyunca bütün 
siyasi faaliyetini Balkanlara tevcih 
etmistir. 

Alman1ann garp cephesinde meş.. 

gul olmak, ve Sovyetlerle çarpışma. 

mak endişesi yüzünden siyaseten çe
kilmek mecburiyetinde kaldıkları 

Balkanlarda boş bıraktıkları yeri 
başkasına kaptırmamak için İtalya 
derhal harekete geçmiştir. Sovyetle
rin Balkanlarla alakadar olduklarını 
göstermeleri de onu bu hareketinde 
5ürate sev ketmiştir.İtalyanın Balkan
lar için şimdilik kabul ettiği prensip 
Sovyetleri buraya sokmamaktır. Sov. 
yet nüfuzunu önlemek için de düşün. 
düğü çare Balkan memleketler inden 
mürekkep bitaraf bir blok vücude 
getirmektir. Balkanlarda sulh ve 
emniyetin devamını temin edecek o
lan bir bitaraf blok fikri İngiltere ve 
Fransanın da hoşuna gitmiş ve tasvi. 
bine ub'a.mıstır. 

B IIllıttı üzerine İtalya Balkan 
devletleri payitahtlarında fa. 

aliyete geçmiştir: 
1 - Romanya ile Macaristan ara. 

smda azlıklar meselesinden dolayı 

bir anlaşma husulüne delalet etmiş. 
tir. 

2 - Yugoslavya ile Romanyayı 

böyle bir blok teşkiline ikna etmiş. 
tir. 

3 - Yunanistanı memnun etmiş 

olmak için onunla evvelce akdettiği 
dostluk ve ademi tecavüz misakını 

tecdit etmiş ve Yunan hudud undaki 
askerlerini geri çekerek hüsnü niye. ; 
tini isbat etmek istemiştir. 

4 - Sofya nezdinde teşebbüsatta 
bulunarak Bul~aristanla komşuları 

(Sonu Sa: 6, Sü: f.) 

ı·························· 

Romada Gene "Korsika, T unus11 Sesleri Duyuldu, 

Müşahitler, ltalyanm Akdeniz ve Afrikadaki 

Emellerinden Vazgeçmediğini Tebarüz Ettiriyorlar 
Balk~n Antantma dahil devletler yakmda, bitaraf bir Balkan 

bloku tetkili. için bir konferans aktedeceklerdiır. Bu konferansa 

Bulgaristan da ittiralc edecek ve İtalya bir mütahit gönderecektir. 

Bitaraf Balkan bloku tesisi fikri, Sovyetlerin Balkanlara in
mesi tehlikesine kar~n koymak ihtiyacından doğmuttur. İtalyan 
hükumetinin fikirlerine tercüman olan Gayda, Giomale D 'ltalya 

gazetesinde Balkanların İtalyan nüfuz mıntalcası olduğunu söyli
y erek buraya Sovyetlerin inmesine müsaade edilmiyeceğini açık

ltalyamn Ankara Seli.ri 
Carlo Galli 

tan açığa yazmıttrr. 

Türkiye - İtalya münaseb etleri 
N ews Chronicle gazetesinin Roma 

muhabirine göre, Balkanlarda ! tal. 
yanın iştirakile bir bitaraf blok vü
cude getirmek için her şeyden evvel 
İtalya ile Türkiyenin a'!ıllaşmasina 
ihtiyaç vardır. 

Dail.y Express gazetesinin İsviçre 
'muhabirinin bildirdiğine göre, İn

giltere ile Fransa İtalya ile Tiirkiye
n in arasını bulmağa çalışmaktadır. 

lar. 

!sviçrede çıkan Basler Nachreich. 
\ en gazetesi Belgrat ve Buda'peşte mu 
h abirlerine atfen şu malumatı ver
mektedir: 

"İtalyanın Anadolu sahilleri kar
şısında bulunan on iki adadaki aske
ri hazırlıkları durmuştur. Bu adalar
la Türkiye arasında ticari münaka
lat yeniden başlamıştı'!". Evvelce tec
rit edilmiş bulunan Rodos adası da 
Türk gemicilerine açılmıştır.,. 

(Sonu Sa: 6, Sü: 4) 

Sovyet - Fin Gerginliği 
Gittikçe Şiddetleniyor: 
Fin Heyeti Reisi "Rusyanın Askeri ve lktısadi 

Tecavüzünden Korkmuyoruz .. ·Diyor 

ı Yeni Tefrikamız 1 

ı ~za~ ~a ~n! f • 

alınan efrat sevkeclilirlerken 
[Yazısı altmcı sayfamızda] 

... 

lngilterede hava kuvvetlerine menmp efrat talim görüyorlar 

Almanya, Ezici Bir 
Harbe Girişecekrµiş ! 

····························! 
lnönu'niin ' 
T esekkiirti 

' Ankara, 16 ( A.A.) - Ri-
yaseti Cüni.hur Umumi Ka
tipliğinden : Reisicümhur 
Milli Şefimiz ismet lnönü, 

Holanda Hududunda 
Büyük Faaliyet Var 

Berlinde Artık Sulhten Bahsedilmiyecek 

ı 
Şeker Bayramını kutlayan 
ıayın yurtt"flara teşekkür 

ve mukabil tebriklerinin ib
liiğına Anadolu Ajansını 
tavait buyurmuşlardır. 

Londra, 16 (Hususi) - Sıhhi ı Tavassut teklifi kartısmda 
vaziyeti gittikç e iyileşmekte olan "İngiltere Kralının 12 Teşrinisa

Batvekil M ister Cham herlan' in nide Belçika ve Holanda hükümdar
yerine bugün Avam Kamarasm- larına verdiği cevap parlamento iı.za-

sınca malumdur. Majeste, bu cevabın t da haf talık vaziyeti Malilre Na- da barış teklifi teşebbüsünü takdir 
J zırı Sir Jon Simon iz ah etmi~tir. etmiş ve İngiliz hükumetinin devam 
t Maliye Nazın, her şeyden fazla lı ve hakkaniyetli bir banş için mu. 
J Holanda ve Belçika Hükümdar- zaffer ve emin bir esasa dayanan her • 
l 

lannm sulh tava.ssutundan bah- teklifi tetkika amade bulunduğunu 
Sovyet ihtilalinin yıldönümil bildirmiştir. Ayni şekilde bir cevap 

münasebetiyle Ciimhurreisimi.ı· setmiş ve hadisenin ehemmiyeti- ta Fransa Reisicümhuru B. Lebrun 
le Kalinin arasında teat i edilen ı ni tebarüz ettirdikten sonra şu tarafından verilmiştir. 
telgraflar üçüncü sayfamızda. : sözleri söylemiştir. (Sonu Sa: 6, Sü: 3) 
dır . t ................................... 

ASKERLİK 

Müddeti 
Değişmiyor 

Nakdi Bedelin ilgası 

Haberi de Asılsız 
Ankara, 16 (TAN Muhabirin-

den) - Bundan böyle askere çağrı
lanlardan nakdi bedel alınmıyacağı 
ve her erin muvazzaf askerlik hiz
metini tam olarak yapacağı hakkın. 

daki haber, doğru değildir. Çünkü, 
herşeyden evvel bu cihet bir kanun 
mevzuudur. 

Ancak, bu defa askere çağrılmakta 
olanlardan nakdi bedel kabul edilme_ 
rnesi hakkında. Milli Müdafaa Veka
letinin haiz ' olduğu salahiyeti istima 
le karar verdiği anlaşılmaktadır. 

Piyade muvazzaflrk müddetinin 
ik i seheye cıkarılacağı hakkındaki 
haber de doğru değildir 

• 
Ankara, 16 A.A.) - Son Posta ga-

zetesinin bugünkü nüshasında mu
vazzaf askerlik müddetinin >ki sene. 
ye iblağına ve nakdi bedelin ilgasına 
dair neşredilmiş olan haberlerin kül
liyep. asılsız olduğunu beyana Ana
dolu Ajansı mezundur. 

TAN'ın Karilerine 
Bir Hediyesi : 

150 KurUsa Elliden Fazla , 
Kitap Veriyoruz 

•ıngiJiz gazetelerinin m atbua t hayatına soktuklan faydalı 

bir teamül vardır. H erhangi bir neşriyat m üessesesile an
laşarak o müessese tarafından neşredi len kıymetli eaerleri mal 
olduğu fiyata satın alma k ve yine o fiyata karile r e h e d iye etmek. 

TAN da Ingiliz gazetelerinin bu teamülünü tatbik etmek emeliyle bir 
neşriyat müessesesiyle anlaşmıştır. Elliyi mütcaviz kitap temin etmiştir. 
Bunların içinde dünyanın en meşhur muharrirlerinin romanları, hikil.. 
yeleri, kıymetli eserler], içtimai, edebi, iktısadi kitaplar vardır. Ve TAN 
bu elliyi mütecaviz kitab okuyucularına 150 kuruşa verecektir. 

F akat bütiin okuyurular bu fırsattan istifade etmek istiyebilirleı. 
Halbuki elimizde mahdu t miktarda tam takım ''ardır. Onun jçin 

bu fırsatı yalnız TAN okuyucularına hasretmek mccburi:retindeyiz. TAN 
okuyucuları bu"'ünden itib~ren TAN'ın birinci sayfasında başlığın sağ 
kısmındaki kuponl:ırd:ın 15 tanesini kesip toplamalıdırlar. Bu kuponlar 
numar a sırasına tabi değild ir. Herhangi ı:!iinc ait olursa olsun on beş ku. 
pon getiren lıer karie bu kitaplar 150 kuru~a verilecektir. Memleket için • 
den on beş kupon gönderen okuyucular bu kuponlarla birlikte 200 knru 'lj 
g()ndermelidirlcr. Vilayet okuyucuları için gösterilen hu 50 kuruş fa!"k 
posta ve ambalaj masrafı karşılığıdır. 

Bu kuponları bugünden itibaren toplayınız. Elimizde ancak bir ikı 
bin tam takım bulunduğu için geç kalanlar bu fırsatı kaçırabilirler. 
Onun için bugünden tezi yok, hemen yukarıda başlık yanındaki kupo
nu kesip biriktiriniz. 
~~·-••:tta'J4J(U-~~-----.... ---- O J 



Açıkgözlüğün 

:Hudutsuzluğu 
Yazan: NACI SADULLAH 

"Hırkai~eril,, de, bir "Hacı Uveys., me
:UU-lığı varmı~. Bu mezarlıkta, Kanuni 
devrinden daha eskl zamıınlardan kalma 
mezar taşlan bulunuyormuş. Nadir ser
pu !arı olan bu antika mezar taşlan, için
de' bulundukları mezarlığa, bir miize man
nırası veriyorlarmış. Fakat, son zamanlar
da, bazı kimseler, bu kıymetli mezarlığıı 
musallat olmuşlar, ve o, antika mezar tas
larının nadir serpuşla.nnı kırıp aşırmıya 

başlamı~lar. 
Ben, bu garip havadisi dUnkU gazeteler

de okurken hayret duymaktan kendimi a
lamadım. Açıkgözlilğiln ne kadar hudut
suzlaııtığını görllyor musunuz? Mezarlık
larda bile, külfıh knpmıya çalışanlar til
redl! 

Fakat, acaba, o modası geçmiş külllh
ların nesine tamah ediyorlar? 

Yoksa, alaturka musiki sanatkllrları, bir \ 
"tarihl koro heyeti,. daha mı kuruyorlar 
dersiniz? 

• 
Alman SanClviçi 

Ecnebi gazetelerinde okuduklanmı1.a 

inanmak tazım gelirse, Almanyada gıda 
buhranı ı;ıittlkçe artlyormuş. Orada, bilti.ln 
gıda maddeleri gibi, tereyağının, etin ve 
fiekerin de vesikayla ve pek cüz! miktarda 
dağıtıldığını elbette biliyorsunuz. Fakat, 
yeni gelen haberlere göre, halka dağıtılan 
bu .veslkalardan birçokları, tıpkı kalp pa
ralar gibi geçmemiye başlıımı:ı: Zira cep
lerinde hükQmetten aldıkları vesikalarla, 
mahdut gıdalarını edinmeye koşanlar, el
leri boş dönüyorlarmış. İstediklerini bin 
müşkülatla alabilenlerin ellerine geçen 
gıda miktarı da, dört, beş yaşında yavru
ları bile besliy ...-Syecek derecede azmış. 

Hatta bir Fransız. gazetesinde, Almanyada 
halka dağitılan tereyağ miktarının azlığını 
tebarüz ettiren bir nilktc de var. Birisi, 
arkadaşına: 

- Duydun mu? diyot', hüktimet. sigara 
kllğıtıarını musaderc edecekmis?. 

öteki merakla soruyor: 
- Niçin? , 
Arkadaşı, kemali clddJyetle cevap veri

yor: 
- Bundan sonra, • tereyağ paketleri o 

kağıtlardan yapılacakmış! 
Ayni maksatla yapılmış b:ışk:ı bir karl

kattirün altında okuduğum konuşma da 
şuydu: 

- Almsnyada •sandvtc,. ne demek bnI
yor musun? 

- Hayır ... Sen blllyor musun! 

- Tabii: İk.i ekm~ vesikasının orta:;ı-
na konulmuş bir tereyoğ vesikasına sand
viç diyorlar! 

Fransanın Moskova 

Sefiri Ankarada 
Fransanın Moskova büyük elçisi 

~. Naggar, dün sabahki semplon eks 
presi ile şehrimize gelmiş ve dün ak
şamki ekspresle Ankaraya gitmiştir. 
İki aydanberi mezunen Fransada bu. 
lunmakta olan büyük elçinin vazife. 
sine avdeti sırasında Ankaraya da 
uğraması diplomasi mııhafilinde e. 
hemmiyetle kar~ılanmıştır. 

M. Naggar dün sabah Sirkeci is. 
tasyonunda Fransız sefarethanesi ve 
konsolosluğu erkanı tarafından karşı. 

lanmış ve dün akşam ayni zevat ta. 
rafından Ankaraya uğurlanmıştır. 

Büyük elçi buraya gelmeden evvel 
yolda, Belgradda da birkaç gün kal
mıştır. Kendisi bu ziyaretinin rahaf. 
sızlığından ileri geldiğini söylemiş. 

tir. 

Fransız büyük elçisi dün kendisile 
görüşen gazetecilere şu beyanatt:ı 
bulunmu~tur: 

"- İki aydanberi mE:'ztınen memleke
timde bulunuyordum. Şimdi 1Io~kovaya 
döniiyorum. Yolda rnhııtsızlaııdığım için 
Delgrada uğramak mecburiyetinde kal
dım . .Burada da bir miırldet knlacağım. 
Moskovaya hareketimin tarihi henüz bel
li değildir. 

Bu münasebetle dost Tilrkfyeye gelmiş 
olmnktan fevk::ıl5dc bahtiy::ırım. Umumi 
vaziye~ hakkıncla nikbin oldu~umu yaza
bllll'slnfz. B:ılk:ınlnrdn stikCınet hül(lim sll
rliyor. Vaziyet iyi bir sekilde inkişııf et
mektedir.'' 

Vali Salı Günü Geliyor 
Romanya Propag:ınd·ı Nazırı ve 

Bükreş belediye reisi tarafından Ro
munyııya davet edilen Vali ve Bele
diye reisi Lütfi Kırdarla yanındaki
ler, Bükreşteki tetki'dcrini ikmal 

etmişlerdir. Lütfi Kırdar pazartesi 
günü Köstenceden hareket edecek, 
salı günü sabahleyin ş~hrimize mu
vasalat edecektir. 

Vali, dün sabah Romanya Harj.ci
ye Nazırı tarafından kabul edilmiş-

tir. Bundan başka Lutfi Kırdar şe
refine Bükreş belediye reisi ve Tür
kiye Büyük Elçisi tarafından da ay .. 
n avn ziyafetler v~rilmiştir. 

11. ıı - n9 

Franıanın Moıkova Büyük Elçisi M. Nagar, Sirkeci istasyonunda Vniversitede doçentlik imtihamna grenlerden bir grup imtihanda• 

Elektrik ve Tramvay 
Varidatı 9.660.000 
Lira Tahmin Edildi 

Bu İdarede Bir Tekaüt Sandığı Kurulacak, 
Çıkarılacak Memurlara da ikramiye Verilecek 
Şehir Meclisinin dünkü içtimamda Fatih kazası dahilinde tan. 

zifat ve tenvirat remıinden borçlu olan mükelleflerle tellaliye res
minden 355 lira borçlu olan bir mükellef hakkında Tahsili Emval 
Kanununun tatbikine dair Daimi Encümen karan okunarak tet
kik edilmek üzere Kavanin Encümenine havale edilmİftİr. 

Bundan sonra Elektrik ve Tünel r
İdaresinin 940 senesi bütçe ve kad-1 Adliye 
rosu okunmuştur. Bu husustaki tek- Vekilinin 

Şehrimizdeki 

Tetkikleri 

lüe göre, tramvay ve elektrik idare-

si, umumi teftiş ve murakabe, tica
ret. tramvay hareket, elektrik müş-

teriler, tramvay teknik, elektrik tek
nik daireleriyle hususi kalem, hu

kuk, zat işleri, sıhhiye, arazi ve em
lak, istatistik ve tarife, neşriyat, ev. 

rak ve arşiv şubelerinden terekküp 
edecektir. 

Yeni idarenin, 940 yılı muhammen 

varidatı 9.660.000, muhammen mas

rafları da yine bu miktarda olmak 

üzere, mütevazin bir ,ekilde tesbit 
edilmiştir. Bu varidatın 4 milyon Ji_ 

rası §ebekenin ıslahına, t<!knik kısım 
!arın ikmaline sarfedi.lecektir. 

Müessesenin 1939 senesi bütçesin
de memurin maaş;ıtı karşılığı 

1.014.072 lira iken yeni sene bütçe. 

sile bu miktar, bazı şubelerin tev

hidi suretile 971.332 liraya indiril
mek suretile 42.340 liralık bir tas:ır-

Şehrimize gelmi~ olan Adliye Ve
kili Fethi Okyar, bugün müddeiu
mumiliğe gidecek ve tetkiklerde bu
lunacaktır. Adliye Vekaleti heyeti 

teftişiye reisi de İstanbuldaclır. Diin 
müddeiumumi Hikmet Onatla uzun 
müddet görüşmüştür. 

Yeni hapishaneler 

Adliye Vekaleti, yeni hapishane~ 
ler binası yaptırılmasını bir prensip 
olarak kabul etmiştir. Yapı mevsimi 

geçtiği halde, Ankarada ıslah evinin 
ve Erzincanda yeni ui.r hapishanenin 

temelleri atılmıştır. Zonguldak ma
denlerinde çalışan mahkUmlardan 

çok iyi r.andıman alınmıştır. Edirne
de bulunan mahkumların mühim bir 

ruf yapılacaktır. Bu tasarruf dolayı. kısmı da İmralı adasına nak!cdile. 

sile açıkta kalacak memurlara veril- ceklcrdir. t 
mesi mukarrer bulunan .birer ayJık 

ikramiye için de bütccye tahsisat 

konulmuştur. Yeni kadro ve tcşkil5.t 

kanuniyle tramvay ve elektrik ida

re.ıinde bir de tck:llit sandığı kuru

lacaktır. 

Yakalanan Eroinciler 
Son 3 gün içinde şehrin uhtelif 

semtlerinde esrar ve eroin satan 11 
kişi daha yakalanmıştır. İsimleri İs
mail, Yorgi, Süreyya, Ali Osman, 

Mustafa, Halit, Kenan, Leman, Ha
san, Kemal ve Mevlut olan suçlular 

üzerlerinde zuhur eden esrar ve e
roinlerle beraber asliye beşinci ceza 
mahkemesine verilml~lerdir. 

•••••••••••••••••••••••••• 
ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye Davet 
Sellmlye TUmen Askerllk Daire· 

sinden: 
1 - Hizmeti aı::keriyelerlni hen{jz 

yapmamış olcın 316 - 334 (dahil) do
ğumlu bir buçuk senelik hizmete tft
bi islAm ve gayri i!l6m piyadelerle 
müzika ve harp sanayii bu kere celp 
ve sevkedileceklerinden hemen .su
belerine milrııcMt etmeleri. Bu do
ğumlu erler ktHl gelmezse 335 do
ğumlulara da milracaat edilecektir. 

2 - Şubelere toplıınma günü 24 
lkinciteşrin 939 cuma günüdür. Mez
kör günde mUracaat etm!yenlcr hak
kında kanuni muamele tatbik oluna
caktır. 

3 - Bu celpte hiçbir suretle be
del kabul edilmlyecekttr. 

4 - Bundan evvelki celplerde be
del verip de' ı::evkleri nisan 940 cel
bine tehir edilen islAm ve gayri is
Hlm bedeli nakdi erleri -de bu kere 
sevkedileceklerinden 28 ikinciteşrin 

039 günü subı>lerine müracaatları ilan 
olunur. 

•• 
Fatih Askerlik Şubesinden: 
1 - Hlç askerlik yApmamış olan

lardan 316 - 334 (Dalın) doğumlu

lıırla bunlarla muameleye tılbi cez:llı, 
cezasız, tebdilhavası hitam bulan 

t bir buçuk ı::ene hizmete tılhi fslılm 
t piyade erlerile, iki sene hizmete tablı • 

harp sanayii ve mU1.ika erleri. 
2 - Geçen celpte seYk artığı bıra

kılan 316 - 334 (dahil) doğumlular-
la bunlarla mu::ımeleye tabi cezalı, 

cezasız ve tebdilhavası hitam bulan ! 
gayri lslim erler. 

3 - Sevkleri mayt!! ayına bırakı
lan islam ve gayri islllm bedel erle
ri hemen askere celp ve scvkedile
ceklerdir. 

4 - Bu celpte yukarda yaz.ılı sev
ke t~bl eratın nakdi bedelleri alın
mıyacaktır. 

5 - Şubede toplanma günil 24·11-
939 cuma saat 9 dur. 

8 - Tayin edilen g{inde mükellPf
lerln ~bede hazır bulunmaları ilAn 
olunur. ... .....•.••••.•.......... 

Doçentlik İmtihanı Başladı 
İstanbul Üniversitesinin muhtelif 

fNt.ültelerinde münh<ıl bulunan do
çentlikler için talip olanlar arasında 
yabancı dil lmtihan1an dün saat 14 
de Üniversitede yapılmıştır. 

İmtihanlara 26 genç girmiştir. 

Londra Atasemiliterliği 
Eski Tokyo AtaŞemiliterimiL Kur

may Albay Mustafa Rüf?tÜ, Londra 
Ataşemiliterliğine tayin· edilmiştir. 
Yeni Ataşemiliterimtz dün akşamki 
ekspresle Londraya gitmiştir. 

Henüz tasavvur halinde olan bu 

müessese için yeni bütr~eyc 75.300 li

ralık bir tahsisat konulmuştur. Ye

ni kadroya ait teklif okunurken, fı_ 

zab.rdan bir kısmı, sular idaresine 

ait tahsilat şubesinin elektrik ida. 

resi tahsil~t şubcsilc birleştirilmesi. 

nin muvafık olacağını teklif etmiş- , 
}erse de, bu hususta bir karar ittiha

zından evvel tramvay ve elektrik i- 1 

daresi kadro ve bütçesinin bir aera 
da bütçe encümeninde tetkik edil. 

mesi teklifiyle bu encümene 2önde

rilmiştir. 

.. .. J.::: .. . -;.·".,: .... : ... ~,.;.,.,,., ·: . . . . C E V A P ··s,,·u· A" L... . :.ı' ·.~~"'. ' ';· ' '.· J,: ._. '"~ ' , 

Şehir JJfeclisinde yen.l aza 
Tramvay idares.i heyeti. sıhhiyesi j 

şefliğine tayin edılen Şeh__ır .~eclisi 1 
azasından doktor Ethem Akifın ye

rine, umumi secimde en fazla rey a-1 
lan Beşiktaş yedek azasından Fent 

Babur, meclis içtimalarına davet e. 
dilmiştir. Yeni meclis azası, dünden 

itibaren içtimaa iştirak ctmeğe baş
lamıştır. 

,, ı ı-, ıY • ·• • ,. •, ·• • ' 

s. - lstanbul radyo tesisatı çalı§•• 

yor mu? 

c. - Tesisat çalı§ıyor, fakat stüJyo 
çalı~mıyor. Radyo tesisatı P. T. T. nin 
telsiz telgraf muhaberatım temln et
mektedir, 

• 
S - Pollslikten bir başka mem!'rıye· 

te naklettim, yeniden polls olmak isti· 
yorum, yeni bir müracaat mi !Azım, 

yoksa eski evrak Ozerlne muamele mi 
yaptırma! ı? 

C - Yeniden muamele !Azımdıt'. Bir 
istida ile kaymakamlığa müracaat e
dersiniz. Eski evrakın hükmü yoktur. 
Yeni baştan evrak tanzim edilecektir. 

• 
S. - Son gOnlerde llstat Turhan 

Tan'ın yazılarını g5rm0yoru:r, sebebi? 

C. - Turhan Tan, rahatsız olduğu 

için yazamamaktadır. İyileşince Tan

dakl sütununda okuyucuları ile tekrar 

m\ısahabelerine başlıyacaktır. 

• 
8. - Llzla r T Urk m UdOrler, Runı 

m udur lar? 

C - LAzlar ırkan Türk olmadıkları 
gibi, Rum da değillerdir. Batum ve ha
valisinde Mengrel denilen, hıristlyan 

ve ortodoks mezhebinde bir cemaat 
vardır. Bu cemaat halkı ltızca konuşur
lar. Ltızistandakl Llzların bu cemaat
ten ayrılıp, Çoruh ve havalisinde yer
leşmi$, müslilmanlığı kabul etmiş ve 
milslümanlaşmış bir kol olduğu anla
şılmaktadır. Lfl.zları°' Pontos Rumları 
ırkına mensup olduğu hakkındaki id
dialar doğru değildir. 

Etrüsk Vapuru 
Uç Ayda Bir 
Tamir Edilecek 

Vapurun Dün 11 Mil Sürat Y aptığİ 
Görüldü, Yakında Seferlere Başhyaeak 

Son defa tamir edildikten sonra evvelki gün havuzdan çıKanl· 
mış olan Etrüsk vapurunun seyir tecrübesi dün yapılrmştır. T ec· 
rübeJerde Denizyolları ve Liman Reisliği fen heyetleri hazır bu
lunmuşlar ve tecrübeden iyi netice alındığı için geminin seferine 
müsaade edilmi~tir. -

-ı Dün sürat tecrübesi yapılmadığı 

H • h d için, geminin yeni hami sürati taap 1 S ane en yin edi~iş değildir. Vapur, dünkü 
• seyir tecrübelerinde 11 mil süratle 

iki Mahkum çalışmıştır. 
Alınan malumata gö::-e gemi, iki 

Kat!!.h kazanlı olduğu için, bir teviye uzun 
3' müddet sefer yapamamaktadır. Bu-

Arife günü Üsküdar hapl.shııne
sinden iki mahkum kaçmıştır. Ka
çan mahkumlar, katilden 18 seneye 
mahkum Şileli Abdullah ile Aksa
rayda bir fırıncıyı bağlamak sureti. 

nun için geminin her iki buçuk, üç 
ayda bir tamire alınması ve kazan 
borularının tem1zlenmesi ic3p et
mektedir. 13u yapılmadığı takdirde, 
gemi kısa bir zamanda süratini kay
betmekte ve 8 mile dü::;mektedir. Bu 

le parasını aldığı için 7 seneye malı rctl kısa f ı ı ı · t · ı • su e ası a ara amıre a ın. 
kum olan Hulusidir. Zabıta ve polis ı ak şart' 1 · . b' .. . . m ıy e gemının ır arıza yap-
bunları yakalamak içın takıbatla mıyaeağı bildirilmektedir. 
meşgul olmaktadır. • 

Abdullah ile HulUsi, arife günü i
malathaneye saklanmışlar ve gece 
buradan demir parmaklıkları teste. 
re ile keserek, kaçmıya muvaffak 
olmuşlardır. 

Müddeiumumtlik, hMisede ihmal
leri görülen gardiyanlar hakkında 
takibata başlamıştır. Polis firarilerin 
izi üzerindedir. Yakalanmalan· bir 
gün meselesidir. 

Dün geç vakite kadar yapılan 

tahkikata göre, hadise gardiyanların 
dikkatsizliğinden ileri gelmiştir. Va
ka günü. hapishanenin marangoz a
tölyesinde çalışan diğer mahkumlar 
akşam üzeri kovuşlarına alınmış, fa
kat her nasılsa, Abdullah ile Hulusi 
orada bırakılmışlardır. Tahkikata e
hemmiyetle devam edilmektedir. 

Hayvan Kesimi Arttı 
Karaağaç mezbahasında, öteden. 

beri hayvan başına alınmakta olan 
rüsumun kilo başına tahsiline baş
lanmasından dolayı mezbahada h ay
van kesimi ve dolayısile tstanbulda 
et sarfiyatı çoğalmıştır. Geçen sene
ye kadar mezbahanın iki günlük 
hayvan kesimi 4500 ü geçmezken, bu 
sene bu miktar 5500 e çıkmıştır. 

Köprüden Düştü 
Amavutköyde Kezban ıııokağında 

oturan Vasilin kızı 5 yaşında Erini 
evlerinin yanındaki köprüden düşe
rek, muhtelif yerlerinden ağır yara
lanmıştır. Yaralı Şişli çocuk hasta
nesine kaldırılmıştır. 

Direğe Çarptı • 
Şoför Ahmet Şükrünün idaresin

deki hususi otomobil Şişli Halaskar 

1 Gazi caddesinden geçerken, 324 nu-
1 maralı elektrik dire~i.ne çarpmıştır. 
Otomobil ehemmiyetli surette ha
sara uğramış, nüfusça zayiat olma
mıştır. 

Deniz i.şleri için rapoı 
•hazırlanıyor 

Reisicümhurun, Meclisin açılış 
nutuklarındaki işaretlerine uyarak, 
Devlet Limanları İşletme Umum 
müdürlüğü ile Denizyolları müdür. 
lüğü, yapılacak işler hakkında umu
mi bir rapor hazırlamaktadırlar. 
Rauli Manyas lzmirden döndü 

Devlet Limanları İşletme umumi 
müdürü Raufi Manyas, bir müddet.. 
tenberi tetkikatta bulundu~ İzmir
den dün sabah avdet etmiştir. Umu~ 
mi müdür, İztİı.ir limantnı teftişten 
geçirmiştir. 

Dün limana gelen vapurlar 
Dün Fransız bandıralı Teofil Got

ye ve İtalyan bandıralı Albano va
purlarile liınanımu:a, muhtelif ec
zai tıbbiye, soğutma makineleri, U. 
mon, muhtelif içkiler, fotoğraf leva
zımatı getirilmiştir. 

TAK V i M ve HAVA 

17 Sontcşrin 1939 
CUMA 

11 inci ay 
Arabt: 1359 
$evval: 5 

Gün: 30 

Güneş: 6,49 - Öğle: 

Ka~ım: 10 
Rumt: ı:ıs~ 

İkincite,irln: 4 
11.58 

İkindi : 14,34 - Akşam: 16,49 
5,06 Yatsı : 18,26 - İmstık: 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malumata göre, hava yurdun doğu ve 
cenubu şarki Anadolu bölgelerincle bulut
lu, diğer bölgelerde çok bulutlu ve yer yer 
yağışlı geçmiş, rüzgarlar doğu bölgelerde 
sakin, diğer yerlerde §arki istikametten 
orta kuvvette esmistlr. 

Di.in İstanbulda hava kapAlı ve çlı::enfill 
geçmiş, rüzgfır cenuptan saniyede ı - 2 
metre hızla esmiştir. Sııat 14 de hava taz
ylkı 1012,4 mntbnr idi. Sühunet en yük
sek 25,9 ve en düşük 11,4 santigrat olar::ıl;: 
kaydedilmiştir. 



l_B_U_ G_ü N_I 
Sovyet Rusya . 
Finlandiya 
Münasebetleri 

Yazan: Omer Rı21a DOCRU L 

Milli Şefimiz ile 

Sovyet Ricali 

Arasmdaki Telgraflar 
Ankara, Hl (A.A.) - Sovyet Teşri

nievvel ihtiltlli münasebetlle Reisi• 
cümhur İsmet İnönü ile Yüksek Sov
yet Divanı Reisi Kalinln arasında .a
şağıdaki telgratlar teaU olunmuştur: 

Ekselin• Kallnln 
Sovyet Sosyalist CUmhurlyetlerl 

ittihadı YUkıek Meollı 

Divanı Relıl • 
Moakova i 

Te~rln!cvvel lhtilfönln yıldönümü İ 
milnasebetlle, şahst saadetiniz ve dost ! 
ittihat milletlerinin refahı hakkındaki 1 
ç0 k samimi dileklerimi hararetli teb- i 
riklerirnle birlikte site arzetmekle bil
hassa ze\'k duymaktayım. 

iSMET INÖNÜ 

• 
Ekıel!lns lımet İnönü 

,.ürklye Relsicümlıuru 

ffi ~ 
Mevsimin ilerlemesi 

• 

Harekatı Zorlaştırdı 
Jon Simon. Dün Haftahk Nutkunda Garp Cephesinde 

15 Gündenberi Mühim Harekat O lmadığını Söyledi 
Londra, 16 (Hususi) - Sir John 

Simon, Avam Kamarasında eskeri 
vaziyeti izah eden haftalık nutkun
da, evvela Amerikanın müttefiklere 
mühim miktarda silah ve malzeme 
almak hakkını vermi~. o1.duğnnu söy- , 

TEBLİG·L·ER - ·~ 
i i 
: Faris, 16 (A.A.) - 16 te~rinlsani ! 

sobah tebliği: DUn gece kaydedilecek f 
bir şey olmamı~tır. ! 

16 tc~rinisani tarihli Fransız akşam i 
tebliği: 5 

Diğer bir kurnazlık daha: 

l 
lemiş, daha sonra Dommyon Nazır- I 
ları konferansından bahsetmiş ve bu 

Ankara t 11 
tll ·ı· konferansın bütün mparator u c ıne. ı ınciteşrln ih a ınin 22 ci yıldönilınü 

Keşi! kollan me\'zit faaliyetlerde :
1 bulunmuslardır. • • 

Almanlar herhangi bir taarruz ha 
reketlnde bulunmadan evvel blr ne
vi kuklalar ileri sevkediyorlar. Ve 
bunlara ara sıra da ateş ettirerek zi. 
yalar verdiriyorlar. Fransızlar bu 
ziyalara karşı ateş açınca Fransız 
bataryalarının nerelerde olduğunu 
anlıyorlar ve asıl kuvvetlerini ona 
göre kullanıyorlar. 

3 

fi.EK 
Gelecek mi, 
Gelmiyecek mi? 

Yazan: B. FELEK 
- Dd rUzUm efendlml 
Olup bitenden haberimiz var mı 

yok mu, farkında defiliz. Diln be~ 
aldıtımız te)'i buııiln on beıe bula· 
mıyoruz. Sorunca da: 

- Bir daha gelmlyecek ki; diye 
hant tereddüt etmeden almamızı is. 
tlyorlar. 

Ne gelecek, ne gelmlyecek nasıl 

bilelim. 
Meseli koııca gelecek ml, ıelmiye. 

cek ml? 
Tahtakurusu tozu gelecek ml, ıel-

mlyecek mi? 
Zımpara klAıdı ııelecek mi, gelmi· 

yecek ml? 
Sinameki ıelecek ml, ıelmJyecek 

mi? 
MUhUr mumu gelecek mJ, ıetmJ. 

yecek ml? 

Sovyct Birliği ile Flnlindlya a. 
rasındaki müzakereler dünya. 

nın her tarafında alaka ve merak ile 
takip olunuyor. Bir aralık iki mem. 
leketin anlaşmak üzere oldukları 
göze çarpmış ve bu da mcmnuni· 
yetle karşılanmış, fak at çok geçme. 
den Fin murahhasları geri dönmüş 
\'e müzakerelere devam için yeni e. 
saslar bulmak lazım geldiği anlaşıl. 
mı~, hatta iki taraf arasında bil" ta. 
lmn atışmalar da olmuştur. l'tfeı;;(}la 

Sovyet neşriyatına göre, Finlandiya. 
nm iktısadl bir boykotaja tahammü· 
lü yoktur. Finlandiya İngiliz mfiza. 
heretl yüzünden Sovyet Birliğine 

karşı inat ve husumet gösteri~·or. 

Finlandiyalılar da bu neşriyata mu. 
kabele ederek iktısadi vaziyetlerinin 
gayet iyi olduğunu ve esasen Rusya 
ile yaptıkları ticaretin, umumi tira· 
ret muvazanelerincle ancak yüzde iki 
derecesinde olduğu için icabında bu 
ticaretten sarfc nazar edilebileceğini 
söylüyor, hattl Finlandiyanın ken· 
dine güvendiğni, ve bu yüzden aske
ri veya iktısad.i hiç bir tehdide boyun 
eğmiyeceğini ilav6 ediyorlar. 

münıısebetile şahsım ve Sovyet itti- ı saisini birleştirdiğini aı1lat~ıştır. . 
~ hatlı milletlerinin re:ahı hakk~nda iz- l Sir Jon Simon, o~ ~eş gunde,nberı 

i
• har buyurulan. samımt tebrıkler ve l I harp sahnesinde muhım harekat OL 

Bcrlin, 16 (A.A.~ - Alman umur.ot l 
karargahı tebliğ ediyor: 1 Deniz he.rbi 

900 ton hacmindeki Leonder adlı 
bir Alman vapuru, bl.r İngiliz kruva 
zörü tarafından yakalanarak İngil· 
terenin Garbindeki limanlardan biri 
ne sevkedilmiştir. 

Törpil gelecek mi, ıelm.lyecek ml? 
Sinek kliıdı gelecek mJ, ıe1mlye. 

cek mi? 

doııta~e tem~nnılerdan derin bir suret- madığını ve ticaret gemilerine ref a-
Dün hiçbir hadise olmamıştır. İ ........... ·-···--···············-····· .......... 

Bezik marketi aelecek mi, ıeımı.. 
yecek mi? te mütehassıs olarak hararetli teşek- 1 .1 · b ndan böy1 d 

: kürlcrimin kabulünü rica ederim. kat eden gemı erın u e a-
l KAL!N!N ! ha süratli ve daha fazla adette ola-

ba düşmüş ve bunların hepsi de az 
hasar yapmış, hiç kimseyi öldürme
miştir. Tayyarelerin faaliyeti vesaik 
temini mahiyetinde olmakla l'-eraber 
çok fazla ,olmuştur. Kuvvetlerimi.zin 
müessiriyeti milletimizin sonuna ka
dar mücadele etmek hususundaki az· 
mi geçen her tafta zarfında daha 
fazla kendini göstermektedir.,.. 

lnılll• tuzu ıelecek mi, ıetmıye. 
cek mi? 

{ • S cağını söylemiştir. John Simon sö. 
; Bundan başka Başvekil Refik Sn:ır- ı züne şöyle devam etmiştir: 

Hlntyaiı gelecek mi, ıelmlyecek 

ınl? 
S dam ve Haridye Vekili $ükru Sara- Denizlerde hakimiyet 
! coğlu ile So:'Yet komiserler heyeti re- "Har başladığındanberi torpito 

Leonder'in harbin başlangınc:m.. 

da Vigo'ya iltica etmiş bulunduğu ve 
mürettebatının Almanyaya dönmek 
teşebbüsüne kıyam etmiş olduğu zan 
nedilmektedir. 

Takma dl~ gelecek mi, ıelmiyecek 
Bu milnakaşanm devam ettlii sıra. 

da vaziyeti gözden geçirmek herhal. 
de faydadan hali kalmaz. 

: lsl ve hııricıye komiser! Molotof ara- P · ! sında da telgrallar teati edflmlştlr. muhriplerimiz fasılasız bır surette 
ml? 

Yanak J>oyası ıelecek ml, relml
yecek mi? =·---- harekat halinde bulunmuşlar, ytlz .. uw ... ......_. .............. , 

Sovyet Birliği Finlindiyadan ônce 
diğer Baltık devletleriyle kolaylıkla 
anlaşmış, fakat sıra Finlandiyaya ge. 
lince mühim bir mukavemetle k:ır51· 
lanmıştır. 

Bunun bir sebebi, Finlandiya, Bal. 
tık grupundan fazla İskandinavya 
grupuna mensup olması ve bu gru • 
pun mli2aberetinden emin olmasıdır. 
İskandinavya dcvJctlerinin iki taraf 
arasındaki müzakereleri en derin dik. 
katle takip etmeleri, J1atta Sovyet • 
Fin müzakereleri arasında bütün İ!'I. 
kandinavya devletlerinin toplanarali 
istişarelerde bulunmaları bunun 173. 

) et sarih delilleri arasındadır. 

• 
Sovyet • Fin münasebetleri mühim 

bir gerginlik geçirmekte olduğuna 

göre acaba iki taraf arasında harp 
çıkması muhtemel mi? 

Siyasi müşahitler bu ihtimali va. 
rit görmemekte, ancak iki taraf ara. 
sında askeri gerginliğin bila müddet 
devam edeceğini ve bu gerginliğin 

en nihayet iki tarafı anlaşmağa sü • 
rükliyeceğini söylüyorlar. 

Farzımuhal olarak iki taraf ara • 
ınnda bir harp çıktığı takdirde, Al. 
manyanın bu fırsattan istifade ede. 
rck, dcmlr ithalatında en belli başlı 
kaynağı olan İsveçe karşı tecavüze 
kalkışması ihtimali mevcuttur. Bu 
mahiyette bir hareketin bütün neti. 
celerini kestirmek son derece güç. 
tnr. 

Onttn için vaziyetin bu mahiyeti 
alması umulınuyor ve ihtilafın sulh 
dairesinde halli daha müreccah görU • 
11.üyor. 

Pak+.n Tasdiknameleri 

Ankarada Teati Edildi 
Ankara, 16 (A.A.) - Türk -

Fransız - İngiliz karşılıklı yardım 
muahedesinin tasdiknameleri Hari
ciye arşivine konulmak üzere bugün 
saat 11 de Fransa ve İngiltere bü
fük elçileri tarafından Hariciye Ve • 
kili Şükrü Saracoğlu'na tevdi edil-
miştir. -~ 

Avrupaya Tahsile 

Gönderilecek Talebe 
Harp vaziyeti münasebetile t:ıhsil. 

lerini yan bırakarak memleketimize 
dönen talebelerimizin tekrar Avru. 
poya gönderilmeleri kararlaştırılmış 
Mi. Diğer memleketlerde olduğu gi. 
bi, Almanyada tahsilde iken bttraya 
gelenlerin de tahsillerine devam et. 
nıelerini temin için tekrar gönderile. 
ceklerdir. 

Münib Suikasdinde Alakası 
Olan Bir Nazi Şefi 

Bern, 16 (A.A.) - Zürihte ikamet 
etmekte iken Almanyaya dönmüş o
lan Othon et de Strasser'in Münih 
suikasdinde methaldar olduğu söy
lenmektedir. 

Polonya Başvekilinin 

Mühim Beyanatı 
Londra, 16 (Hususi) - Yeni Leh 

Başvekili Sikorski, yabancı gazetecL 
ler tarafından şerefine verilen öğle 
yemeğinde Polonya kuvvetlerinin 
müttefik ordularla teşriki mesaisini 
izah eden bir nutuk söylemiştir. 

binlerce mil yol almış bulunuyorlar. 
Bu denizlerin hakimiyetini elde et_ 
mek için verdiğimiz fidyei necattır. 

Hemen bütün Alman vapurları, 

bitarai limanlarda veya Alman li. 
manlarında kapalı bulunuyorlar, çı
kınca çalışanlardan ekserisi ya bizim 
tarafımızdan yakalanmış, yahut bu 
akıbete uğramamaksızın Almanlar 
tarafından batırılmıştır. Geçen haf
ta dört Alman gemisi yakalanmı~. 

Başvekil, yeni hükumetin, Polon. çok büyük diğer iki gemi de bizim 
yanın şeref ve vakariyle yaşıyabiL elimize g~çmemeleri için Almanlar 
mesi için hayatını feda edenlere sa. 

dık kalmak vazifesile mükellef ol. 
tarafından batırılmıştır. Ticaret ge. 
miJerimiz tayfaları yalnız fırtına ile 

duğunu kaydettikten sonra, bütün değil, düşman torpilleri, düşm:m 
mermileri ve düşman deniz mayin-Polonyanın mücadelesiz teslim oL 

rqaktansa mal ve hayatını v.ermeği 
kabul ettiğini ve bugün Polon
yanın ancak birleşmiş ve mütesanit 
bir Avrupada yaşıyabileceğine bütün 
Polonyalıların kani bulunduklannı 

söylemiş ve sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

"Tarihin bir dönüm noktasına va. 
rılmıştır. Ortada iki şekil var ki biri. 
ni seçmek lazımdır. Bunların biri 
İngiltere, Fransa ve Amerikanın ya. 
şayışında, diğeri Avusturya, Çekos. 
lovakyanın istilaya, Lehistanm çifte 
istila ile ezilmesinde tebarüz etmek. 
tedir. Polonyanın mukadderatını 
hangi şekle bağladığı aşikardır. İn
giltere, Fransa, ve Polonyanın zafe. 

lerile uğraşmak mecburiyetinde bu
lJınmalarına rağmen, denizlerde do
laşmakta devam ediyorlar. 

Karadaki harekat 
Karadaki harekata, havanın fena

lığı mani olmuştur. Cephede rrransız 
lar Almanlar tarafından yapılan u
fak mikyastaki taarruzları püskürt. 
mi.işlerdir. Fransadaki İngiliz krtan· 
tı kendi mmtakalarındaki müdafaa 
kuvvetlerini takviyeye devam ettiler 

Shetland adaları Alman tayyare
leri tarafından taarruza uğradığı sı. 

rada karaya 12 bomba denize 3 bom 

rine kuvvetle inanıyorum. Bu zafer, 
hak ve adaletin zaferi olacaktır.,, 

Yarı reamt tebliğ 

Havasın yarı resmi tebliğinde 

Garp Cephesindeki vaziyet hakkında 
şu malUmat verilmektedir: 

"Mevsim ilerledikçe Almanların 

Majino hattına karşı faaliyette bu
lunmaları imkanı zorlaşmaktadır. 

Dün de evvelki günler gibi Alman 
tayyareleri Fransanm Şimal ve Do. 
ğu bölgeleri üzerinde istikşaf uçuş. 
lan yapmışlardır. Tayyarelerden bir 
çoğu Belçika üzerinden gelmekte. 
dir. 

Alman propagandası şimdi evvela 

bir bitaraf memlekette yapılan, son
ııa diğer bitşraf memlekette tekrar 

ve teşdit edilen yanlış haberler neş

ri suretile tezahür etmektedir.,, 

Almanlarm eski kurnazlığı 

Cephede Almanların bazı kurnaz
lıklan tebeyyün etmiştir. Almanlar 
ileri mevzilerde geceliyen kıtaatını 
bırakmıyorlar. Hava kararınr.a bu 
kıtaatı kamyonlarla geriye çekiyor 
ve sabahleyin erkenden hava daha a. 
ğarmadan tekrar getiriyorlar. Bu su. 
retle askerlerin daha iyi istirahatini 
temin etmiş oluyorlar. Bu kurnazlık 
meydana çıktğmdan, tekerrür ederse 
Fransızlar geceleyin Alman mevzi
lerini ele geçireceklerdir. 

• 
İnfilak eden Voodtovn sahil gemi. 

si bir dakika içinde ve bir dumqn sü. 
tunu halinde batmıştır. Aralannda 
vapurun kaptanı da olduğu halde do
kuz kişi boğulmuştur. 

Ress Ausociation Alman cep kru. 
~azörü Deutschlandın, İngiliz do
nanması tarafından batırıldığına da
ir olan rivayetlerin asılsızlığını ha
ber vermektedir. 

• 
tngiltereden Yeni Ze19.nda için yo-

la çıkan İngiliz Matarsa vapuru 50 
dakika kovalandıktan sonra bir Al. 
man deniz°aıtısmdan kurtulmağa mu. 
vaffak olmuştur. 

Diğer taraftan Drottnlngholm ıs. 
mindeki İsveç transatlantiği Nev. 
yorktan Gotenbourg'a avdet ederken 
İngiliz gemileri tarafından taharri e. 
dilmiş ve Orkneys adalarında kain 
Kirkvall'a götürülmii§tür. 

Hava harbi 

Grant d'Echo Denord yazıyor: 
11 teşrinisanide Dünkerk üzerin. 

de uçan bir Alınan tayyaresi hava 
toplan tarafından ehemmiyetli bir 
surette hasara. uğratılarak denize 
düşürülmüştür. 

Baş pil?t boğulmu~. diğer ü~ tay. 
yareci bir Holanda kargusu tarafın. 
dan kurtarılmıştır. 

~------~--~~~~----·~----------~~--~~~---------------=-------~------------------~--

• Almanyanın Ankara Sefiri Fon Papen bu defaki .. fogilizce Pcople gazetesinin .ri:openhagtatı aldığı bir 
habere g<ire, eı-ıki Alınan Velialıti Naziler tarafından gelişinde Türk· Alman ticaret muahedesinin tec-
tevkif edilmiştir. Fakat bu haber teeyyüt etmemiştir. 

didi ile meşgul olmaktadır. Türkiyeden U.teclik- * 
leri ham ve gıda maddelerine karşı Almanyanın 9 Münih •uikasdi ha11ebile Almanyada üç türlü tev-
verebüeceği malzeme hakkında hükumete bir lis- ki/at yapılrnaktqJır: Otedenberi kendilerinden 
te vermif ve sarih teklifler yapm~tır. Göndere- şüphe edilenler bu vesile ile tevkil edilip temiz· 
cehleri malzeme arasında demir, t!Jkomotif, Po- lenmektedir. Bir kıaım tevkilat ibret için yapıl-
lonyalılardan aldıkları tayyare dalii top, tüfek maktadır. Vçüncii ıebep de intikamdır. 
ve saire gibi harp malzemesi vardır. * * • Fon Papen Romonyaya Ankara sefiri vasıtasi~·le, Snv. 

Kalay gelecek mi, gelmtyecek mi? 
Akaülilmen ıelecek mi, ıelm!Je

cek mi? 
Ustura ıelecek mi, relmlyecek 

mi? 
Pergel ıelecek ınl, relmlyecek 

mi? 
Zencefll gelecek mi, ıelmlyecek 

mi? 
Mentete gelecek mi, ıelmlyeeek 

mt? 
Tıra§ fırçası gelecek nıl, relmlye. 

cek ml? 
Sulu boya gelecek m.l, gelmlyeeek 

mi? 
Fitil llmbuı gelecek mi, p1mt .. 

yecek mJ? 
Fildişi gelecek mi, gelmJyeeek 

mi? 
Tirementi gelecek mi, geluılyecek 

mi? 
Gıcll' gelecek 1ni, gelmiyecelc mi? 
ŞamatJI tenekesi gelecek mi, gel. 

miyecek mi? 
Sedef gelecek mi, golmiyecek mi? 
Phllvan yakısı gelecek mi, gelmi· 

yecek mi? 
Ananas konservesi gelecek mi, 

gelmiyecek mi? 
Zift gelecek mi, gelmiyecek ml? 
Frenk sicimi gelecek mi, gelnılye

cek mi? 
Çini ıoba gelecek mi, gelmiyecek 

mi? 
Gazöz şl~esf, foıllyen tohumu, a&rl 

an kovahl, kişniş, llmba şişesi .• 

- Anladım, anladım: .• Hele dur 

biraz! Bunların ıelip gelmiyeccğini 
pek mi merak ediyorsun? 

- Evet! 
- E, farzet ki; gelmiyecek! Ne ya. 

pacaksın? 

- Ne yapacağım? Hiç! Hant bana 
lüıumu yok ta ... Onun için 11ÖJ liiyo. 
rum. Belki getirtmiye kalkarsın, 

?.ahmet etme! Diye! 

- Teşekkür ederim. Sen de beni 
düşünmesen, hani vallahi halim ha
rap olacak! .. 

Almanyanın Holandadaki sefiri evnkını yakmış, para. :vet hududunda bir Zigfrid hatb vücude getirilmesini 
larını bankalardan çekmiş ve ayrılmıya hazırlanmı~- teklif <.>tnıiş, fakat Romanya, Rusyayı şüpheye düşü. Japonların Hindİçİnİ 
tu. Bi!' çok Almanlar da sefirin bu hareketini takti et- recek olan bu teklifi kabul etmemi~tir. 

• 
ınişlerdir. .. .. -·- · * Civarındaki Faaliyeti 

A Almanyadan ayrılan laviçrelilerin, Frans'1.da 
Bunn rağmen AJmnnyanın Garp Cephesinde knti bit u 
hnrekete geçmesi !!tipheli görHlmekte ve Rotanda ile münteşir L'Ouvre gazetesine bildirdiklerine gö- SI ~~~Jı;iy~~:(A.A.) - D. N. B. Ajan-
Bekikaya tec:ıvihi~ ilkbahara tehir cttlı;.1 hakkındaki re, Hitler, büyük bir ümitsizlik içindedir. Onun 

- .. J ·ı l b Japon kıtaatmın Pakfeye muvaffa 
tahminler kuvvet bulmaktadır. Ge,.en hafta Hitleriıı Holandaya ve ngı tereye taarruz arzu arı, u Ü· 

" kıyetle bir ihraç hareketi yaptığı, 
kumandanlarla yaptığı tinm bir lstJsareden sonra bun::ı mı'tsizlikten dog"'maktadır. Ve bunlar, Almanya-

• burada, Japon ordusunun Çin har-
karar \•erıHği ve hu kararı verdikten sonra Holanda ve nrn bugün i~in yapabilmeıi muhtemel, ve müm· bine bir netice vermek hususundaki 
Belçikaya bitaraflıklarına l'iayet edccefö hakkuıda t~- kün olan en son hareketlerdir. azmine delil telakki ediliyor. 
minat v~rdiği teeyyüt etmektedir * Ayni gazeteye Zürihten bildirildiğine göre, Mii· Askeri ve siyasi mahafillere göre, 

Almanyanın Hola.rulaya taarruzu tehir etmesinin nih nıikcudinden sonra, S. S. memurlan birçok bu teşebbüsün büyük ehemmiyeti 

k h kik• haiz bir mlnası vardır. Çünkü Fran. 
b l • d bı0rı· de BeJıf"!'-,..... ald "' • t şehirlerde, Musevilere ve katoliklere arşı a ı ae ep enn en , ~&.R ... .ın ıgı vazıye • sız Hindi Çinisi ve Yunnan ile olan 

tir. Hitler Holanılaya vaki olacak taorru~ lıar,.. bir katliam yapmaya f>a.flamışlardır. münakalat bu suretle kesilmiştir. İh. 
sında Bel,ikanın da mutlaka harekete geçeceği.. '.Alman)'ada, bilha.11a bu haJiaelerden t0nra ra- raç hareketi Pııkhenin Şarkındaki 
ne, bu •uretle harp sa.haının genişleyeceğine ka- mamcm bo%UlmUf bulunan umumi haleti ruhiye. Kinchan körfezinde ve Hindi Çini 
naat getirmi1tir. Halbuki kif dolayııüe geni• bir nin miiıait bir fekle giri,i.nden evvel, Hi.tlerin, hududundadır. Bu hareknt Hindi Ci· 

harp '-areketine gı'ri~meğe·fimdilik imkan görül. ne Holandaya, ne ele lngiltereye taaTTUz etmeğe niye seksen kilometre mesafede ya· 
n r pıldığından bu arazi. Fransa ıçm 

merniştir. cesaret edemiyeceii •Öylenilmektedir. büyük bir ehemmiyeti haiz harekata :.._ ____ ;,_ __ _... _______ _... __________________________________________ _. mevzu teşkil etmt!, bulunmaktadır. 

• 
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'--~-----------_,.~--A-~---------------- ' iki Kaçakçı 
Tahliye Edildiler 

S arraf Teofilos .ile Hayim ve 
Filip ismin de üç kişi döviz kaçakçı
lığı yaptıkları için tevkif edilmiş

lerdi. Mevkuflardan Hayiınle Filip 
dün tahliye edilmişl~rtlir. Muhake
m eler ine asliye beşinci ceza mahke
mesinde devam edilmektedir. Kaçak 
çılık hadisesi şöyle olmuştur: 
Ayşe Mihrünnisa ismind·~ bir polis 

memuru Teofilosa müracaat etmiş 
ve: 

- Memleket dışında bir akrabam 
hastadır. Kendisine beş yüz lira gön
dereceğim, demiş. Teofilos, bu mü
racaatı derhal isaf etmiş, kendisine 
70 liralık bir çek ve 43;3 liralık ta ster 
lin verirken , memurlar tarafınd"n 
cürmümeşhut halinde yakalanmıştır. 

Muhakemeye ayın yirmi birinci gü
n ü saat on birde devam edilecektir. 

Paylaşdaınıyan Çocuk 
Yüzünden Yeni Bir 

Dava Açıldı 
Dokuz senelik bir muhakemeden 

sonra, hak iki anası olan Fatma İlha
na verilen çocuğun davası yeni bir 
safhaya daha girmiştir. İcra ceza ha
kimliği, çocuğa öabalık iddia ederek 
kaçıran Aliye bir gün hapis cezası 
vermişti. Şimdi Fatma İlhan, cocu
ğunu alarak İstanbuldan Anadoluya 
gitmiştir. 

Giderken de, müdde\um·ımlli~e 

ikinci bir istida vermiş .ve Alinin 
tekrar çocuğunu kaçırmıya teşel>büs 

ettiğinden şikayet etmiştir. Müddei. 

j 
umumilik, bu istidayı da icra ceza 
hakimliğine göndermiştir. 

Balıkhane Sokağındaki 

Cinayet Davası 
Bayramın birinci günü Balıkhane 

[ sokağında Muharrem i öldüren balık- 1 

'çı Şükrü, meşhut suçlar kanununa 
göre, dün ikinci Ağırceza mahk.::
mesine v erildi. Sorgusu yaprldı. Şük. 

rü kendisini müdafaa ederken: 

- Ben sarhoştum. Ölen Muhar
r em, sabıkalı bir adamdır. Bana gel
di, bir şişe rakı parası istedi. Ben 
vermeyin ce, elini cebine soktu. BE:'n 
sabıkalı oluşundan :rnrktum. Kendi- ' 
mi müdafaa etmek istedim, diyor
du. 

c .:;m;4urre'lsim&'z , l>ayrama1a Ankarada atla brr gezinti 

yapmışlardır. Yukarrki resimler, bu gezintiden 

Mah keme, aradan üç gün geçtiği 
için , d avaya meşhut saçlar ka nunu. 
n un çerçevesi d ah ilinde devam et
meğe imkan bulunmadı;{ına karar 
verdi ve dosya ile beraber suçluyu 

umumi h ükümlere göre sorgusumm J 

yapılmasını temin için müddeiumu
miliğe iade etti. 

iki ayrı intıbaı tesbit ediyor 

,._ İHTİRA İLANI --. A.LENI TEŞEKKÜR - Müptela 
olduğum fıtık ve apandisit hastalık

"Ger iye tepen kısa namlulu 
otomatik silah,, hakkında alın- larını maharet ve hazakatle tedavi 
mış olan 29.12.1931 günlü ve eden esnaf hastanesi başhekimi Rik-

Babasını Öldüren 
Zekinin Muhakemesi 1308 sa.yılı ihtir a beratı bu defa met, operatörü H asan ve doktor Ile-

mevkii fiile korunak üzere ahe- şat ile gösterdikleri hüsnü muamele Geçen sene Kuruçe~mede babasile 
kardeşini öld üren Zekinin muhake
mesine Birinci Ağırcez.ı mahkeme
sinde dün de devam edildi. Bir şa

h it gelmediği için m•·~~kemc başka 

b ir güne bırakıldı. 

re devrüferağ veya icar edilecc- ve nezaketten dolayı bütün hastane 
ğinden talip olanların Galata'- 1 
da, İktısat hanında, Robert Fer- müstahdem inine aleni teşe~kür edi-

riye müracaatları ilan olunur. l yorum. 

••••••••••••••- Kamil Sungar 

(DÜNKÜ KlSMIN llULASASI) 
(Doktor Ferhat hem ikramiye almış, hem de tam ay

lıkla tekaüt edilmiştir. Kendisi İran işi yemekleri pek 
sever . Farsçaya bu sevgisi, Galatasaray lisesinde Tevfik 
Fikretten önce öğretmen olan Feyzi efendiden gelmiştir. 
Ferhat Galatasarayı bitirdikten sonra Kadıtgadaki 
ınülklye tıp fakültesine girdi ve doktor oldu. 

Parise gitti. Pastör enstitüsünde ihtisas yaptı. Bir ta
r aftan da e~lr.nceye dalmıştı. Fakat bütün bu e~lence
ler onu Tahranın, Tebrizin sisli rüyalarını görmekten 
m enedemiyordu. Niteklm Marsilyadan Galata rıhtımı

n a kıtdar Hayyamın bir kitabını elinden bırakmadı. 
Galata rıhtımında bir hayli di.i~ündU. Gidecek yeri 

7oktu. 
- Sirkecide Hafızın oteli var :RPvim? 
- Şirazlı ddil, geç! 
- Nefaseti muntazama oteli? 
- Gülistanı yok, geç! 
Ve nihayet Beyoğlu otellerinden birinde karar kıldı. 

B irkaç gün etrafı kolaçan etti. Hiçbir §eyi beğenmedi. 
Bir gün Erenköy taraflarına geçti. Baba dostu ve hoca-
111 Doktor Na!iz Paşayı ziyareti etti. Doktor Ferhat ho
ca~ının bütün tekliflerini reddetti. Çünkü o Kadırga
d aki mektebe müderris olmak şöyle dursun İstanbulda 
kalmak istemiyordu. Ve hocasına irana gideceğini söy
ledi. 

Nihayet ihtiyar doktor onu bu fikirden vazgcçlre· 
miyeceğini anlayınca kendisini Hariciye Nazırı Tevfik 
paşaya tanıtmayı ve Şah Hazretlerinin ba~hekimlerın· 
den birine de tavsiye mektubu vermeyi vadetti.' 

* 
Tnhran elçj]jğinin doktoru da Istanbuln dönme:k 

için iltimas i.ıstiıne iltimas ettirip dunıyorınuş. Onu 
getinlil~r, Ferhadı gönderdiler. Ferha", hocasına ve
da ettigi gün, bir öğütle daha karşıla~tı: 

- B~ni dinlersen Batum yolu ile gitme. Arkad:ı 

bırakacağın krndi memleketinin ne haicle oldugunu 
göreri!k git. Huyclarpaşadan basla, ~ağlı sollu uğn

yar<ık geç. Allah seni pek yakında memleket hasre-
ti deni1e;n güzel hastalığa uğratsın. 

e F'erhat, böyle yaptı ve Hayd:lrpa:;a. • Bağdat 
ü zer:nden hududu geçti. Trenden, yaylıd:m, kelek.
t en sonra. b indiği katırın üstünde garip bir düşün
ceye ve mana veremediği bir üzüntüye dalnıışt1. 

YAZAN: AKA GÜNDÜZ 
Yer yer gördüğü memleketinin sıhhi ve içtimai va
ziyeti gözlerinin önü nden gitmiyordu. Bu yerle!". 
bilgi ve sıhhat öksüzü bırakıp, birkuç mistik mısra

m peşine takılmayı doğru bulmamağa başladı. 

Kendı ken dine söylenip durdu: 

- A~ık Kereme mi döndüm ne? Kerem, beyinsiz 
insan iradesizliğinin bir timsali olarak üstübaşı gün
lük koırnrı bh' keşiş kızının ardına dü!ltü . Benliğini 

otuz i!d dişin~ takıp söktürdü. Ben J e mi, hocamın 
dediği gibi, birkaç mistik, allı pullu mısram boyun
duruğuna takılıp sürükleniyorum? 

F'akat bir gün ona kervancı gösterdi: 
- Işte Guhuperran! 
Türkçeye "Uçan dağ,, diye tercüm e edilt>n bu dağ, 

yaman bir ya!çınlıkla karşısına dikilivermişti. Bir
kaç minare boyundaki keskin kayalı, dapclar boğa
za gırdiler. Sol tarafta hırçın bir ırmak akıyor. Kar. 
talların bıl~ tünek bulamıyacakları kadar sarp ve 
yalçın bir boğaz. 

Ve tekrar gösterdiler: 
- işte Kasrı - Şirin ! 
Baktı. ~;kıştı. Durdu. Dik, geniş, d üz bir kayanın 

c.ıstüne Ferhatla Şirinin resimlerini oymuşlar. Fer
hadm dP.ldiği dağ Amasyada olduğuna göre, !:>u, ol
sa olsa Ş;rinle seviştiği ve bir saray kurmak id~a~ 
lini güttüğü yalçın olacak. Kervancılara sorsa, her. 
biri ayrı bir E:fsane söyliyecek. Sormamak dah a iyi. 

Gıihuperrsr.'la, Kasrı - Şirin, onun Iran sE·vgisini 
t ekrar canlandırdı. Tekrar neşeli bri düşünceye dal-
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Dağcılık Klübü 

Kapatllmıyor 
Dağcılık klübünün gayesinden u

zaklaşarak daha fazla eğlence yeri 
haline geldiği öne sürülerek bazı si. 
kayetler yapıldığı ve İstanbul aja~
lığı marifetile klübün kapatılacağı 
gazetelerde mevzu u bahsedilmiştir. 
Halbuki, klüp idare heyetinden aldı
ğımız malumata göre, bu şikayetin 
klüp azasından biri tarafından ha. 
kikate uygun olmryarak kasden ya
pıldığı sabit olmuş ve bu f.zanın 

klüpten kaydı terkin edilmiştir. 
Ankara ve İstanbulda en saliihi. 

yettar makamlarla yapılan temas
larda, klübün şimdiye kadar muh
telif spor şubeleri üzerindeki faali. 
yeti takdir edilmiş. ve dağ sporlan 
mevsimine daha müsait imkanlarla 
hazırlanabilmesi için maddi yardım 
yapılmasına karar verilmi§tir. 

Yataklı Vagonlarda 
Tenzilat Yapılıyor 

Ankara, 16 (TAN) - l\rünaka!Ht 
Vekaleti ile yataklı vagonlar şirke
ti arasındaki müzakereler neticelen_ 
miş, yataklı vagon ve yemek fiyat
larının % 20 - 25 tenzıline karar 

. ' . . . 

RAD·X .C>. 
ANKARA RADYOSU 

TUrkiye Rady odifüzyon Post alan 
Tiirkiye Ra dyosu Ankara Radyosu 

Oalga Uzunlui!u 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

r. A. Q. 19.74 rn. 15ı95 Kes. 20 Kw 
r. A P 31.70 ııı ıuı:;ı:; Kr• '20 K"' 

Cuma, 17. 11. 1939 
12.30 Program ve memleket saat ayarı 

12,35 Ajans Ye meteoroloji haberleri, 12,50 
Tiirk müziği (Pl.), 13,30 - 14,00 Müzik 
(Karışık hafi! müzik - Pl.) . 

18,00 Program, 18,05 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 111.25 
Tiirk müziği (Fasıl heyeti). 19,10 Konuş
ma (Spor servisi), 19.25 Türk miizH!i: Ça
Janfar: Vecihe. Kemııl Niyazi Seyhun, Re
fik fersan, Cevdet Çağla. 

1 - O kuyan: Azize Töıem: 
1 - Artaki Kürdilihicazkar ~arkı (Bağ

landı gönül), 2 - Hüzzam şarkı (Sevdası 
henüz), 3 - Yesari Asım: Hüzzam şarkı 
(Ömrüm seni seYmrkle). 

11 - O kuyan: M ustafıl Ça ~ls r : 

1 - Bimen Şen: Yegah şarkı (Ne gü
lün ren tini sevdim), 2 - Dellal Zade: Ye
eah şarkı (A benim gözümün nuru), 3 -
Etem efendi: Sultaniyegah şarkı (Bu gül
zarın). 4 - Yesari Asım: Sultaniyegah 
şarkı (Riz Heybelide). 

SO LDAN SAGA V E verilmiştir. Bu kararın tatbikine ö-
•ı 1 1 1 ' 1 1 1 •• 1 - Rakım: Uşşak şarkı (Bana hiç ya

kışmayor), 2 - Arif Bey: İsfRhan şarkı 
(Düşme ey aşık hayale). 3 - Halk türkü
sü (Bugün ayın on dördü), 20,10 Temsil: YU K A RDAN AŞAG I nümüzdeki günlerde gec:i.lccektir. 

1 - Bir Avrupa devleti. 

1 
2 - Bir harf • Bir kaza merkezi

miz e Bir ~amir. TiYATRO LAR 
1 

Uzun M ehmet - Yazan: Ahmet Naim Kan~ 
1 ca, 21,10 Müzik (Radyo orkestrası - Şef: 

Dr. E. Praetorius) 1 - A. Corelli: Concer-

3 - G:ıganın yarısı e Ters okunursa ----· ----• to Grosso VIII. 2 - F. Mendelssohn: Ruy 
bir meyva olur e Kasapta bulu-
nur. 

4 - Evvel e Ters okunursa yama ma-
nasına gelir e Büyük. 

5 - Din ile dünyayı ayıran e Eserler. 
6 - İplik e Bir yaralama edalı. 
7 - Bir fılet e Bir renk e bir meyva. 
8 - Bir nota e Usanmaktan emir e 

Siz. 
9 - Bir harf e İIUıllah e Bir harf. 

10 - Oturup. 

Şehir Tiyatrosu Blas U\'ertüril, 3 - P. Çayakovski: Ceviz 
kıran ı:miti, 22,00 Memleket saat ayarı, a
jans haberleri: 7iraat, esham - tahviUıt, 
kambiyo - nu,·.ul borsası (Fiyat), 22,20 

T EPEBA$1 .. O R A M .. K tSMINDA 
Bu akşam snat 20.30 da 

SERM i N 

Komedi Kısmı l stiklal caddesinde 
S I R MUHASi P ARAN IYOR 

Halk Opereti 
Bu akşam "eski Çağlayanda" saat 21 de 

ESK i TAS ESK i HAMAM 
Pazar: Matine 16 da 

J Müzik (Operetler - Pl.), 22.45 Milzik (Caz-
1 band - Pl.), 23,25 - 23,30 Yarınki program 
ve kapanış. 

YENi NEŞRiYAT: 

• EN V Asi SAJ ,O:S · EN LÜKS KONFOR - EN SIHHİ ESBABI..( 
İSTİRAHATİ CAMİ SON SİSTEM PROJEKSİYON VE SES MA

KİNELERİLE i\JÜC.EUHEZ ŞARKIN VE TÜRKİYENİN • 

"Anadolu Köylerinin 
Türküleri,, 

Konservatuar Mildürü Yusuf Ziya De
' mircinin Türk folklöriine ait eserlerinin 
altıncısı bu isim altında intişar etmiştir. 

E~ MUHTEŞEM 

ç ENBERLİTA ş 
On beş yıldanberi Anadoluda yapmakta 

olduğu seyahatlerde köylüler, göçebeler a-

l 
rasında topladığı türkiller, doğumla baş
lıyan ninnilerden ölümdeki ağıtlara (yas
lara) kadar bulıln ömür safhalarına göre 
kadrolanmış ve beynelmilel alimlerin fikir 

s i N E 1\1 A s 1 
Memleketin bi.iyükleri. Mümtaz aileleri huzurunda 

1 WH••••••••••••• ....................... •-••-••-•••Hilı-••• .. • .... •-••••••••ı••M•• 

~ Darüşşafaka Menfaatine j 
ve miltalealarına göre izah edilmiştir. 

. . ....• ···-······--··-··----.................. .._....... . ........... _.. ... . 
Halk edebiyatımıza ait zenginlikle be

raber orijinali!ı,eleri toplu bir şekilde Uıti
va eden bu eser, türkillerin, mnh:ıllerlnde 
tesbit edilmiş musikilerine ait, pH\k ve ar
şivlerini de göstC'rmesi itibarile folklör mu
sikisi tetkikçileri için tam bir rehber vazi
fesi görecektir. Büyü kbir emek mahsu
lü ve dört yüz sayfayı mütecaviz 
bulunan "Anadolu Köylerinin Tür

BU GECE TAM SAAT 8 DE AÇILIYOR. 
Küşat programında 2 büyük film birden 

Huh~rr~~~~:.ı~~~~:~~~ne 1 G !!~~ ~~! E I küleri,. milli edebiyatımızla folklörümili 
için büyük bir servet ve kazançtır. Bu kıy
metli kitabı herkese \ 'e bilhassa tarihçi
lere, edebiyatçılara, içtimııiyatçı!arla mil
li kültür ve !olklör meraklılarına kuvvet
le tavsiye ederiz. 

Stroheim Lüks ve ihtişam sahnelerle 
Siyasi vakalar urasmda güze
ran c.>den ask ve ihtiras filmi 

süslenmiş şen ve şuh 
revi.il ü ool"rQ~ 

Telefon: 2251::? 

BU G ON 

MELEK 
Sinemasında 

SEViŞTiGiMIZ 
GONLER 

Jeanette 

Mac Donald 

Nclson Eddy 

... ·---, 

No. 
dı: 

- Bu ne sanat ! Bu ne buluş! Eğer Amerik:.ı.lılar 
bunu gerseler , mutlaka böyle bir kaya - dağ bulur
lar, Vaşingtonun resmini o kayaya oyarlar. 

Kasrı • Şirin iyi. hoş. işte sevgililer kucak kuca
ğa Ben de Ferhadım. Hem yirmi :;ekiz ynşında bir 
Ferhadını ama Şirin'im yok. 

Neden yok'1 Aramağa vaktim olmadı ki, bulayını . 

Neden olmasın? Şirin'lerin, Aslıhan'larrn, Razıni
han'ların, Mahfiruz'ların diyarındayım işte! Benim 
de icimde bir aşk Hazarı dalgalanıyor, bir Bahri 
Iran fırtınalanıyor. Ilim adamı olmak, duygusuz ol. 
mak değildiı· ki. Doktor Ferhat! Bu Tavuslar, Tuti
ler, bül!:ıülkr ve güller diyarında kendine bir Şirin 
bul masın! ünce sevgi iklimi olan gi:ınlün işlesin, 
sonra bilg· kumkuması olan kafan! Haydi Ferhat 
ara: "Ismi Şirin, kendi Şirin, ruhu Şirin bir güzel,. 
b ul! 

Eczane yok dediler. Ne çıkar? Milyon çeşit çicek 
var, nebat yar. Pirin Lokman hekimin izinde yürür
sün . Bikarbonat yerine keskin şıra, sttlfat dö süt ye• 
rlne bir avuç sin ameki! 

• Tahran bahçelerine bu keyifle uhştı. 

Şah hazretlerinin başhekimlerinden Mirza Kuli 
Han, onu baş şehrin kenarında debdebe ile şatafat
la karşılatıp, konağına misafir etti. Meğer hocası, 

posta ile başka bir mektup daha yazmış, tabii F'cr
hattan önce mektup ulaşmış. 

Elçilikten yalmz bir kavas yamağı göndermişler. 

Doktora ehemmiyet veren olmamış. Fakat başhekim 
hazrt)tlerinin parlak hareketi görülünc~. !->aşta bü
yük elçı olduğu halde, bütün elçiliji bir telaştır 
kaplamış: Doktor lstanbuldan geliyor. Büyük misa
firlere yapılar. mer asimle karşılanıyor. Mutlaka Sul
tan Abdülhamit Han hazretlerine mensup birisinin 
oğlu veya kendisi. Yıldız sarayından Tahran sarayı. 
na yaıılınıs (llacak. Ya, Şah hazretlel'i kızar da <Ey 
benim daderi canberaberim sultan Hamit Hanı sa
ni hazr~tleri! Senin buradaki elçiliğinden şikayetim 
var) dye bir hattı Şehinşahi yazıp gönderirse .. 
var) diye bir hattı Şehinşahi yazıp gönderirse ... 
r inin göztine günlerce uyku girmedi. Bereket ver
sin doktor F'crhat (beyefendi hazretleri) pek kibar 
ve şen bir zatmış, hiç aldırış etmedi. 

Uçüncü gün elçilikte yeni doktorun ve başheki
min şereflerine büyük bir öğle ziyafeti verildi. El
çi hazretleri sözü getirerek: 

-· Padişahımız, şevketmeap efendimiz hazretle:. 
rinin sıhhcıt -ve afiyeti hümayunları hakkında her 
gün müjdeli haberler almaktayız. Bunlar bizi aşırı 
mertebe ıne:.sut ediyor. Hoş, biz kulları da i:imürleri
ne, afiyctlerin~ beş vakit namazımızda dua ediyo
ruz ya. 

Doktor Ferhat bu sebepsiz, manasız -:özlerden bir 
şey anlamadı. Fakat biliyordu ki, ikide bir, yerli
yersiz. bi>yle toplantılarda padişah içın dalkavUıtça 
laflar etmek lazımdır. 

- Evet efendim, sıhhati şahaneleri pek yerinde
dir efendim. 

Deyip kesti. Artık sözün düğümü çözülmi.iştü: 
- Kızlarağası Cafer ağa hazretleri nasıldırlar be

yefendi oğlum? Kendilerine karşı son derece hür. 
metim vc.rclır. Padişah efendimize karşı benim ka
dar sadıktırlar. Bu yüzden beni pek severler. 

Ferhat, kız)arağasım değil ya, sarayda hiç kimse
yi tanımıyordu. Bildiği bir şey varsa o da, kızlara
ğasının kapk&ra bir zenci ve kısır, veteriner tabi
rince iğdiş oluşuydu. 

(Devctmı var) 
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Milletierarası posta ittihadına dahil 
olıruyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle 30, 16, 9, 
S,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 26 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 
pul ilAvcsi lazımdır. 

Pravda'nın 

Bir Yazısına 
Cevabımız 

TAN, beynelmilel hadiseleri 
mümkün olduğu kadar yakın. 

dan takip etmiye, bütün hadiselerin 
içyüzlerini bulup meydana -çıkar
mıya ve bu hususta karilerine en 
zengin malfunatı vermiye çalışan 

yegane Türk gazetesidir. 
Nazi Almanyasının emperyalist 

emellerini, harp plan ve programla. 
nnı, bilhassa Balkanlara ve Türki
yeye ait siyasetini izah eden, hım· 
ların içyüzlerinl anlatan ilk gazete 
TAN olmuştur. Bundan dolayı da 
TAN daima Alınan matbuatının hü
cumuna uğramıştır. 

TAN, İngiliz siyasetinin, bilhassa 
Chamberlain politikasının içyüzünü 
anlatmak için de elinden geleni yap. 
maktan çekinmemiştir. 

Yine TAN İtalyanın Akdeniz ve 
Balkanlarda takip ettitl siyasetin 
içyüzünü izaha çalışnnştır. 

Nihayet bu meyanda, son zaman. 
da Avrupa sahnesinde büyük rol oy· 
nıyan Sovyct hükumetinin takip et
tiği siyaset hakkında öğrendiklerini 

\'e bildiklerini söylemekten çekin. 
memiştlr. Sovyet Rusyanm Polonya 
paylaşmasma niçin i§tirak ettiğini, 
Baltık devletlerine karşı takip ettili 
siyasetin ne olduğunu, Finlandiya 
ile anlaşmak istemesinin sebeplerini 
TAN kadar vüzuh ile ve hakikate 
)'akın bir sarahatle anlatan olma. 
nııştır. 

Son yazılarmıızdan birinde Sov. 
yet Rusyanın beynelmilel siyasetini 
izah ederken, ''Sovyetlerin bugünkü 
harbe kanşmıyacağını, çüııkii bu
günkü harbi bir emperyalist ve dün
yayı paylaşma harbi telakki ettiğini, 
bu sebeple bitaraflığını muhafaza e; 
derek, emperyalist devletlerin zayd. 
lamasına karşı lakayt kalacağını, ve 
bu sayede harbin sonunda kuvvetli 
bir hakem olarak ortaya çıkmak IA
tediğini,, söylemiştik. 

Evvelce Almanlann emperyalist 
emellerini izah ettiğimiz için Alman 
nıatbuatmın hücumuna uğradığımız 
gibi1 bugün de hakikati söylediğimiz 
için Moskovada çıkan Pra\•da gaze. 
tesinin hücumuna maruz bulunuvo
ruz. Pravda, TAN'ın Sovyet Ruııya 
hakkında verdiği maliunatı prote!tto 
ediyor, yukardaki mütalaayı yürüt. 
tüğünden dolayı da TAN'a hücum e. 
diyor. 

Biz beynelmilel hadisderi t~tkik 
ve tahlil ederken mümkiin olduğu 
kadar bitaraf bir müşahit vaziyetin
de kalmayı tercih ediyor, ve tenkit· 

ten ziyade karii tenvire çahşty(lruz. 
So\'yet Rusyanın beynelmilel siya· 
seti hakkında yazdığımız yazılnrda 

da hu \'aziycti muhafazaya gayret 
ettik. Tenkit ve hücuma gecmedik. 
Zaten huna lüzum ve kendimizde 
hak ta görmedik. Onun için Pravda 
~azctesinin TA....~'a hücumunun sebe. 
hini anlamadık. 

Yalnız hu vesile ile şunu kaydet. 
llıek isteriz ki, son zamanlarda Mos. 
koya matbuatının kullanmı:va başla
dığı lisan, takındığı miitehakkim ton 
\·e tavır hiç hoşumuza gitmiyor. Ve 
hu lisan yalnız bizleri değil, biittln 
hita:-af memleketleri rencide ediyor. 

Macar Hükiımet Naibinin 

Pc~teye Girdiği Gün 
Budape_şte, 16 (A.A.) - Bugün 

:Naip Hortinin 20 yıl evvel milli or
dunun başında Buda~stcye girdiği
nin yıldc)nümüdür. Gazeteler bu 
llliinasebetlc Macar Devlet Reisinin 
Vatanperverliğini ve meziyetlerini 
tebarüz ettiren yazılar neşretmekte
dirler. 

TARİH İLE BİR İSTİŞARE: 
Hitler - Siz benim yerimde olaayclınız ne yapardınız? 
E•ki Kayser V ilhelm - Ne yaparclımı var mı, ben yaptım. Ve .•• 

. 

GÜNÜN ADAMLARI 

• ınston Churchill 
A lmanyanm bir numaralı 

dütman tanıdığı İngi
liz; yirmi bet sene evvel olduğu 
gibi, bugün de lngiAtere Bah
riye Nazırı olan Mister Chur
chill' dir. Kendisi kırk senelik 
bir siyasi hayat sahibi olarak 
lnglterenin en mümtaz devlet 
adamları sırasına girmiftir. 

Churchill, büyük bir ailenin ev. 
ladıdır. Büyük babası, Blenheim 

zaferini kazanan Blenheim dukası
dır. Babası Kraliçe Viktorya dev

rinin en meşhur siyasileri arasın
da idi. Anası ise, güzelliği derece. 
sinde zekası ile şöhret bulan bir 

Amerikalı kadındı. 1874 de doğan 
Churchill, asker olarak yetişmek 

istemiş, ve bir müddet askerlik 

yapmış ise de ancak gazeteciliğe 

başlıyarak 1898 de Daily Teleg. 

raplı gazetesinin harp muhabiri sı
fatile Sudana gittiği zaman nazarı 

dikkati cclbetmiş, daha sonra 1899 

da Boer harbi sırasında esir düstü. 
ğü halde Boerlere ait askeri . bir 
trenden kaçmağa muvaffak ol

makla büyük bir şöhret kazanmış. 
tı. 

C h~rchill, .bu hadiseden sonra 
sıyaset alemine karıştı. mu. 

hafazakar bir ailenin oğlu olduğu 

halde muhafazakarlığı bir tarafa 
bırakarak liberallerle beraber ça-

lıştı ve neticede liberallerin 1906 
da kazandıkları zafere istirak et. 

ti. Onun mebus seçilmesi ise. müs. 

temlekat nazırlığı müsteşarlığına 
seçilmesi ile adeta ayni tarihe isa. 

bet eder. Bu da o zaman teşekkül 

eden liberal hiikılmet reisi Cam. 
pell _ Bannerman'ın bu genç siya. 

siye ne derece güvendiğini göste. 

rir. Liberallerin daha sonra başına 
geçen Asquith'in Churchill'e gös. 

terdiği itin1at da onun daha fazla 
ilerlemesine saik oldu. Ve Chur. 
chill evvela ticaret nazırlığı, daha 

sonra dahiliye nazırlığı yaptı ve 

1911 de bahriye birinci lordluğuna 
tayin olundu. 

1914 harbinin koptuğu sıralar
da Churchill bu vazifesinin başın. 

da idi. Bu sırada İngilterenin ~ok 
muhtaç olduğu şey, donanmaca 

hazır olmak ve büyük buhranı do. 
nanma kudreti ile karşılamaktı. 

ChurcI:ıill de bunu yapmağa imkan 
buldu. 

Büyük Harp, onun en yüksek 
muvaffakiyetlerine şahit olduğu 
gibi, birçok muvaffakiyetsizlikle. 
rine de şahit olmuş, fakat daha 
sonraki vakalar bu muvaffakiyet. 
sizliklerin tesirini bir hayli tadil 

etmiş ve onu tezkiyeye yardım et
miştir. 

Churchill, Lloyd Georges ile de 
teşriki mesai ederek sırasile mü. 
himmat nazırlığını, harbiye nazır. 
lığını, müstemlekat nazırlığını da 
yapmış, 1922 de Lloyd Georges'un 
düşmesi üzerine o da düşmüş ve 
Avam Kamarasına girmeğe imkan 
bulamamıştı. 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ , 
-, 

.. 

ÇOCUKLARA D YiT AMİNi 
Çocuklan kemik hastalığından 

korumak için, her gün bira~ bahk 
yağı içirmek, en kolay çaredir. 
Fakat balık yağını her mevsimde 
içirmek - küçük çocuk, kendi!ti 
ses çıkarmasa bile - annesinin 
hoşuna gilmez. Çocukların bazıia· 
rı da ne yapılsa, onu i~mek iste· 
mezler. Onun için, balık yağının 
yerini tutacak başka çareler bil. 
mek te lüzumludur. 

Balık yağının yerini tutacak 
mahsus ilaçlar vardır. Onları he· 
kimler reçctelerile verirler. Heki
min veya ilacın bulun;.ıı•tadığı yer. 
lerde de, balık yağındaki D vita
minini başka yerlerden aramak 
mümkündür. 

Bu, D vitamininin işi kemikle
rin düzgün ve kuvvetli olmasına 
lüzumlu kireçle, fosforu vücuda 
yanyacak hale getirmdc.tir. O vi
tamin vücutta bulunmayınca, ço· 
cuğa kireçli ve fosforlu gıdalar· 
dan ne kadar verilse fayda ver. 
nıez. 

Bereket vet'sin ki, bu vitamin 
.gıdaların, terkibinde bulunmasa 
bile, çocuk onu kendisi yapabilir. 
Çünkü insanın - tabii, insan yav
rusunun da - derisinde o vitaıni
nin cevheri vardır. Dl'?ri güneş ı· 
şıklarına karşı tutulunca, o cev· 
herden D vitamini hasıl olur. Bun 
dan dolayı çocuklara gUneş banyo. 
su yaptırmak ta kemik hastalığına 
deva olur. 

Pek küçük çocuk, o vHa•llini an· 
nesinin sütünde bulduğu gihi, i· 
nek sütünde de bulur. Yaz ıne\'• 
siminde, kış mevsim.in{lekinin iki 
misli .. Biraz daha büyii:rtincc. :ru· 
murta sarısında. gene yazın iki 
misli olarak, çokça. tere~·ağında e· 
pe~·ce ... Yulaf ununda D vitı:ımi
n'nden pek cok varsa da, onunla 
birlikte kemik hastahğınn sebep o· 
Jan yai!h asitJcr de bulunduğun
dan, yulaf unundan vaz geçmek 
daha doğrudur. 

Çocuk biraz daha bli:'.'·iiyüp, ye. 
mek yemeğe başlayınca, D vitami· 
nini en ziyade bahklarda bulur. 
Bizim İstanbul balıklan arasında 

bu vitamin bakımından en bere· 
ketli olan palamut balığıdır: O. 
nun yilz gramı 2500 ölçil D vita· 
mini verir. Fakat uskumru balı
ğında yoktur. Kılıc halığınrlan cı. 
karılmış yağ bulabilirseniz, onÜn 
yüz gramında bir milyon ölçij bu
lursunuz. Kılıç balığının kebabın· 
da da. 

Sığırın karaciğeri bu vitamin. 
den biraz verir. Dananın karad
ğeri daha az. Koyun karaciğerin· 
de hiç ... Dananın boynundan çıJca. 
rı1an özdende epeyce bereketlidir. 
Bunu biraz kızartarak, ~ocuğa ~ e
d'rınek mümkündür. 

Bu vitamin sebzelerle yemi~ler
de bulunmaz. Fakat kemik hasta. 
lığından korumak için onlar da Iü. 
~umludur. Çünkü D vitamini yo· 
ıurdun mayası gibidir. Süt olma
yınca yalnız maya ile yoğurt ya
pılamaz, D vitamini de işini gör· 
mek için ona fosfoı·Ja kire<: la. 
zmıdır. Bunlar da sebzelerle ye
mişlerde bulunur. Şu kadar ki, on
larda bulunan fosforla kirecin işe 
y~ranıası için, ikisinin arasındaki 
nısbet bire yakın olmalıdır. 

Bu nisbeti tam bir olarak ve. 
ren soğandır. Vitamin hatırı için 
çocuğunuza soğan yediremezsenh: 
bile, soğan yiyerek, biiyiitülen 
köylü çocuklarının kemikleri ne· 
den düzgün ve sağlam olduğnnu 
takdir etmelisiniz... Selıir çocu
ğuna enginar, soğana ~,·akın dere. 
cede fo!lfor)a kireç nisheti verir. 
Ondan sonra taze fasulye, ıspanak 
ta ayni derecede ... 

Yemişlerden hu mev~imde en i
yisi armut, tam bir nisbet v~rir. 
Bir de mıısmula. Portakaldaki nis. 
het te iyidir, fakat mannarinayı 
çocuklar kolay soyarlana da on. 
daki kireç ve fosfor nishcti birden 
pek uzaktır. Onun kemik hastalı· 
ğına faydası olamaz. 

Kemik hastalıklı çot>uğa sabah 
kahvaltısında siitlü kalcao içirmek 
iyi olur. Süttekinden haşka kaka· 
omm tozu, bereketli derecede D 
,·it.amini verir. 

Fakat Churchill'in bu mağlu. 
biyeti ancak iki sene devam 

etti. Churchill, bu iki sene zarfın. 
da kendini derleyip toplamış, 1924 
seçiminde rakiplerini yenerek 
meclise girdikten başka Lord 
Baldwin'in kabinesinde maliye na. 
zırlığına da getirilmişti. 

1931 de İngilterede milli kabine 
teşekkül etti ve Churchill bu ka
bineye alınmadı. O da müteakip 
senelerde hükumetin münekkitle. 
ri arasında yer aldı. İngiliz hüku
metinin beynelmilel siyaı;etini ten. 
kit edenler arasında onun dere. 
cesinde ateşli münekkitlere nadir 
tesadüf edilir. Nazizme karşı aldı
ğı muhasım cephe de bu sıraya te. 
sadüf eder. Churchill, ta başlan. 

gıçtan nazizm ile mücadele etmek 
lazım geldiğini ileri sürmüş ve bu 
fikrinden katiyen geri dönmemiş, 
bilhassa İngilterenin nazizme kar. 

şı bütün kuvvetile silahlanması 

lazım geldiğini ısrar ile müdafaa 
etmiştir. Nazistlerin oPıu bir nu
maralı düşman saymalarının sebe
bi de budur. 

Churchill. yalnız mücadeleci bir 
muarız de(!ildir. En büyük hüner. 
!erinden biri tuğla dizınektir. Bu 
yüzden tuğlacılar birliği azası a. 

rasındadır. Sonra Churchill. kıy. 
metli bir gazeteci ve bir müellif. 
tir. Ve bu meziyetleri yüzünden de 
büyük bir şöhret kazanmıştır. 

Churchill'in siyasi hayatından ve 
nazırlığı sırasında başardığı işler

den haberdar olmıyanlar onu bü. 
yük babası Dük Marlbourough'nun 
ve babası Lord Randolph Chur

chill'in biyograflarını yazmış par. 
lak bir muharrir tanırlar, Chur. 

chill, daha sonra, "Cihan buhra
nı" adh eserini yazmış, ve bu e. 

serinde Büyük Harbin bütün saf
halarından bahsetmiştir. 

Churchill, uzun bir ayrılıktan 

sonra iktidar mevkiine dönrniiş ve 
yirmi sene evvel oldu '111 gibi. bah
riyenin birinci amiralliğine ı;ecil. 

miştir. Çünkü İngiltere bugün de 
onun geniş görgüsüne, idari tecrü. 

besine. belagat ve azimkarhğma 

ihtiyaç hissetmistir. ChurchHl'in 

meziyetleri. İngiliz davasına hala 
hizmet ediyor ve Churchill. 65 ya. 

şına varm1ş olmasına rağmen bü. 
tün meziyetlerini kullanabiliyor. 

m@z-ı:ım 
Almanyadan 
Gelen Talebe • 
Tekrar ~ı.. "· J'i 

Dönüyor mu? 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

A vrupada tahsilden dön.mü§ bir 
genç yazdığı mektupta di

yor ki: 

"Harp dolayısiyle, Almany4da 
başladığım tahsilimi yanda bırakıp 
memlekete döndüm. Burada tahsi
limi tamamlamak için başvurduğum 
her çare, bana, bu işin burada ta· 
mam olamıyacağmı gösterdi. Harp 
sahasından uzak büyük üniversite· 
lerden birinde tahsilimi bitirmek ar. 
zusundayım. Fakat hükfunet talebe
si olduğum için, onun seçeceği bir 
yere gitmek te zaruri. Beni tekrar 
Almanyaya gönderiyorlar. Tahsilimi 
başladığım yerde bitirmek itibariyle 
bu karar çok doğrudur. Fakat, AI. 
manya bugün harp içindedir. Mual· 
limlerin çoğu kürsülerini terkedip 
cepheye gitmişlerdir. Atisi meçhul 
bir memlekette tahsilin ne derece· 
ye kadar mümkün olacağı, Alınan. 

yadaki açlık sebebiyle, talebenin bi:ı 
taraftan gıdasızlığa, tehlikelere gö. 
ğüs gererek yapacağı tahsilin, bu 
fedakarlığa değip değmlyeceği de 
şüphelidir. Ben bu mülahazalarla 
Almanyaya gitmek istemiyorwn. 
Fakat hükumete karşı taahhüt al. 
tında olduğum için kendi arzu ve 
fikrimi kullanmak salihiyetim de 
yoktur. Hükfunetin bu sıralarda ta· 
lebeyi Almanyaya göndermesi doğ· 
ru mudur?,, 

Harp ilan edilir edilmez bük<ımet 
Almanyada tahsilde bulunan talebe.. 
yi geri getirtmişti. Bir müddet sonrs 
bu talebeden bir kısmının Amerika. 
ya gönderileceğini duyduk. Bir çok 
şubelerde Almanyada ba§lanan bir 
tahsili Amerikada tamamlamak, bir 
zaman için lisan müşkülatı oba dahi 
ga~·et yerinde bir karardı. Bir çok 
talebe bu ayın yirmisinde Amerika.o 
ya gitmek üzere hazırlanıyorlar. 

Bana mektupla müracaat eden tale· 
benin neden Almanyaya gönderil· 
diğini, ve kendi iddia ettiği gibi da. 
ha bir çoklarının da gideceğini bil.. 
mi~·orum. Eğer maarif böyle bir ka. 
rar vermişse, lehinde veya aleyhin· 
de fikir yürütmek için, maarifin ile
ri süreceği sebepleri bilmemiz lbım. 

Almanya, hendese ve teknik ilim
lerden gayri. ilimler için bir kültür 
merkezi olmak kabiliyetini çok sene. 
lerdenheri kayhetmiştil'. Almanya. 
da sanatın, ilmin dahi muayyen bir 
ideoloji çerçevesi içinde hapsedildi
ği, fikirlere, düşünüşlere karşı gös
tC'rilen cebir ve tazyikin, ilmi tabar. 
rilerde de tesirini göstermesi Al
manyada bir serbest ilim muhiti bı.. 

rakmamrştır. Bu şartlar altında ta· 
lehemizi Almanyada okutmanın 

faydası yoktur Fakat teknik bilgiler 
noktasından Almanya her zaman is
tifade edeceğimiz bir yerdir. Mek. 
tup sahilıinin iddia ettiği gibi, Al
manyanın bir harp içinde bulundu. 
ğu bir de\'rede, talebeyi gtdasn:lık 
ve muhtelif tehlikelere maruz hın· 
karak tekrar Almanyaya iade etmek 
doğru bir karar olmasa gerek. 
Bu gençle beraber bir çok talebe ve. 
liJcrini de düşündürecek n1ahiyette 
olan hu kararın doğru olup olmadı. 
ğmı ve sebeplerini, maarifin bildi. 
rcceğini ümit ederim 

• 
Okuyueulwrdan Cemal Zolene: 

"Halka Cümhurivet terbiyesi vermek 

hususundaki fikirleriniz, ve camiler 

hakkındaki miit::ılealannız çok doğru
dur. Fakat bu devreye varmak için zan

nederim biraz daha zamanın ilerlemesi 
icap edecek." s. z. 

Zonguldakta İnönü Günü 
Zonguldak, 16 (A.AJ - Milli Şe

fimizin Havzaya ilk ayak bastıkları 
16 cı teşrın gününün İnönü günü o
larak kutlanması hakkında Zongul
dak Halkevince karar verilmesi Ü

zerine, bugün Zonguldak bastan ba.. 
şa bayraklarla süslenmi-?, Cümhuri~ 
yet meydanında ve Halkevinde ge-
nel toplantılar yapılarak Milli Şe
fimizin hayatı. hizmetleri ve Zon. 
guldağı teşrifleriJe Havzanın mazhar 
olduğu yüksek saadeti anlatan söy. 
!evler verilmiştir. 
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V AKIT. NAKiTTiR •• 
5 porıyonluk bir komprime ile (su ve ateşten gayri hariçten 

hiç bir madde ilave etmeyi dü,ünmel<aizin) 15 kuruf mukabi
linde 15 dakika gibi kısa. bir zamanda zengin ve l~tihalı bir 
sofra hazırlayabilirsiniz. 

Maruf ve meşhur lokantalanm1ıı:rl:ı ıiahi bu derece ncfü bir çorbayı 
her zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydası aşik~r olan çorbalık sebze komprimeleri. 
mizln senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine şahit ola. 
caksınız. 

ÇAPAMARKA 
Menılmek, bezelya, nohud ve sair hububat sebze. ve çorbalık kom .. 

prlmelerlni kilerinizde bulundurmayı ihmal etme:y:iniı. 

-Yedek erzak: Tasarruf edllmlı servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkııık blr zamanda kıymeti 

daha ~ok takdir edlllr. 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her :r:aman ve 
her yerde sıcak bir yemek terrıinl kabildir. Bakkallannı1:dan tSO 
gramlık bir komprime 9, 100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan 
alabilirsiniz. 

Be§iktaı: ÇAPAMARKA Tarihi teıiıi 1915 

Bir tek tüp sizin de bu neticeyi 
almanıza kCifi gelecektir! 

BuQÜn ilk is olarak bir 

RADYOLIN 
ahnıı ve bltlncıye kadar 

her yemekten ıonra kulla· 

nınıı. Bu müddet sonunda 

dlılerlnlıtn evvelkinden da· 
ha çok parlak, fok daha 
beyaı ve çok daha +.mlı 

olduğunu CJÖrecekılnlı. 

R A D Y O L t N'in bellibaşlı iki hususiyeti vardır. EvvelA dişlerdeki 

kir tabakasını !!Öker, yemek, içki ve sigara dumanının hu!lule getirdiği 
lekeleri ~ıkarır1 sonra di~lerl yıkar, parlatır ve mikropları yüzde 

100 öldürür. 

Sabali. öqle ve aliıam, her yemekten ıonra 
CJiinde 3 defa 

RADYOLi 
Dit macunll• dlılerlnizi muntazaman fırsalayınıı. 

7 __ .. _ .. __ 

Ba§, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:, 
Nevralll, kırıkhk ve blitün ağrllarınızt derhal •eser. 
- icabında gilnde 3 kat• allnabillr. -

lç ve dı~ BASUR l\IEMELERİNDE, Basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, ccrrahatlcnmlş (latUllerde, kanayan basur memelerinin 

tcda,•lııinde REKTA patı ılfayı temin eder. 

ı~+anbul Befediyesi ilanları 
Dafmt Encümenin 9·11-939 tarihli ve 11151 aayılı kararına tevfikan, S6mlkokun -

Türk antrasltl - eehrlmltde, Zonıuldalttan dolrudan dotruYa kömUr ıeUren tile· 
carın depoıuna vasıta üzerinde teslim top tan ve perakende ton satıı ııatının (21) 
lira 5 kuruı olarak tesblt edildlll i!An olunur. (9488) , ..................................... , 

Londra ve Pari•in en me,lıur Fa.brikalanndan ıelen 
BAYANLAR içinde ton moda ve Yilkaek Fantui 

MUŞAMBALAR ve MANTOLAR 

Beyoğlunda B A K E R Mağazalarında 
tethir' edilmekte ve gayet milıait terait ve ucuz fiatlarla ıatıJ .. 

maktadır. Çetitler tükenmeden evvel ihtiyacauzı 
timdiden temin ediniz. 

~ ...................................... ~ 
TORKIYE CUMHURiYET MERKEZ IANKASI 

1939 V AZIYETI TORK TiCARET BAMKASI A. s. 
--~· 

KURULUŞ TARİHİ 1919 

Tamamen yatırılmıı sermayesi: T. L. ·2.200.00 

Merkezi: ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELELERi 

• 

Telgraf Adresi • • 

Umum Müdürlük • • 

TORKBAMK 

Subeler: 
1 

TiCARET 

11 IKINCITEŞRIN 

AK T 1 ! 

ALT. SAFt KLG. 15.500.302 21.80U14.38 
BANKNOT 
UJ'AJCLIX 

Oahildek1 Mutıablrlert 

Altın Safi Kilogram 678.111 

15.493.557.50 
1.471.746.79 

953.816.81 

Tart Uran 335.140.01 
Rulçteld Muhıblrf e,, 
.\!tını sın knowrım 10.010.uıı lf.080.2ıuı 

Albnı tahvllt 1ı:ıtbll ıerbeat 
dl!vlıler iU70.29 
Dlfer dl!vh:Jer .,. borçtu .klJrlnı 
brıklyeftırt 4.049.488.!lO 

Razlne Tıhvmerb 

Denıhde edilen evraki nıkdf1t 158.HUSa.
kareıbtı 
ııtarıunun 1 • 1 tnef mıdde1trl• 
ne tevltkan hllllnı ta.rıtından 
.,lkl tedlytt 1UOU88.-

~enedıt CUıdınıı 

TİCAR! gmı)A'I' 207.0ftU3S~7 

€ıham n Tahvfllt COıclll1ll 

(Denıhte edil@n evnkt nale 
~ - (diyenin kıretlılı Eıhım ve 

:re.hvııat rtttbırt kıymıttel ı1USU84.D7 

B - Serbeat Hham ve tahvilat 'U88.S4U8 

'vınılın 
Rutn.,.t 1t111 vl~elt ••ına 8.31'7 .ooo.-
~ltın ve Dövta tlzertne ., .'1'78.9'7 
"ahvnAt Qzerlnt '7.837.371.48 

rtl1111edırlım 

\fuhtellfı 
rutıa 

İstanbul İkinci İflas memurhıjuh .. 

. Lira 

Serma1ıi 

tbtfyat Akçesi: 
38.787.7111.88 Adf ,,e fevkalld• 

lluttıt! 

Tedavüldeki Baııbotlari 
1
'
28

8.9
5

&.8
2 

F)ttUhc!t edllen ftT'llo na1t4l19 
Kınunun e • 8 lnd mıddetertnı 
tevftkln h11:hıı tarafından rild 
t.dt,-.t 

DeMJhde edllen ına1cı nıkc!l11 
18.155.073.25 "ııldyeef 

Kırtılıtı tamamm athn olarlJt 
n&veten teda.utı nndlllll 
Ree11tont munbm lllnten tıld.L 
'tUtd. 

Tftrk Llna MeTtlaatn 
1U.HO.ID1.- Oövb 'hah.htlclatu 

Albna tah\PfU bbD d8vft1tr 

201 .oe2.sau1 ~:~1:;:•\u " &lacülı kllrlna 

Muhtellfı 

85.15UlU5 

18.222.1411.45 

uoo.ooo.-
17.827.980.02 

1500.419.902.21 

4.21 T.184.25 
6.000.000.-

158.'748.583.-

1uouee.-

141.HO.SOT.-

17.000.000.-

138.000.000.-

2.1'2.1'7 

tı.11!!U33.3~ 

Ye1d\n 

1 T emmm 1938 tarihin eten ltll»aren ı lakontca 
hftddl °!o 4, altm üzerine a•anı °!o 3. 

Ura 
ıa.000.000.-

10.21Utf.25 

298.HO.llT-

IU81.081.81 

U.158.1,8.52 

tOUlUlt.53 

soo.uuouı 

Ankara Dil -ve Tarih .. Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden: dan: Müflis Avunduklara ait İzmir! deki Bulgurca çütliğinin Htlf vua• 

l lr itleri hakkında iflb idaresince 
verilecek izahat dinlenilerek alına
cak tedbirler hakkında karar veril. 

Dil vı Tarih, Cofrıfyı faküttulnln !'ranıacı Dil ve edebb-ati enıtlUlaüni:!ı 1000 • 
kuruı m1111ı bir Hlıtanllk mUnhaldlr. t.hıtverılte veya yilkaek mektep meıunu Ol· 
malt, franııı dlllne ve edebiyatına llyıkJle vıltıf bulunmAk ıarttır, 

Talip olanlar araıında 20·XI-1939 pazartesi ıünü 11at 10 da müsabaka tıntlhllll 
yapılacaktır. · 

İsteklilerin bayram erte&l müsblt evrak ve llç tane veııllta resmi ile fakülte de-
mek üzere alacaklıları 20 • 11 • 939 

kanlığına mtlrncııotlurı. (e743) (93011) saat 18 de dairede hazır bulunmata .. 
n ehemrnlyetle !hin olunur. (21979) 

-=--=--~-=--~~~--~~~~~--=-..:.;..=..=:...;.::....~------~-=---' I Kadıköy ikinci ııulh hukuk hlikim. 11111-- N '\~---------•'\ Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : iHTiRA ILANI liğinden: Kadıköyiinde Caferağa ma Anadoluda ıınaı tnUes!e.selerde Mantarlı muşambalar, ıtorlar, 

ha11esinde Bahriye caddesinde Kuzu mesleki kurslar proıramı mucibince perdeler ve salr her türlü 
"Şeffaf maddeden·mamQl ve ziya· kestane sokağında 1 No. lu hanede tedrlMt yapmak füere: T E F R İ Ş A T 

yı fnklılas ettiren teller' birleştiren 29 lO 939 t 'hi d Levazımatı, Beyo~lunda BA. 
iki ıet!af tabakadan mtıteşekkll ter- mukim iken • .. arı n e lkf Öğretmene KER maıitaza1arında her yerden 
tip" hakkında 16-7-1937 iUnlU ve ölen Mehmet Sarıcanın vnsiyetna- mUsait şartlar ve ucuz flatlarla 
34062 sayılı Aılkara ihtira mUrnca- mcsi K. M. 336 ıncı maddesi muci- ihtiyaç vardır. Verllt'cek aylık 75 li- satılmaktadır. Beyaz eşya daJ· 
ati. bu de1a mevkii fille konmak Uze- blnce 14 • 12 • 939 perşembe güni.i radır. Taliplerin tercilmel hal vara- rerntzde haseler, yatak car•af-
re Ahere devrüferat veya icar edile- saat 10 da açılacağı alAkadarlara i. kalarlle fotogranı mektuplarını lan ve yünlü yatak örtillerinin. 
cetinden talip olanların Galatada İk- (Kurs) rilmuztle posta kutuau 178 fiatları kıyas kabul etmez dere. 
tısat hanında, Robert Ferrl'ye müra- lan olunur. a. numaraya IOnderm.elerl. JI 1 cede ucuzdur ve rekabetten 
caatlan ilAn olunur. -. r Aridirler. 

Satılık Ev Aranıyor 
Sultanahmetile Laleli arasında 6 

ita 8 adalı modern kaı;(ir bir ev veya 
bu şekilde iki katlı apartıman ara. 
nıyor. Satmak istiyenlerin Fincan· 
cılar Yokuşu No. 65 Tacettin Gürta
na müracaatları. Telefon 28321 

KAYIP - Emniyet müdürlüğün
den aldığım 2 • 9. 938 gün ve 3300/ 
31 sayılı ikamet tezkeresini kaybet. 
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Silivrikapıda Halilin 
kahvesinde sft.kln Arnavut tebaasın
d:ın Selim Loş. 

PROFESÖR Dr. \ıı ~ 
FUAD KAMiL BEKSAN 

Saat ilci ila beş 
Muayene: Cumartesi, pazartesi, 

çarşamba, perşembe 

Taksim meydanı, Şark apartm3.nı 

'lr. SUPHI SENSES 

1 tdrar )'oll1.1n hactalıkları m<ıteha!sıllJ 
Beyoilu Yıldız sinemaSl karşısı Lek-
ter anartıman. Fakirlere nıırıı~ız. 

' Tel : 439:?' ---· 

ı - GUmrtlk Muhafaıa Genel komutanlık lhtlyıeı ıeın butırılaerık 83 kalem ev-
rakın 21·11·939 ııalı ınnu 111.at 11 de punrlılı Ytıpılııcaktır. 

2 - Tııhrnlnl tutnrı 1,000 lira ve 111< teminatı da 78 liradır. 
3 - Ntımuneler ve ııırtnııme komisyon dadır. OtlrUleblllr. 
4 - 1ııtek111erln gtln ve ııaatınde tık teminat mnkbuılarlle ve kıınunl veslkıılıırt· 

le Oalatada Veli Alemdar Han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. (94119) 

Münakalat VekCiletlnden: 
ı - 27-ll·llH puart .. ı ıünQ ıut 10 dı münalcal&t vek&lttl ıevuım müdUrlü

ğU elcılltme kom1110ftU odaıında ceman (2800) lira muhatrunen bedelli (100) ton 
yerli XıtabWc kok kömllrü kapalı zarf uau llle ekllilt.metl yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (195) liradır. Eksiltme şartnamesi ve tcCerrUatı vek~let 
levazım müdürlüğilnden parasız olarak verilir. 

3 - İst!klllerin kanuna göre ve$aik ve tı-klif mektuplıı.rıru 27-11-939 pe1artest 
günü saat (9) a kadar komisyona vermeleri !Alımdır. (9422) 

Sab.ıbı ve Neşriyat Müdürti &alil LfttfU OÔRDÜNCU, GaHtccıli.k. ve 
NeSl'iyat T. L. Ş. Bac;rldtğt Y"" TAN 1\fath:ınq 
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.T A N E V 1 
İstanbul, Ank8l'a Caddesi 102 

TELGRAF: TAN. İSTANBUL 
TELEFON: 24310. 24318. 24319 
BEŞİNCİ YU.. - No. 1543 

5 KURUŞ GÜNLÜK SIYASi HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN gazetesinin okuyucularına 150 kunt§a verdiği 
elliyi mütecaviz kitaptan mürekkep tam takıma alt 

KUPONUDU& 
Bu 'kuponlardan 15 tane getirene kitaplar İstanbulda 150, 
memleket dahilinden gönderilenlere 200 kuruşa ver ilir . 

Deniz H. arbilıden Muhtelif Resimler 

Jllman denizaltılarına li.ar,ı 1iJdetli bir müctideleye giri1en lngiliz aonanmasına mensuo bir muhrio. 
dalmak üzere bulunan bir denizaltıya kmşı, torpil atıyor 

' ' 

Simal denizinde düşürülen bir 'Alman tayyareıinin 
mürettebatı kurtarılıyor 

Revenl!e ve Kraliçe Eliza'bet tarzındaki lngiliz ıallı harp gemileri Şimal denizinde 
kontrol vazifesini ifa ~in devriye gez.erlerken 

lnSliliz donanmasına hücum eden ve be1 saatlik bir muharebeden sonra 
denize düıürii.len Alman tayyarelerinden biri 

lıkoçya sahillerine yapılan Alman hava taarruzların« karp 
faaliyete geçen bir lngiliz. tayyare dô.li~ 

gece projektörler arasında 

" an ı tQJB ": ı z ıııııııı 

lngilterede gönüllü taburlarına iştirak eden kadınlardan 
birçokları fiili hizmetlerini ifaya başlamışlardır. Burada 

kadınları ordunun yemeğini hazırlarken görüyoruz. 

Fransız petrol gemisi Emile Miguet, Atlas denizinde 
bir tahtelbahir tarafından torpillendikten 

sonra alevler içinde yanıyor , 


