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5 KURUŞ GÜNLÜK SIYA~i HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN gazetesinin okuyucularına 150 kunışa verdiği 
elliyi mütecavız kitaptan mürekkep tara takıma ait 

KUPONUDUB 
Bu kuponlardan 15 tane getirene kitaplar lstanbulda lM, 

memleket dahilinden gönderilenlere 200 kuruşa verilir. 

Almanlar, Çekyada Papen _ 
Ahnan Tedbirleri 

Stoika Mülakatı 
Şiddetlendiriyorlar Almalı Ajansı, Mülakata Dair 
Bir Kolleje Yapılan Baskında Yugoslav Talebeler v d. v • • e· H b . v ·ı 
de Çeklerle Birlikte Mücadeleye Giriştiler er ıgımız ır a erı esı e 
Kopenhag, 19 (A.A.) - Politiken gazetesinin Prag muhabiri 

yazıyor: Hücum krtaları cuma sabahı Masaryk kollejine bir bas-

kın yapmışlardır. Birçok Çek talebe gecelik kıyafetile mücavir s k '' TAN ç 
Yugoslav talebe yurduna kaçmışlardır. Yugoslav talebe de hü- ay t o 
CUIQ kıt.l&rma ka.,. Çek arkadt:.:~.e birlikte mücadele etmif- a~ a. " a a 1 y r 

Hususi müsaade olmadıkça. hasta
nelerde ziyaret yasak edilmiştir. 

öldürüldüğü bildirilen 
Marefal Blomberg 

Balkanların 

MUDAFAASI 
. Ya.zan: Sadri ERTEM 

B alkanlarm mütterek tari
hi, hiç olmazsa Tuna boy

larında tek kuvvet halinde taar

ruz ~a müdafaadan ibarettir, 
denilebilir. 

Balkanlar ne zaman tek, tek un
eurlar halinde parçalamnış ise, muh. 
i'tıelif istikametlerden taarruzlara uğ
tra:mış, vahdetini kaybetmiş ve mak
lteı halini almıştu'. 

Balkanlann coğrafya şartları, on
lları dalına birleşmeğe davet etmiş
rtl:r. Nitekim tarihin şartlan da uzun 
izam.an Balkanlan büyük imparator. 
tluklann vücude getirdiği birliğin e
IBeri olarak tanımıştır. 

İmparatorhrklan beşeri hislerle 
ISevmeyiz: Çünkü bizler, her milletin 
kendi mukadderatına sahip olmasını 
tlsteriz. Bir .zümrenin, bir milletin, 
ıdiğer milletler üzerinde hüküm sür
ırnüş olınası, arzu edilir bir had~se 
ıdeğildir. Fakat imparatorluklann 
ııtarihi: rollerini, onların tesirlerini 
ıinkar etmeğe sebep teşkil etmez. 
Çünkü bunl,ar birer vakıadır. 

İskender İmparatorluğu, her şey
den önce bir Balkan devletiydi. Fi
lip, Balkan hudutlarını Tuna boyla
rından müdafaa etmeyi bir zaruret 
sayıyordu. Bilahare, Bizans İmpara. 
torluğu, daha sonra, Osmanlı İmpa
ratorluğu, Cermen ve Slav akınları
na karşı Balkanlan Tuna boyların
da mlidafaa ettiler. Bu müdafaala
l"tn sebebi şüphesiz ki, ne bir avan. 

(Sonu Sa: 6. Sü: 3) ........ -................. ----·-··---.·· 
LiG MAÇLARINDA 

Dün lig maçlaTina devam e. 
dilmiştir. Neticeler şunlardır: 

Be-şiktaş Vela~ 1 • O, Gala. 
tasaray Kasımpaşayı 5 • 1, Fe
nerbahçe İstanbulsponı 3 - O, 
Süleymaniye Hilali 5 - 2, Bey. 
koz Topkn işler. 

-~~ 

Çek üniversite partisinin iki ileri 
gelen azası, Dr. Matonçek ve Dr. 
Klima, ortadan kaybolmuşlardır. 
Bunlardan birincisi Çeklerle Alman
lar arasında iyi münasebat partisi
nin bölge şefi idi. Almanlar bu iki 
doktorun ismini parti listesinden siL 
r.rıişlerdir. · 

Hacha'nm beyannamesi 
Berlin, 19 (A.A.) - D. N. B. · A

jansı bildiriyor: Çek Reisicümhuru 
Hacha, Çeklere bir beyanname 
neşrederek, rahat durmalarını ve ni-

. zama riayet etmelerini tavsiye eyle. 
miştir. Bu beyannamede şöyle denil
mektedir: 

"Müesses nizama karşı her türlü 
hareket yalmz suçlular için değil, 

bütün Çek memleketi için vahim 
neticeler doğuracaktır . ., 

Berlin, 19 (A.A.) - Alman Ajansı, 
Pragda ve himaye idaresinin dii'!'er 
bazı şehirlerinde örfi idare ilan edil
diğini bildirmiştir. 

• 
Vaşington, 19 (A.A.) = Çekoslo. 

vakyanın Vaşington Orta Elçisi Hur
ban, Pragda 9 Çek talebesinin kur. 
şuna dizilmiş olmasından dolayı El
çilik bayrağını yarıya indirmistir. 

'~Siyah Cephe,, cemiyeti 

l}oefinin beyanatı 
Paris, 19 (A.A.) - "Havas,,: 
Hitlerin eski arkadaşı. fakat sonra 

en büyük düşmanı olan Otto Strasser 
Paris • Soir gazetesine verdiği müla. 
katta "Almanya 1941 de kurtula
cak., demiştir. 

Strasser büyük bir gizli cemiyet 
olan "Siyah Cephe,, nin şefidir. 1934 
de Almanyadan ayrıldıktan sonra Vi. 
yanada, müteakiben Prag ve Zürih'te 
Hitlere karşı fasılasız mücadele et
miş ve fakat son Münib suikasdinde 
amil olduğunu bildiren Alman hükô. 
metinin müracaati üzerine Zürihten 
ayrılmıya .mecbur kalınıştır. 

Strasser: 
. "Münib infilakinin nasıl ve hangi 
şerait içinde vuku bulduğunu öğre. 

(Sona Sa. 6, Sii. 5) 

T orpillenen 

,. , 

Kö11eivanol, Romanyanın Ankara Seliri ile gôrüşürken 

Bulgarista~ Yeni 
"Bitaraf Blok,, a 
Da Girmiyecek 

Alman Menbaları Bul9oristanın Yalnız Alman • 
Sovyet işbirliğine Güvendiği~i Söylüyorlar 

Sofya, 19 (A.A.) - Alman ajansı bildiriyor: Matbuat, Poli
tisbe Korrespondanz gazetesinin makalesi hakkında uzun tefsi
ratta bulunmakta ve bu makaleyi uınumiyet itibaerile tasvip et
mektedir. Gazeteler, Balkan devletlerinin yakında toplanacakla
rına dair Türk menbalarmdan verilen haberler hakkındaki mü

1-la vadisin Men balarını 
Neşir Tarihleri ile 
Birlikte Yazıyoruz 

Tan Gazetesi, Hiçbir Propagandaya Alet 
Olmamıştır ve Olmıyacaktır • Bunu 

Bilir Herkesten iyi Alman 
Berlin, 19 (A.A.) - D. N. B. ajansı bildiriyor: lstanbulda Çt· 

kan Tan gazetesine göre, Ankaradaki Alman Büyük Elçisi Ro
manya Büyük Elçisile yaptığı son mülakatta Alman hükumetinin 
Sovyet • Romanya hududunda bir Zigfrid hattı intası için Ro
manyaya yardım etmek üzere elinden geleni :rapacağını bildir
mittir. 

Yine mezktir gazeteye göre, Romanya Büyilk Elcisi bu teklifi red. 
detmiş ve sebep olarak ta omanyanın Sovyetler Birliği ile Romanya 
~ra!!unda mevcut iyi münasebetleri bozabilecek hi~bir şeyi yapmak iste· 
mediğini ileri sürmüştür. 

DaiJy Herald gazeteııinin İstanbuldaki muhabiri, bu uydurma ha. 
beri Alman Büyük Elçisinin hatta Sovyet • Türk hududunu tahkim için 
icap eden bütün malzemeyi Türkiyeye vermeyi de tek.ili ettiği şeklin· 
de tertip ederek gazetesine vermiştir. 

ALMAN ELÇiSi . PROTESTO ETTi 

En büyük Türk gazetelerinden birinin, Almanya ile Sovyetler Bir· 
liği arasında mevcut iyi anlaşmayı tahribe matuf o1an bu çirkin teşeh. 
büsü Almanya Büyük Elçisi tarafından Türk hükumeti nezdinde şid. 

det1e protesto edilmiştir. Türk matlmatrnın yanlış siyasi haberler neş
ri hususunda misli görülmemiş bir ·~arcketi karşısındayız. Hadise, Türk 
gazetesinin ayni zamanda Romanya ile Almanya arasına da nifak sok. 
mak istemesi itibariyle bilhassa vahimdir. Bu vaka, bazı Tiirk matbu. 
atile İngiliz · Yahudi mümessillerin müştereken yaptıkları faaliyetin 
bir nümunesidir. Türki:yenin yeni siyasi hattı hareketi, bu biınahaba 
gazetecilik propagandasını efkan urnumiyeyi Almanya ve Ankaradaki 
Alman mümessili aleyhine tahrik için bir zemin telakki eder görünüyor. 

VERDIGIMIZ HABERiN MENBALARI 

TAN: Yukarda Alman ajansının bahsettiği haberi 17 İkinci-
him beyanatın esas kısmılarmı "Almanya Balkanlarda barı~ te~ri~ tarihli.~üshamızda '_'Hadiseleri~. i?~üz~." sütununda ver-

istiyor,, başlığı altında neş. mıştik. Bu sutunda çıkan haberle~, butun dunya matbuatının 
j rediyor ve Bulgaristanın "Bitaraf . hususi istihbarlarına ve T.A.'J\f'ın "Unitcd Press,, ajan~ı ile yap-

Hoıa nda blok,, isı:u .~!tı~da a~z.eclilccek ~ir tığı hususi bir anlaşmaya istinaden topladığ~ haberlerdir. 
Balkan bırlJgının harıcınde kalacagı-. Alman ajansının bahsettiği haber, 10 Ikinciteşrin tarihli 

Vapuru Yolcularından 
Doksan Kişi Boğuldu 

nı yazıyor: "Daily Heraldıı gazetesinin birinci sayfasında İstanbu1 muha-
Sofyada hüküm süren kanaat birine atfen intişar eden ve "Daily Express,, ile "Daily Sketch., 

Sofyadaki salahiyettar mahfiller gazetelerinin ayni tarihli nüshalarında teyit edilen bir hava
Bulgaristanın her hangi bir bloka disten alınmıştır. 
iltihak ve bu suretle şimdiki vaziye. 
tini terketmek niyetinde olmadtğınr 
bildiriyorlar. Versailles'de vücude 
getirilen vaziyetin muhafazasına ma
tuf ve bilhassa Sovyetler birliği aley. 
hine müteveccih her hangi bir blok 
tesisi fikrinin Bulgari:;f:an için ka -
bulü imkansızdır. Bu1garistanda ba
kim olan kanaat şudur ki, İt~lyan teş 
riki mesaisinin inzimam ettiği Al
man • Sovyet teşriki mesaisi yalnız 
Balkanlarda barışı temin edecek ma
hiyette değil, ayni 7,amanda Avrı:pa • 
kıtasmın bu kısmını alfı!rndar eden 
meselelerin hakkaniyetli ve müsa1e-

11 DAIL Y HERALD 11 YAZIYOR 

Bir lngiliz denizaltı gemiainJe efrat istirahat halinıle 
[Yazıu altmcı ıayfa.mızda] 

(Sonu Sa: 6, Sü: &) 

Bir Kitap Fiyatına 
56 Kitap Veriyoruz 

"TAN., başhğının kenannda. 
ki kuponu kesip saklayınız. 

•••••••••••••••••••••••••• 

"Daily Herald,, in İstanbul muhabiri şu haberi veriyor: 
"Fon Papen, Ankaraya bu defa Rusya hudutlarını tahkim etmek 

için Romanya ve Türkiyeye mühtaç oldukları her türlii harp malzeme
sini verebileceğini bildirmek üzere dönmüstür. Bu şayanı dikkat ifsaat. 
Daily Herald'ın İstanbul muhahirine ~alahi~·ettar bir Tiirk tarafından 
yapılını:ıotır. Papen, Romanya sefiri De sah günii uzun bir göriişme ~·ap. 
mıştır. Alman sdiri, Stoika'ya Rusrnnın Besarahyıty1 i.:.e:aline imkan hı. 
rakmıyan bir Zigfrid hattı tesisine Alınanyanın elinden gclecl'ği kadar 
yardım cdeceğ'ini bildirnıiı:tir." 

11 DAIL Y EXPRESS.. YAZIYOR 

"Daily Express,, gazetesinin, ayni tarihte, Budapeşte muha
birinden aldığı telgrafta da şu malumat vardır: 

"Romnnyanın Tiirki:re sefiri Yasil Stoika. bugiin Romanya R'Tnlma 
Fon Papenin İstanbulda kendisine iki ı:;in c'\.·vel :yaptığı şu teklifi fakı:lim 
etmiştir: Komanya bütün petrol, buğday ve di.~er mahsu11<'rini Alman. 
yaya satmalıdır. Buna mukabil, Almanya kendisine Sovyetlcre karşı o. 
lan hududunu tahkim için her türlü harp malzemesini vermeğe ama. 
dedir. ( Sonu Sa. 6 Sil. ı ; 
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Ruhsa nameleri 

Bunlarm Yenilenmesi için 

Bir Formül Hazırlandı 
Ticaret Vekaleti, üç senelik müd

deti on beş ilkkanun 1939 da bitecek 
olan ihracat ruhsatnamelerinin yeni
lenebilmesi için alakadar tacirlerin 
yapacakları müracaatların şekil ve 
usulü hakkında bir formül hazırla. 
mıştır. Bu formüller, valilikler, kay
makamlıklar ve mıntaka ticaret mü
dürlükleri vasıtasile tamim edilecek
tir. Bütün ihracat tacirlerimizi alaka 
dar eden bu formülün bir suretini 
yazıyoruz: 

"Firmanız namına tanzim edilmiş olıın 

üç sene1ik müddeti 15 birinclkanun 1939 
tarihinde bitecektir. 

İhracat ticaretine devam etmek istedi
ğiniz takdirde, ruhsatnamcnizin, 3018 nu
maralı kanunun blrfnci m:ıdde~i hükürıtle
rlne tevfikan yenilenebilmesi kin, aşa~da 
beş fıkrada yazılı vesalkin, örneği lfüik 
bir isfdn ile ve knyıtlı bulunduğunuz Ti
caret Odası vasıtaslle en geç 15 ikfncitesrin 
1939 tarihine kadar Vekfıletimlze gönderil
mesi !Uzumu beyan olunur. 

1 - Ellnizrleki ruhsatnamenin meri bu
lundu~u 15-12-1936 tılTihinden itibaren Jıe
çen mfülrlet B ve n fıkralıırında yaı:ılı hü
kümlere göre mııhkilm edilmemi!! ifül<; et
memiş veya konknrdnto yapm:ımış bulun
duğunuza dair saltıhlyet 2r makamdan a
lınacak, yukarırln yazılı husmıntı ayrı ayrı 

ve vazıhan gösterh- blr ve,.lka. 
(Arada geçen mOddet 1arfmda ruhs:ıt

namcnize yeni bir moode iJtwE>sl rlnlavı i
le böyle bir vesika göndermi" bulnndui!u
nuz takdirde, yukarıda yazılı husus:ıtın 

yalnız mezkilr vesika tnr'hlnden :::onra'd 
müddete alt olarak gönderllmesi de caiz
dir.) 

2 - Hükmi ı::ıh~iyetl h:ı!z bir firma, ise
niz, fm7.Alarlle firmanızı iliıım eden zeva
tın isim ve tknmetgah adreslerin! vazıhan 
gösteren, evvelce ~öndermis olduğumuz 

~ekilde, Ticaret Odasında musaddak bir 
liste. 

(Formnıann Ticaret Oclaınnda bul::ıc'.l
ftını7. l!Jhu liatey• gtrec•k P.evabn, ir.i.mleTi 

ayn ayrı zikredilmek sureti1e her bh-inln 
mahkiimlvet. ım.s ''eya korıkodato vazi
yetleri hakkında, birinci fıkrada vaı.ılı ve
sikaya mesruhat verilmesi lAZlmdır.) 

3 - Ruhsatnamenize yeni ba?t maddele
rin iHivesinl istediğiniz takdirde. bu mad
deler için, 3018 num:ıralı k:ınunun 2 ne! 
maddesinin C fıkr:ıst hfikmiine göre men-

Sanat Mektepleri 
ayısı Artıyor 

u Sene Aç.tan Mekteplerle 
unların Sayısı 73 ü Buldu 

Maarif Vekaleti, teknik tedrisattaki inki~af a ait rakamları t~
bit etmittir. Bu rakamlara göre, 1938- 1939 ders yılı başında 

meslek oltullarımızın sayısı 56 :Jcen, 939 - 940 ders yılı batında 
Sı"asta yeniden açılan bir bölge sanat, lstanbulda açılan bir in
şaat usta; Kars, Isparta, Samsun, Eskişehir, İzmit, Balıkesir, 

Antalya, Kastamonu ve Kayseride \-
birer akşam kız san3t okulu, ayrıca D 1 
Afyon, Sıvas ve K'.:lyseride birer kız uvar ara 
enstitüsü, Edirne, Konya ve Anka-
rada birer seyyar k6y demirciliği ve s 
marangozculuğ~ kursları ile birlikte 1 ç raya n 
bu miktar 73 çil bulmuştur. 

Geçen dört yılda bir tecrübe olmak le p 1 
üzere Bursa vilayetinde ar;rlan köy ka E'; a rç a arı 
dınlarına mahsus seyyar kursun faa. 
liyetinden müsbet neticeler alınmış 
ve bu kursların imkan elde edildikçe 
diğ{'r vilayetlere de teşmili esas iti
barile kararlaşmıştır. 

Köy demircilerini ve marangozla
rını yetiştirmek üzere bu ders yılı 
başında üç vilayet köylerinde açılan 
seyyar köy demirciliği ve marangoz_ 
culuğu kursları imkf.m oldukça bü. 
tün vilayetlerde tesis edilerek 
köylülerin muhtaç oldukları kü
çük köy sanatları elemanlarının ye
tiştirilmesi temin olunacaktır. 

Mesleki ve teknik tedrisat okulla
rında talebe sayısı da her yıl art
maktadır. Geçen ders yılı başında bu 
okullardaki talebe sayısı 16754 
olduğu halde bu ders yılı başında he
nüz arkası alınmamış olan müracaat
lara rağmen 2472 si kız enstitüler:n
dc 3731 i bölge sanat okullarında 196 

sı meslek öğretmen okullarında, 2505 
şi muhtelif derecelerdeki ticaret o. 
kullarına, 160 şı akşam ticaret okul
lannda, 325 şi inşaat ve terzilik okul 
lannda, 654 dü akşam erkek sanat o
kullarında, 8398 zi akşam kız sanat 
okullarında olmak üzere 18441 ri bul 

Bir Adam Pencereden 

Atılan Kurşunla Öldü 
Hendek, (TAN) - 14 ikinclteşrin

de Çarığı Kuru köyUnde bir cinayet 
olmuş, 53 yaşında Ali Toğaç ismin~ 
de bir adam öldürülmüştür. 

Ali Toğaç akşam ı;aat 20 sulannda 
evinin penceresinde otururken bir 
silah sesi duyulmuş ve Ali odasında 
ölü olarak bulunmuştur. Silihın so
kaktan atıldığı tahmin ediliyor. Kur. 
şun maktulün ikinci fıkra kemiğin. 

den girip 6 santimetrelik bir delik a
çıp çıkmış ve duvarlara et parçaları 
sıçram1ştır. 

Zazıta tahkikata devam etmekte
dir. Katil henüz tesbit edilememiştir. 

lngiltere ve Amerika 
Tütün Alacaklar 

rup olduğunu7. Tic~ret Odnsınrlan alın:ıcnk 
evvelce teııblt edilmiş qlan şekle uygun bir muştur. 
vukuf veslknsı. Mernlekette mesleki tedrisatın in-

Ankarada Ticaret Vekaleti ile te. 
maslarda bulunmakta olan tütün tüc
carları, Almanyanın evvelce almak
ta olduğu dokuz milyon kilo tütünü 
Amerikaya satabilmek imkanlarını 

araştırmıya devam edtyorlar. Ancak 
bu hususta yeni bir satış angajmanı 
olmamıştır. Eğer Amerikaya satış ya
pılması ta:Karrur ederse bütün Ege 
tütünlerinin kolaylıkla ihracı kabil 
olacaktır. Tütün piyasalarımıza gelen 
son haberlere göre, !ngilterenin bu 

sene bu piyasalardan on milyon kilo 
tütün mi.ibayaa edeceği bildirilmek
tedir. Bu haber tahc.1.kuk ederse bü
tün Ege mıntakasınm tütünleri içln 
geniş ölçüde satı~ların başlaması ü
mit edilebilir. 

(Ruhsatn:ımenlzde ya7.ı1ı maddelerin bir 
veya birknl'mtn ihracat tlcıırctlni terkt"ttl
ğlni1. takdirde bu husus istida ile tasrih 
olunacaktır.) ' 

4 - Ruhc::ıtnıımcrıizıie ya7.1h madrlelPr 
için. Ticaret Odac;ındıın alarak göndcrm!~ 
olduğunuz yukuf vec;lkıısında ic:lmlerl ya
zılı 7.evat değfqn! ise. bunl:ırın yerine tte
c;en zevatın vukuf sahibi olduklarına d.ılr 
Ticaret Odasından alınacak, evvelce tesbit 
edilmi olan şekle u:vmn bir VP~i <a. 

5 - Vckfıletı;e b:ıstınlm•c nlan adres ki
tabında mttktnzi tac:hlhatın icrııc:ına lmk:'n 
vermek üz.,.rc tıınziln olunacnıt list"?. (Bir 
nüshası ilislk ol rnk rönderilcn bu list"'nin 
"son üç aylık llırac,t,, •ve "serm:ıye., 'Ka
lemleri ihracat merke1leri ltlharile y<'k~in 
olıırak lhc;ııl mahiyl'tte kullanılacak ve 
mahrem tutulııcaktır.)" 

-----cı>------- -. 
ihrarat Lisnnslanmn 
Tetkik ve Kontrolü 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti dış 
ülkelere ihrac edilen mallann ihrac 
lisanslarının tetkik ve kontrol edil
mesi hakkında alakadarlara şu tami. 
mi ~öndermiştir: 
"- Lisans talimatnamesi esaslan 

dairesinde. verilmekte olan ihraç li. 
sansları kararnamesinin ihtiva ettiği 
gayeye hadim olacak bir şekilde tat
bik edilmPsi icin. ihraç edilecek ma. 
lın, kıymet. mikt:ır ve evsnfının ve 
bilhassa sevk ve ihrac edilecf!ği mem 
leketin lisans muhteviyatına tama
men tetabuk etmı>si hususiyetlerine 
azami dikkat ve bi.iyiik bir itina gös. 
terilmesi icap eder. Beynelmilel si. 
yasi vaziyetin aldım son şekil iizeri. 
ne bu.dı>Ca genMetilmiş bulunan li
sans usulüne eskisinden daha büyük 
bir ehemmiyet atfedi1mektedir. Bu 
itibarla, ihrac lisansına istin~den 

kişafı için lazım gelen plan vekalet. 
çe hazırlanarak maarif şurasına sev
kedilmis ve şılranın-tasclil \ııien geç
miştir. Önümüzdeki yıllar içinde An
karada bir politeknik açılması ve bü
tün memlekette bilhassa sanat okul
larının arttmlması bu planın ilk he
deflerini teşkil etmektedir. 

Romanyaya ihracat 
Üç tw1isH Artacak 

Yeni Türk • Rumen ticaret anlaş
masının metni hentiz alakad:-ırlara 

tebliğ edilmemiştir. Yeni anlaşma
nın bugünden itibaren tatbik mev
kiine ,girmesi lazım gelnı~kte ise de 
tebligat gelmediği için Romanyaya 
ancak eski anlaşma hükümlerine gö
re ihracat yaprlmaktadtr. Yeni anlaş.. 
maya göre. Romanya ile dokuz mil
yon liralık muameleler yapılacağına 
göre, Türkiye mallarının Uomanya
ya ihracat nisbeti eskiye nazaran üç 
misli arttırılmış olacaktır. Roman
yadan ithal edeceğimiz malları!'! için
de kereste, petrol, benzin. parafin ve 
katran gibi kömür mü~takları da bu
lunmaktadır. 

llarp Akademisi 
Profesörlerinden Bir 

Alman Generali Gitti 
Harp akademisi profesörlerinden 

Alman generali Şikfus evvelki ak
şam Berline gitmiştir. General istas
yonda Harp akademisi komutanı ve 
profesörleri ve Alm:ın konsolsluk er
kanı tarafından uğurlanmıştır. 

sevkedilecek ma1lnnn ihracına izin ° 
verilmeden evvel gümrüklerce ihra- Hendekte Bulunan 
cat beyannamesi, fatura ve konşL Demir Cevheri 
mento gibi vesikalarla ihraç lisans. Izmit, (Hususi) - Hendek kaza-

Bir Nafia Heyetimiz 

Mısıra Gidiyor 
Ankara, 19 (TAN) - Nafıa Ve

kaleti, su işleri umum müdürü Sala
haddin ile su mühendislerinden Ne
dimi Mısıra gönderilecektir. Bunlar, 
Nil nehri havzasında sulanu islerini 
tetkik edeceklerdir. 

S - Ecnebi bir llseden aldıOım dlplo• 
ma burada kabul edilir mi? 

C - Maarif Vekflletine maracaat e
der, bu lise şahadetnamesini tasdik et
tirirsiniı:. Ondan sonra bu şahadetname 
de tıpkı bizim :ıahadetnameler gibi mu
teberdir. 

• 
S - Hıırlclye imtihanına girmek isti· 

yorum, tarihi ve şeraiti nedir, kadınlar 
glreblllrler mi? 

C - İmtihan ayın 27 ncl g(inll saat 
9 da yapılacaktır. (Teşrinisani). tlniver· 
site mezunu olmak. 30 yaşını ~eçmemiş 
bulunmak, lisan bilmek şarttır. Kadın

lar da imtihana girebtli.rler, kazandık
lnn takdlrdP nariciye mesleğine inti!ap 
ederler. 

• 

TAN ':--====================== 

İki Camide 
Uç Heykel 

Bulundu 

Polis Kaputunun 
Yakasını Kesmiş 

Bunlar Kıymetli Bızans 

Heykelleri imiş 

Polisle Mütecavizi Ayıran Kadın da 
Ayaklarından Haşlandı 

İstanbul Evkaf baş müdürlüğü pro
gramlı surette abidelarımizi tamire 
devam etmektedir. Süleymarıiye, Ba. 
llpaşa, İskender Paşa, Atik Alipaşa, 
Mesihpaşa, Mihrimah sultan, Sulta
nahmet camileri esaslı bir surette ta
mir edilmişti. 

Evvelki gece Saraçhanebafmda bir vaka olmuş, 18 ya,mda bir 
genç kendi&ini karakola davet eden memurlarla kavga ederek 
bunlardan polis Halilin kaputunun yakasını bıçakla kesmiştir. 
V aka ~öyle olmuttur: 

Saraçhanehaıında Belkisin tahtı icarında bulunan bir &fçı 

Şimdi de Sokullu Mehmet Pasa
nın Kadırgadaki ve Azapkapıd~i 
Mimar Sinana ait olan eserleri ve üs 
küdardaki Çinili cami esaslı bir su
rette tamir edilmektedir. Evkaf baş 
mimarı Vasfi, harap bir hale gelen 
camilerin tamirine başlarken bu rr.a
betlerin kaybolan eski boyalannı da 
ortaya çıkarmakta ve ona göre yeni 
kalem işleri yaptırmaktadır. Eski al
çı çerçeveleri de aynen imal edil -
mektedir. $okullu ve Çinili camile
rinde mimar Vasfinin hazırladığı pla
na göre tamir yapılırken Fransız 

devrine alt çok kıymetli üç heykel de 
bulunmuştur. 

------------·---.dükkanında garsonluk eden Cemil, 

Sokollu camiinde bulunan kabart. 
ma heykel kucağında İsayı tutan 
Meryemi tasvir etmektedir. Burada 
bir de yarım ve küçük heykel bulun
muştur. Çinili camiinde de bir küçük 
heykel bulunmuştur. Kabartma hey
kelin etrafında rumca yazılar da var
dır. Bunun çok kıymetli olduğu tah
min edilmektedir. 

Karadenizde Fırtına 
Devam Ediyor 

Marmara ve Karadcnizde fırtına 

dün de devam etmiştir. Vapurlar rö
tar yapmaktadırlar. Küçük merakip 
dün de Karadenize açılamıyarak Bo
ğaz civarında fırtınantn sükunet bul
masını beklemişlerdir. Yolda bulu _ 
nan küçük vapurların da limanlara 
iltica etmekte oldukları haber veril
mektedir. 

Tırhan gecikti 
İzmir, 19 - Bir ikl gündcnberi 

Akdenizde hüküm süren şiddetli fır
tına yüzi.indcn Tırhan vapuru iki gün 
teahhurla dün limanımıza gelmiştir. 

Dikilide Zelzele Oluyor 
İzmir, 19 {A.A.) - Evvelki gece 

Dikilide üçer saniye süren iki zelze
le daha olmuştur. Dikili felaketzede
lerine yapılacak yardımın kati şekli 
ve yeniden kurulacak kasaba ve köy
lerin tabi tutulacakları şerait teslfü 
edilmis ve vilayete tebliğ olunmuş
tur. 

Adliye Vekili Gitti 
Bir müddettenberi şehrimizde bu

lunan Adliye Vekili Fethi Okyar dün 
akşamki ekspresle Ankaraya gitmiş
tir. Vekil bir müddı:?t sonra tekrar 
şehrimize gelerek tetkikatına devam 
edecektir. 

Adana Treni 
lir Kamyonia 

Çarpıştı 
.. ---<>-

Uç Kişi Ağır 

Surette Yaralandı 
Ankara, 19 (TAN) - Evvelki gün 

Adanadan gelen 709 numaralı yolcu 
treni 11.10 da Kırık.kale istasyonunu 
geçtikten sonra hat üzerinde bulu
nan mazot yüklü bir kamyona çarp
mış, çarpışma neticesinde mazot alev 
almış ve kamyonun yanması tren yol
cularını telaşa vermiştir. 

Yangın, tren vagonlarına, sirayet 
etmeden söndürülmüş, yalnız loko
motif hasara uğramıştır. Kamyonda 
bulunan şoförle iki muavini ağır ya. 
ralı bir halde hastahaneye kaldır:ıl. 
mrşlardır. Tren yolcuları arasında 

yaralı yoktur. 

Tür.k Edeb·ya ı Tarihi 

Dersi Üçe Ayrıldı 
Köprülüzade Mehmet Fuat tarafın 

dan, ötedenberi üniversite edebiyat 
fakültesi edebiyat şubesinde veril • 
mektc olun Türk edebiyatı tarihi <'!er
si, fakültede tatbik edilmesine karar 
verilen yeni tedrisat la limatnamesi 
dolayısile ayrı ayrı üç derse taksim 
edilmiştir. 

Bu derslerden birisi İslamiyetten 
evvelki Türk edebiyatı tarihi olup 
Prof. Rahmetinin, ikincisi divan e
debiyatı ve divan edr?biyatı tarihi o
lup profc~ör Ali Nihat Tarlanın uh. 
tesine verilmiştir. 

Üçüncü ders te Tanzimat ve son 
devir edebiyatı tarihidir. Bu derse 
vekaleten Güzel Sanatler akademisi 
profesörlerinden Ahmet Hamdi Tan
pınar tayin edilmiştir. 

Kitap Meselesi 
Üniversite idaresi talebenin muh

telif fakültelerde neşredilen kitap
lardan kolaylıkla istifadesini temin 
için tedbirler almaktadır. 1nkıl5.p mü 
zesinde açılan neşriyat sergisinden 
sonra bütün kitaplar üniversite mer
kez binasında toplanacak ve burada 
teşhir edilecektir. Talebe arzu ettiği 
kitabı bu meşherden tedarik edebile
cektir. 

İslam Ansiklopedisi 
Maarif Vekaletinin verdiği direktif 

üzerine edebiyat iakültesinin riya
seti altında tercüme edilmekte olan 

8 - lradel kUlllye ve lradel cUzlye İı-ılam ansiklopedisinin bir an evvel 
ne demektir? 

C - trade; dilemek, daha doğru9U dl- ikma:l edilmesi hususunda müdavelei 
Iediflnl yapmak kudretidir. insanların efkir etmek üzere dl.in Türkiyat ens
iradeslne, lradel cüzlye derler. Çünkn titüsünde bir toplantı yapilmışt1r. 
bu irade her şeye taallılk edemez. Mese- Bu toplantıda ansiklopedinin, tercil. 
rn. insan isterse su içer, isterse bira. ts- mesi bitmiş kısımlarının derhal tabe-
terse oruç tutar, lster~e tutmaz. Bunları dilmesine karar verilmiştir . 
yaparken, irade! cUzlyeslnl kullanıyor-
dur. Fakat insan meselA bizzat kendisi- Askerlik Dersleri 
nin 6lmeı;lne de mAnl olıımaz. Çünkll bu Üniversitede geçen haftadan itlba.. 
irade! cUzlyenln haricindedir, lradel kül- ren başlayan askerlik derslerine su-
liyeye taallılk eyler. 1 reti katiyede devam mecburiyeti kon 

• muştur. MuayYen ~nlerde bu ders-
i - fitil caddealndekl ayıırtımınla· l h kk 

rın ISnUnde bulunan bahçelerin bozul· lerde bulunmıyan ar a tnda şid-
maaı doOru mudurf detli cezalar tertip edilecektir. Ted-

C - Bu cadde, Taksimden Şişliye ka- ris senesi içinde 20 gün dersi! gelmi-
dar ortası bahçeli ve asfalt yapılacaktır. yenlerin kayıtlan silinecektir. 

dün sarhoş olduğu halde dükkanın 

önünde dolaşırken bitişik dükkanda 
kömürcülük eden Ahmetle kavgaya 
tutuşmuştur. Gürültüye yetişen ıı~a

tih merkezi mürettebatından Halil, 
kavgacıları karakola götürmek iste
miştir. Fakat, Cemil polisi dinleme.. 
mi§ ve kendisine küfretıniye başla. 
mıştır. Bunun üzerine Halil onu zor· 
la götürmek istemi§ ise de buna da 
muvaffak olamamış, Cemil dükk:Aııa 
girip eline geçirdiği btr bıçakla p~ 
lisin üzerine hücum etmiş ve ilk ham 
lede onun yakasını kesfp koparmıt
tır. Bu sırada dükkAn sahibi Bellds te 
işe karışarak kavgayı ayırmak ister .. 
ken içi sıcak yemek dolu olan tenct'
reler devrilmiş, Belkisin baca.klan 
muhtelif yerlerinden yanmıştır. Ka
dının feryadı üzerine yetişen diğer 

memurların da yardunı ile Cemil ya
kalanmış ve karakola götürülmüştür. 

Dün cürmü meşhut nöbetçisi olan 
asliye dördüncü ceza mahkemesine 
verilen Cemilin duruşmasına ba§lan~ 
mıştır. 

Ancak koparılan yakanın halt.ika. 
ten bıçakla kesilip kesilmediği hak.. 
kında ehli vukuf raporuna intizaren 
mahkemenirt b~~ka bir güne taliki i· 
le suçlunun tevklfine karar verllniiş
tir. 

Sanayi :Mektebinin 
Mahzenine Girmiş 

Evvelki gece Abdurrahman ismin· 
de bir sabıkalı, Sultanahmette Sa
nayi mektebinin mahzen penceresin. 
deki demirleri sölcmek suretile içeri 
girerek defter ve kağıtları kanştırır
ken suç üstünde yakalanmıŞtır. 

Dün Sultanahmet sulh ceza mah
kemesine verilen Abdurrahman ken
disini şöyle müdafaa etmiştir: 

- Yatacak yerim yoktur. Mahze
ne hırsızlık etmek için değil, sırf ge. 
ceyi geçirmek için girmiştim. Baktım 
orası pek karma karışıktı. Hiç olmaz· 
sa ortalığı şöyle biraz düzelteyim de
yip kağıtları karıştırırken benl ya
kaladılar. Esasen orada çalınacak ve 
işe yarayacak hiGbir şey yoktur.,, 

Mahkeme, şahit olarak celbedil~n 
mektep talebelerini dinledikten son.. 
ra Abdilrrahmanın suçunu sabit gör. 
düğünden 3 ay müddetle hapsine kır 
rar vermi~ ve derhal tevkif etmi§tir. 

Üç Buçuk Ay Hapis 
Tahiakalede Pembe isminde bir 

kadının işportasından iki frenk göm
leği çalan Yani isminde bir sabıkalı 
dün Sultanahmet sulh ceza mahke
mesine verilmiştir. Yapılan duruşma 
neticesinde Yaninin 3 ay 15 gün müd 
detle hapsine karar verilmiş, tevkif 
olunmuştur. 

TAKViM ve HAVA 

20 Sonteşrin 1939 
PAZARTESİ 

11 inci ey Gün: 30 Kasım: 13 
Arabt: 1358 Rumi: 1355 
Şevval: 8 İkinciteŞ'l'in; 7 
Gi.lneş: 6.53 - Oğle: 11,59 
İkindi: 14,33 - Aksam: 16.47 
Yal•n : 18,24 - İmsa.k: 5,09 

Hava Vaziyeti -

lanna olan mutahakatın behemehal· sında bulunan demir cevheri etra -
kontrol edilmesini ve bu vesikalar ile fındaki tetkikler bitirilmiştir. Hen
ihraç lisansı arasında görülecek ufak dek ve Çam dağlarındaki damarların 
noksanlıklar üzerjne ihracata müsa- zengin olduğu anla~ılmıştır. Maden ' 
ıde edilmiyerek keyfiyetin derhal Tetkik Arama Enstitiisü bu hususta 
ricaret Vekaletine bildirilmesini e- bir rapor hazırlamış ve Vekalete ar. 

Aparbmanlsrın an kısmındaki bahçeler Lağvedilen Komisyon 
8 - Kardeılm ISIOrken menr taıın• yerine geni~ ve muntazam asfalttan bl-

lstlklll muşını yazdırmamızı vasiyet rer piyade kaldırımı olacaktır. Buralar- Ankara, 19 (TAN) - Maliye Vf'-

Ycşilk5y meteoroloji ista~onundan alı
nan malt1mata göre yurtta hava bütün böl
ıtclerde kapalı ve yer yer yağışlı geçmiıı, 
rliz~Arlar garp istikametinden, garp böl
ıoıelerinde kuvvetlice ve yer yer fırtına şek
linde, diler bölgelerde orta kuvvette, Ka
radeniz. Marmara ve Eıre denizlerinde yer 
yer kuvvetll fırtına şeklinde esmiştir. 

DUn ı~tımbulriA hııva kı~men kıtpalı ve 
y:ığışlı p;eçmiş, rilzgftr !';imnli ş3rkidcn sa
niyede 1 - 3 etre hl~ esmiştir. Sııat 14 

lıemmiyetlc dilerim." zetmistir. 

ettl, acaba kanunt bir mahzur var mı· daki bütUn ağaçlar çıkarıldıktan sonr;ı kaleti tasfiyci düyun komisyonu tağ· 
dır ? caddenin bu sene baştanbaşa tanzimine vedilmiştir. Bu komisyonun işlerini 

•·-C--K•a•n•u•n•f•m•a•h•ru-r•y•o•k•~-~.·----b•a•~•a•n•a•~•k•t•ır.·-~-------~JW~wmill~~~~~~~~ 
lüğü görecektir. 

de hqv:ı 012,6 n1 lib:ır irll. Sühunet 
en ftiksek' ve en di.işiik 9,6 santigrat 
oJ:ırak kn1tftidilmlşUr. 
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Sll!riyede 
Kralhk Meselesi 

Yazan: Ômer Rı;m DOCRU L 

M uhtelif kaynaklardan alınan 
l haberlere .bakılırsa Suriyede 

bir krallık tesisi meselesi Arap Ste. 
mini geniş ölçüde meşgul eden me. 
scleler arasındadır. 

Bir aralık Mavera;""i Erdün Enıiri 
Şerif Abdullah hazretlerinin Suriye 
tahtına namzet olduğu ve kendisinin 
Erdün ile Suriyeyi birleştiren, yahut 
birle51irmeden birbirine bağlıyan 

bir Suriye saltanatı kurmak için ha. 
:nrlandığı söylenmişt fakat daha 
sonra bu rivayetlerin aslı ~ıkmam1ş. 
tı. 

Fakat Suriye tahhnın biricik nam. 
zedi Emir Abdullah değildir. Anlaşı. 
lan Suriye tahtına Irak hanedanın. 
daıı da namzetler gösterilmektedir. 
Blr riva:vete göre bu namzetlerin biri 
bugün İrakta saltanat naipliğini ya
pan Prens Abdülilah, diğeri merhum 
Kral Faysalın küçük biraderi Şerif 

Zeyd'dir. 
Gerek Erdün Emirl, gerek Irak 

Prensleri ayni hanedana mensuptur. 
lar ve hepsi de eski Hicaz Kralı Şe. 
rif Hüseyinin oğullan veya torunla. 
ndır. Bunlara mukabil ayni haneda. 
nın diğer bir koluna mensup Prens 
Abdülmecidin de bu namzetler ara. 
sında mühim bir me,•ki sahibi oldu. 
ğu bildirilmekte ve Prens Abdübne
cidin, sonuna kadar Osmanlı impaTa
torluğuna sadakatini muhafaza eden, 
Türklere kar:q bağhh,!!1 ile nıarof o. 
lan, bütiin evlatlannı İstanbulda ye. 
tistiren ~rif Ali Haydar paşanın 

oğlu olmak dolayısilc SuriveIUer a
raqndft çok sevildiği de ilhe edil. 
mektedir. 

Fakat yukRrdanberi anlattığımız 

~bi biitün hu namzetler "Mekkc,, 
nin "Haşimiler,. hanedanına men. 
sunturlar ve hensi de ayni ailenin 
evlatlarıdırlar. İçlerinden birinin se. 
dlme~, anc11k ailevi bir hadise tc~
kil eder. Alınan en son malUmata 
J?Öre daha başka bir Arap hanedanı 
Suriye tahtına yeni bir namzet ileri 
sürmek üzeTedir. Bn hanedan, bugiin 
HJcaz ve Nedd'e hakim olan ve Su
ndi Arahi~tan devletintn başında bu. 
lunan l\felik İhnisııuud'a men~uptur, 
belki onun oğ11l1anndan biridir. 

Hatta Kral İbnissuud'un son 7a. 
manlaTda Fransaya aslen Suriyeli 
bir elçi Jröndermesf ve bu elçinin 
Fransa Cltmhurreislne ltimatnamesi. 
rıi takdim ederken söylediiii nutukta 
bilhas~" Sotiyeden bahsederek "Arn. 
bistan ile Suriye arasmdaki komşu
luğun Fransa ile Arahistan ansın. 
daki miinaıııcbetlcre bir hu .. usiyet 
verdiğini ve bu hususiyetten doğR~ak 
heticelerin ehemmiyeti deTkar oldn. 
funn" sö:vlemesi ha yolda bir ima 
telakki olunmaktadır. 

Bazı Arav mahnfiline PZÖTe Arabis. 
tanın yeni Paris elçisi ötedenheTi A
rabistan Hariciye Nazın nkili olarak 
bu nezareti deruhte eden Pr<"ns Fay. 
salın yardımcısı o]duğu için hu ima 
Prens Faysalı Suriye tahtına namzet 
göstermeyi istihdaf edebilir. 

Suudi Arabistantn Suriye tal1hm 
ele geçirmek istediğine muhakkak 
nazan1e bakı1Jl"Sa da onun bu tahta 
kimi namzet göstereceği şimdiden 
kestirflemez. 

Bütün bu malumat Suriye tahtı. 
nın Arap Alemini fyiden iyiye me~ 
gul ettiğini göstermektedir. 

Fakat Fransanın harp ile meşıtttl 
olduğu bu sırada bu bahse katt bir 
şekil vennek lııtiyeceğl zannedUmi. 
yor. Onun için en sralip ihtimal, harp 
devresinin namzetlik faaliyetlerile 
geçmesi ve harbin neti<'esinden son. 
ra bir karar l'erlJmesidlr. 

Reisicüınhunm Ecnebi 
Memleketlere Seyahat Edeceği 

Haberi Doğru Değil 
Ankara, 19 (A.A.) - Haber aldı

ğımıza göre, Reisicümhur İsmet İnö
l)ünün yakında Bağdada seyahat e. 
deceklerine dair bazı ecnebi menabi. 
den intişar eden haberlerin aslı ve 
esası yoktur. ..,.,..__. 

Amerika, Ordusunu Arttmyor 
Vaşington, 19 (A.A.) - Harbiye 

Nazm Woodring yaptığı beyanatta 
Amerika ordusunun 75 bin kişi arttı. 
rılacağını ve bu kuvvetin yeni deniz 
ve hava üslerinin müdafaasına tah. 
lis olunacağını söylemiştir. 

Londranın 

Merkezinde 
İnfilCiklar 

lrlandah Tedhişçiler 

Yine Faaliyete Geçtiler 
Londra, 19 (A.A.) - Harbin bida

yetindenberi iJk defa olarak İrlanda 
tethişçileri ışıkların söndlirülmeshı
den istifade ederek bombalarla sui
kastler tertip etmektedirler. Dün Lon 
dranm merk:ezinde bir çok infilaklnr 
vuku bulmuş i.5e de kimseye bir şey 
olmamıştır. İlk infilak Picadilly ve 
Park Lane köşesinde, ikinci infilak 
flicadilly'nin ortasında, üçüncü infi. 

-Bu muharebe galiba beni yene.cek. (Karikatürdeki ktiğıtlarda 
ademi tecavüz, paktlar, sulh teklifleri, müzakereler. 

tehdit, sözleri yazılıdır.) 

lak Uppert Regent sokağında, dör-

1 
• 

da vuku bulmuştur. Tiyatro ve sine- a Fransız Hava 

Mussolini 
Bir Nutuk 
Söyledi 

."Dünyada Yalnız Harp. 

lktısadiyatı Var .. Diyor 
Roma, 19 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 

Korporation'lar nezaretinde dün 
öğleden sonra toplanan yüksek otar

şi komisyonunda Mussolini tarafın
dan söylenen nutkun metni şudur: 

düncü infilak Lover Regent sokağın. n g 1• lı z 
::f~:::?~ı~~:;:~~:IKuvvetlerinin Bir Elden 

Civarda patlamamış iki bomba bu
lunmuştur. Park Lane'da da saati 
kurulmamış bir bomba bulunmuştur. 

"Yüksek otarşi komisyonu bu sene 

İtalya aleyhinde tatbik edilen sinsi 

zecri tedbirlerin dördüncü yıldönü
münde toplanıyor. Bu tedbirler, bun. 

ları bize tahmil edenlerin arzusu hi. 
lafma olarak memleketimiz için ha.. 

yırlı neticeler vermiştir. Bugün İtal. 
..yanın tarzı hareketi sayesinde aske. 

ri bakımdan henüz Avrupa kıtasına 
sirayet etmemis olan harp, iktısadi idaresine l{arar Verildi bakımdan bir dünya harbi şeklini al. 
mıştır. Çi.inkü harp bütün memleket. 

Çekosf ov ak yada 

50 Bin Kişi Mevkuf 
Bitaraflar, Müttefikler Arasındaki lktrsadi İşbirliği lerin iktısı:ıdi ve içtimai faaliyetlerL 

ni altüst etmiştir. 

Aınsterdam, 19 (A.A.) - Handes
bladd gazetesinin Berlin muhabiri 
bildiriyor: 

ile Yıpratma Harbinin Başarılacağı Kanaatinde İptidai maddelerin hic bulunmadı. 

ğı veya bu madde fiyatlarının fevka. 

Çekoslovakyada 50 bin kişi tevkif 
edilmiştir. İdam edilen talebenin i
simleri neşredilmiştir. Bazı profesör
ler de tevkü edilmiştir. Profesörler 
arasında da idam edilenlerin me\'cut 
olup olmadığı belli değildir. Yaşları 
20 den az olan talebe serbest bıra. 
kılmıştır. 

-<>---
Varşovanın Yahudi 

Mahalleleri A yrllıyor 
Krakovi, 19 (A.A.) --Alman ajan

sı bildiriyor: 
Varşova valisi neşrettiği bir ka. 

rarla .. Varşova Yahudı mahalleleri
nin barikatlarla tecrit edilmesini 
emretmiştir. 

Bu yeni karar şehirJiler tarafından 
büyük bir memnuniyetle karşılanmış 
tır. Zira Yahudi mahalleleri ayni za
manda sari hastalık membaıdır. 

Fransada Komünistlerle 
Mücadele 

Berlin, 19 (A.A.) - Paristen Brük 
sele gelen haberlere göre, komünist 
partisine mensup olmaları icap eden 
148 teşekkül mahkeme kararile Fran 
sada kapatılmıştır. 

Londra, 19 (Hususi) - Müttefik
ler, hava kuvvetlerinin bir elden ida
re edilmesine karar vermişlerdir. 

Müttefik hava kuvvetlerine bir İn. 
gilizin kumanda etmesi esası kabuİ 
edilmiştir. Bu kurnandan henüz İn
tihap edilmemiştir. İntihap edilecek 
kumandan, kara kuvvetleri için Ge
neral Gamelin'e verilmiş olan sala
hiyeti haiz olacaktır. 
Diğer taraftan, yüksek harp mec-

f 
lisi tarafından verilen kararla Fran
sız • İngiliz iktısadi iş birliği bitaraf 
memleketlerde hüyük bir akis uyan. 
dırmıştır. Belçikada umumt kanaat, 
bu tedbirin yıpratma harbini başa
racağı merkezindedir. Holandada 
bazı müşahitler, bu tedbiri, bir ildı
sadi federasyonun nüvesi olarak te-
1Qkki etmektedirler. Macaristandaki 
kanaat, Fransayı 1ngiltereden ayır
mak yolundaki hareketlere, bunun ka 
ti bir cevap teşkil ettiği yolundadır. 

Fransa 1919 sınıfını 
silah altına çağırıyor 

Bugünkü Fransız tebliği, cephede 
kayda şayan bir hareket olmadığını 
bildirmektedir. Alman tebüği, Aşağı 
Rhin noktasında mevzii müsademe
ler olduğunu kaydetmekte ve Al
man tayyarelerinin Fransa üzerinde 
istikşai uçuşları yaptığını bildir-

• Hitler, ht'Tlıaug; bir harekete geçmeden evvel, Rayh. 
ın ic:indeki jhtilaflnrı kökünden halletmeğe keti suret. 
te karar vermiştir. Harbin bahara kalacağı hususunda
ki kanaati tnkvi~·e eden en mühim sebep te, bu karar 
sayılmaktadır. Bitler, Sovyetlerle anlaşmasına gizlice 
muhalif davranan bütün Rayh mensupları hakkında 

çok şicldetli dunanmaktadır. Bu yüzden, yakında 

Raylı 'te b;iyük bir tasfiye daha yapılacağı, hatta bu a
rarla bazı tanınmış simaların da acıkta bırakılacaEı 
beld f'nilıne kf edir. 

9 Alman generalleri ise, "!'umumiyetle· taarrıızun 
bahara bırakılmasına katiyetle aleyhtardır/ar. Zi
ra onlar, bahara kaJar, müttefiklerin bütün ha· 
zırlıklarını tamamlıyacaklarına, ve çok kuvvet 
keıbetmiş bulunacaklarına kanidirler. Hitler ise: 
"-Beklemek imkan ve kabiliyetifle, müttefikler 

• kadar biz de maliki::, icap ederse, lngiltere ve 
Fransayı bize taarruz etmek mecburiyetinde bıra
kıncaya katlar dayanabiliriz. O takdirde i•e, ya
pacağımız müdafaa harbini kazanacağımız mu
hakkakhr!,, Cevabını vermektedir. Maamalih, 
Almanyanın, /ngiliz, Frcuuız abloka.sından umul
duğu Jereceıle uırtn görmeyifi, harp taraftan 
generalleri yqmu!jlltmaktaılır. Bu itibarla, Hit/e,.. 
le, o1'da erkanı arannJaki ihtilafın lazdo vaha. 
met lıabetmai amulmamtıktaJu. 

* • Mfüıih suilc:'lsdmm. Bitler ve Gestapo tarafından mü-
ıettep old:r.ğu kanaatini uyandıran alametler artmak. 
tadır. Bu suikasdm tertip olnnmasile güdülen gayeler 
~unlar dır: 

mektedir. lade yükselmiş olduğu şu sırada da. 
İsviçreden gelen haberlere göre. bili ve harici fiyatlara müteallik me. 

evvelki gün öğleden sonra saat 15 selelerin ne kadar akademik olduğu. 
de bir top mermisi Bale'de infilak nu herkes müsahede edebilir. Bilhas. 
etmiş ve 1 7 yaşmda bir kız yaralan. 
mıştır. Bu mermi, bir Fransız tayya- sa şu zamanda herkes, hatta zekası 
resine karşı ateş eden bir Alman kıt olanlar bile "harp iktısadiyatıu 
topçusu tarafından atılmıştır. ile "sulh iktısadiyatı" arasında bir 
Diğer taraftan Fransada, 30 ha. fark olduğunu iddia etmenin saçma. 

ziran 1919 tarihine kadar doğmuş o- lığını anlamıştır. Harp istısadiyatı 
Janlarm da bu ay sonunda siliıh al- ve sulh iktısadiyatı yoktur. Yalnız 

tına çağrılacağı bildirilmektedir. 1 harp iktısadiyatı vardır. Çünkü tarih 
Hore Belisha'nın teftişleri bakmından harp senelerinin adedi 

İngiltere Harbiye Nazın Hore Be. harp halinin milletlerin daha doğ.t-u. 
lisha Fransadaki İngiliz hatlarını su Avrupa kıtasmda yaşıyan millet. 
teftiş ettikten sonra Fransız hatlarını lerin normal hali olduğunu isbat et. 
da teftiş etmiştir. mektedir. Sulh içinde geçtikleri söy. 

Nazır, yarın Daladier ve General 1 1 d b·t " - ell"h har enen sene er e ı e mus 11 • 

Garnelin ile görüş~cektir. • bi,, bazırlıyan başka tipte "harpler,, 
Polonya denız kuvvetlen . . 

• yapılmaktadır. Bınaenaleyh, ıktısa. 
Londra, 19 (Hususı) - Polonya diyata hakim olması lazım gelen ve 

deniz kuvvetlerinin İngfiiz deniz 
kuvvetlerile iş birliği etmesi husu
sunda bugün Londrada İngiliz ve 
Polonya hükumetleri arasında bir 
anlaşma imzalanmıstır. 

Vç Alman esiri kaçtı 
Londra, 19 (Hususi) - Üç Alman 

esiri İskoçyadaki üsera kampından 
ka~rruştır. Bunlar bir denizaltının 
çok genç mürettebatındandrr. Birisi 
15 ve diğer ikisi de 17 yaşındadır. 

hakim olan, önüne geçilemiyen "mü. 
sellah harp,, ve onun mukadderatı. 

dır. Bu hakikati nazarı itibara almak 
istemiyen felakete doğru yürür ve 

bunu müdrik olmadığı için de bu fe. 
laketten şikayet etmeğe veya hayret 
izhar etmeğe hakkı olamaz. İtalyan 
milleti şimdi otarşi uğrunda açılan 

harbin yalnız faydasım değil, lüzu. 
munu da hissetmiş ve anlamıştır." 

- Bazı şüpheli kimseleri yakalayıp, cezalandırmak 
bahanesini bnlmnk. ~ 

2 - Ahnan milletini, İngiltere aleyhine tahrik et. 
mek. 
Bu sllikasd.n miirettcp olduğunu ispat maksadile gös· 
terilen clelıHerden bazıları da şunlardır: 

ı - IIitleT. bt; toplantıya, ilk defa olarak, kendisine 
daima refakat eden kimseleri almadan gelmiştir. 

2 - Hitler, bu toplantıdan sonra, salonu derhal ter. 
ketmiştir. Halbuki onun, nutuklarından sonra, bilhas
sa eski muhariplerlc uzun uzun görüşmesi, o güne ka. 
dar hiç değişmemiş olan bir itiyadıydı. 

3 - Hitfor, o güne kadar, o kadar kısa bir nutuk söy. 
lcmemiştir. 

4 - İçinde 879 kişi bulunan salon, çok kısa bir zaman· 
da boşahvermişiir. Bu da, tahliyenin evvelden terti. 

bat alınarak, ve muntazam bir surette yapıldığını gös. 
tcrmektedir. 

5 - Suikasttan sonl'a, ''e sllikast dolnyısile yapılan 
tevkifatm müzekkereleri, suikasttan on beş glin evvel. 
ki tarihi taşımaktaydı. 

6 - Suikast vesilcsilc yapıldıjh bildirilen bu tevkifat, 
suikast teşebbüsünün yapılışından bir buçuk saat ev. 
vel bas:lamısdno. 

* AtmanyaJa lmparawrluk 'ordumndan lıalmlf o-
lan, ve fimdiki Alman ordruunda da ÇQ.lıf17ttıkta 

bulunan birçok zabitler tevkil e.Jilmiflertlir. Ban
lar, 1934 de öldürülmü, bulunan Schlmcher'in 
intikamım almaya gizlice ,alışmakla müttehem
dirler. 
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Kurban Çek 
Talebeleri 

Yazan: B. FELEK 
•• d . 

O mrümde bir kere, o a şımen. 
diferle Pragdan geçtim. Çek

lere karşı ne husmıi bir muhabbe
tim, ne muayyen bir husumelim var. 
dır. 

Herkes gibi, bunlann istiklal ha. 
reketlerini takdirden başka bir ~ • 
na his beslememektcyim. Hatta ne 
yalan söyliyeyim: Ellerinde bir mil
yondan fazla iyi teçhiz edilmiş bjr 

ordu v~rken, memlcketlerjnj Alınan· 
lara teslim etmelerini de ayıplamış.. 
tnn. 

İşte duygu milnatcbetlerimiE, bu 
yukarıdaki birkaç satırla hulasa e. 

dilebilen Çeklerden on tane gen~ 

mekteplinin Almanlar tarafından 

kurşuna dizil.mi~ olduklarına dair 

olan haberi okuyunca, büyiik teessilr 
duydum. Eminim ki; bn teessür, 

yalnız beni değil, Çeklere karşı Al
manlar gibi muayyen imha maksadı 
olmıyan herkesi müteessir etmiştir. 

Bu körpe delikanlıların kabahati, 
Çek milli hareketine iştiraklcridir. 

Almanlar, her Çek'in yüreğinde 

bu arslanın yathğmı bilmiyecek ka· 
dar miyoplaştılar mı? 

Alelade bir insan için, hayatından 
e'•vel ilk kaygu, milli varlığını, mı1-
1i namu~unu ve haysiyetini korumak 

değil midir? "'1- • 

Memleketini kurtarmak, ona bir 
himıet edebilmek için şahsi namusu. 
nu feda etmiş genç kızlar görmedik 
mi? Böyle milli istiklal davalannda 
öldürülen her genç, dökülen her 

damla kanm, vukuundan korkulan 
ayaklanmayı biraı: daha yaklaştıra. 
cağından gafil midir, bu adamlar? 

Acaba Almanlar, Çek talebesbıitt 
"Yaşasın Almanya! Yaşasın Bitler!,, 
Diye bağırmasını mı istiyor? Ve böy. 
le yaparlarsa, Çeklerin samimi ol· 
duklanna inanacaklar mıdır? 

Böyle bağıranlar, samiml olnrlar. 
sa, ne kıymetleri kalır? Milliy~tlnl 
inkar eden, en mukaddes benH!fnm 
kıymetini takdir etmiyen alamdan 
ne hayır beklenil'? 

l\fesell, şu Almanlarm Stutgart 
radyo istasyonunda fransızca neşri. 

yat yapbrdıklan Fransız Spiker. 

Bu adamın açıktan açığa vatanına 
hlyanet ettiği görülmektedir. Hain 
bir adam, kuduz bir köpekten aşağı. 
dır. 

Almanların Çeklerden istedikleri 
böyle memleketlerine hiyanet etmek 
midir? Bir medeni milletten, dama. 

nnda milletinin bir miligram kanı 
akan bir adamdan, böyle bir şey is· 

temek ve ondan istifade ummak ze. 
lil bir silah kullanmak olur. Bu ha. 
reket gerçi, bu keJimeden çok daha 

ağın ile Jfnde edilmeğe layıktır ama, 
kimseyi rencide etmemek için bu 
kadarla geçiştiriyorum. 

Bütün beşer tarihi göstermiştir ki; 
vatanı ve milleti yolunda yüriidfiğii. 
için öldürülenler, daima mazliinı ve 

kahramandırlar. Her ne maksatla o. 
lursa olsun, bunları öldürenler ise, 
sade tarih huzurunda değil, kendi 

vicdanlan önünde de hiçbir zaman 

aff edilmiyen birer büyük günahkar 
olarak kalmışlardır. 

Bir büyük insanlık davuı, hürri. 
yet davası, niza~, hak ve adalet da· 
vası güden1erin ise, böyle kanb va.. 
sıtalan kullanmaları, dünya efklrı. 

nı kendi aleyhlerine çevirecek en 
büyiik amillerdlı. 

Kim ne derse de!liin! Memleketinin 
istiklali için idam edilen ve kurban 

olan kahratnan Çek talebelerini 
gençliğinin en ateşli demlerini tale

be hareketleriyle geçirmiş bir Türk 
çocuğu s1fatiyle hiirmet ve acı ile 
selamlamaktan kendimi alamadım. 

Allah kalanların yardımcısı o~un! 

Fransız - Yunan Ticaret 
Müzakereleri Başlıyor 

Paris, 19 (A.A.) - Fransız • Yu
nan ticaret müzakereleri yarın Pa. 
riste başlıyaeaktır. İki memleket a
rasında şimdiki ticaret mübadelesi 
yekUnu altmış milyon franktır. 

Bu esasın genişletileceği zannedil
mektedir. 



' TAN 20. 11. 939 

u i) 
Beşiktaş 1 - Vefa: o 

Fener /. Sporu, Süleymanige 
Hi/Qli,Beykoz Topkapıyı Yendi 

te böyle olmadı ve Beykozun yaptığı 1 I' 
ikinci gole Topkapılılar da biribiri T 1.Y A T R O L_A_R _ _. i

1 

....--..· .A... . · . 
arkasına yaptıkları ilci golle muka- .,____ _ ~ 

bele ederek berabere vaziyete girdi. Şehir Tiyatrosu 
ler. ANKARA RADYOSU 

Komedi Kısmı lstikl41 caddesinde 
Bir hücumda Topkapılılar bir gol Bu akşam saat 20.30 da Türkiye Radyodifüzyon Postalan 

daha kazandılar ve oyun da süratlen- BiR M UHASIP ARANIYOR Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 

di. Dalga Uı:un luğ'u 
· İki tarafın sert oyunu devam eder- Halk Opereti 

DY·.C>'·~ 
. . 

1648 m 182 Kes. 120 Kw. 
ken 35 inci dakikada Beykozlular 
Şahabın ayağile üçüncü beraberJjk 
gollerini yaptılar. Oyun bundan son
ra sertleşmiye başladı. Hakemin mü
dahalesile önlenen bu sertleşme Bey. 
kozun son dakilcada yaptığı galibi
yet golü ile nihayete erdi ve Beykoz
lular bu maçtan güçlükle 4 - 3 galip 

Bu akşam "eski Çağlayanda" saat 21 de T. A. P. 31.7 m 9465 Kes. 20 Kw. 

çıkabildiler. 

ESKi HAMAM ESKi TAs Pazartesi, 20. 11. 1939 

22 / 11 ÇARŞAMBA 
dan itibaren 

ALEMDAR ve MiLLi 
Sinemalarında 

12.30 Program ve memleket saat ayarı, 

12,3.5 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği (Pl.), 13.30 - 14,00 Müzik 
(Karışık hafif müzik - Pl.). 

18,00 Program, 18.05 Memleket saat aya
rı. a:lan!I ve meteoroloji haberleri, 18,25 
Müzik (Radyo caz orkestrası), 19,00 Ko
nuı;ma (Su nimetleri), 19.15 Türk müziği: 

Günün en· mühim karş11aşması 
Taksim stadında Beşiktaş-Ve. 

fa arasında yapıldı. Bu maç şampiyo. 
nada rol oynamak noktasından alaka_ 
lı idi. Her iki takım karşılıklı olarak 

,._ Şeref 

• 
Stadında: 

.. AiLA ..... H ...... iN~_ .. j 

... ~~~~!~.J 
Çalanl::ır: Vecihe, Reşat Erer, Ruşen Kam. 
Şerif İçli . 

1 - Okuyan: Muzaffer l ll<ar: 

fU kadrolarla dizildiler: l~~ftıilj; 
BEŞiKTAŞ: M. Ali - İbrahim, Taci - . 

Hüseyin, Feyzi, Cihat - Hayati, Hakkı, 

Sabri, Şeref, Eşref. 

Fenerbahçe 3 • O Galip 
Şeref stadında günün ilk maçını 

J&iJl~•·•f! Selaminin idaresinde ikinci kümeden ... 1 ~yüp ile Kale takımları yaptılar. Her 
' ıki takımın zayıf ".>lması yüzünden 

· P .f, çok zevksiz bir şekilde geçen bu ma~ 
r; çı Eyüplüler 4 - 3 kazandılar. 

Başlıyor. ,,... _____ I 

, ' 
YENiÇERi HASAN 

1 - Gerdaniye peşrevi, 2 - H. Faik 
Bey: Gerdaniye beste (F.y keman ebru), 
3 - H. Faik Bey: Gerdaniye ağır semai 
(Beni ı;ermeı;t eder çeşminle), 4 - H. Faik 
Bey: Gerdaniye şarkı (Aşıkın _ı!amzenle 

yandı), 5 - Serif İçli: Ud taksimi. 6 -
Tanburinin: Gerdaniye şarkı (Çıkalım 

dağlar başına), 7 - Adananın Gerdaniye 
şarkı (Kara ı:ıözlüm ne gezersin burada), 
8 - Hacı Faik Bey: Gerdaniye yürQk se
mai (Btilbül gibi her şamilseher nalelerim: 
var), g - Gerdımiye saz semaisi. 

VEFA: Safa - Vahit, Süleyman - Abdüş, .J . ..,~~~li11'5 
Lutfi, Garo - Necip, Munteşem, Hakkı, "" • ..,,.,,.,..,.. 
Hüseyin, Adnan. 

Beşiktaş Hüsnüden, Vefa da Gazi 
ve Mehmetten mahrumdu. Tarıkın 

hakemliği altında oyuna Beşiktaş 

başladı. Bu hücum Vefa müdafaasm
da kırıldı. İlk dakikalar karşılık 1ı 
hücumlarla geçiyordu. 3 üncü daki
kada bir Beşiktaş hücumunda $eref 
bir ara pas.· aldı ve sıkı bir şütle Be. 
şiktaş kendisini galibiyete ulaştıran 
yegane golü kazandı. Bu go.l, Vefalı. 
lan harekete getirdi. Bütün hatlar 
güzel bir anlaşma ile Beşiktaştan üs. 
tün bir oyun oynamağa başladılar. 

Bilhassa Vefa muavin hattı nazarı 

dikkati celbedecek bir oyun çıkan. 
yordu. Vefa hücumlan birbirini ta. 
kip ediyor, dakikalar ilerledikçe da. 
ha ziyade ağır bastıkları görülüyor
du. 

~~ Günün ikinci maçı Fenerbahçc i. 
J · le İstanbulspor arasında yapıldı. Ge

çen hafta sakatlanan oyuncularından 
mahrum olan İstanbulsnorlular genç 
oyunculardan teşkil edilmiş bir ta -
kımla ve şu şekilde çıktılar. Fener
bahçe takımında da Fikret yer al _ 
mıştı: 

Türkçe sözlü ve şarkılı 

ESKİ ve YENİ musikili 
İlahiler, PEŞREFLER, Semailer 

Gazeller ve Raks havaları 

Sağdan açılan bir Vefa hücumunda 
Muhteşemin çok sıkı bir şütü direği 
sıyırarak avuta gitti. Bunu Hakknın 
Beşiktaş için çok tehlikeli bir şütü 
takip etti ve devre bu suretle 1 • O 
Beşiktaşın lenine neticelendi. 

İkinci devreye Vefalılar daha can. 
h başladılar ve oyunda bir hakimi
yet tesisine muvaffak oldular. Vefa 
hakimiyeti devrenin on beşinci da. 
kikasına kadar devam etti. Bundan 
sonra Beşiktaşlılar bu tazyikten kur. 
tuldular ve hücuma geçtiler. Fakat 
hiçbir netice alamadılar. Çok geçme. 
den Vefalılar tekrar hakimiyeti ele 
geçirdiler. Güzel bir oyunla Beşiktaş 
kalesini sardılar. Devre sonlarına 

doğru oyun mütevazin bir şekil aldı. 
43 üncü dakikada bir Vefa hücumu 
Beşiktaş için çok korkulu oldu. Be. 
şiktaş kalesi kanştı. Boş kaleye bir 
gol fırsatı kaçtı. İki dakika sonra da 
oyun Beşiktaşın l • O galibiyetile so. 
na erdi. ı' ,.. 

Galatasaray - Kasımpaşa 
Taksim stadında Vefa _ Beşiktaş 

maçından evvel Galatasaray - Ka. 
sınıpaşa karşılaştılar. ikinci devresi 
oldukça sert g~en bu müsabaka 5. 1 
Galatasarayın galibiyeti ile netice. 
lenmiştir. Galatasaraylılar Kasımpa
şanın tam kadrosuna mukabil şöyle 
bir takımla sahaya çıkmışlardı: 

Osman • Faruk, Adnan • Musa, 

Vela maçında Beşiktaş kalesi tehlike geçfriyor 

Enver, Celal • Salfil1attin, Eşfak, Ce. 
mil. Boduri, Sarafim. 

Hakem Necdetin idaresindeki bu 
maçta Galatasaraylılar ilk dakika
dan hakimiyeti ele almışlar ve ilk 
gollerini Eşfak'ın ayağile kazanmış. 
lardır. Bir hücumda Kasımpaşalılar 
beraberliği temin etmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Devre sonlarında Cemil, 
enfes bir kafa vuruşile Galatasaraya 
ikinci golü kazandırmış ve devre 2-1 
Galatasaray lehine neticelenmiştir. 

İkinci devre sert bir şekilde cere. 
yan etti. Galatasaraylılar bu devre. 
de de Eşfak vasıtasile üçüncü. Sara
rım vasıtasile de dördüncü golleri. 
ni kazanmışlardır. Bu arada hakem 
Kasımpaşadan bir oyuncuyu hatalı 
hareketinden dolayı oyundan çıkar. 
mıştır. Bundan sonra Bodurinin bir 
kafa vuruşile beşinci bir gol daha 
kazanan Galatasaraylılar maçı 5 • 1 
kazanmışlardır. 

Fener 
• 

Stadmda 

Süleymaniye Hilali Yendi 
Fenerbahçe stadında günün ilk 

karşılaşmasını Süleymaniye ve Hilal 
takımları yaptı. Havanın rüzgarlı ve 
çok soğuk oluşu stada iki tarafın o
yuncularile idarecil~rinden başka 

kimseyi toplayamamıştı. Havanın 

muhalefeti oyunun da zevksiz cere. 
yanına sebebiyet verdi. İki takım mu 
tat kadrolarile sahaya çıkarak hakem 
Adnan Akının idaresinde oyuna baş
ladı !ar. İlk dakikalarda Süleymani
yenin daha hakim oynadığı görünü
yordu. Fakat bir türlü gol yapmıya 
muvaffak olamıyan Süleymaniye ta
kımına karşı Hilalliler açıldılar ve 

15 inci dakikada Orhanın ayağı ile 
ilk gollerini ve 31 mci dakikada da 
yine Orhanın gayretile ikinci golle
rini yaparak maçı 2 • O lehlerine çe
virdiler. Bu gollerin karşısında açı

lan Süleymaniyeliler birinci devre
nin sonlarına doğru Danişin aşağı ile 
bir gol kazanarak devreyi 2 - 1 mağ_ 
lup bitirdiler. 

İkinci devrede tamamen toplu bir 
oyun oynayan Süleymaniye ilk daki
kalarda beraberlik sayısını yoptıktan 
sonra oyuna hakim oldu ve 15 inci 
dakikada frikikten Danişin ayağı ile 
üçüncü, 22 inci dakikada bir kafa 
vuruşile dördüncü gollerini yaptık. 
tan sonra tazyiki daha fazla art~ıra
rak Hilalin kendi kendine yaptığı 

golle sayılarını beşe çıkardı ve maç 
ta 5 - 2 Süleymaniycnin galibiyetile 
bitti. 

Beykoz - Topkapı 

Günün son oyunu Beykoz _ Top
kapı arasında idi. Hakem Ahmet A
demin idaresindeki bu maça Beykoz. 
lular tam kadrolarile Topk.ıpılılar da 
kalecilerinden mahrum olarak çL\tı
lar. Beykozun hücumile başlayan o
yun hemen Topkapı nısıf sahasına 

yerleşti. Fakat Topkapı müdafaası
nın gayreti gol kaydına imkan ver
miyordu. Nitekim 10 uncu dakikada 
Topkapının yaptığı bir hücumda Bey 
koz müdafaasının yaptığı bir hata
yı hakem penaltı ile cezalandırdı. Fa
kat bundan Topkapılıl;:ır istifade e- I 
demediler. Oyun bu sur.:!tle iki tara
fın gayreti ile devam ederken dev
renin son dakikasında Beykoz kor _ 
nerden kazandığı bir golle ilk haf
taym 1 • O Beykoz lehine neticelendi. 

İkinci devrede Beykozun tamamen 
hakim oynayacağı zannedilirken hiç 

iSTANBULSPOR: Saim - Ha:oan, Ali -
Fahri, Seyfi, ~nver - Fikret, Enis, Süley
man, Bahri, Bekir. 

FENERBAHÇE: Cihat, Lebip, Farlık -
Esat, Ali Rıza, Hayati, Fikret, Ya~ar, Me
lih, Fikret, Basri. 

Oyuna Fenerin hücumile başlandı. 
Genç oyunculardan t12şkil edilmiş o
lan san siyahlılar Fenerin tevali e
den hücumlarına canlı bir şekilde 
mukabele ederek ezilmeden çalışıyor 
ve bir türlü hakimiyeti rakibine ter
ketmiyordu. 

15 inci dakikaya kadar karşılıklı 

bir şekilde devam eden oyun yavaş, 
yavaş Fenerin lehine inkişafa başla
dı ve 17 inci dakikada bir frikik atı
şından istifade eden Melih, takımı
nın ilk golünü yaptı. Bu sayıdan son
ra İstanbulspor bir iki hücum teşeb. 
hüsünde bulundu ise de muvaffak o

lamadı. Tekrar Fener üstün vaziyete 
geçti ve 32 inci dakikada Melih, ge
riden aldığı topla kaleye kadar gire-
rek takımının ikinci golünü yaptı. 

Devre 2 • O Fener lehine kapandı. İ
kinci devrede her iki takım durgun 
bir oyun çıkardılar. Bilhassa Fener. 
lilerin isteksiz bir şekilde çalışması 
İstanbulsporun mukabil hücumlarda 
bulunmasına sebep oluyordu. Netice
siz geçen bir iki akından sonra 28 in
ci dakikada Esat vasıtasile bir gol 
daha kazanan Fenerbahçeliler maç
tan 3 - O galip çıktılar. 

L 

PEK YAKINDA 

TAKSİM 
SİNEMASINDA 1 

~------' OSMANLI BANKASI 
l L A N 

Osmanlı Bankası Galata İdare 
Merkeziyle Yenicami ve Beyoğlu 
Şubeleri V eznelerile kiralık Kasa 
daireleri, 20 İkinciteşrin 939 Pazar
tesi gününden itibaren diğer bir iş'a. 
ra kadar aşağıda yazllı saatlerde a
çık bulunacaklardır: 

Vezne Saatleri: 
Adi günler: Saat 9,30 dan Saat 

16 ya kadar. 
Cumartesi günleri: Saat 9,30 dan 

saat 11,30 a kadar. 
Kiralık Kasa Dairesi Saatleri 

Adi günler: Saat 9 dan Saat 17 ye 
kadar. 

Cumartesi günleri: Saat 9 dan Sa
at 12,45 e kadar. 

11 - Okuyan: Müzeyyen Senar: 
I - Rahmi Bey: Bayati şarkı (Gm ha

zin sünbül perişan), 2 - Lemi: Bayatı şar
kı (BakMız hii:onün güvenme Anına), 3 -
Sadettin Kaynak: Bayati şarkı (Mecnun), 
4 - Lemi: HicazkA.r şarkı (Son aşkımı can
lımdıran), 5 - Suphl Ziya Bey: Muhayyer 
şarkı (Dedim bl! kız), 6 - Muhayyer saz 
semaiı;i. 

20.15 Konuşma (Çocuk Esirgeme Kuru
mu), 20.30 Tiirk müzi~i (Fasıl heyeti), 
21,15 Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip 
Aşkın): 

l - Rich. Heuberıter: Şark'da isimli 
suitten: Çesmede parçası. 

2 - Roszkovşki: fı;panyol danslan. 
3 - Theo Rupprecht: Marş. 
4 - Alofs Pachernegg: Hazin vals (Val! 

Triste). 
5 - Franz Lehar: Lüksenburg Kontu o

peretinden potpuri. 

MEVLÜD 
Yanya eşrafından merhum Bay 

Necibin zevcesi merhume Bayan A. 
dilenin ruhuna ithaf edilmek üzere 
Enderunlu Hafız Bay İsmail Hakkı 
tarafından salı günü saat 14 de MaÇ
kada Teşviktye camiinde mevlut o. 
kunacaktır. 
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SACHA GUİTRY - GABY MORLAY - 1 
JACQUELİNE DELUBAC 'i 

Bir araya toplayan büyük komedi 

KAD RiL 
Perşembe Akşamı L A L E Sinemasmda 

• 
GARY COOPER'i 

kendi hayatı, mesle~i ve aşkları hakkındo. 
M E R L E O B E R O N ile beraber çevirdiği 

KOVBOY' un 
filminde: Bu perşembe akşamı 

S A R A Y SİNEMASINDA 

ASKI 
1 1 

1 göreceksiniz. 

- Gerçekten bir masal aşkı bu. Telepatik bir 
feY· Oturma, konuşma, anlaşma, fakat seviş! 

,--------------------------------·----· ..... ~I WM4'i- Ferhadın orada bulunması her nedense bir ürkeklik 
vermedi. Hatta hafifçe, başını eğip selamladı bile. 
Tuhaf şey! Sonra hükemalaştı: 

- Olgun ve yorgun Ferhat! lllüziyona kapuma. 
Bu aşk ister bir hakikat olsun, ister bir aldatıcı duy
gu. ikisi de uygun olmaz. Uzaktan sevişmeni•1 mana
sızlığını, hatta komikliğini anlayacak kadar olgun. 
sun. Aldatıcı duyguya gelince, o zaman kıza yazık o
lur. Sen bir gelip geçen adamsın. Fanilik içinde fani. 
Şark aşklarını bilmez misin? Hepsi bi.r evlenme ide
alile başlar ve bir düğün odasında sona erer. Arada
ki saadet fo!':ılalan ve ıstırap panoramaları, masalı 
süsliyen kirland]ardı.r. 

Ve bir gün daha pratik düşündü: 

- Çok güzel, çok münevver, çok duygulu bir 
mahlilltla se,•iş;.yorsun. Dünyada kendinden başka 
kimsen yok. O kadar egoist olma. işte Şirinle mek_ 
tuplaşıyorsun, konuşuyorsun, e1elc, kolkola dolaşı
yorsun. Hatta annesinin ikinizi.ipek perdeler arka
sından giilümsiyerek seyrettiğini de görüyorsun. Ne .. 
ye birle~miyorsun? Asil, temiz bir aile ki seni efra
dından bir~si sayıyor. Hayatüddevle sana evlat mua
melesi ediyor Ne dedin. ne dedin? Evlendiklen son
ra i~ değışirse ne olur mu dedin? Budala Ferhat'. Bu 
ihtimal onun tarafından gelirse mesele yok, kendisi 
uzaklaşır. sen suçsuz olursun. Senin tarafında-:ı. ..• 
Buna imkôn yok! Seviyorsun; çıldınsıya, öle3iye ı:e
\'iyorsun. 

Bir ak~:ım üstü Hayatüddevle ansızı!! çıkageldi. 

-Bugün çok yoruldum. Daha doğrusu siyasi 
bakımdan canım sıkıldı. Senin neşeli, sempatik hu
zurunla avunmıya geldim. 

- Hayrola efendimiz? 

(E5) 
~ ı· >3 1 ) EK 

\ ·~----------.. -----~·---~-------------------------------------./ 
YAZAN: AKA GÜNDÜZ 

- Babıali ile aramızda yine yoktan meseleler 
çıktı. Iki millet biribirinden kız alırsaymı~ hangi te
baadan olması lazım gelirmiş diye bir fincan suda 
fırtına! Sonra Meşhede tavaf için gidenlere edilecek 
müsamaha ile ıranda seyahat edecek Osmanlılar._ 

Dedim ya, bir fincan değil, bir damla suda fııtına! 
Asırlaroanberi devam eden bu anlaşmazlığı en 

doğru istikamete götürecek bir adam çıkmıyacak mı? 
Hayatları, mukodderatlan siyasetleri, saadet ve fela.. 
ketleri biribirine bağlı olan bu iki komşuyu, iki kar
deş milleti kim. kimler uyandıracak? 

- Heyecanlısınız efendim. Istirahat buyurunuz. 
Size piyanoda Istanbul şarkılarını, Paris şarkılarını 
C<tlayım. Gençliğinizi hatırlarsınız. 

- Bahçede oturalım. Talabei - Zerrin hoş olur. 
Havuza doğru giderlerken ihtiyar doktor söylü. 

yordu. 
- Açık hava .. Bayılırım. Son zamanlara kadar 

ava giderdim. Bir kaç senedir terkettim. Daha doğru
su keklikler, karacalar beni terkettiler. Av dedim de 
aklnna geldi. Benim sülalem avcıdır. O .cadar me
raklıyız ki, hanedanımızın kullandıkları av aletlerin. 
den bir müz:eci_2imiz bile var. Tarihi bir şeydir. Ok-

No. 5 
lardan, sapanlardan, tüfeklere ~adar, tahnit edilmiş 
şahinlere, doğanlara varıncıya kadar hepsi orada. 
Küçuk kasrın bir salonunda. Görmek ister misin? 

Şirinin köşkü! Onun havasını bir daha teneffüs 
etmek~ 

- Emredersiniz efendim. 
Kimseye haber vermeden köşkten girdiler. Bir 

hizmetçı kız koşarak geldi. 
- N eyran! dedi hizmetçiye, bize Şellale~ • Ren

ginin bu kenarında bir sofra hazırla. Mezeler iyi ol
s•.ın (Ferhada dönerek) Iki üç sene var ki, vazgeç
miştim, fakat bu akşam senin şerefi:ıe bir iki kadeh 
demlen ece ğim. 

Kız seğirtti. Gittikçe neşelenen ihtiyar hekimba
şı iki ucı mavi kristal topuzlu, mahun trabzanlı, ha. 
lı döşeli çifte merdivenden yukarıya doğru seslendi: 

- Şirin! Şirin! 

Yukardan hemen şirin bir ses geldi: 
-Beli! 
- Müzenin anahtarını getiri 
Anahtar ne çabuk bulundu, Şirin Hint ipeği b.ıış 

örtüsünü ns çabuk örtüntü! Şirinin yüksek ökçeli 
sırma terliklerinin ucu !st basamaklarda 2öründü. 

?vlüzey yarım yamalak gezerlerken emir verdi: 

- Şirin! Ferhat Beye izahat ver. Ha! Bakın ka
bahğıma, sizi tanıştırmadım. Şirin benim canımdır, 
ümiclimdir, her şeyimdir, onu tanı evladım doktor. 

Şirinim! Sen de doktoru tanımalısın. Dost ve arka
daş evladı. benim de evladım sayılır. 

Şirin biraz heyecanlı, biraz kekeliyerek, o bah
çede konuştuklarına benzemıyen bir telaşla izahlarda 
bulundu. Saloııdan çıkarlarken: 

- Kı:zım Şirin! dedi. Biz Renginin kenarındayız. 
Babanın oturduğu yerde. Rübabmı al da gel. 

Doktor Ferhat onca zekasına rağmen hayretten 
hayrete düşüyor ve bunun mürettep bir şey oldu
ğunu bir türlü anlayamıyordu. 

- Oğlum Ferhat! Bizim meşhur bir şarkımız 
vardır, (Şirin erken uyandı. Bülbülleri ötmekten, 
güll.:!ri açılmaktan, şadırvanları köpiirınekten ahkoy
mamak için .. ) diye başlar. Fakat ben nekaratını pek 

severim. Der ki: (Kuşlar, çiçekler, sular .. Seherın ı
şıklau ve mehtabın altın sütunları, her şey onundur. 
Fakat, o, kimsenin değil.) Nasıl buldun? 

- Enfes. 
- Birdenbire hükmetme! Dur bnkalım, hele Şi. 

rin bir rübablasın da hükmünü sonra verirsin. Anlı
yorum evl§.t, düşünüyorsun, şarkın an:r:ıesine, taas
subuna uymıyan bir hal değil mi? Gelinlik bir kızla, 

güveylik bir bekar, bir ihtiyarla havuz başında nasıl 
oturur, nasıl ahenk eder? Fakat şuna emin ol ki. 

(Devamı vlr) 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler içln abone 
bedeli müddet surasiyle SO, 16, 9, 

S,15 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 26 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul f!Avesi lflzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

ltalyan 
Temaslar• 
Sıklaşırken •• 

Türk • 

Muhtemel İtalyan - Türk anlaş. 
ması, günün mühim mevzu

lan arasındadır. Biz, bugünden, ya. 
pdmuı muhtemel görülen bu anlaş. 
manm siyasi l[\8hiyetini tahlile giri · 
feeek değiliz. 

Yalnız, şu kadannı söyliyelim ki, 
hiçbir milletin bir karış toprağında, 
..-e hiçbir milletin en ufak menfaa. 
tinde gözümüz olmadığı için, yeryii
ıdbıde, elini son.sın: ve sam.imi bir 
dostlukla sıkamıyacağımı.z tek mil
let yoktur.. Yeteı: ki, muhataplan
ımz da bize karşı ayni temiz duygu.. 
larla mütehassis olsunlar. 

Bumm içindir ki, İtalyan milleti· 
le de aramızda samimi bir dostlnğun 
ıteessiisilnü samimiyetle temenni e
deceğimizden şüphe olunamaz. 

Yalnız; biz, bu temennimizi kuv. 
-.etli bir ümit haline sokacak fiili 
emarelerin de tebarilıüne muntazı-
11z. 

İtalyanın, gilnün birinde, Oniki 
adalardan ve Arnavutluktan çekilip 
çekilmiyeceğini bilmiyoruz. Basiret-, 
n İtalyan diplomat1an, ihtimal, 
Tfirk devletini dostluklarının sami. 
miyetine inandırabilmek için, Oniki 
adalardan, ve Arnavutluktan çekil· 
mekten başka çareler, YR}lar da bu. 
labilirler. Ve Türk devletini, başka 

teminatla tatmin edebilider. 

İşin bu ciheti, iki devlet aramıda
ki temasların inkişafa başlayışm. 

dan sonra tebarüz edecektir. Bunun 
içindir ki, biz de, bu hususta, bu. 
gilnden mülahaza yürütmeyi sırasız, 
faydasız, ve lüzumsuz buluyoruz. 

Fakat, şu anda, bir Türk - İtalyan 
yakınlığının mevzuu bahsolduğu şu 

günlerde, İtalyadan beklediğimiz bir 
hareket var. İtalyanın, bugüne ka
dar, kimbilir kaç defa tekrarladığı. 
nıız bu talebi yerine getirmesi için, 
hiçbir fedakarlığa katlanmasına da 
lüzum yoktur. 

İstediğimiz şey sadece, şu malfun 
"Bari,, radyosunun neşriyatına niha
yet verilmesinden ibarettir. 

Evvelce de söylediğimiz gibi, biz, 
bu radyonun türkçe neşriyat yapışı. 
na, hiçbir mana verebilmiş değiliz. 

İtalyanın ise, bu radyo vasıtasiyle 
garip havadisler neşrederek, mura
dına kavuşabileceğini umması, çok 
nıanasızdll'. Bilakis, Bari radyosu. 
nun o berbat şiveli Spikeri, Tiirkl. 
yedeki dinleyicilerinde sadece derin 
bir infial uyandırmaktadır. 

Halbuki, bu radyonun siikiitu, İ
talyanın bize karşı beslediği ıi<'stlu
ğu teyit eden bir hareket olacak, ve 
'l'ürkiyede, bu dostluğu kucaklamıya 
fok müstait bir haleti ruhiye uyan
dıracaktır. 

Bizim bu sükutu l!rarla iı;tc.·~işi

ınlzden , zinhar, Bari radyosunun ga. 
rip neşriyatını Türkiye için tehlikeli 
bulduğumuz mlinası çıkanlmasm: 
Zira bu, çok gafilane bir hükiim o
lur. 

Bilakis, inanılmasını samimiyetle 
istiyoruz ki, "Bari,, adını taşıyan 
l'adyonun ahenksiz ve yavan ses;, 
doğmasını beklediğimiz Türk • İtal · 
Yan dostluğuna her gece, muntaza. 
inan suikast yapan bir alettir. Bun. 
dan çok katiyetle emin bulunduğu
lnuz içindir ki, bu sesin kesilmesini 
lsti~·oruz. 

Ilelgrattan Bir Profesör 
Getirtiliyor 

Ankara, 19 (TAN) - Bclgrat üni. 
~ersitesi profesörlerinden Doktor Şe
niç, yüksek ziraat enstitüsü orman 
fakültesinde bir profesörlük kabul 
ttmiştir. 

Muliarrir, 6u yazıda llolanCia ve Belçika mücralaasınm iuvveüni tetkılt ediyor, l>u iki 
memleket bir Alman istiliisına uğradıklan takdirde müttefiklerin derhal mukabelede 

bulunacaklannı ve böyle bir teşebbüsün Alın anyaya neler kazandırabileceğini anlatıyor. 

o o o 

Almanya Holanda -Belçikayı 
istiladan· Ne Kazanabilir? 

B ütün teminat ve taahhüt
lere rağmen Almanya, 

Belçika veya Holandanın veya 
her ikisinin bitaraflığını ihlale 
tetebbüs ettiği takdirde, bu ha
reketi ile tahakkuk ettirmek 
istediği hedef ne olabilir? 

İngiltereye karşı tahtelbahir ve 
hava harbini kolaylaştırarak Ma. 
jino hattına karşı büyük bir taar
ruza girişmek mi? 

Sonbahar sonlarında yahut kışın 
yapılacak bir harbin güçlükleri na. 
zarı dikkate alınırsa Holandaya 
yapılacak bir taarruzun son dere
ce mahdut olacağı anlaşılır. Bu ta
arruzdan alınacak netice İnailtere 

I:> 

aleyhine faaliyete geçecek tayyare-
ler için ileri üsler temin. etmekten 
ibarettir. 

Fakat bu hareket, vere<:eği siya
si ve iktısadi ziyanlarla ölçüldüğü 
takdirde bütün mahiyetim mey _ 
dana koyar. Diğer taraftan ayni 
hareket, Belçikanın, istilasına b!iş
langıç olmak itibarile de tetkike 
değer. Evvela yalnız Holandanın 
istilası meselesini tetkik edelim: 

Holanda, strateji bakımından üç 
kısma ayrılır. Birincisi Ren'in şi .... 
malinde ve Zuder Zee'nin ş3rkın
dadır ve burası Yssel nehrine ka
dar gayri kabili müdafaadır. Mem
leketin ikinci kısmına varmak isti
yenlerin bu birinci kısmı aşması 

lazımdır. Bu ikinci kısım ise Ren 
nehrinin sanayileştirilmiş olan sa. 
hil mıntaJfalarını t~şkil eder. Bu· 
rasına "Meuse deltası,, da denilir. 

Y muden ve Rotterdam liman. 
lannı ihtiva eden bu ikin

ci mıntaka tahtelbahir harbi için 
müsaittir. Sonra İngiltereye karşı 
sevkolunacak tayyarelerin katede
cekleri mesafeleri kısaltmıya yar
dun eder. Fakat su altına alınarak 
taarruzdan masun kalabilecek olan 
saha da budur. Gerçi burada olan 
Zuder Zee sahası doldurulmustur 

~ . 
fakat bunu da su altına almak 
mümkündür. 

Su altına alına ameliyesi vaktin
de yapıldığı takdirde Holandanın 
en mühim kısmı istiladan kurtu. 
labilir. Buralarını, su altına alma
dan önce tahkime uğraşmak, su al 
tına alma ameliyesinin tatbiki tak
dirinde, bunlan münferit bir haJ
de bırakabilir. 
Holandanın üçüncü kısmı Meu

se nehri ile Belçika hududu ara
sındadır. Linberg sahası da bura
ya bağlıdır. Burasının kıymeti, 

Belçikayı istila için en müsait yer 
olmaktadır. 

Limberg dili, müdafaay;ı müsait 
değildir. Fakat Meııse nehri, gar
bındaki bataklıklarla müthiş bir 
mania teşkil eder. Holandanın kül
li kuvvetleri, su altına alınan ~a
banın gerisine düştüğii takdirde bu
rada kati bir müdafaa yapmıya im
kan kalmaz. 

Holanda müdafaasının zaaf 
kaynaklarından biri bütün yolların 
civardaki araziden yüksek ol
ması, bu yüzden bütün köprüler 
yıkılmadığı takdirde suların bıra
kılmasına rağmen, motörize kıta
ların gecmesine mani olmaması -
dır. 

Fakat Almanyarun. Hoıancta
da şimal ve cenup kısımlan 

aştığını farzettiğimiz takdirde onun 
kazancı ne olabilir? 

Almanya İngiltereye biraz yak
laşmış olur. Fakat buna mukabil 
İngiltere de, tahtelbahi.r dafii ci. 
hazları için Holanda limanlarından 

istifade eder ve Holanda donan
masının yardımını temin eder, 
bundan başka İngiliz tayyareleri de 
Holanda üzerinde serbest serbe~t 
uçmak hakkını ka~anırs11 Alman
yanın bütün bu teşebbüsü boşa git
miş olur. 

Y~zan:, 

Çeneral Siı Charles Gvoynn 

Holandada Zuderzee körfezi ağzındaki bii~ ilk scddin kapaklarında bu. 
!unan kulelerden biri: Ilu kapaklar açıldığı takdirde, bir kısım arazi 

sular altında kalacak ve bu tedbir müdafaayı kolaylaştıracaktır. 

Holandamn istila edilmesine mu
kabil Belçika bitaraflığını muha
fazaya devam ettiği takdirde BeL 
çikanın vaziyeti son derece güçle
şir. Çünkü müttefikler ona kara 
kuvvetlerile doğrudan doğruya 

yardım hususunda müşkülata uğ
rarlar. 

Belçikaya deniz tarikile yardım 
ise, münakalatı emniyet altına al
mak zarureti yüzünden son derece 
mahdut olur. 

Belçikanın da istilaya uğradığını 
farzettiğimiz takdirde bu hareket 
İngilterenin havadan taarruza uğ
raması için Holandanın istilasın -
dan daha çok istifadeler temin e
der. Çünkü bilhassa Londra ile a-

radaki mesafler kısalmış ve tahtel
bahir üsleri vücude getirerek dar 
denizlerde seyahat eden gemile:-e 
taarruz imkanlan hasıl olmuş olur. 

Fakat bugün Belçikaya taarruz 
etmek 1914 e nisbetle son derece 
güç bir iştir. Çünkü Belçika ordusu 
eskisinden çok kuvvetlidir ve Bel
çika müdafaası tamamile modern 
bir hale getirilmiştir. Fransız or
dusu seferber bir halde olmasına 
ve İngiliz kuvvetleri Fransız top
rağına yerleşmiş bulunmasına meb
ni Belçika müdafilerine kolaylık. 
la yardım edilebilir. 

Belçikanın şarktan vuku bula
cak bir taarruza karşı en belli baş. 
lı müdafaası, Meuse nehridir. 

LOKMAN HEKiMİN . ÖGÜTLERİ . . . . . 

AS İT VE 
Yediğimiz gıdaların madenlerini 

sayarken bunların asit veya alka. 
len olduklarını da söylediğime 
elbette dikkat etmişsinizdir. Bir 
gıdanın terkibindeki madenlerin 
neticesi olan bu asitlik ve alka· 
Ienlik şimdi yemek bahsinde en 
nıiihim meselelerden biridir. 

Burada asit ve alkalen tabirle
ri bir gıda yenilirken ekşi yahut 
yakıcı demek değeld.ir. Mesela Ji. 
mon yenilirken ekşi olduğu halde 
sonradan kanda alkalenlik hasıl 
eder. Onun için burada maksat ~
daların yenildikten ve hazmedil
dikten sonra, terkiplerinde bulu· 
nan maden iyonlarının kanda ve 
vücudün başka sulu maddelerinde 
asit yahut alkalcn olmalarıdır. 
İnsamn kanı ve vücudündeki 

başka sulu maddeleri pek hafif 
derecede alkalendir. Ne asit, ne de 
alkalen olmayıp kimyada bitaraf 
denilen maddelerin hali 7 sayısı 
ile gösterilmek adet olduğundan 
o sayıdan yukansı gittikçe daha al
kalen, a~ağısı da asit olarak tanrn
mı~tır. Kanın vücuttaki sulu mad
delerin bu türlü hali 7,4 ile göste. 
rilir. 

Vücudilmüzde btt derecenin da· 
ima muhafazası pek mühim bir 
meseledir. O 7.4 sayısı biraz deği
şince yukarısı da, asağısı da has. 
talık hasıl eder. Bunu muhafaza 
ettiren de an<"ak gıdalanm1z olabi. 
lir, bundan dolayı gıdaların kana 
kanştıklan vakit asit vahut alka
len olmaları bü:rük eh'emmiyet a· 
lır. Gıda fazla asit olursa kanda
ki kimya muvazenesi bozulur. Faz-

ALKALEN 
la alkalen olur~ gene öyle. 

Bereket versin ki vücudümüz 
aklımızdan daha ziyade bilgili ol
duğundan kimya muvazenesinin 
bozulnıasına karşı önceden tedbir. 
ler almıştır: Bir taraftan teneffüs, 
bir taraftan da böbrekler işe ka. 
rışa:rak muvazeneyi tekrar kurmı
ya çalışırlar. 
Fakat ne de olsa o kıymetli uzuv 

)arımızı bir de bu türlü muvazene 
işi ile yormamak iyi olduğu gibi, 
medeniyet, bir taraftan da, her işi. 
mizi tabiate bırakmıyarak bilgi
lerden istifade demek olduğundan 
gıdala.rnnız' hangilerinin asit, han
gilerinin alkalcn netice verdiğini 
t~mmak elbette iyi olur. Bunlan 
bılerek iki türlü kimya hali ara. 
s~nda muvazeneyi gözetmek daha 
zıyade medeniyetçe yemek olduğu 
gibi, nıuvu;eneyi diizeltecek olan 
uzuvlan da yormaz. 

Gıdalardan her birinin asit ve 
alkalen derecelerini burada birer 
birer saynuya tabii imkan olamaz. 
Fakat umumi bir surette şöyle de. 
nifobilir: 

Hayvanlardan çıkarılan gıdalar. 
dan sütle undan yapdan yemek· 
lerden başkası kana varınca asit 
olurlar, kanı da fazla asit yapar. 
lar. Nebatlardan çıkarılan gıda. 
lar da, hububatla ekmekten ve 
unlu yemeklerden başka hemen 
hepsi varınca alkalen olurlar, ka. 
nı da fazla alkalen yaparlar. 

Bundan dolavıdır ki venıekte 
kimya muvazen~sini muhafaza i. 
çin en iyi usul hem et, hem de seb
ze ve yemis yemektir. 

Bu hat üzerindeki Namur, Hug, 
Liyej kaleleri takviye edilmiş, bil
hassa Liyej, en müthiş taarruza 

, mukavemet edecek hale getiril -
miştir. 

Nehrin daha aşağısında Albert 
kanalının Andverp'e doğru aktığı 
noktada yeni bir müstahkem mev
ki tesis edilmiş bulunuyor. 

Liyejin cenubundaki geniş Ar
,dennes sahası Meuse'ün şarkında. 
dır ve taarruza açıktır. Fakat bu
rası arızalı ve ormanlık bir yerde 
ve muvasalası mahduttur. Bu yüz
den harekatı tehir edebilir. Bura
daki Belçika müdafaası bütün bu 
imkanlardan istifade edecek vazi
yettedir. 

H olanda istila edilmediği tak. 
dirde Belçikayı süratle is

tila etmiye imkan yok gibidir. 
Belçikanın en zayıf tarafı şimal 

hudududur. Holanda tarafından 
Meuse nehrini aşan mtistevliler, 
Belçikanın Meuse müdafaasile kar
şılaşmadan cenuba doğru ilerlemek 
imkanını bulur. 

Bu hattı harekete karşı alınan 
tedbir Albert kanalından istüa
de etmektir ve burası gayet iyi 
tahkim olunmuştur. Kanal, muh
telif yerlerde civar araziden da
ha yüksek olduğu için tahrip edile
bilir ve etrafı su altına alır ve bu 
suretle mühim bir engel olmıya de
vam eder. 
Diğer taraftan hasmın Fransa ta

.. 'afından ve müttefik hav:ı kuvvet
leri tarafından mukabil taarruzlar. 
la karşılaşacağı da hesaba katıl
malıdır. 

Holanda ve Belçikanm müşterek 
müdafaasındaki bir zaaf noktası, 

ikisinin ricat hattının ayrılması ve 
arada bir gedik bırakmasıdır. 

Fakat muhakkak olan bir nokta, 
Belçika kuvvetinin ricatı takdirin
de de hareketini kaybetmıyecek 

ve Antuerp müdafaasının gerisine 
ilticayı tercih etmiyecektir. 
Almanların taarruz neticesinde 

Belçikayı çiğneyip sahile kavuş -
maları beklenemez. Belçikanın 

şark kısımları istila edilebilir. Bel
ki de harbin devamı müddetince 
bu havali kurtarılamıyarak Al -
man işgali altında kalır. 

Fakat Almanyanın, şarki Belçi
kayı ve Holandayı işgal etmesin
den elde edeceği istifade nedir? 

Mesele yalnız kara harbi olsay
dı, Almanya. harbi yabancı top
raklarda yapmak istifadesini temin 
ederdi. Halbuki mesele üstelik ha
va harbidir ve Almanya bitaraf 
toprakları çiğnemekle, bitaraf top
rakların kendisine temin ettiği ma
suniyetleri kaybeder ve bu yüzden 
şimali garbi A1manyadan başlıya
rak Hamburga kadar hava taarruz.. 
larına açık kalır. • 

Holanda ile Belçikanın kamilen 
işgalile neticelenmiyen bir hare -
ketin, !ngiltereye karşı hava ve 
deniz harbini kolaylaştırıp kolay
laştıramıyacağı da ~üç bir mesele 
teşkil eder. Sonra Alman ordusu
nun mahdut hedefler uğrunda uğ
nyacağı ağır zayiatı da hesap et
mek lazımdır. 

O halde istila tehdidinden mak
sadın bitaraf memleketleri İngffz 
ablokasına karşı gelmiye teşviki 
istihdaf ettiği söylenebilir. Alman
ya, tehdidi inkar ediyor, fakat onun 
göze çarptığı gayet aşikardır. Ve 
Almanyanın bütün niyetleri ister 
istemez yakında açığa vurulacak
tır. 

Zongu1dakta Hava 
Müdafaa Tecrübesi 

Zonguldak, 19 - Dün Zonguldak
ta hava pasif korunma tatbikatı ya
pılmıştır. Tatbikata saat on beşi beş 
geçe başlanmış ve saat on beşi kırk 
beş geçe nihayet verilmiştir. 

m-zmm 
Balkanlar 1.o.n. s1 
Bir İspanya mı 
Olacak? 

Yazan: Sabiha Zekeriya 'Sertel 

R oma radyosu şu haberi veriyor: 
"İtalya komünizmin Balkan. 

lara sokulması hakkındaki her türlü 
teşebbüse İspanyada yaptığı ~bi 
mukabeleye hazırdır. Eğer böyle bir 
ihtimal vücut bulursa bu derhal İtal. 
yanın İspanya harbinde olduğu ka
dar azimkar mukabelesile karşılaşa. 
caktır." 

Balkanlarda tecavüzi hareketlere 
karşı bazı Balkan devletleri arasmda 
yapılmış siyasi bir anlaşmadan başka 
bir şey yoktur. Balkanlarda ne da
hili bir harp, ne de sulbü bozan bir 
hareket mevcuttur. Böyle olduğu 
halde İtalya, mevhum ihtimallerden 
bahsederek İspanyada olduğu gibi 
müdahaleye hazır olduğundan, Bal. 
kanlan da İspanyaya çevirmek ihti. 
mallerinden bahse acaba neden lii.. 
zum görüyor? 

Bu sualin cevabını aramazdan ev. 
-vel şunu hatırlamamız lazımdır: Ha.. 
beşistanda, Arnavutlukta dahili bir 
harp mi vardı ki İtalya bu devletlere 
müdahale lüzumunu duymu~tu ve 
kendisince buralarını istilaya hak 
kazanmıştı. Bu memleketlerde dahi. 
Jl anlaşmamazlıklar olsa bile diğer 
devletlerin buraya müdahale haklan 
nereden geliyor? 

Dava basittir: 914 Cihan Harbi 
başladığı zaman, büyük devletler a
rasında, dünyayı yeni baştan paylaş. 
ma haritası şöyle çizilmişti: İngilte. 
re Alman kolonilerini ve Türkiyenin 
Arabistan ve Irak taraflarındaki top. 
raklarını, Çarlık Rusyası Galiçyayı 

ve Türkiyenin bir kısmını, Fransa 
Alsas Loreni ve Renin sol sahilleri
ni, İtalya da Arnavutluğ'u, Türkiye. 
nin cenup kısımlRnnı, Yugoslavyayı 
ve Bulgaristanı alacak. 

Cihan Harbinin sonunda, ba pliıı 
tatbik edilemedi. Rusya, Sovyet İh
tilali ile yağına sahnesinden ~ekildL 
Türk İstiklal Harbi, Ti.irkiyenin bir 
müstemleke yapılması hayallerine 
nihayet verdi. İngiltere ve Fransa 
arslan payını aldıklan halde, İtalya 
hissesini alamadı. 

Dava, şimdi ayni davadır. Ortada 
müdahaleyi icap ettiren hiçbir sebep 
yokken, Balkanların bir İspanya ol. 
ması ihtimalini gözl~rimizin onune 
koyarlarsa, biz de bu haritayı önü. 
miize yayarak, harbin niçin patladı· 
ğmı, daha kuvvet ve selametle anla. 
rız. 

Küçük milletlerin istiklalleri. adi
lane sulh, esir milletlerin kurtuluşu, 
hayırhahane bitaraClıklar; şimdiye 

kadar müstahzarat kabilinden mil
letlere yutturulan bu haplan artık 

insanlığın midesi hazmetmi~·or. An
lıyoruz, paylaşacaksınız. Fakat esir 
milletlerin kurtuluşu için, istiklal i. 
çin, asırlarca Cenubu Şarki Anupa· 
da bir volkan gibi patlıyan Balkan. 
lılar, Pirene eteklerinde döğüşen 

ciimhuriyetçi arkadaşları kadar esa. 
rete boyun eğmiyen milletlerdir. Bal 
kanlar bir İspanya olursa, 93!l harbi
nin paylaşma haritasını çiunlcr bir 
kiiçiik hesap yanlışı yüziinrlen em. 
peryalizm emellerinin kökünden sar. 
sılışını seyrederlerse. şaşmasınlar. 

lzmitte Mahrukat 
lhtikCirı 

İzmit, (Hususi) - İzrnitte iki ~n-.., 
denberi kış manzarası göze çarpıyor. 
Hava kısmen soğuk geçmektedir. Her 
sene olduğu gibi bu sene de soğuk
lar başlayınca odun, kömür derdi 
baş göstermiş, ihtikar hissedilir de
receye varmıştır. Eskiden burada o-
dun, kömür nisbeten ucuzdu. Şinıdi 
ateş pahasrnadır. Belediyenin bu bu. 
susta icap eden tedbirleri alması 
bekleniyor. 

İzmitte ekmek meselesi de az e
hemmiyetli değildir. Ekmekler çok 
bozuk çıkmakta. ekseriya hamur ha
linde satılmaktadır. Belediye kontrol 
yaptığı takdirde bu işin düzeleceği 

kanaati umumidir. 
--o-

Kütahya Lisesi Müdürlüğü 
Kütahya lisesi müdürlüğüne Balı. 

kesir lisesi felsefe muallimi Enver 
Demir tayin edilmiştir. 
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Almanya liesabma 6 sene casusluk etmiş bir İngilizin hatıralan 

itiraflarını yazan: Reginald George Patrick Garbutt 

ÇekAJ-aZisiıieGeçirilen 
Alman Silahları 

Tefrika 
J 

•=-Fakat, dedi, sizin, bize yapa. 
tiileceğiniz çok mühim bir iyilik, bir 
yardım daha var: Bu yardım talebi, 
Berlinden geliyor. Talimatı, bizzat 
Himmler veriyor. Biliyorsunuz ki 
bizlın niyetimiz, Südetlerdeki Al
manlan silahlandırmaktır. Sizden 
beklediğimiz de, bu büyük işte, bize 
faydalı olmanızdır.,, 

Bana teklif ettiği, bu büyük, bu 
güç, ve bu ağır vazüeyi hazmetme
mi bekliyormuş gibi, bir müddet 
sustu. Sonra, soğukkanlı, sakin bir 
edayla, yeniden söze başladı, ve tıp
kı bir tatil seyahatinin zevkli pla.. 
ıımdan bahsediyormuş gibi: 

"- Buraya, dedi, sokmak istedi. 
ğlıniz mitralyözler, mavzerler, ta
bancalar ve diğer silahlar bittabi 
huduttan kaçak olarak sokulacak. 
Bu silahlar, evvela, Çek - Alman 
hududundaki ormanda bulunan kulü. .. 
belerde biriktirilecek. Bu kulübeler, 
Çek hududuna takriben yüz metre 
mesafede olacak. Ve biz onları, gece
leri karanlıkta, Çek hududundan içe
~iye kolaylıkla sokabileceğiz!,, 

Heinlein'in bana, bu kulübeler hak
kında fazla mallımat, izahat verme. 
sine lüzum yoktu. Zira ben, onun 
bahsettiği bu kulübeleri çoktan öğ. 
renmiş bulunuyordum. 

Gestapo, Südetlerdeki Alman 
gençlerinin tatil kamplarını daima 
bu ormanlarda kurmuştu. Bu saye
de, Alman gençleri, ormanlarda hem 
bol bol temiz hava almışlar, hem de 
lazım gelen istikşaflarda bulunmuş
lardı, onlarla birlikte, Ol'alan ben de 
gezmiş, görmüşti.im. Heinlein de, bu
na vakıftı. Bu ıtiba~J&. oralardan 
bah!5etmeden tc!erruutn girdi. Ve: 

.,_ Şimdi, dedi, o silahlar, ora. 
dan içeriye, bizim gençler tarafın. 
dan, siyah kağıtlara sarılmış otuzar 
kiloluk paketler halinde sokulacak. 
Gençler, bu işi, birer birer yapacak
lar. Eğer içlerinden birisi yakayı ele 
verirse: 

"- Ben silah kaçakçısıyım. Mak
sadım sadece ticaridir!ı, diyecek ve 
cezasını çekecek. Fakat bu suretle, 
bu yüzden hem siyasi bir hadise çık
mamış, hem de bütün silahlar ele 
geçmemiş olacacak! 

No. 5 

rek, ceplerimi yeniden parayla dol
durdu. 

Ven ben, Berline gittim. Aldığım 
talimat mucibince hareket ettim. Be
ni otuz saniye bile bekletmediler. 
Karşıma, Amerikan tipli bir gene 
kız çıktı, ve beni bir salona aldı. O
nun çrkıp gidisinden pek az sonra. 
bulunduğum salona, başka bir genç 
kadın girdi. O da Amerikan tipin
deydi. Ve ingilizceyi, Holivut şivesi. 
le konuşuyordu. Bana: 

"- Pek az bekliyeceksiniz ... De
di. Birkaç da .. ika sonra Himmler 
sizi kabul edecek!,, 

Himmler.. Bu adı duyunca. hafif 
bir ürperti geçirmekten kendimi a
lamadım. 

Himmler... Müthis Gestapo teşki
latımn esrarengiz şefi... Hitlerin ya
kın dostu ... Doğrusu, onunla konu
~acağ1rn1 hiç ummamıştım Fakat 
fazla diişünmeğe vakit bulamadan. 
onunla karşı karşıya geldim: Edala
n, Heinlein'den farksız gibiydi: 
"- Siz. dedi, Alman milli hareke

tinin taraftan mısınız? 

Ben: "Evet!,, Cevabım verince. 
o ilave etti: 

"- Size, bizi satmanız için, bize 
ihanet etmeniz için çok büyük bir 
meblağ teklif olunsa dahi, sadakati
niz sağlamlığını koruyabilecek mi? 

Ayni cevabı, tereddütsüz tekrarla
dım: 

"- Evet!,; 
- Fakat, eğer sizi, bize bağlıyan 

sade para ise, sizinle çalışmıya cesa
ret edemem! 
"- HaYJ.r .. Size, sadPce para ile 

bağlı hulunmndı§:ımı ispat eltim sa

nıyorum!,, 

Başrnı önüne eğdi: 
"- Biliyorum ... Dedi. fakat bir 

kere de sizin ağzınızdan duymak is-
tedim!,, 

Sonra sustu: Stilosunun ç1ka!'d1ğ; 

kapağ'le oynıynrak, bir müddet dü
şündü. Dalgın dalgın ve yüzüme 
bakmadan: 
"- Slz, dedi, İngiltereyi sevmi. 

yorsunuz .. Fakat, orası, hiç te fena 
bir memleket değildir!,, 

Ben, Hindistanda doğduğumu vcı 
İngilterede kendimi daima yabancı. 
daima öksüz hissettiğimi söyledim. 
O: 

(Dev:'\mı var) 

Vakıa Balkanlarda müstakil dev
letler teşekkül ediyordu. Fakat bu 
müstakil devletler, Akdeniz üzerin
de döğü~en büyük kuvvetlerin bil'Pt 
siperi halini alıyordu. Yani, bu i!ltik. 
lal hareketlerinin arkasında Avus. 
turya, Rusya, Fransa, İngiltere reka. 
betlerit\in en korkunç oyunları oy
nanıyordu ve zahirde mağlup edilen 
Osmanlı İmparatorluğu idi. Fakat 
hakikatte Balkanlılar arasında bi.i. 
yük devletlerin nüakı hüküm sürü
yordu. 
Eğer Balkanların bu devre:c:inde 

Balkan Büyli.k İmparatorlu'klann, 
mesela Avusturyanın, yahut Çarlı_ 
ğm istilasına uğramadı ise, bunun 
sebebi, bu iki devlet arnsındaki ~ • 
kabet, Fransa ve İngiltere poHtiko
sınm dünya niznmtnda vücude getir
diği m11vazene idi. Bu muvazen~ h~r 
::ın bozulabilirdi. 

Kiiciik Balkan devletlerinin, na7.a. 
ri milliyet prensipleri namına beşr-
ri hislerle müdafaa edilmesi, yahu~ 

hayatlarının bu beseri nizama gö!'e 
idare olunm8.Sl, itimat olunabi1ece...1t 
bir esas değildi. Nitekim büyük 
istila imparatorluklan, bu kısa de. 
virde Balkanlarda hakim olmamış._ 
larsa da, Balkan milletlerinin eko-
nomik inkişaflan da yan koloni ol
maktan daha ileri geçememistir. 
Balkanların istiklal deVTinde.,be,.i 
yaşadığı iktısadi ve mali şartlar 
meydandadır. 

Bugün Balkanlar, mfü:takn dev. 
Jetlerden mürekkep bfr heyet 

halini alm1ştır. Fakat bu küçiik ve 
miistakil devletler, etraflarında tıp

kı dün olduğu gibi, kuvvetli y~ bü
yük kütlelerle temas halindedirler. 
Coğrafyanın şartları, eskiden oldtığ1! 
~ibi, yine hakim vasfını muhafaza 
etmektedir. 

Bü rlik kütl"lertn Balkanlar halt. 
kında:ki aktif politikalan bazı 

7amr.~lar için su"'mus olabilir. Fı:ı.kat 

bu, büyük kütlelerin Balkanlan ebe
diyen küçük ve müstakil devletler 
halinde muhafaza etmek arzusunda 
bulunduklarının bir delili olamaz. 

BnJkanlar. gcopolitik zaruret!erle 
bir birlik olmıya, hiç olmazsa, hu
dutlarınt müştereken korumıya mec
burdurlar. 

Balkanların etra.:'-nıdaki büyük 
hacimli devletler, Balkanları tek 
müdafaalı bir cephe halinde görme
dikçe. onların yakasını salrvermez
ler. Balkan devletlerini birbirl~ri a. 
leyhine silahsız olarak kullanmak 

Size gelince, gündüzleri, orman. 
daki falcbeleri "İngiliz profc~jrü,, 
sıfatiyle ziyaret edeceksiniz. Ve bu 
suretle hududu hiç şüphe uyandır

madan geçip dönerek, bu iş etrafın
daki muhnberatımıza vasıta olacak. 
sınız. Bittabi size iki taraftan da ve
rilecek olan mektuplar şifreli ola
cak. Bu itibarla, onlar, - farzımu
hal olarak - üzerinizde bulunsa bi
le, size hiçbir mcsuliyet terettüp et
tirmez!,. 

Ben, artık, bu kabil işlere alrşmış. 
tun. Bu teklifi itirazsız kabul ettim. 
Ve kısa bir zaman sonra faaliyet baş
ladı: Her gece, Alman gençleri silah. 
la yüklü olarak Çek hududuna girL 
;ror, yüklerini orada bekliycnlcre 
teslim edip sessizce çekilip gidiyor
lardı. Çok kısa bir zaman sonra. Sü. 
ietlerde, birçok mahzenler, kuyu
lar, iki bin paketten fazla silahla 
doldu. Bir taraftan da bunlar, aza
mi ihtiyatla, emin ellere dağıtılı

yordu. 

r usulü dünya, dünya olalı, kabul edil
miş olan en basit diplomasi kaidele
rinden biridir. 

Ankara, 19 (TAN Muhabiri bildi
riyor) - Adliye Vekaleti. hô.kimle
rin terfi ve terf ihi hakkında yeni bir 
barem kanun 18.yihası hazırlamağa 

başlapuştır. Bundan maksat, adliye 
1--adrosunun maaş vaziyeti ile diğer 
bazı Vekaletler k3drolan ve maaş 
nisbetleri arasındaki ahenksizliğin 

tasfiyesidir. 

l\fomlckette ı.dalct tevzii işi gibi 
çok şer('flj ''" mühim bir 'vazıfr ile 
ll'U\•a:ı:zaf olan hakim1er, diğer bü

Bir akşam, Hcin1eJn'den ace]e bir tün medeni memleketlerde olduğu 
.pusula aldim. Derhal kendisini gör- gibi, milli hayat içinde aldıktan bu 
memi istiyordu. Parolalı pusulayı mesuliyetli vazifeleri iJe mütenasip 
getiren adnm, merakımı gidermek is- ve kültürleri ile uygun bir hayat se-

• tiyordu. Bana: viycsine kavuşacaklardır. 

.,_ Niçin olduğunu pek bilemiyo- Hukuk fakültelerini ikmal eden 
•rum.. Dedi, fakat zannederim ki, gençlerden büylik bir kısmının asıl 
Berline gideceksiniz! .. ,, mesleklerini bırakarak banka, mali. 

Hakikati biraz sonra, Heinlein'den ye ve dahiliye teşkilatrnx tercih et.
öğrendim. Hakikaten, derhal Berli. mclerinin başlıca sebebi, bu suretle 
ne, Gestapo merkezine gidecektim. ortadan kalkacak, adliye teşkilat ka
Bu bina, Berlinde Wilhelmstrass'- nununun tamamen tatbik edilmesi.ne 
daydı. Benim üzerimde, ne bir mek- mani olan elemansızlığın önüne ge
tup, . ne bir vesika bulunmıyacaktı. çilmiş olacaktır. 
Sadece, oraya gidince, karşıma çL Adliye mesleğine uzun yıllar e-
kacak olanlara: mek vermiş olan eski hakimlere de 

Bundan dolayı Balkanlarm müsta
kil milletler halinde yaşamaları için, 
siyrısi birlik, iktısadi birlik, askeri 
birlik vücude getirmeleri lazımdır. 

BugüRkü şartlar içinde Balkanlar, 
etraflarında bulunan .büyük bloklar 
arasında bir bitaraf mıntaka teşkil 

ederler. Fakat Balkanlar haricil'der. 
empoze edilen hayat, bizzat Balkan
lılar tarafından kendi kuvvetleri ile 
vücude getirilmedikçe faydalı ola
maz. Bilfıkis en lüzumlu bir zaman. 
da Balkanlar, kendilerini rnüda!aa
•nz bulurlar. Bütün bu sebepler, Bal
kanların birleşmesini geopolitik bir 
zaruret haline koymuştur. 

••••• 
İzmitliler Uğur 

Vap,trundan Şikayetçi 
İstanbulla İzmit arasında öteden

beri seferler yapmakta olan Uğur va
purunun bozulduktan sonra tamir e
dilerek tekrar bu hatta tahsis edilme
si kararı İzmitlileri şikayetlere sev. 
ketmiştir. Vapur bozulmadan evvel 
Deniz yollan idaresine yapılan mü.. 
teaddit müracaatlar müsbet bir neti
ce vermemiştir. 

"Ben, diy~ektim, :randevu almtş yeni bir takım haklar temin edecek 
olarak, birinci katibi görmeğe gel- olan bu layihanın Meclisin bu dev
'1im!,, resine yetiştirilmesi için çalışmak· 

· Tahkikatımıza göre, eldeki vapur 
mevcudunun kifayetsizliği Uğur ve 
emsali gibi vapurların kullanılmru.'1 

zaruretini tevlit etmektedir. Heinlein, bana bu talimatr vere. tadır. 

Öğrenildiğine göre, geminin yolcu
larından 100 kadarı, Harvichte kara
ya çıkarılmıştır. Bunların büyük bir 
kısmı ağir yaralıdır. 

Kazazedelerin büyiik bir kısmı 

derhal iki hastahaneye yerleştiril
miştir. Yaralı olmıyanlar da üç- oto
karla Londraya getirilerek bir otel
de iskan edilmiştir. Bu gece Londra
ya getirilmiş olan felaketzedelerin 
adedi, hastahanelere yerleştirilenler
le beraber 251 dir. Bunların 230 u 
büyük. 15 i çocuk, 6 sı da bebektir. 

Felaketzedelerin ifadelerine göre, 
Siman Bolivar o kadar çabuk bir su
rette yan vermiye ve batmıya başla. 
mıştır ki, bütün tahlisiye sandallarını 
denize indirmek kabil olmamıştır. 

Bu sebepten yolcuhrrn bir çoğu, ken 
dilerini, denize atmıyo. mecbur kal
mıştır. 

Diğer taraftan öldükleri sanılan 

150 kişiden bir ~oğu, vukua gelen i. 
ki infilaktan ölmüştür. 

Kurtarılan kamarotlardan Vris-

tahlisiye sandallanndan biri denize 
indirilirken gemiye çarpmış ve bu
nun üzerine bu sandal parçalanarak 
içindekiler ya ölmüş veyahut denize 
dökülmüştür. 

ölenlerin ıayı11 90 kişıi 
Son alınan haberlere göre, facia. 

nın bilançosu şudur: 265 yolcu ve 
135 tayfadan 310 kişi kurtarılmış, 

90 kişi boğulmuştur. 

Resmi İngiliz mahfillerine göre 
Simon Bölivar'ın bir Alman torpili. 
ne çarptığı muhakkaktır. Zira vapu_ 
run battığı ha.valiye hiç bir İngiliz 
torpili konulmamıştır. 

* 
Kaunas, 19 (A. A.) - Kaunas İs

mindeki Litvanya vapuru Roterdam 
yakınında bir torpile çarparak bat. 
mıştır. Mürettebat arasında 14 yara. 
1ı vardır. Vapur Litvanya için yük 
almak üzere İngiltereye gidiyordu. 

* Lobito, 19 (A.A.) - "Angola": 

İki bliyük Alman vapuru 16.000 
tonluk "Windhuek,, ile 8000 tonluk 
"Adoll Woermann,, dün gece Lobito
dan meçhul bir istikamete hareket 
etmişlerdir. Bu vapurlar harbin bi
dayetindenberi Lobito limanında bu. 
lunmakta idiler. 

Ankara Treninde 
Bir Adam Öldü 

ters'in ifadesine göre, geminin kap· 
tanı Voorspuy, süvari köpı-üsünde Ankara, 19 (Tan Muhabirinden) -
infilakın olduğu dakikada ölmüştür. Bugün saat 20,20 de kılkan İstanbul 

Gemi torpillenmit ! 1 treninde bir hadise olmuş, divanı mu. 
Holandanın Londra elçisi ve Ho- hasebat mürakıplarından İspartalı 

landa elçiliği erkanı bu sabah der. :1üseyin oğlu Rcş.at ted~vi edilme~ 
hal felaketzedelerin yerleştirildiği o- uzere İsta~bul.~ gıt~ck ıster~en hır 
tele p;iderek gemi subaylarını istlc. senedenbcn muptel\1 bulundugu has.. 
vap etmişlerdir. Bunların ifadelerine talıktan dolayı trenin kalkmasından 
göre, gemide sancak ve iskelede birer on beş dakika evvel ikinci mevki 
infilak olmu_ştur. Gemi subayları in- kornpartimanının içinde bir baygın. 
filaklann maynlerden ileri geldiği lık geçirerek ölmüştür. Cenaze has. 
fikrindedir. taneye kaldırılmıştır. Re~adın içinde 

öldüğü kompartıman kilitlenerek 
tren mıltad hareket zamanından 15 
dakika sonra İstanbula hareket et. 
miştir. 

Almanların, 
Çekyada Tazyiki 

(Başı 1 incide) 
nir öğrenmez, bunun Gestapo tara
fından yaptırıldığını anladımu de. 

Bulgaristan Yeni 
Bloka Girmiyor 

(Başı 1 !.ncide) 
metperver bir surette hallini cie te
min edecek mahiyettedir. 

Romanya toprak vermiyor 
Bükreş, 19 (A.A.) - "D. N. B." 
Romanya matbuatı, bugünkü ya.. 

zılarında Romanyanın komşularile O

lan münasebatını mevzuubahs et .. 
mekte ve Rumen hudutlarının değiş. 
mezliğini ehemmiyetle kaydeylemek .. 
tedir. 

"Corentul,, diyor ki: 

"Romanya, büyük Romanyanın is. 
tinat ettiği prensiplere sadık kalma.. 
ğa a?,metmiştir. Romanya, samimi 
dostlukları reddedecek değildir. An
cak Avrupa kıtası için ve bu lotanın 
sulbü için tehlikeli olan eski formül. 
lerden de bilhassa uzak bulunacak. 
tır." 

"Romania,, gazetesi de şöyle yazı.. 
yor: 

"Rumen topraklannın ihlal edil. 
mezliği Romanya harici siyasetinin 
temelidir. Bu toprakların dokunul
mazlığı bizzat devletinin bekası de
mektir. Bu esas üzerinde Romanya 
ayni yolda bütün komşularile hfilisa. 
ne çalışmağa hazırdır." 

Gazetelere göre, matbuatın aldığı 
bu vaziyet guya Romanyanm şiındild 
Avrupa harbinden sonra Cenubi 
Dobricayı Bulgaristana terketmeğe 
muvafakat eylediğine dair ecııebi 

memleketlerde çıkan haberlerden 
doğmuştur. Yine bu haberler yeni 
Rumen • Bulgar hududunun diğer 
Balkan devletleri tarafından garanti 
edileceğini de bildiriyordu. 

Macaristandaki kanaat 
Budapeşte, 19 (A.A.) - Havas: 
Macar diplomatik mahfilleri doğu

cenup Avrupasının muhtelif devlet
leri arasındaki münasebatın inldşafı· 
nı büyük bir dikkatle takip etmekte 
ve Avrupanın bu kısmında bir bita. 
raf blok tesisi hakkındaki şayialan 

ihtimamla kaydetmektedir. 
Macar gazeteleri, A vrupanm bu 

kısmındaki diplomatik vaziyete ve 
Macaristanın hattı hareketine müte. 
allik olarak dünya matbuatı ve bil
hassa İtalyan matbuatı tarafından 
neşredilen yazıları geni~ mikyasta 
naklediyorlar. 

Doğu - cenup memleketlerindeki 1-
huyan diplomatik mümessillerinin 
bulundukları memleketlerin hüku
metlerine, böyle bir bitaraf blok fik
rine İtalyanm muhalif olmadığım, 
fakat bu blokun büyük devletler ha. 
ricinde tahakkukunun daha ziyade 
mümkün olacağını bildirdikleri ha. 
ber verilmektedir. 

Maamafih bazı yolcular, gemiye i
ki torpil isabet ettiği kanaatini izhar 
etmektedir. Hastah~nede bulunanlar, 
HolandaJı, Norveçli, İngiliz ve bir 
çok da Alman mültecisidir. Küçük kı
zile birlikte felaket~en kurtnlmıya 

muvaffak olan bir zat, karışıklık Es

nasında ve bilht1ssa vakit darlığından 
gemideki bütün tahlisiye sandalları
nın ~enize jndirilmemlş olduğunu bil 
dirmiştir. Bu zat, kendi kurtuluşunu 
şöyle anlatıyor: 

"Küçiik kızımla beraber ı:andalda yer 
bulamadım. Çünkü sandal dopdolu idi. Bu
mın Uzerinc kızım kollnrımın arasında ol
duğu halde kendimi ı;uya bıraktım. Deniz 
fö•tiinde bir sandık yakıılamağa muvaffak 
oldum. Bunun içini boşalttım ve kürük kı
z1mı Içinc yerleştirdim. Ve kendim de san
dığı iter~k yü:ı:mf>ğe ba!lhıdım. Suyun Ü!!lü 

mazotla örtOlü idi. Bir ~aat kııdar bu ~u
retle yüzdiikten ı:onra nihayet bir gemi bi
zi bulup kurtardı." 

Macar siyasi mahfilleri, İtalyan 
nüfuzu altında böyle bir blokun Sov-

mi~tir. yetler birliğinin şiddetli aksürnmeli-
Almanya'daki vaziyete gelince, ni intaç edebileceği kanaatindedirler. 

Strasser şunlnrı ilave ediyor: 
"Siyah cephe azasından birçoğu ile Almanya - Romanya ticareti 

münasebetim olduğu için size temin Bükreş, 19 (A.A.) - "Havas": 
edebilir.im ki Almanya Hitlere karşı Almanya. Romanya ticaret müza. 
isyan ve ihtilale h:ızırdır. Bunun için kereleri bir çıkmaza girmiştir. AL 
şu üç şartın tahakkuku lazımdır: many~nın RomanyaYJ. mecbur etmek 

1 - Almanlar harbin dehşetini isin ne gibi bir tazyik vasıtasına baş 
hakikaten hissetmE!lidirler, vuracağı merak edilmektedir. Ro.. 

Havas muhabirinin bildirdiğine gö. 
re. hastaneye yatırılmış olan felaket. 
zedelerin hemen hepsi "Simon BolL 
var,, ın bir denizaltı gemisi taraiın. 
dan iki torpil atılmak suretile batı. 
rıldığı konaatindedir. Bunlardan bi
rinin ifadesine göre, ikinci torpil 

2 - Almanya ilk askeri muvaffa. manya şimal hududunda Almanya .. 
kiyetsizli~i görmelidir, dan Sovyetlerle tec_rit edilmiştir. Bu.-

3 - Mahrumiyetler gittikçe daha na binaen üzerinde ancak Macaristan 
ağır bir hale gelmelidir. .yolu ile bir tazyik yapılabilir. Al.. 

Bu üç sartın öniimüzdeki ilkbahar. manya Romanya ile müşterek hudu. 
da tahakkuk edeceğini zannediyo. du kaybetmekle Romanya ekonomi. 
rum.'' sini kendi lehine kullanmak fırsatını 

Papen -StOika Mülakatı 
(Ba~ı birincide) 

11 DAIL Y SKETCH.. YAZIYOR 

~~~e ayni tar~hli "Daily ~ke~ch,, gazetesi şu haberi veriyor: 
Fon Papen, lstanbulda m111Uk1 olduğu Romanya sefiri vasıtaslle 

Romanyaya, Sovyet hududunda bir Zigfrid hattı tesisi için Almanyanın 
ke~tlisinc yardıma am3de bulunduğunu bildirmiştir." 

işte TAN'ın verdiği haberin kaynakları bunlardır. 
Bu haberleri verirken biz, belki havadisi kısaltmışızdır, fa

kat kendiliğimizden hiçbir şey katmamış ve en ufak bir mül:>a
lağa yapmamı~ızdır. Kaldı ki, bu havadis, TAN'ın 17 İkinciteş
rin tarihli nüshasında intişar etmiş, "Daily Herald,, de ise Al
man ajansının iddia ettiği gibi daha sonra değil, bilakis birkac 

. gün daha önce, 10 İkinciteşrin tarihinde neşredilmiştir. Bu d~, 
Alman ajansının hücumuna esas teşkil eden ve havadisi bizim 
uydurduğumuzu öne süren iddianın asılsızlığını kafi derecede 
bir vüzuhla ortaya koyar. 

Bu vesile ile şunu ilave edelim ki, TAN gazetesi, havadisle
rinde elinden geldiği kadar bitaraftır. Ne Yahudi propaganda
sına, ne Alman propagandasına ve ne de herhangi bir propan
daya alet değildir, olmamıştır ve olmıyacaktır. Zannederiz ki, 
bunu herkesten ivi vine Alınan aiansı bilir. 

da kaybetmiştir. 
Diğer taraftan Reuter ajansı da 

Almanyanın Romanya mallarını sa• 

tın almak için piyasa fiyatından yü7.. 

de on beş fazla teklif ettiğini bildiri· 

yor ve diyor ki: 

"Her halde Almanya mubaynatı.. 

nın bedelini döviz olarak peşin vere
cek vaziyette değildir. Zira hariciye 
nezaretinin ekonomi ~ubesi direktörü 
Cl:mdius iki memleket arasındaki 
ticaretin münhasıran mübadele esa
sına dayanmasında ısrar etmiş ve 
milli ekonomi nazırı meseleyi tetkik 
edeceğini vaadeylemiştir.,, 

Tevkifhanede Tahkikat 
Yapılıyor 

Adliye Vekaleti heyeti tcftişiye 

reisi Sezai dün adliyede müfettişlik 
dairesinde İs tan bul tevkifhanesinde 
bulunan katil mahkı'.\mlarmdan Mus
tafa, Mansur ve Mehmedin ifadele
rini tesbit ve bazı hususlarda malu
matlarma müracaat etmiştir. Mah
kumlar adliye tevkinıane otomobili 
ile getirilmişler ve ifadeleri alındık
tan sonra tekrar iade edi1mh;1crdir. 
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I-llk:&y~ büyük mükifat, birincilikle diplomalar kmnan 

E N A Y 1 
Yazan: Luscombe Whyte - Çeviren: Cevat Şakir 

•••••••• 
M acandrew adlı l:>lr mücevhe

ratçı vardı. Asıl adı bu de. 
lildi. Bu ismi ancak. zengin olmı
)'a başlayınca, hayatının karanlık 

uçurumlannı örtmek için seçmiş.. 
ti. Dünyanın en büyü~ elmastan, 
7akut, zümrüt ve incileri dükka
nında bulunurdu. Yer yiizünün 
dört bucağına dağılmış ajanlan 
Yardı. Afrika elmas madenlerin. 
den çıkan en seçme pırlantalar, 

Hint Okyanusunun dıplerinden 

flkan en iri elmaslar, dosdoiru 
Macandrew'e gönderilirdi. 1'.ndı-
11 usta bir mücevherci Jıitl. Bir 
aümrüde bir göz atmafl7le fl7at 
biçmesi blr olurdu. Kancll&i mQ.. 
c:evherattan anladığı kadar da 
7ağlı müşteriyi bir balu§ta tam. 
dığından iftihar ederdi. işte bwt· 
dan dolayıdır ki Mister Macan. 
drew'in gövde&i clejme pantaJona 
aıtmıYacak bdlır mbıe boyuna 
ıellpnişti. O tadar ki sarayı andı· 
ran evine ptmek il&ue Rolaro11 
otomobilhle atrerten, arabanın 
Jaylan ellll)wllımq ıfb1 iDJer 
lerdi. 

B ir gGn Mister MacandNw 
müdtırlOk koltuluna kmu.. 

hı olarak çatık kqla bJr fiyat U.. 
tesiıni gözden geçirirken kapı açıl· 
dr, ve içeriye rengi !81fter, Senor 
Blanco adlı bir genç girdi. Buenos 
Aires'ten geldiğini, ve bü)'ük blr 
pırlanta istediğini söyledi. Mister 
Jrfacandrewin sevinçten etekleri 
slller çaldı. Çünkü fU önilnde du.. 
ran züppe mirasyedinin blr enai
ler enaisi olduğıına yüzde yüz e
miııdL Macandrew o gün tumayı 
&özünden vuracağmı ve pek doL 
ıun bir parayı lüp diye cebine a
tacağmı bilerek elini oğuşturdu, 

Ye tepeden tımağa kadar yekpare 
nezaket ve tebessüm kesildi. Bü
Jiicek pırlantalarmı birer birer 
müşterisine gösteriyor, ve taşlann 
llefuetine nazan dikkırti celbedL 
yordu. Miifterisl tapara dudak 
büküJOI', ve daha güzelini Wiyor
du. ı,te o zaman Mister Macan
drew, dükklnınm şanı, ve göaü.. 
Dün bebeli olan en büyük pırlan
tayı ~ardı, ve kıymetinin G,000 
lterllng liram olduğunu llSyledl. 
(Halbuki lı:ıymeü biD lterllng idi.) 

Blanco: 
"- Ben bunu abıcalnn. dedi, 

"Karan acayip bir kadındır. Siz b 
dın1ann ne tuhaf pyler oldukla-
1'1111 bntntniz. Yalnız bqka hiç 
kimsede bulUJUlll)'an pll'lantalan 
takınmak ister,, d1Je de lllve ettL 

Macmclnw: 
".Kadııılaruı ne olduk1ınnı hiç 

'llmez olur muyum? Benim de 
ltapmda bir tane var.,, dedL 

Akf&Dla eve vannca kanama ne 
klrlı bir lf yaptıltm anlattı. 

Kansı: 

"- Ben bu itte bir ~pano1t11 
leltyoram. GözOnil dört aç, yoksa 
mantara basarsm,, dedi. 

"-Yüzüme bir bak, bende öy .. 
le p.pa oWNc:ak gös var mı?" 

Aradan tıentlz bir ay geçmemiş
ti ki bir ,on Blanto, Macandrew'in 
dükklnma ,uıe gel.koyda. 
"- Demiftim akarım akıl er

dlrrur fe)'lerden delfldlT'. Aldığım 
pırlanta ile bir çift küpe yapmayı 
bfuma kurdu. Şimdi de o pırlan. 
tanın bir tıpkımu Jstiyor.,. 

Macandrew: 
"- Evet amma bende yok. A· 

Janlanma haber vermellyim. A
rayıp bulsunlar. Ne var ki bu i§ 
ucuza patlamaz.,, 

'
1
- Siz buldurunuz da fiyatı ne 

olursa olsun ben para vermektea 
Çekinmem.,, 

B unun Ozmne 'dünyaınn her 
tarafına tetll telsiz telgraf 

•ndl Araftınldı ve ıoru~ruL 
du. Akıbet Amlterdam'dın gelen 
bir mektupta öyle bir pırlantanın 
bulundutu, fakat pırlantaya 20000 
İngiUz liralı iltendiğ1 cevabı ve
rildi. Mister Mac~ pırlanta-
11 ıörmek üzere Amlt-.dam'ı boJ. 

•••••••••••••••• 
20,000 İngilize alarak Londraya 
döndü. 
Kansı 

"- Baksana Macandrew bu 1§
te mutlaka bir oyun var,, dedi. 

Kocası ise: 
"- A kancığım enayiyi ben 

tanımam da kim tanır. Bu budala 
herif dandini bir miras yedidir.,, 
diye bir kahkaha salıven:H. 

Ertesi günü Macandrew, pırlan
tayı cebine koyarak Londranın en 
zengin mahailelerindP.n birinde 0-

tu"'n Blanco'ya kotıFtu. Fakat 
Blantonun bir akpm evvel apartı
mamru terketmiş olduğunu öğren
di. Başına gelenleri gidip karısına 
aıılattı. 

kansı: 

"- A avanak ben sana söyle. 
JMdim llll idi. Senin gözlerini ka
anç thttmall biirilyünce basbaya
ğı k6r oıuronun. Senin Amster. 
damdan 1frml blae aldığın pırlan
tanm helfe 1 bine Attılm pırlan. 
~ta ktndfal oıılufunu anla. 
mak için keramet ml lhlm?,. dedi. 

ŞUBEYE DAVET 
••ılktaı Aakerllk fubeafnden: Benzerine Anupa medeniyetinde bile teaadüf edilemez. Haata-
1 - HenQz askere çalınbnamıı H4 do- •-- b if • • 1 • --•-• ecl ruhi abl J 

lumlu ve bu dofumlularla muameleye tA- ..,. ayal ye f a Yeren, anır en tc.a•n en, ıabr an aza -
bl dlfer dofumlu eratla kanuni herhanlf Dil bu meıbm kolonyaya ecnebiler bile tapıyor. HaJND Ye meftun 
bir sebeple ıerıye bırakılm11 veya çalınl-
dıJt halde ıelml7ft'ek bakayada kaJm11 o- memleketlerine hediye olarak aanderiyorlar. Denebilir ki, in.sil-
~:~ 3~~~14 ~ dahil dolumlu pl)"Bde sat- tere, Fransa ft bütün Jübek milletlerin kolonyalanna faiktir. 

2 - Yine 331, iti cldldlnlll 'ft ltd de- HAS A M D y • Ad e 
fumlularla ıtıuamelqe tAbJ diler Muml• ~ eposu enı resı : 
eratla 7Blnıa m~ ctafftet. 1*bıetı, 
nvaeı, terzi. araç, kunduracı, demlrd, e- lah k B v 1 T O "' K d 
lektrfkci, atçı lfbf sanatlara ltll\8 olan s• ap1 eyog u ramvay uraga. a1111ın a 
333, 334, 33S dolumlu ıQTI talim •ilam --------.... -----~--,..----ıııı---~P--erat. 

J - ~ eelplerdebedel ~n••••· teri teri bıra ... ;'1111 

ratın 24 - 2. teşrin - 1139 Cuma tona sevk
lerine başlanarak 25 - 2. teşrin - Cumarte-
si ıilnO ak11mma kadar devam edlleeek
tir. 

f - Bil bbD enb:n eahnıan ıll e 
hemeHaJ sube merkezinde bul~1n ve 
lelmb'enlerln cezalandınlacalı fl6n elunur. 

• 
•1elfa Verrı Aakerllk t u• .. tnClen: 
ı - ..... llık hizmetlnt htftlz' )"a~

mamq 118 - iM (dahil) dolumlu ceza 
ve eaaaı p~le iki sene hizmete tA .. 
bl harp lll\81Ü ... mnıka erleri \re nı-112 

Baı, Diı. Nezle, Grip, Rematizma:. 
Nevralll, kınkltk •• ltitln ağnlanna1 clerlial lieser. 
- lcab111cla t li•cl• 3 ka,. alııablUr. -

=~~~ıa:'!~~m,:;: [•öksürenlere· KATRAN HAKJ<I EKREM •1 
dlleeeklerdlr. 

1
- ı111m ... lllJl'l lallm l'i7adelerd9!1 Hakk Katı-. PastlDerl de vard1r. 

hava tebdllll olup ıGDll dolmuıf ainları. 
IQl'UaJAmm W '" a4 dolum1u piyade
llnden cezalı o1anlU' da bu defa sevkedl• 
leeekleırdlr. 

1 - :lvveJee bedel verip de twktftf MO 
nlAn celbine bırakılmış olan lslAm ve 
ta7ri lalim bOton nakdi bedel erJerl dı bu 

İnhisorfor Umum Müdürlüğü İlanları 

celpte lf!Vkedfleceklerdir. Bunlann namı• Cinai Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

" ?. Temlnab 
&.iri Kr. 

lkelltme 
na davet pusulan çıkarılmamııtır. Bu er• 
ler 9"kedlbnek Qzere 25 lklncftepin 931 -
euntartesl 6tJe GMrl lllben mllracaat e- Cektirmlf9' 1lo- 1 adet 

,.ku •atı 

,200 - 315 -
clecelderdlr. nacak ıqıl!llır 

4 ..:. Bu celpte 1nke tAbl _..ttan nıkdt Matkap ,._. 1 • 
bedel vermek lne7enlerin bedeJı.rt kabul Zımpara - 1 • 

Aeık E. 14,30 

480-
130 -

ıe

• 71 
Pazarbk 15 

edllmf7ecektir. teqAhı 
.. 15,30 

1 - Bu defa Clltnlan1ardan harfe tube- 1 - s# *iNii Madbblee il. IX. 939 tarihinde ta1lbl buJuntnayan ı adet mo-
ter bmseıerinde bulunanlar, lla,......lt11ın t6r 7eııld• ~ ve ~ ..ınunelerl mucibince 7Ukard.a ,.azııı 2 kalem 
7•ln Mkerllk tubeslne derhal mQracaat malzeme jflllarldda •bn alınlcaktır. 
eclıa kl•dlr. ll -.ıt'lllllDlld hedeDert. muvakkat teml•tlan, ebllb:ne saatleri hlzalannda 78-

e - Subede toplanma l(lnQ M Ddncltes· zılldlr. 
rln 

9311 
Cuma IOntl sthlhıdır. IIt - ..._, 22 - XJ .. • ........ tini Kabataıta levazım ve mObayaat 

7 - CatınJan bedelsiz ve bedetcl erle- tubtıslnılıld .ıa. k~ 71111f.-.ktlr• 
rin tayin 9CllJer. lfbalerde nQfut hOvtyet ıv- .. t••ı JMr da 11111 ltiıflı lllNda parem abnablllr. 
cQzdanlarile IU'ben IF,.bnelerl ilin tılıuıur. v -t.-lır.w:.111 'hfltııDt tola~•• da,,. .. tlerde ,; 7,5 ,avenMe Mra-

• larilı biitMI • Ur ~ n1mt1lll Din obalar. (ft15) 
KadıklSy Aakerrıt tuttaalnden: 

ı - Aıkert hlzmeaertnı h~Oz yapma· 
mıı bulunan 818 ile 134 (düll) dnfumlu 
bir bucuk senelik hizmete tlbi talAm ve 
gayri lslArn piyadelerle iki senelik hizme-
te tAbi milzlka •lerl iM k-.. ..ıp ft...,. 
kedltecek ve bu dolumlular kAtı ıelmedl
iU takdirde 335 dotumlulara da leçilecek
tlr. 
ı - ~bede toplamnı ıono 24-11-1139 

cuma rtınO nat t dur. MnkOr lllnc!e nıll
racaat etmlyenler hakkında askerlik ka-. 
nunun ceza maddesi tatbik edll.e.lttfr. 
ı - Bu ~ hfeblr suretle Ws.1 ~ 

bul edllmlyecektir. 
4 - Bundan evvelki celpte becle1 9el'f1t 

de sevkleri tehir edilmiş olall1ar •ıı--.e 
dnilnde aevkedllecektlr. 

• 
Tabip ,.OzMplılJn4an emekli fstanbul· 

ha ve 305 dctumıa JIGımO ollu Huan Bas
rtalft beım• Betlldıll uadlk fUl*lne 
ndlracaatf Din &Iunıır. 

* * 
EJtslltmenln 

SeJdl Saati -----
Boru levazımı 1 kalsq 108f 41 81 48 28/ XT/939 acık I!. a 
Ahşap J)ft'ke 1100 )( 2 2420 .._ Hl SO ,, ,, 15 
Vermut Slsesl 50000 adet ıtt 3948 - 1'11 411 4/XII/ 939 ,, 14 

I - Detiltirflen ahşap pa'l'ke ebıcb iftticlfılbaca ve yine 711karda yazılı, 2 kalem 
malzeme prtname ve matredat listeleri veçhlle hizalarında eösterllen uaullerle n
tm alınacaktır. 

ll - M~en bedelleri, •uvakk•t tı!ntınatlan -"iltme ton ve saatleri hl
afannda ;yazılıdı 

m ı Ekstftme ~lltaşta evamn ve ıaubaylat IUbesindekl alım komisyo
nunda ;yapılacaktır. 

iV - $artname ve mtlfredat listeleri her ınn s6zO seçen fUbeden paraaız alı-
1111111 •bl Wrnıut ıiteal krolqll de •ık edebilir. 
.,,.._ tlteldll..ın elcalltım lela tlytJl ecll1en ıftn ve •atıerae " 7,5 tovenma 
~ blrJlkta IDiıırlkl1r ~ .. ldlıeltri J1Aa ...... (1412) 

lactı. OradlJl Blanco'Ja: YENi NEŞRIY 
,._ Pırlanta bulundu, fakat AT 1 

Gümrük .......... Genel Komutanhjı Manhal ı.....m 
AmirBlt 8mullna Konôsyonuıidan : 

ı - o_. ... ,..._ aa.ı konıtanll. ~es lclD ~ a kalla ev· 
rUm J1·11•"8 eaJı ;dllQ pat 11 de pazarlılt ;yapılaeütJr. 

S0,000 İngiliz iltiyol'lu, alayım 
nu?,, diye bir telgraf çekti. "Al,, 
diye cevap gelince pırlantayı 

Oenollk o ........ 25 iMi 117111 muh
telif ;yazılB!', bir .-nat ve blr mizah 1&7fa
ıdle intişar etmletlr. 

1 - 'fthnllnt tutan 1,000 1ll'I ve l1k teminab da 75 liradır. 
1 - NOmuneler w IG'tunl• ~Mnfa7ondadır. GarQlebilk'. 
4 - İsteklilerin l(ln 'ft .. atinde Dk teminat makbuzlarfle ve kanun! vellka1arl-

le Gelatada Veli Al ~ Jan lklnc:i Q~q. pl,m~ ~ 

,---..... .-...-... .................. llmll\ 
Devlet Denizyolları lıletmesi 

Umum Madürliiiü ilanları 
20 İkinciteşrinden 27 İkincitepine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurlann isimleri, kalkış gün ve 

1ff18tleri ve kalkacakları nlıtımlar. 
IC8ndenla hattına 

Bırtın hıttına 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

......... 
Karabfıa 

lzmlr .arat hlltına 

_ 8ah 11 de (00~}, l'er;mıbe 12 de (Tan) ve 
Paıar 11 da dıeılr). Oalatl rıhbmından. 
Not: tstanbuldan Cuma ıtlnlerl saat 10 da kalk
makta •e Mini• Trabmna ıitmekte olan dördQn
cü postalar bacı•a on beı ıQnde bir lstanbuldan 
CUmartesl .. at 10 .. kalkacaklar, lidftte 7alnız 
Samsuna n d6nQıte Görele, Giresun, Ordu, Sam
sun ve İnebolu ilke1elerlne ulrayacaklardır. İstan
buldan 17-11-939 da son defa olarak kalkan Cuma 
poStall "9llıız dön0$te ;yeni proıramı tatbik ede
cektir. Bu Cumartell dördüncO poata 7oktur. 

~ Salı 11 de o(Mtr1in), Cumartesi 18 de CU1-en). Sir
keci rıhtıınln4an. 

- Sah, Pertembe ve Pazar 11.30 da (Ulur). Tophane 
rıhtımından. 

- Pazartesi, Sah Ye Pazar 11.50 de ve Carpmba, Per
pmbe ve Cuma 15 de (Trak). Cumartesi a;ynca 
13.30 da (Sus). Galata rıhtımından. 

- Puartest, Cartamba ve Cuma 8.15 de (Sus). Galata 
rddlınmdan. Aynca Çarpmba ve Cumartal 20 de 
(~). T.,une rıhbmmdan. 

- la1ı ft Cuma 1t da (Senar). Tophaniı nht:mun.... 
019;a'M 11 a ntemll), Cumartal ıı de (Saadet). 
~-t Jan 

- ..... U ea (ltacl .. ). Galata nhtnnmAn, ..---

MaNln hattına - 11.ıa 11 .. Oftra.t>, CUma 10 da (ÇanaJrkıle). Slr-
llllll .... 1ndan, 

lmros hattına - ._ 1 da (Buna). Tophane nhbmındaa 

NOT: 1 1 
Vapur sefer1erf lıak1andl 1Mr tlr1G malGmat IPlı4a telefon numaralan ,._ 

zıh AcentelerimWlen 61~· 
Galata Baı Aoantallll - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

MtıdtırlOIO blnuı alb.nda • ma 
Galata f ube Aoentellll Galata rıhtımı, Mıntaka Unum 

reWill blnuı alb.nda tOlll 
-...kecl fube Aoentellll Slrked, Yoleu salonu llTtO 

'9538) 

Usak Ülkü Lisesi 
' Direktörlüğünden : 

9.10 ve 11 lncl ımuf1uoumza aylıeıı n•ma ~ olanla. 
nn •ıUr'919 ladlıbıe Ude a....ı.tmai ta' "•• ettirmeleri 1. 
cıap eder. &a tarlte kadar am ....... , ~~ kayıtlan ıd. 
Hneclk .. ,.terine ballıalarr~. nJ;tr~-~ulda (TllC8 

VılWrıW•• 4fıW •'mıttUr. 

Devlet Llmanlan l ıletme Umum MUdlrliğlindH : 
Nıvl Kile 

2100I 
idare vuıtalan ihtiyacı için ftlukted ;yukarda c!u ft ınnctan 1'zıh "'91! ar lıln 

kilo .mqhteııı m~e 7alı tapala Zl1'C uauUle $11Jtm117e :torıuımuttur. Mubunmen 
bedelleri T80D llA rillavakkat teminata l8t lira tıtaD mezkdr ;yattann lbaltsl I0-11· 
939 farlhlne rastbyarı peraembe ;thıO 1aat orı beşt.e Galata nbtunmdaki umum mtl

dürlQk binasında toplanacak olan 11bnaJma tomı.,oaqada =•!dar• 
TetHf melctupJannı bQdtrden ft1dttal tllr saat e""'81 t ' TM MH-

llne twd1 ICmtltrl lbmıcllt. Ba ~ tartnamt 1111 llOID ~ tin 
. ılrilleblllr. (Mil) 

RQJcadl ddncltllrln IOmmda 1lftıtctk elaa ........ ~ l•Dçzzp• lllU• 
ameletlne 11-ıı .. m ıtıntındı Nıtlaad.,.. l-1W31 ..ıa ıGntl ıkpmıu Jaıdat de
vam 911u•ttr. 

Tez-...m! teedlt .ttlrmtk ...,_ • balarln bılrla oıa.. llli1erde elJ4iladeld 
tnkereı.tle ICa'batqta klln bapntıdOrlOICbnClll nMl!wat tbıall_, " 1-11·• ti· 
rihinda 1mr1 tak..ıertni ~le 1-ı 1 ' ' w• Ol kanmıl takibat 
yap~· din olunur. "llOI" 

UIMM 
Miiclürtiijün .. : 

Teıdrdaia lakeleal tamiratında '1.Uandml Ozeft nlhte11f 9''adllalft ~Z::: 
mlk'a•ı kazıklık ve Mrae1Qı tnıı e19enal 'kapalı ~ 1llU1lle 679 
konuıin111tur. 
Mutıammen bellell I012 lira it .. T Mnkkat teriıltıab 879 Ura karat 

olan l'llezkQr kereett!erln lhaleel a-ıı-- tlddne ~an eum.-.ır ıono aat 
on birde Galata Rabt:nmed*I .,..- idik binuuıda 1op1anacak olan Sab.nal
ma KomlS)'Onunda ,..,.,rl? rt 

1ıtekll1erin bildlrllen vakitten blı aut 9\'Veline kadar tek1lf mektuplannı ko
milyon ret.QlM tevdi etmelert prtttr. 

Bu baptaki IU'tnamı ....... lımllqtada...... ............ (1111) 

lstanbul Ginlrlklerl Batllllicliirliğincle• : 
BqmQdQrlük t.flılr salonu lela 8 adet •otap yapbnlman iti 23-11-1139 Perwem

be günü saat 10 da .2490 sa;yılı kanunun hüt<lmJ.etl dairesinde açık ekaDtın117e kon• 
muştur. 

ı - thale bedeJf UtO ura olan bu tstn nt tıenalnata H liradır. 
2 - Dolaplann elns ve Hafmt lOderif' resim ve 111rtnameler ısasmocıorıtllC ~ 

vazun Mr'V111nde llerlOn skillebUlr. 
3 - İsteklllarla kanuni veaalklerile btr*1de a.tmOdQrlOJt bhwmdald lıom..,... 

na ıelmelerf llAn olunur. (9088) 

Münakalat Yek~letlnden: 
ı - rr-ıı-nı paurteat ıftntl •at ıo U mOnakallt vekllett levazım m0d0r10-

IO eblltme koınleyonu od_.. - CleOO) Ura mulwnmen bedeDl (100) ton 
;yerli KarabQJc kok ldlmlrO JıdqlÜ ..rı usu Ule •lrtfltın.l npıleoaktlr. 

2 - Muvakkat t.emiDat (195) llndır. Ekatltme prtDamlll ve ~ ft1rAı.t 
levazım mOdOrlütQndeD paruas olarak verilir. 

a - fateldnerln kanuna ,ere vesaik ve ttldlr •*'*ilama n-ıı..- ı •w 
tonQ saat (il) a kadar Jaımiqona "9rlllelerl l&mndar. CM22) 

Devlet u .. alan ltletMe U••• MNlrlltl• ... : 
tdRmla ..,. MO ecıımına lradar Dttl,..aet tein muktınl MPr! )'idi uamt en • 

bemla atik lblltme suretnı •tın abnaealrtır. Mubammen bedeli 2080 Jtra ve mu
vakkat teminatı 158 Ura olan mezkdr bftsll\la'fn thalesl 17/11/139 tarihine rut
Iqan pauırteel l(lnQ aat on beft. Gelata nhtunındald umum mfidtırlOJı: blna111nda 
toplanacak olan atın alma lcanıfqonunda yapıtaeattır. 
Bu baptaki şartname sözQ •ecen komfn onda ber dil ı8rtı1eblllr (9289) 
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FOGEL 

N E W ·YOR K BELEDiYE elektrik idaresi birinci 

sınıf muhtelif marka radyoları arasında fenni in· 

celemelerden sonra - 265.000 radyoyu General 

I 

TAN 

.Electric fabrlkalarına bir defada sipanş vermiştır. Sizde bunun gibi 1940 model General Efectrrc radyolan dinledikten sonra evinize 

bir General Electric radyosunu alacaksınız. 1940 Akumüfatörli ve cereyanli radyoları geldi. Bi•t.ESiK AHlliKANIN /ttAHlllATİIİR 

:::ı~ GENERAL ELECTRiC MAGAZASI . B•Yoııu, tellklll caddael No. ••· Teıoton •3••• 
• • • • "' • ~ ' - f .' t .~... • • • • - • • 

Yalnız 7 Gün Zarfında 

BU SAY ANI HAYRET 
1 

DEGIŞIKLIK! 

şey değil, diyorsunuz -

BiZZAT TECRÜBE 
EDINIZ.1> 

Bayan D. BRAMALLE, bir hafta zar. 
fında tecrübe ettiği bu yeni güzellik 
tarzı tedavinin cazip tesirınden hay
rette kaldı. 

Ancak bir hafta zarfında bin- 1 
1 

lerce kadınlar, bütün buruşuk. 
luklarından kurtuldular ve bir 

tabir edilen cildi ihya eden bu 
kıymetli unsur şimdi, pembe 
renkteki Tokalon kntninin ter
kibinde mevcuttur. çok sene gençleştirir. Alimler, 

yaş ilerledikçe buruşuklukla. 

rın meydana geldiğini keşfet
mişlerdir. Çünkü. ihtiyarladık-

ça cild bir çok kıymetli unsur
larını kaybeder.Bu unsurları ia-
de ediniz, çild yeniden tazele. 
şir ve canlanır. 

İşte, Viyana Üniversitesi pro. 
fesörü Doktor STEJSKAL'ın 

şayani hayret keşfi de budur. 
Gene hayvanların h~ce;rele

rinden istihsal ve "BIOCEL., 

Maliye Vekaletinden: 

Her akşam yatmazcfan evvel 
bu kremi kullanınız. Siz uyur. 
kcn cildinizi besleyip gençleş· 
tirecek ve buruşukluklarınızı 

giderecektir. Ancak bir hafta 
zarfında senelerce genç görü. 
neceksiniz. Gündüzler için yağ. 
sız beyaz renkteki Tokalon kre
mini kullanınız. Siyah benJeri 
eritir ve açık mesameleri sık· 
laştırır. Bir kaç gün zarfında en 
sert ve en esmer bir cildi yu. 
muşatıp beyazlatır. 

ı - 2257numarall madfmt ufaklık para k:ınununun sekizinci maddesi muci
bince mevkii tedavülden kaldırılan eski bronz bes ve iki buçuk kuruşluklarla 
nikel bir kuruşluklar 31/K. evvel/939 tarihinden sonra devlet borçlanna muka
bil gerek malsandıkları ve gerekse Hazine veznedarlığım i!a eden Merkez ve Zi
raat bankalarınca dahi kabul edilmiyecektir. 

Bi~aenaleyh: Ellerinde bu nevi para bulunanların bunlan mezktir tarihe 
kadar Devlet borçları mukabilinde malııandıklarile Merkez ve Ziraat bankası iU· 
belerine yatırmalan llAn olunur. (80U) 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günd..: 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırearavınız. 
• ~'' . ·.i. ',, l • ... 

;l_~~~ 
~ ~ YERDE SAT.ILl~K· 

DEPOSU:GALATA • GUMR . 
SOl<AI< N'1 36 

i' YENi 
BiR 

SANAYi 
Formülü! 

' ZARiF 
Sağlam 

DAKiK 

UYAN
DiRICI 15 
BİR 

SINGER 
SAATi 

SENE 
GARAN· 

TILI 

No. 400 Krorr-uan. Beyaz Minelisi 4 LİRA 

No. 401 Kromd;ın, Beyaz Mineli ve Fosforlu 4,5 " 
N o. 402 Kromdan, Siyah Mineli ve Fosforlu 5 · '' 

Taşra siparişlere beher saata 25 ~uruş Posta masrafı il~ve olunur. Bu Fevka
lade saatlerden edinmek için acele ecli niz, zira mevcudu azdır. 

, 
SJNGER SAATLERi MAGAZASI 

İst~nbul Eminönü Cad. 8. Tel: 21964 

İSTİKLAL ECZANESİ 
NECATİ GÖZÜBÜYÜK 

( Sabık Garih eczanesi } .. 
Beyoğlu İstiklal caddesi No. 419 

llaçlar, bilumum yerli ve ecnebi müstahzarlar, 

, 

her çe~id parfünıöri 

.................................... ._ ......... 
Sabibı ve Neşriyat MüdUrü Halil Lütfü OÖKDÜNCtl. Gazetecılik ve 

Ne'O'"ivııt T (, ~ ftA-ı•f.tıl'r, ~ .. .,. 't' ı\ ıı.ı 1\ıfnt'-~"'"'' 

KIS GECELERİ z AY 1 
•••••• '\ Pırlantadan bir alyans yüzüğü i

çinde (Yoseph 30/ 6/35) yazılı, kay. f 
Uzun kış gecelerini hem faydalı hem usançaız geçirmek için 

KANAAT KİTABEVİ 
neşriyatına kuvvet vermiştir. Kıymetli ediblerimizin afağıda yazılı en son eserleri 

bu teşebbüsün başlangıcıdır. Fiatı Cildlisi 
AKA GONDOZ GİDER AYAK 75 100 kr. 
HALiT F AHRl OZANSOY AŞIKLAR YOLUNUN YOLCULARI 75 100 

" ERCOMEND EKREM TALU BEYAZ ŞEMSİYELİ 125 150 ,, 
M. TURHAN T ~N HİND DENİZLERİNDE TÜRKLER 100 125 

" ,., ,, ,, SAFİYE SULTAN 125 150 
" ,, 

" ,, DEVRİLEN KAZAN 125 150 
" 

bolmuştur. Bulup getirene eyi mü
kafat verilecektir. 

Taksim Ziimrüt 

ap. No. 7 daireye 

müracaat 

Dr. HAFIZ CEMAl 
Pazarôım maada <:aat 04.:rn ô:m 13 e. 

! Salı, Cumartesi 12 ye kadar tık ara va. Dı. 

··---------------------------------------.. van:Yolu No. 104. 


